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  چکیده
رود و ارتقاء کیفیت زندگی یکی از کیفیت زندگی مفهومی است که براي ترسیم توسعه رفاه جامعه بکار می

اصلی این تحقیق شود. بنابراین هدف هاي مختلف در سطح دنیا محسوب میها و دولتترین اهداف حکومتمهم
باشـد. روش  آبـاد تهـران مـی   غیررسمی محلـه اسـالم   بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در محدوده سکونتگاه

آوري اطالعات اولیه، به جمع باشد کههاي اولیه میتحلیلی و همبستگی مبتنی بر داده –پژوهش حاضر توصیفی 
شـده بـا اسـتفاده از    آوريهاي جمـع گرفته است. دادهنجامصورت اسنادي و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ا

دهنده آن است کـه کیفیـت   نتایج پژوهش نشانقرار گرفت.  مورد پردازش Smart PLSو  SPSSافزارهاي نرم
در طیـف لیکـرت در    2.33آباد تهران با میانگین در سکونتگاه غیررسمی اسالم Tزندگی بر اساس نتایج آزمون 

و آزمون رگرسیون چند متغیره،  PLSسازي مسیر دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مدل سطح پایینی قرار
هاي اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و خدمات و دسترسی به ترتیب داراي تأثیر بیشتر و شـاخص  عوامل و شاخص

      باشـند کـه بـا   د مـی آبـا امنیت داراي تأثیر کمتري بر میزان رضایتمندي از زندگی در سکونتگاه غیررسمی اسـالم 
 رضایتمندي از زندگی در این محـدوده را   توان سطحها میریزي در راستاي ارتقاء و ساماندهی این مؤلفهبرنامه

  باال برد.
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  مقدمه 
هـا بـوده   شهرنشینی و افزایش ناگهـانی زاغـه   جهان شاهد رشد سریع 21و  20قرن 

درصد جمعیت جهان در ابتداي عصر صنعتی در شهرها زندگی  13تنها  کهیطوربهاست 
میلیـون نفـر در جهـان از     805 این در شرایطی است که .)256: 2015(داس،  کردندمی

مچنـین  سـوادند، ه میلیون جوان و نوجوان بی 800برند و نزدیک به سوءتغذیه رنج می
میلیـون   900صد میلیون نفر به نیازهاي اساسی نیز دسترسی ندارند و دو میلیارد و شش

). در اثـر  420: 2016رو هسـتند (هوسـمان،   نفر با کمبود دسترسی به آب بهداشتی روبه
هاي اقتصادي، اجتماعی و رفاهی میان شهر و روستا که در سـدة اخیـر   تشدید نابرابري

اغلب ایـن   کهیطوربهبراي مهاجران جذاب شده،  شیازپشیبر است، محیط شه دادهرخ
هاي فقیرنشین شهر را بر زندگی در مناطق روسـتایی تـرجیح   مهاجران زندگی در محله

به دلیل گرانی مسکن و عدم توانائی مالی و همچنین پایین بودن سطح  واقع دردهند. می
کـه از   رونـد مـی مناطقی از شهر  سوي ناخواسته به ی مهاجران، اکثر آنهاهاي فنمهارت

  ). 6: 2005نیو ویرث، (مات و کیفیت محیطی برخوردار است حداقل امکانات، خد
ها در فقر به دهند، زیرا آنی خود را ادامه میبسیاري از افراد در چنین شرایطی زندگ

اند و توان حرکت به سمت شیوه زندگی رسمی شهري را به علـت نیروهـاي   دام افتاده
هـا  بینـی ). پـیش 332: 2014ی بازار که در شهر وجود دارند را ندارنـد(اوکیوروت،  رقابت

میلیون نفر دیگـر تـا سـال     400ها حاکی از آن است که بدون تغییر اساسی در سیاست
میلیـارد نفـر    1.4هـا  شود و جمعیت این مکانبه جمعیت این محالت افزوده می 2020

هاي مطرح شـده در اهـداف توسـعۀ    بله با چالشبراي مقا افتهیبهبودرسد. اطالعات می
هزاره ضروري است. مخصوصاً این هدف کلی و مشخص که اعضاي سـازمان ملـل را   

 100بهبود چشـمگیري در زنـدگی بـیش از حـداقل      2020ملزم کرده است که تا سال 
میلیون ساکن محالت فقیرنشین ایجاد کنند، اهمیت بهبود کیفیت زندگی این منـاطق را  

  ).271: 2015سازد (اولسویز و همکاران، ر نمایان میبیشت
جانبه از شرایط زنـدگی بـا معیارهـاي علمـی     باید مطالعه و سنجشی همه رو نیا از

ریـزي بـراي بهبـود شـرایط زنـدگی      جانبـه برنامـه  صورت گیرد تا بر پایۀ شناختی همه
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ه چنین هدفی باشد نیل ب گریارتواند یمعیار کیفیت زندگی می نیب نیا درصورت گیرد. 
دهـد  است که جوانب مختلف زندگی انسان را پوشش مـی  جانبه چندمفهومی  که چرا

ترین مسـائل پـیش   کیفیت زندگی یکی از مهم واقع در). 200: 1393(عبادي و دیگران، 
 اهـداف  تـرین  باشـد. همچنـین ارتقـاء کیفیـت زنـدگی از مهـم      روي جهان امـروز مـی  

  ). 17: 1386زاده و میرزایی، شود (حسینمحسوب می هاي مختلفها و دولتحکومت
دهد که توافق عمومی در میان محققـان،  نشان می قیتحق موردمرور ادبیات موضوع 

ریزان در خصوص نیاز بـه مطالعـۀ کیفیـت زنـدگی در نـواحی      گذاران و برنامهیاستس
شـهروندان،   شهري وجود دارد. این مطالعات غالباً وظایف کلیدي از قبیـل آگـاه کـردن   

گذاران از روندهاي کیفیت زندگی را بر عهده دارند. نتایج یاستسهاي اجتماعی و گروه
هـا، تـدوین   بنـدي مکـان  هـا، رتبـه  ارزیابی سیاست تواند بهمطالعات کیفیت زندگی می

بندي مسـائل  یتاولودرك و  ریزي شهري کمک کرده وهاي مدیریت و برنامهاستراتژي
ي کیفیت زندگی شـهروندان را  ارتقا منظوربهریزان و مدیران شهري هاجتماع براي برنام

هـاي  تواند براي بازشناسی اسـتراتژي هاي کیفیت زندگی میتسهیل سازد. همچنین یافته
). 1207: 2008ریزي آینده استفاده شوند (لی، هاي برنامهسیاسی قبلی و طراحی سیاست

ندگی، در سـؤال بـراي تخصـیص منـابع     ی به کیفیت زتوجهیکی دیگر از دالیل چنین 
). در این راستا سانتوس و مارتینز اشاره 35: 1990محدود و کمیاب نهفته است (میگان، 

تواند پشـتیبان مهمـی   کنند که مشارکت اجتماع محلی در مطالعات کیفیت زندگی میمی
لـذا   ).413: 2007مدت باشد (سـانتوس و مـاتینز،   ها و اهداف بلندبراي تعیین سیاست
قـرار   موردمطالعه 1930هاي مختلف علمی، کیفیت زندگی را از دهۀ پژوهشگران شاخه

موضوع کیفیت زنـدگی از آغـاز دهـۀ     ).4: 1394اند. (اجزاء شکوهی و کمانداري، داده
به بعد، وارد ادبیات نظري و مطبوعات توسعه گردیده است و همچنین به یکی از  1960

سـاردو و همکـاران؛    است (شاهرخی شدهلیتبدتماعی علوم اج عالقه موردموضوعات 
دانانی نظیر اسمیت و توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا نیز توسط جغرافی ).20: 1393

آنچـه را کـه در   ). لـذا  5: 1385هاروي وارد این علم گردیده است (جاجرمی و کلتـه،  
شـکل   1960دهـۀ   مورد جغرافیاي روشمند اجتماعی (جغرافیاي رادیکال) که در اواخر
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رفت توجه به عناوینی چون فقر، بهداشت، گرسنگی، جرم و گرفت، جدید به شمار می
شرایط متغیر فضایی در کیفیـت   عنوانبهزیست و سهم هر یک جنایت و آلودگی محیط

-نژاد و شاهیشده بود (حاتمیعمومی زندگی مردم بود که تا آن زمان مورد غفلت واقع

 1970مطالعات اولیه در زمینۀ کیفیت زندگی شهري از  طورکلیبه ).65: 1381اردبیلی؛ 
  ).9: 1391به بعد مورد توجه جدي قرار گرفته است(فتاحی و دیگران، 

اي باید توسط یک رابطه شـبکه  یت زندگی یک مفهوم چند بعدي است ومفهوم کیف
ه رابطه بین بین ابعاد مختلف نشان داده شود، در حالی که کیفیت زندگی شهري در نتیج

شوند و بدیهی است کـه  این ابعاد است. این روابط با توجه به مکان و جوامع تعیین می
توانیم کیفیت زندگی را در یک محل خاص از طریق یک بعد متوجه شویم و ما ما نمی

تـرین  مناسب ).89: 2013دین و همکاران، بایستی ارتباط بین این ابعاد را درك کنیم (ال
هاي عینی و ذهنی آن است زمان از شاخصجش کیفیت زندگی، استفاده همراه براي سن

آورد ریزي به وجود میها مشکالتی را در برنامهو نادیده گرفتن هر یک از این شاخص
توان گفت کیفیت زندگی ضمن دارا ). بنابراین می58: 1393سردري و دیگران، (ساالري

ی و بیرونـی، امـري اسـت ذهنـی، درونـی و      بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عین
هاي زندگی بستگی دارد (زبردسـت و  متصور که به تصورات و ادراکات فرد از واقعیت

کیفیـت زنـدگی یـک فـرد     «بر این باورنـد کـه    دسیارت و دلر ).10: 1389عامریان؛ بنی
ایـن  اش و ادراك درونی و ذهنی که او از وابسته است به حقایق بیرونی و عینی زندگی

  ). 69: 1388لطفی، (حقایق بیرونی و شرایط عینی و نیز از خودش دارد
گرایانـه، تعـاریف   توان در سه دسته تعـاریف عـین  کل تعاریف کیفیت زندگی را می

گرایانـه بیشـتر مبتنـی بـر     بندي کـرد. تعـاریف عـین   گرایانه و تعاریف تلفیقی دستهذهن
هـا و یـا   سـت کـه از طریـق آمـارگیري    هاي آماري اهاي کالن اجتماعی و گزارشداده

ها و شرایط عینی سـاختاري،  شود و دربردارنده وضعیتهاي رسمی حاصل میگزارش
گرایانـه مبتنـی بـر    اجتماعی، اقتصادي، مادي و فیزیکی و غیره اسـت و تعـاریف ذهـن   

ها، احساس نیاز، احساس محرومیت و عالئق ساکنان یک احساسات، اعتقادات، گرایش
ت و دربردارنده میزان احساس رضایت و احسـاس خوشـبختی از زنـدگی در    منطقه اس
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یک ناحیه است. تعاریف تلفیقـی بـر ترکیبـی از ایـن دو اتکـا دارنـد و برآننـد کـه بـا          
گیري هر دو بعد عینی و ذهنی به شـاخص معتبرتـري از کیفیـت زنـدگی دسـت      اندازه

  یابند.می
هـاي مختلـف علمـی،    هشگران شـاخه توان گفت؛ پژودر رابطه با پیشینه تحقیق می

اند. هـر یـک از ایـن پژوهشـگران     قرار داده موردمطالعه 1930کیفیت زندگی را از دهۀ 
هـا را بـر   هـا و ملـت  اند که نواحی مختلف جغرافیایی مانند شهرها، ایالـت بوده درصدد

قـرار دهنـد    موردمطالعـه انـد  هاي کیفیت زندگی که خود طراحی کـرده اساس شاخص
). بـه لحـاظ آکادمیـک، مفهـوم کیفیـت زنـدگی       4: 1394شکوهی و کمانداري،  (اجزاء

 یـان کخوراسـگانی و  (ربانی میالدي مطرح شد 1960یک زمینۀ تحقیقی از دهۀ  عنوانبه
دانـانی نظیـر   ). توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا نیـز توسـط جغرافـی   71: 1386، پور

). 5: 1385جرمی و همکــاران، اسـمیت و هـاروي وارد ایـن علـم گردیـده اسـت (جـا       
 موردتوجـه بـه بعـد    1970ینۀ کیفیت زندگی شـهري از  درزمی مطالعات اولیه طورکلبه

زیـادي در   ). تحقیقـات 4: 1394زاء شـکوهی و کمانـداري،   (اج است قرارگرفتهجدي 
  کنیم.ها اشاره میاست که در زیر به چند مورد از آنموضوع انجام شده این رابطه با 

هاي ذهنی به ارزیابی کیفیـت زنـدگی   در پژوهشی با استفاده از شاخص )2008( لی
در شهر تایپه در تایوان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که وضـعیت اجتمـاع،   

  و رضایت از محله بیشترین تأثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارند. تعلقات محلی
عوامـل فـردي،    گانـه سـه سـتفاده از ابعـاد   )، در پژوهشی با ا2008( آلکازار و آندراد

لیما  شهرکالنعوامل شهري و جامعۀ مدنی به بررسی کیفیت زندگی در محالت شهري 
فاوتی هاي گوناگون تأثیرات متنشان داد که شاخص آمدهدستبهدر پرو پرداختند. نتایج 

زنـدگی در  اي کیفت ) در مطالعه2012( اکالنگلوبر روي کیفیت زندگی دارند. همچنین 
هـا، تـالش بـراي    اند. بر اساس نتایج تحقیـق آن ی قرار دادهموردبررسبافت فرسوده را 

 درهـایی اسـت کـه    هـا و طـرح  برنامـه  درگروها بهبود کیفیت زندگی در این سکونتگاه
           ) 2012زینـال و همکـاران (  در پژوهشی دیگـر   باشند.یرنده بهبود کیفیت زندگی میبرگ

مطالعه رابطۀ بین وضـعیت مسـکن و کیفیـت زنـدگی در منـاطق شـهري        به بررسی و
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ها رابطـۀ مثبـت و معنـاداري بـین وضـعیت      یرنشین مالزي پرداختند. نتایج تحقیق آنفق
یـک   عنـوان بـه دهد. همچنین وضـعیت مسـکن را   مسکن و کیفیت زندگی را نشان می

شـکوهی  همچنین  د.گیرة فقر شهري در نظر میدهندنشانشاخص اقتصادي ـ اجتماعی 
) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهري در 1392و همکاران (

یمور مشهد)، به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیـت  بالتتن آل عبا (یررسمی پنجغسکونتگاه 
تن آل عبا در شـهر  نشین محلۀ پنجیهحاشزندگی شهري و بررسی ارتقاي فرضی منطقۀ 

ارتقاي  وزمان پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین سابقۀ سکونت  تباگذشمشهد 
هاي کالبدي و کیفیت زندگی رابطۀ معناداري وجود ندارد و همچنین به ترتیب شاخص

بـه کیفیـت    نسـبت هاي اجتماعی و اقتصادي، داراي باالترین میزان همبسـتگی  شاخص
   زندگی شهري هستند.

پژوهشـی بــا عنـوان ســنجش کیفیـت زنــدگی در     )، در1393عبـادي و همکــاران ( 
یررسمی (نمونۀ مطالعاتی: محدودة شرق کال عیدگاه سـبزوار)، کیفیـت   غهاي سکونتگاه

و تحلیل  موردسنجشعیدگاه سبزوار را یررسمی شرق کالغذهنی زندگی منطقۀ اسکان 
التر از . نتایج بیانگر این است که کیفیت زندگی ساکنین در بعـد اجتمـاعی بـا   قراردادند

باشـد.  تر از حد متوسط مـی محیطی پایین –حد متوسط اما در ابعاد اقتصادي و کالبدي 
ی و کمانـداري  شـکوه  اجزاهمچنین  باشد.نیز سطح کیفیت زندگی پایین می درمجموع

)، در پژوهشی با عنوان سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه چهـار  1395(
از کیفـت زنـدگی پرداختنـد،     تفاوت سطح و رضایتمنديشهر کرمان، به بررسی میزان 

گانه کیفیت زندگی (حوزه مسکن، امنیت، دهد در تمامی ابعاد پنجنتایج تحقیق نشان می
) شکاف منفـی  ونقلحملروابط اجتماعی و حس تعلق، امکانات و تسهیالت شهري و 

  از کیفیت وجود دارد.
بـه دلیـل عوامـل مختلفـی همچـون      تهران  شهرکالناز میان شهرهاي بزرگ کشور، 

مرکزیت سیاسی ـ اداري کشور، تمرکز اکثر فعالیت اقتصادي، صنعتی و خدماتی در آن،  
هاي غیررسمی و مناطق خـودرو در  گاهبیشتر از سایر شهرهاي کشور با مسئله سکونت

حاشیه یا در دل شهر مواجه است. لذا در این پژوهش کوشش شده اسـت کـه یکـی از    
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که در حـال حاضـر در دل    آباداسالمشهر تهران، بنام محله کالن دارمسئلهي هامحدوده
بافت شهري تهران ادغام شده است و البته با توجه به شرایط جغرافیایی و مسیل (مسیل 

شدن در  اوین درکه) این منطقه و همچنین قرارگیري در مجاورت بزرگراه چمران، واقع
ها و حتی در خیلی از موارد ن، مسئله کمبود زیرساختترین مناطق تهرادل یکی از مرفه

فاقد هرگونه زیرساخت شهري بودن این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. محلـه    
مذکور با توجه به این مسائل و بسیاري مسائل دیگر با مشکل اساسی مواجه شده است 

وري به این محلـه  و زندگی در این محله نیز به سختی ممکن گردیده است. لذا توجه ف
بسیار ضروري بوده و باید در دستور کار مدیریت شهري قرار گیرد. در نتیجـه بـه نظـر    

هـاي  رسد جهت تدوین استراتژي مناسب، نیازمند کـار و پـژوهش بیشـتر در زمینـه    می
گردد با توجه به معیارهـا  باشد. لذا در پژوهش حاضر سعی میمختلف در این محله می

ها در سـطح محلـه مـذکور    با کیفیت زندگی، میزان هر یک از آن هاي مرتبطو شاخص
  ها مشخص گردد.سنجیده شده و کمبود و یا مساعد بودن هر یک از شاخص

  

 
  ترسیم نگارندگان).(مأخذ:  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  

  شناسیها و روشداده
ي و هاي کیفیـت زنـدگی شـهر   منظور تدوین معیارها و شاخصمطالعه و بررسی به

ریزي و مطالعه اسـت  نگري در برنامهارتقاء این معیارها در بافت ناکارآمد نیازمند جامع
هـاي کیفیـت زنـدگی شـهري، بایـد      بندي معیارها و شاخصکه ضمن شناسایی و طبقه
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ها نیز وجود داشته باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روابط علی میان این شاخص
و  اســناديگــردآوري اطالعــات از روش ت و تحلیلــی و همبســتگی اســ –توصــیفی 
. از روش پرسشنامه صـورت گرفتـه اسـت   با استفاده بخش پیمایشی که است پیمایشی 

از پـنج بعـد اصـلی     آبـاد اسـالم هاي خـودرو  براي ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه
دسترسی و امنیتت استفاده شده است، هر یک از -کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، خدمات

گیري . روش نمونهاندقرارگرفتههایی هستند که مورد بررسی ن ابعاد داراي زیرشاخصای
 صورت تصادفی ساده بوده است و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد شدهبه

پرسشـنامه توسـط    350) 3747تهـران (  آبـاد اسـالم با توجه به جمعیت محلـه   است که
  تکمیل گردید. ساکنین محله

د تجزیـه و  مـور  PLSو  SPSS افـزار نرماي حاصل از پرسشنامه با استفاده از هداده
 رهیـ و غدر بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین تحلیل قرار گرفتند. 

در بخش آمار استنباطی به دلیـل تبـدیل نمـودن متغیرهـاي پـژوهش بـه        و استفاده شد
خیلـی   زان اهمیت یا وجود هر ویژگی به گزینهاي، براي محاسبه میفاصلهمتغیرهاي شبه

، تعلق گرفت؛ و سپس امتیاز هر گزینه بـا  1، خیلی کم 2، کم 3، متوسط 4، زیاد 5زیاد 
هـا  نـه و سپس با امتیـازات گزی گردید ضرب فراوانی در امتیاز هر گزینه محاسبه حاصل

افرادي که به آن گزینه با تقسیم جمع امتیازات بر تعداد  که امتیاز هر سؤال به دست آمد
اند میانگین امتیازات به دست آمد. با توجه به آنکه میانگین امتیاز هـر سـؤال   پاسخ داده

هـا  باشد لذا این معیار براي سـنجش اهمیـت سـؤاالت یـا گزینـه     می 5تا  1عددي بین 
رگرسیون  و T-testهاي پارامتري چون آزمون مورداستفاده قرار گرفت. سپس از آزمون

از  هـا شـاخص و بـراي تحلیـل روابـط میـان      SPSSافـزار  متغیره در محـیط نـرم   چند
بـراي   بهره بـرده شـده اسـت.    Smart PLSافزار با کمک نرم PLSسازي مسیري مدل

محاسبه پایایی سؤاالت پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد کـه میـزان      
  باشد.میو در سطح قابل قبولی  0.89پایایی آن برابر با 
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  )PLSسازي مسیري مدل معادالت ساختاري (مدل
 تـوان می هایی که هدف، آزمون مدلی خاص از روابط بین متغیرها استدر پژوهش

-یکی از روش PLSسازي مسیري از روش مدل معادالت ساختاري استفاده نمود. مدل

 شـامل دو بخـش   PLSهاي مدل معادالت ساختاري است. یـک مـدل کامـل مسـیري     
گیـري،  گیري(مدل بیرونی) و ساختاري (مدل درونـی) اسـت. در قسـمت انـدازه    اندازه

هـاي  گیرد و در قسمت سـاختاري عامـل  ها موردبررسی قرار میارتباط سؤاالت با سازه
ها موردتوجه هستند. با توجه به نرمال بودن با یکدیگر جهت آزمون فرضیه موردبررسی
هـاي معـادالت   تـوان از مـدل  زم بـین متغیرهـا مـی   ها و وجود همبسـتگی ال توزیع داده
 ).113: 1391، همکاران(آذر و  ) استفاده کردSmartPLS افزارنرمساختاري (

گیـري  ارز مدل اندازهشود. مدل بیرونی که همدو مدل آزمون می PLSهاي در مدل
هـاي معـادالت سـاختاري اسـت.     است و مدل درونی که مشابه مدل ساختاري در مدل

در  ).117: 1391، همان(شده است درونی نشانگر بارهاي عاملی متغیرهاي مشاهده مدل
افزار در نرم هاپایایی، روایی و نرمال بودن داده مدل بیرونی از جمله موارداین پژوهش 

SPSS اسـمیرنف   –هاي آلفاي کرونباخ و آزمون کولمـوگروف  و با استفاده از تکنیک
پـس   نیست. PLSسازي مسیر به انجام مدل بیرونی مدلدیگر نیاز  که انجام شده است

گیري تحقیـق)،  هاي اندازهاز آزمون مدل بیرونی و به عبارتی تأیید روایی و پایایی (مدل
گردد. با استفاده از مـدل درونـی   مدل درونی یا همان مدل ساختاري تحقیق ارزیابی می

، ضریب تعیین Tارهاي آماره از معی ؛ کههاي پژوهش پرداختتوان به بررسی فرضیهمی
  ).113: 1391، همان(شود استفاده میدرونی و ضریب مسیر براي ارزیابی مدل 

شـهر تهـران    2منطقـه   7و  2از لحاظ تقسـیمات شـهري در ناحیـه     آباداسالممحله 
به عنـوان یـک    آباداسالم). محدوده 45: 1384است(مهندسین مشاور سرآوند،  شدهواقع

یج تدربه تاکنون 1358ی در حاشیه شرقی مسیل اوین ـ درکه از سال سکونتگاه غیررسم
ضابطه آن تا امروز ادامه یافته است. این منطقه با مساحت حدود یبایجاد شده و توسعه 

ساز، از شرق به بزرگراه چمران، از غرب به یآتهکتار، از شمال به شهرك مسکونی  75
هاي بایر م صادق و از جنوب به باغات و زمینو دانشگاه اما آبادسعادتمناطق مسکونی 
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این ارتباط، صرفاً از بعد کالبدي اسـت و فاقـد ابعـاد عملکـردي و      که شودمحدود می
  ).98: 1389پور و دیگران، تعامالت اجتماعی است(داداش

  

  
  نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (مأخذ: ترسیم نگارندگان). -2شکل 

  

 پرمسـئله سال از مجموعه باغات ده ونک به بافتی  40در کمتر از  آبادماسالمحدوده 
هـاي  ). بین سـال 111: 1389(آراسته، تهران بدل شده است  شهرکالنو بحرانی در دل 

ترین تغییر ساختاري در محدوده، احداث اتوبان چمران است کـه  مهم 1358الی  1345
 آباداسالمکند و اراضی کنونی عبور می از جانب غربی محدوده ده ونک، از میان باغات

بـا رونـد    1374الـی   1358هـاي  سازد. سـپس طـی سـال   را از منطقه ده ونک مجزا می
هاي اجتماعی ویـژه  ها و گروهي تهران و پر شدن اراضی خالی، هجوم سرمایهشهرکالن

ویـن  شمال خیابان ولیعصر و محدوده اطراف دره ا نخوردهدستبه سمت اراضی تقریباً 
ي هااحداث بافتهاي کالبدي به اوج رسیده و ینابسامانشد و  آغاز آباداسالمو اراضی 

رغـم  یعلـ شـود. تـاکنون نیـز    یمـ مشاهده  وفوربهي نازل هابافت، هاآلونکناهماهنگ، 
ي غیرقانونی، تخریب باغات و اشـغال  وسازهاساختاقدامات جدي براي جلوگیري از 

یل بالتکلیفی مالکین اراضی و عدم اقدام مقتضی از سوي ه دلباراضی ادامه یافته است. 
ي نابسامان و هابافت صورتبهی از محدوده طرح تفکیک و توجهقابلشهرداري، بخش 
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ساخته شدند که موجب توسعه هر چه بیشتر محدوده به سمت غـرب   آلونکخودرو و 
  ).118: 1392(میربهشت مقام و دیگران،  جنوبی گردید آباداسالم

  

  بحث
هـاي فـردي و شـرایط    که کیفیت زندگی موضوعی نسبی اسـت و ویژگـی  ازآنجایی

زندگی هر شخص تأثیر بسیاري در کیفیت زندگی هر فرد دارد؛ بخشی از پرسشنامه بـه  
اطالعات توصیفی اختصاص داده شده است. آمار توصیفی پژوهش شامل؛ سن، جنس، 

سکونت در محله، عمـر منـزل    وضعیت تأهل، تحصیالت، شغل، مالکیت مسکن، مدت
) نشان داده شده 1که جدول ( مسکونی، نوع وسیله نقلیه و دلیل سکونت در محله است

هاي فردي کـه در بحـث کیفیـت    است. در اینجا بخشی از اطالعات توصیفی و ویژگی
ایم. از نظـر  مفصل مورد بررسی قرار داده طوربهزندگی داراي اهمیت بیشتري هستند را 

درصـد   45.5سال،  12 – 18درصد بین  4.1گونه بوده است که نه آماري بدینسنی نمو
سـال و   46 – 60درصد بین  21.3سال،  36 – 45درصد بین  20.9سال،  19 – 35بین 
درصـد از حجـم نمونـه     62.4اند. از نظر جنسی سال سن داشته 60درصد بیش از  7.4

درصد حجـم نمونـه    2.3اوت شغلی است. از نظر تف درصد از آن زن بوده 38.6مرد و 
درصد  25.5درصد محصل،  5.7بازنشسته،  14.7درصد داراي شغل آزاد،  40.2کارمند، 

 3.6اند. همچنین مدت سکونت در محله درصد حجم نمونه بیکار بوده 11.7دار و خانه
 12.8سـال،   5 - 10درصد بـین   7.4سال بوده است،  1 – 5درصد از حجم نمونه بین 

سـال   20درصد بـاالي   56.2سال و  15 -20درصد بین  21سال،  10 – 15درصد بین 
  است که در محله ساکن هستند. 

دهندگان بدین صورت بـوده اسـت کـه    از لحاظ عمر منزل مسکونی وضعیت پاسخ
 8.1سـال،   5 – 10درصـد بـین    4.7، 1 -5ها بین درصد حجم نمونه عمر منزل آن 2.8

درصـد حجـم نمونـه عمـر      72.1سال و  15 – 20بین  12.3سال،  10 -15درصد بین 
-درصد پاسـخ  82از نظر مالکیت مسکن  ؛ وسال است 20ها بیش از منزل مسکونی آن

  .اندها مستأجر بودهدرصد آن 18دهندگان مالک و 
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  اطالعات توصیفی تحقیق -1 جدول
  شرح  درصد  شرح  درصد  شرح  درصد

  +20  56.2  شغل  سن
  نوع وسیله نقلیه  کارمند  2.3  12 – 18  4.1

  مترو  12  آزاد  40.2  19 – 35  45.5
  اتوبوس  45.2  بازنشسته  14.7  36 – 45  20.9
  تاکسی  15.7  محصل  5.6  46 – 60  21.3
  اتومبیل شخص  9.4  دارخانه  25.5  +60  7.4

  دوچرخه و موتور  7.3  بیکار  11.7  جنس
  سایر  10.4  مدت سکونت در محله  مرد  62.4
  مالکیت مسکن  1 – 5  3.6  زن  38.6
  ملکی  82  5 – 10  7.4  تأهل
  اياجاره  18  10 – 15  12.8  متأهل  69.6
      15 - 20  21  مجرد  29.4

  دلیل سکونت در محله  عمر منزل مسکونی  تحصیالت
  قیمت مسکن  25.4  1 – 5  2.8  ابتدایی  30.7
  نزدیکی به محل کار  23.3  5 – 10  4.7  راهنمایی  19.3
  نزدیکی به خویشاوندان  30.2  10 – 15  8.1  دیپلم  35.2
  سایر  20.1  15 - 20  12.3  دیپلم و لیسانسفوق  10.2
  -   -   +20  72.1  لیسانس و باالترفوق  4.6

  ) آمده است.3در شکل (هاي کیفیت زندگی همچنین میانگین هر یک از شاخص

  
 هاي کیفیت زندگیمندي در شاخصمیانگین میزان رضایت -3شکل 
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 اي)تک نمونه Tسنجش ابعاد کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنان سکونتگاه غیررسمی (

) که مقدار متوسط در نظر 3میانگین نمونه را با مقدار ( Tدر این تحقیق براي آزمون 
هـاي  گیرد. چنانچه میانگین هـر یـک از شـاخص   شده است مورد مقایسه قرار میگرفته

شـده  داري بـا ایـن مقـدار تعیـین    باشد و داراي اخـتالف معنـی   3یق کمتر از مقدار تحق
)0.05<Pباشـد کـه سـطح رضـایتمندي از کیفیـت      دهنده این موضوع مـی ) باشد، نشان

 تر از سطح متوسط است.زندگی پایین

شاخص شـامل؛   5آباد شهر تهران براي ارزیابی سطح کیفیت زندگی در محله اسالم
دسترسـی و امنیـت اسـتفاده شـده اسـت. بـراي       -تصادي، اجتماعی، خدماتکالبدي، اق

                هـا و سـطح رضـایتمندي هـر یـک از آزمـون      بررسی وضـعیت هـر یـک از شـاخص    
One-Sample Test  استفاده شد. همچنین آزمونT ها نیز براي هر یک از زیرشاخص

) 2ر گرفته است. در جدول (ها مورد بررسی و تحلیل قراگرفته شده است و مجموع آن
 آمده آورده شده است.دستاي از نتایج بهخالصه

 Tآمده از آزمون دستنتایج به -2جدول 

  سطح معناداري  Test value T  میانگین  هاي کیفیت زندگیشاخص
 2.62  کالبدي

3  

-13.318 0.000  
  0.000 34.561- 1.65  اقتصادي
  0.000 16.532 3.71  اجتماعی

  0.000 62.686- 1.68  دسترسی خدمات و
  0.000 46.977- 2.03  امنیت

  0.000 37.471- 2.33  شاخص کل

شود کیفیت زندگی بر اساس نتـایج آزمـون   ) مشاهده می2طور که در جدول (همان
T هـا و  باشـد. همچنـین در مـورد شـاخص    آباد شهر تهـران پـایین مـی   در محله اسالم

 هاي کالبدي، اقتصـادي، اجتمـاعی، خـدمات   گیها، وضعیت رضایت از ویژزیرشاخص
دسترسی و امنیت معنادار بوده است و نشان از کیفیت زندگی پایین در همه ابعاد کیفیت 

کیفیت زندگی مقـدار میـانگین    همه عوامل مؤثر بر دهد درزندگی دارد. نتایج نشان می
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تمندي از زندگی باشد، به عبارتی حد متوسط رضایواقعی بیشتر از میانگین مفروض می
  شده است. در نظر گرفته T valueعنوان  در بافت ناکارآمد شهري به
و حتـی   وسـاز سـاخت  گونهچیهی اجازه ررسمیغ سکونتگاهاز آنجایی که در مناطق 

باشـد و بـر اسـاس    یِ بافت محله فرسوده مـی تمامترمیم بناها داده نشده است، بنابراین 
به دلیل سکونت افراد  نیهمچند کالبدي وجود دارد. میانگین کمترین رضایتمندي در بع

(معتادین) در محله و عدم امکـان گـرفتن مجـوز     دهیدبیآسدرآمد و مهاجر و اقشار کم
اما از طرفـی بـه   ؛ مندي بسیار پایین است، از نظر اقتصادي نیز سطح رضایتوکارکسب

همبستگی و اتحاد ي مختلف هاو سازماندلیل تحت فشار بودن ساکنین از طرف دولت 
ها برقرار است و سطح رضایتمندي در بعد اجتماعی در ایـن محـدوده   باالیی در بین آن

خـدماتی از طـرف دولـت و شـهرداري بـه دلیـل        گونـه چیهـ باال است. از آنجایی کـه  
ي نـاامن بـه   هـا مکـان به دلیل  طورنیهمشود و ی شناخته شدن منطقه داده نمیررسمیغ

دسترسـی و  -سطح رضایتمندي در بعد خـدمات  نیمعتادکار و دلیل وجود افراد خالف
 باشد.امنیت نیز پایین می

 تعیین سهم ابعاد مهم در کیفیت زندگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره

هـاي  هاي مهم رگرسیون خطی مربوط به توزیع و پراکندگی دادهفرضیکی از پیش
باید نرمال یا نزدیک به نرمال باشند. براي  هاي متغیرهاي تحقیقباشد که دادهمتغیرها می

شـود. نتـایج حاصـل از    اسمیرنف استفاده مـی  –حل این مسئله از آزمون کولموگروف 
هاي تحقیق دهد توزیع داده) نشان می3اسمیرنف (جدول شماره  –آزمون کولموگروف 

مـاري ایـن   باشند، به طوري که مقدار آنرمال بوده و داراي یک تناسب آماري نرمال می
 است. 0.789هاي این تحقیق برابر با آزمون براي داده

  هامنظور بررسی نرمال بودن دادهاسمیرنف به –آزمون کولموگروف  -3جدول 
  اسمیرنف -آزمون کولموگروف 

  Z 0.789اسمیرنف  –کولموگروف 
  0.563  سطح معناداري

  ها نرمال استتوزیع داده  نتیجه
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R و 0ندگاه معروف است، مقدار این همبسـتگی بـین (  که به ضریب همبستگی چ (
تر باشد نشان از همبسـتگی  ) نزدیک1) نوسان دارد. هر چه مقدار این همبستگی به (1(

) مقـدار  4قوي بین متغیرهاي مستقل و متغیرهاي وابسته دارد. مطابق با جدول شـماره ( 
R  دهـد.  مـی  قبـول و بـاالیی را نشـان   باشد که مقدار قابلمی 0.921معادلR Square 

) در 1) تـا ( 0باشد و مقدار ایـن ضـریب نیـز بـین (    هاي تحقیق میضریب تعیین معرفه
تر باشـد نشـان از آن دارد کـه متغیرهـاي مسـتقل      ) نزدیک1نوسان و هر چه به مقدار (

بنابراین چون ضریب تعیین برابـر بـا   ؛ اند که میزان از متغیر وابسته را تبیین کنندتوانسته
درصد از کل تغییرات میزان رضـایت از   0.866دهد که تقریباً باشد، نشان میمی 0.868

 باشد.گانه تحقیق قابل تبیین میبا ابعاد پنج آبادکیفیت زندگی در محله اسالم

  خالصه آماره مربوط به برازش مدل -4جدول 
  ضریب تعیین R(  R Squareضریب همبستگی (

0.921  0.868  0.866  

ستون تحلیـل واریـانس    Sigنیکویی برازش مدل رگرسیونی، از مقدار براي بررسی 
) نمایـان اسـت، مقـدار سـطح     5طـور کـه در جـدول شـماره (    شده است. هماناستفاده

است این  0.05آمده کمتر از دستمیزان بهکه باشد و ازآنجاییمعناداري برابر با صفر می
کننده  بینییشپمعنادار بوده است و  هکاررفتبه رگرسیونی که مدل آیدنتیجه به دست می
  .است وابسته یعنی کیفیت زندگیخوبی براي متغیر 

  ضرایب رگرسیونی استانداردشده متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته -5جدول 

  ابعاد
  تحلیل واریانس

)ANOVA(  T  
ضریب تأثیر 

)Beta(  
  سطح معناداري

F Sig  
  کالبدي

586.939 .000 

15.475 .327 .000 
 000. 443. 16.791  اقتصادي
 000. 488. 17.105  اجتماعی

 000. 238. 12.498  خدمات و دسترسی
 000. 233. 11.928  امنیت
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یل رگرسیون، اغلـب مقیـاس متغیرهـاي مسـتقل از واحـدهاي      در تحلکه ییآنجا از
محقق کمـک  به  استانداردشدهشده است، از این رو ضرایب رگرسیونی یلتشکمتفاوتی 

کند تا سهم نسبی هر متغیر مستقل را در تبیین تغییرات متغیر وابسته با در نظر گرفتن می
سایر متغیرهاي مستقل مشخص کند. در این آزمون هر چـه مقـدار ضـریب بتـاي یـک      

بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر خواهد بود. با توجه متغیر بیشتر باشد، نقش آن در پیش
نتیجه گرفت که کلیه ابعاد تحقیـق در نظـر    گونهنیاتوان ي ضرایب میدارمعنابه آزمون 

بـراي مقایسـه میـزان تـأثیر      طـور نیهمـ ، تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی دارند. شدهگرفته
متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته کیفیت زندگی از ضرایب استاندارد استفاده شده است. 

شـده بـراي   م هـر یـک از ابعـاد در نظـر گرفتـه     آمده، سهدستبر اساس این ضرایب به
بعد اجتماعی  آباد، به ترتیبسنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه غیررسمی محله اسالم

، بعـد کالبـدي بـا    0.443اسـتاندارد  بعد اقتصادي با ضـریب   0.488با ضریب استاندارد 
امنیتـی   و بعـد  0.238دسترسی با ضریب استاندارد -، بعد خدما0.327استاندارد ضریب 

  باالترین بوده است. 0.233با ضریب استاندارد 
-دهنده این موضوع است که آیا مدل رگرسیون مینشان ANOVAهمچنین تحلیل 

بینی کند و مطابق با جـدول  طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر وابسته را پیشتواند به
بیانگر این مطلب است کـه  باشد که می 0.05آمده کمتر از دستبه sig) مقدار 5شماره (
 بینی کننده خوبی براي متغیر کیفیت زندگی است.کاررفته، پیشمدل به

  )PLSسازي مسیري (مدلبر کیفیت زندگی  میزان تأثیر ابعاد مختلفسنجش 
و ضـریب مسـیرها    PLSمدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

هـا بـا یکـدیگر نشـان     ه بـر روي مسـیر سـازه   شده است. اعدادي ک) ارائه 4در شکل (
شود. این اعـداد بیـانگر بتـاي استانداردشـده در     شده است، ضریب مسیر نامیده میداده

رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است و براي بررسی میزان تـأثیر مسـتقیم یـک    
هـا  عـرف هـا و م شود. اعدادي که بر روي مسیر بـین سـازه  متغیر بر متغیر دیگر ارائه می

  عاملی است. هاي انعکاسی بیانگر بارشود در مدلنمایش داده می
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گیـري تحقیـق در حالـت اسـتاندارد را     ) که وضعیت مدل اندازه4با توجه به شکل (
بیـانگر بتـاي استانداردشـده در     دهد و با توجه به مقادیر ضرایب مسـیر کـه  نمایش می

میزان تأثیر هر یک از متغیرهـاي   توانرگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است، می
گانه کیفیت زندگی در این تحقیق هستند را بر متغیر وابسته که مستقل که همان ابعاد پنج

بندي نمود. بر اساس باشد را سنجید و میزان تأثیر این ابعاد را نیز رتبهکیفیت زندگی می
 0.451مسـیر   مدل درونی یا ساختاري تحقیق، بعد اجتماعی کیفیت زندگی بـا ضـریب  

داراي بیشترین تأثیرگذاري بر کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه بوده است. سـپس  
و بعـد   0.305، بعـد کالبـدي بـا ضـریب مسـیر      0.436بعد اقتصادي با ضـریب مسـیر   

؛ انـد هاي بعدي تأثیرگذاري قرار گرفتهدر رتبه 0.232دسترسی با ضریب مسیر -خدمات
داراي تأثیر کمتري بر کیفیـت زنـدگی در    0.215ریب مسیر درنهایت بعد امنیتی با ض و

  محدوده موردمطالعه بوده است.

  
  گیري تحقیق در حالت استانداردمدل اندازه -4شکل 
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  گیرينتیجه
از وضـعیت چنـدان    آبـاد اسـالم کیفیـت زنـدگی در محلـۀ     ،تحقیـق  نتایجبر اساس 

ي کیفیت زندگی در سطح این هاي که میانگین شاخصطوربهمساعدي برخوردار نبوده 
      تـر  ) بـوده و از حـد متوسـط نیـز پـایین     1-5در طیف لیکرت ( 2.34محله تنها برابر با 

رضایت از سطح است که  این مطالبدهنده نشاننیز  Tنتایج آزمون  طورنیهمباشد. می
مـون  آز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد وشهر تهران  آباداسالمکیفیت زندگی در محله 

T از تمامی رضایت سطح دهنده این است که ها نشانها و زیرشاخصدر مورد شاخص
بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون  طورنیهم. باشدپایین می ابعاد کیفیت زندگی

بـراي   شـده گرفتـه ، سهم هر یـک از ابعـاد در نظـر    آمدهدستبهو بر مبناي ضرایب بتا 
بعد اجتمـاعی  آباد به ترتیب غیررسمی محله اسالمه سنجش کیفیت زندگی در سکونتگا

، بعـد کالبـدي بـا    0.443اسـتاندارد  بعد اقتصادي با ضـریب   0.488با ضریب استاندارد 
و بعـد   0.238، بعد خدمات و دسترسی بـا ضـریب اسـتاندارد    0.327استاندارد ضریب 

آمـده  دسـت بـه  بر اساس نتـایج  طورنیهم. بوده است 0.233امنیتی با ضریب استاندارد 
داراي  0.451؛ بعـد اجتمـاعی کیفیـت زنـدگی بـا ضـریب مسـیر        PLSمدل ساختاري 

بیشترین تأثیرگذاري بر کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه بوده است. بعد اقتصادي 
و بعد خـدمات و دسترسـی    0.305، بعد کالبدي با ضریب مسیر 0.436با ضریب مسیر 
درنهایـت بعـد    ؛ وانـد قرارگرفتـه ي بعدي تأثیرگذاري هادر رتبه 0.232با ضریب مسیر 

 داراي تأثیر کمتـري بـر کیفیـت زنـدگی در منطقـه مـورد       0.215امنیتی با ضریب مسیر 
 بنـدي اولویـت ها و بنابراین با شناخت میزان تأثیر هر یک از این مؤلفه؛ باشدمطالعه می

وان سطح رضایتمندي از زنـدگی  تها میریزي در راستاي ارتقاء این مؤلفهو برنامه هاآن
  در محدوده موردمطالعه را باال برد.

ترین عواملی که باعث کـاهش کیفیـت زنـدگی در    با بررسی تفصیلی این الگو، مهم
دسترسی -ي اقتصادي و خدماتهاشاخصبه  مربوطتوان اند را میسطح این محله شده
میزان رضایت را در بین دیگر کمترین  1.68و  1.65هاي به ترتیب دانست که با میانگین

منـدي  ترین عوامـل پـایین بـودن رضـایت    اند. از مهمها به خود اختصاص دادهشاخص
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هـاي  توان به فعالیت اکثر آنـان در بخـش  هاي اقتصادي را میساکنین نسبت به شاخص
باشند که این موضـوع موجـب پـایین    ی میفروشدستیررسمی و کاذب شهر از قبیل غ

گونه امنیت شغلی آنان شده اسـت. در  یچهد خانوارها و همچنین نبود بودن سطح درآم
یررسـمی  غبا توجه به اسکان  آباداسالمهاي خدمات و دسترسی محلۀ رابطه با شاخص

بودن آن و قرارگیري آن در مسیل رود که با مخاطراتی در رابطه با سـیل مواجـه اسـت    
ول شناخته شـده اسـت و لـذا از    هاي مسئیک منطقۀ رها شده از سوي ارگان صورتبه

خدمات و تأسیسات شهري که ممکن است باعث جذب جمعیت به  هرگونهاختصاص 
این منطقه شود جلوگیري شده است. مجموع این عوامل باعث محرومیت کامل ساکنین 

اما بـاالترین میـزان از   ؛ و خدمات شهري شده است امکانات هرگونهاز  آباداسالممحلۀ 
در  3.71شود که با میانگین زندگی به شاخص اجتماعی مربوط می هاي کیفیتشاخص

است که از جمله  برخوردارها طیف لیکرت از شرایط مساعدي نسبت به دیگر شاخص
عوامل مهم این مورد را باید ناشـی از قـدمت بـاالي سـکونت افـراد در ایـن محلـه و        

شـده اسـت تـا افـراد      یري و مهاجر فرستی کم این محله عنوان کرد که باعثپذمهاجر
  محله از میزان باالي همبستگی نسبت به یکدیگر برخوردار باشند.

، از آبـاد اسـالم هاي پیشین در محدودة محلـۀ  با توجه به مطالب ارائه شده در بخش
ر یررسمی به شماغ گاههاي فرسوده شهري است که در عین حال با عنوان سکونتبافت

هاي باالي مشارکتی در سطح محله، به دلیـل  ظرفیت همچنین با توجه به وجودرود؛ می
هـا و خـدمات   پایین بودن سطح درآمد خانوار، فقدان سند مالکیت، ضعف زیرسـاخت 

و بهسازي یا نوسازي اماکن، فقدان نهـاد   وسازساختشهري و عدم صدور مجوز براي 
ماد کافی دموکراتیک کافی براي انعکاس نظرات شهروندان به نهادهاي مسئول، عدم اعت

نسبت به مدیریت، وضعیت نامطلوب کالبدي بناها و غیره امکان بهبود کیفیـت زنـدگی   
هـاي محلـۀ   در محله با مشکالت اساسی مواجه است. حال که شناخت کلی از ویژگـی 

یررسـمی  غهاي کیفیت زندگی در این بافت اسـکان  و همچنین میزان شاخص آباداسالم
اقتصـادي   بلندمدتهاي ن آن با امید به برنامهمشخص شده است، واضح است رها کرد

اي از ابهـام اسـت، یـا منتظـر     هاي خاص خود در هالهبه دلیل پیچیدگی هاآنکه تحقق 
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رسـد. لـذا بسـزا اسـت     ساماندهی خود به خود این مناطق بودن، منطقی بـه نظـر نمـی   
اي مردمـی در  هـ هاي درونی محله و با تکیه بر مشـارکت مسئولین با استفاده از پتانسیل

تـرین راهکارهـایی   گاه گام بردارند. لذا مهمجهت ساماندهی و رفع مشکل این سکونت
  باشند:توان در رابطه با بهبود وضعیت این محله عنوان کرد به شرح زیر میکه می
هـاي  و افزایش شـاخص  گاهین راهکار و گام اول در بهبود وضعیت این سکونتترمهم -

گـاه و مـدیریت   محله را باید اعتمادسازي میان ساکنان این سکونت کیفیت زندگی در این
هـایی  شهري دانست تا از این طریق جلب مشارکت شخصی و گروهی ساکنان در فعالیت

  هاي شهري انجام شود افزایش یابد.مثل نوسازي و توانمندسازي که توسط سازمان
قاي کالبـدي و کیفـی بـراي    گذاري مشخصی براي ارتیهسرمامدیریت شهري باید ابتدا  -

 ویف اعتماد ساکنین این محله بـه شـهرداري   طفضاهاي عمومی اختصاص دهد تا از این 
مدیریت شهري جلب شده و در آینده فرصت مناسبی براي ارتقاء سایر فضاها ایجاد شود. 
درواقع افزایش کیفیت فضاهاي عمومی در این محله زمینۀ مناسبی را براي حسن اعتماد و 

هـاي توانمندسـازي و   کند و اجرایی شدن طرحامل ساکنان با مدیریت شهري فراهم میتع
  نوسازي.

ها در محـدودة مسـیل رود   حل مشکل مالکیت عرصه براي صاحبان اعیانی که ملک آن -
هایی که به دلیـل عـدم   هاي معوض به ساکنین مستقر در پهنهواقع نشد است و دادن زمین

  نتقال دارند.امنیت نیاز به تخریب و ا
ایجاد پشتوانۀ مناسب براي دریافت تسهیالت بانکی و بازنگري کلیۀ قوانین و مقـررات   -

یري کـارگ بـه بـه تسـهیالت و اعتبـارات رسـمی و      درآمدکممحدود کنندة دسترسی اقشار 
  یررسمی.غابتکارات مناسب با فقدان مالکیت و نوسان درآمدي بخش 

هـا در  د اشتغال براي ساکنین و جلوگیري از جذب آنتوانمندسازي محله از طریق ایجا -
هـاي  ترین راهکارها توسعۀ اقتصاد محلی با ایجـاد ظرفیـت  که یکی از مهم مشاغل کاذب

  ة درکه است.رود درگردشگري در امتداد مسیل 
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