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ABSTRACT 

 

Objective: Social sustainability in general has been associated with qualitative dimensions, 

comprising participation, trust, security, cohesion, and quality of life. Investigating this issue 

in the informal settlements has become increasingly important due to the prevalence of a 

citizen-centered and sustainable intervention model. This paper aims to investigate the 

viability of social sustainability dimensions and to assess the social sustainability capacity of 

informal housing textures in the Hamadan as a case study 

Method: The research method in this paper is descriptive-analytical ine. The data are using 

library and field method. Research indicators include three components of participation, 

security and quality of life. The population of the study is 360 households living in informal 

settlements in Hamadan. The analysis was performed using mean, variance, and Pearson 

statistics, one-sample t-test and paired t-test. The validity of the research was determined by 

theoretical foundations and Cronbach's alpha was 0.68. 

Results: The results show that despite the spatial differences of neighborhoods, social 

stability status in these neighborhoods is similar. The average difference between the 

indicators of participation and social security is relatively small, but the difference between 

the quality of life index and other indicators is relatively high. Paired t-test and Pearson test 

results show that the indices are correlated and affect each other. 

Conclusion: there is a lowe gap between social sustainability indices in objective and 

subjective dimension and quality of life with respect to the level of access to services and 

satisfaction with services provided indicating service failure and regarding expectation of 

service delivery in these neighborhoods, the mentioned  value is proportaional low. 
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 :موردی)مطالعۀ  کید بر پایداری اجتماعیشهری با تأ های بافتپذیری سنجش زیست

 غیررسمی شهر همدان( محالت اسکان

  1و a اسماعیل دویران

a  ایرانجغرافیا دانشگاه فرهنگیان، تهراناستادیار گروه ،. 

  چکیده                          
با آن مفاهیم مشارکت، اعتماد، امنیت، انسجام  توأمبا ابعاد کیفی همراه بوده و  کلی به طورپایداری اجتماعی  :تبیین موضوع

رواج الگوی  به دلیلو کیفیت زیستی را با خود عجین ساخته است. بررسی این مفهوم در محالت با ماهیت اسکان غیررسمی 
پذیری در ابعاد پایداری بررسی زیست باهدفه گرا و پایدار بیش از پیش اهمیت یافته است. این مقال، شهروندمدارشهرمداخله 

 اسکان غیررسمی در نمونه موردی شهر همدان نگارش یافته است. های بافتاجتماعی و سنجش ظرفیت پایداری اجتماعی 

مورد نیاز  های دادهو میدانی  ای کتابخانهتحلیلی بوده که با استفاده از روش  -روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی :روش

. جامعه آماری پژوهش باشد می ندگیمشارکت، امنیت و کیفیت ز مؤلفهپژوهش شامل سه  های شاخص شده است. آوریدگر
. روش تحلیل با استفاده از باشد میمورد  063خانوارهای ساکن در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان با حجم نمونه 

روایی پژوهش حاصل مطالعات مبانی . تی زوجی انجام یافته استو  ای نمونهمیانگین، واریانس و پیرسون، تی تک  های آماره
 آمده است. به دست 66/3نظری و پایایی پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

. استمکانی محالت، وضعیت پایداری اجتماعی در محالت مزبور مشابه هم  های تفاوتبا وجود  دهد مینتایج نشان  ها: یافته

مورد بررسی مشارکت و امنیت اجتماعی نسبت به هم اندک ولی اختالف شاخص کیفیت زندگی  های شاخصگین اختالف میان
با یکدیگر در ارتباط بوده و بر  های شاخص دهد میزیاد است. نتایج آزمون تی زوجی و پیرسون نشان  نسبتاً ها شاخصبا سایر 
  .باشند یم اثرگذارهمدیگر 

عینی و ذهنی کیفیت زندگی با توجه به سطح دسترسی به خدمات  بعدتماعی زیست پذیری در پایداری اج های شاخص :نتایج

از پایین و به تناسب سطح انتظار  یرسان خدماتتری دارد که نشان از نارسایی شکاف پایین شده ارائهو رضایت از خدمات 
 .در محالت مزبور دارد یرسان خدمات
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 مقدمه
. از قرن کنند که نیمی از این مقدار در شهرها زندگی می باشد میمیلیارد نفر  0/0در حال حاضر جمعیت جهان بالغ بر 

 (.Pacion, 2009: 148) همراه بوده استرشد درصد  2/0 با سالیانه رشد زیادی داشته وگذشته روند شهرنشینی شدت 

. تامین فضـای قابـل   (Khan, 2007: 2) درصد افزایش یابد 63به  5303ها بر این است که این مقدار تا سال  بینی پیش
در کشورهای در حال توسـعه و جهـان    یژهبه والش اساسی جامعه جهانی مساله و چ به عنوانزیست برای جمعیت مزبور 

که رشد شتابان جمعیت در مقیاس عام و جمعیـت شـهری در مقیـاس خـا ،      دهد میسوم گردیده است. مطالعات نشان 
 شـده ذکربیشترین افزایش جمعیـت در نقـاط    5323بوده و تا سال  یقاییآفربیشتر در کشورهای در حال توسعه آسیایی و 

 محیطـی  یسـت زاین شهرها با توجه به ماهیت خود به تدریج با مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فضـایی،   8.خواهد بود
خواهنـد رسـید. بطوریکـه در ایـن      یزیر برنامه یرقابلغو در صورت عدم توجه به نقطه تراکم انبوه  شدهدست به گریبان 
ختگی فضایی، تمرکز و تداوم فقر شهری، بروز ناپایداری اجتمـاعی،  دچار اختالل گشته و با گسی به شدتوضعیت شهرها 

ناسالم و خشن، ضعف در تامین، توزیع و ارائه خدمات مختلف آموزشی، درمانی و فرهنگی مواجه خواهد  های یطمحایجاد 
ـ  به دلیلشد. در این حالت شهرها قابلیت هرگونه اقدام را  . شـوند  یمـ ل زیسـت  تمرکز انبوه مسائل از دست داده و غیرقاب

 هـای  نـاراحتی که  دهد میو سپس به شهرهای دیگر سرایت خواهد نمود. تحقیقات نشان  کالن شهرهااتفاقی که ابتدا در 
)  درصـد بیشـتر از نـواحی روسـتایی اسـت      833تـا   23جسمی و روحی در شهرها بـزر    های خستگیروانی و  -عصبی
در شهرهای کشورهای در حال توسعه، فقر انتقـال یافتـه از    به ویژهشهرها  باسابقه(. یکی از مسائل 550: 8035 شکویی،
عـدم   بـه دلیـل  شهرهای مرکزی و قطبی شده است که  به ویژهشهری  های حوزهروستایی( به  های حوزه عمدتاً) پیرامون

اشیه فیزیکی شهرها بـه  توان ساختاری و مدیریتی شهرها امکان اسکان و زندگی درون شهر را پیدا نکرده و باالجبار در ح
و اسکان غیررسمی را با انبوهی از مسائل و مشکالت پدید آورده کـه   نشینی حاشیهشیوه غیررسمی سکونت پیدا، و پدیده 

و  هـا  ریشـه فارغ از آنچـه کـه بـه     ،(. در هر صورت806: 8030دویران، ) باشند می دارای کیفیت زیستی پایینی نیز  عمدتاً
بـه  گشایی کاربردی و حل مساله . آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد چارهباشد میمرتبط  ها فتبااین  گیری شکلدالیل 
پذیری بافت را ارتقاء داد. بررسـی ویژگـی هـا و ابعـاد     و با تکیه بر اهرم ها درون بافتی است تا بتوان زیست پایدار صورت
را  هـا  بافـت اهنما بـوده و مـدیریت بهبـود اینگونـه     در درک و تبیین ساختارمند مسائل شهری ر ها بافتپذیری این زیست
پذیری شهری در شناسـایی  یکی از ابعاد زیست به عنوان. در این بین ارزیابی و سنجش پایداری اجتماعی سازد میموثرتر 

بـا   را ای مداخله های اقداماز پتانسیل اجتماع ساکن  راهگشا بوده و  گیری بهرهظرفیت درونی محالت اسکان غیررسمی و 
 داخلی هدفمند و کاربردی خواهد ساخت. های ظرفیتتکیه بر 

اسکان غیررسمی شهر همدان، با تاکید بر پایداری اجتماعی  های بافتپذیری این پژوهش به بررسی و سنجش زیست
محـالت  بـر  پایـداری   های مؤلفهی اثرگذار، ارتباط و پرداخته است. هدف و ضرورت اصلی پژوهش تبیین سطح و ظرفیت

. تا مدیریت شهری بتواند با تبیین مسائل باشد میبالقوه و بالفعل محالت مزبور  های ظرفیتاسکان غیررسمی و شناسایی 
این است که وضعیت پژوهش حاضر  سؤالاقدام موثرتری انجام دهد.  ای مداخله های ریزی برنامهمحلی در  های ظرفیتو 

در راسـتای  در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان چگونه اسـت   یری پذیکی از ابعاد زیست به عنوانپایداری اجتماع 
 هـا  تفـاوت با یکدیگر چگونه بوده و آیا در ابعاد پایداری اجتماعی  اجتماعی ارتباط ابعاد پایداریپذیری بافت شهری زیست

 محلی وجود دارد 
پایداری اجتمـاعی در   که: ستفرض بر این ا ،و چارچوب مند کردن پژوهش مزبور های سؤالدر جهت پاسخگویی به 

. الگـوی پایـداری اجتمـاعی در محـالت مزبـور در      باشـد  مـی تمامی محالت اسکان غیررسمی شهر همدان مشـابه هـم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زیسـت پـذیری در شـاخص    است. الگوی پایداری اجتماعی ای محلهمتفاوت از متغیرهای برون  ای محلهمتغیرهای درون 
ابه بوده و هر دو جهت منفی دارد. همچنین ابعاد پایداری اجتماعی در محالت کیفیت زندگی در بعد عینی و ذهنی آن مش

 .باشد میمزبور با یکدیگر دارای ارتباط معنادار 

  نظریپیشینۀ 

 در دانشـگاه کالیفرنیـا   آن پـس از  و ماساچوسـت  فنّـاوری  مؤسسه ،محیطی زیست مطالعات گیری شکل اولیه جایگاه

 )زیـاری،  می آمدنـد  شمار به زیست پذیری مطالعات بر تمرکز مهم مراکز از طوالنی مدتهای برای دو هر که بود برکلی
هـای اجتمـاعی، وقـوع    آلودگی صوتی، هوا، بروز بحـران و ناهنجـاری   (. اما بدنبال افت کیفیت محیطی شهرها،0: 8030

پـذیری  لیارد مفهوم زیستتراکم اخالقی، کاهش سطح ایمنی و امنیت فضاهای شهری منجر گردیده، تا جین جاکوبز و اپ
. هدف این رویکـرد بهبـود کیفیـت فضـاهای     (Jacobs & Appleyard, 1987: 112) را در قرن بیستم مطرح کنند

مایـک   (.Mahmudi, 2015: 105) در شهرهای مدرن بود به ویژهشهری و در نظرگرفتن ابعاد انسانی  زندگی شهری 
 هـا انسـان  خوشـبختی  شـادی،  سالمتی، بر آن در که کند می تلقی ورمح انسان پذیر را شهرداگالس مفهوم شهر زیست

 مکان یک صرفاً شهری فضای پذیر،زیست شهر یک ایجاد . باشود می ریزی برنامه و انسانی طبیعی محیط شرایط بوسیله

 نـد کن مـی  مباهـات  خـود  زیستن و فرهنگ  سکونت، محل شغل، به که بود خواهد ساکنانی بلکه مامنی نیست، تصنعی
(Douglass, 2006: 41). شـکل  را پـذیری زیست اساس اجتماعی عدالت و اقتصادی محیطی، عنصر از نظر ویلر سه 

 هـای انـدازه  بـا  محلـی  اجتماعـات  برای همه که دارد هاییفرصت به اشاره پذیری. زیست(song, 2011: 5) دهندمی

 national) نمایـد خـانواده مـی   رشـد  و زنـدگی  ،کـار  بـرای  بهتـری  مکانهـای  بـه  تبـدیل  را آنهـا  و دارد وجود مختلف

association of regional councils, 2010: 1).  پـذیر زیسـت  شهر یک شناسایی برای را مؤثر معیار 3الندری 

 ظرفیـت  مسـاعی،  تشـریک  و ارتبـاط  خالقیت، تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع، افراد، مفید شامل تراکم

هـای آرمـانی و بـزر     پذیری را یکـی از ایـده  گادشاک زیست .(Landry, 2000: 4) دهد میرا ارائه و رقابت  سازمانی
های مختلـف  های بسیاری در مکانهای محلی و گروهها، دولتها، شهرداریکه دولت داند میشهری معاصر  ریزی برنامه

پـذیری را بـه یـک پیـاز تشـبیه      یبسینزکی زیست. ر(Nark, 2002: 5) انددر سراسر جهان آن را در دستور کار قرار داده
های متعدد است. اگر به هر الیه جداگانه نگریسته شود کلیت آن از بین کرده است که در ظاهر ساده ولی متشکل از الیه

پذیری مفهومی است کـه از پایـداری نشـات گرفتـه و بـرای      . از نظر دوچازل زیست(Van Kamp, 2003: 6) رودمی
پذیری در راستای دستیابی به توسعه پایداری شهری، پایداری یکی از ابعاد زیست نماید.یم پایداری عمل میاهداف و مفاه

 (.Barron and Gauntlett, 2002: 45) اجتماعی است که به دلیل ماهیت خود کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
و سپس اقتصادی کمتر مطالعـه شـده    محیطی زیستهای محدود شدن مفاهیم توسعه پایدار به مقوله به دلیلاین مفهوم 

-های توسعه درآمده و با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محـیط یکی از مدل به عنوانبود اما در دو دهه اخیر پایداری اجتماعی 

فقیت و شکسـت گسـترده رویکردهـای اقتصـادی و     (. عدم مو5: 8032شده است)زیاری، زیستی و سیاسی توسعه ترکیب 
وابسـته بـه آن    هـای  جنبـه تهی به ایجاد و تغییر معنادار و تجدید یا نو کردن مفهوم پایداری اجتماعی و دیگر محیطی، من
کنـونی و آینـده    هـای  نسـل چیو پایداری اجتماعی را بهبود رفـاه زنـدگی    .(Vallance et.al, 2011: 342) شده است

مردم برای زنـدگی در یـک مکـان معـین      ر خواستبالنگ در مفهوم پایداری اجتماعی  (.Chiu, 2003: 245) داند می
. تـداوم اسـتقرار   کنـد  یمـ در جهت استمرار چنین روندی هم در حال حاضر و هم در آینده تاکید  ییبر توانااشاره داشته و 

. (Long, 2005: 5) مردم در یک مکان مشخص و داشتن حق انتخاب برای زندگی از الزامات پایداری اجتمـاعی اسـت  
که باید به پایداری یک جزء اجتماعی قوی ملحق نمود تا یک الگوی بادوام داشته باشـد و   نماید یموشی اشاره بیتلی به ر
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برابر به مسائل اجتماعی و انسانی همگام با موضوعات اکولوژیکی  به طورکه در جوامع پایدار باید  نماید یمچنین استدالل 
اسـت کـه    ها یمشاز اقدامات و خط  یا مجموعهپایداری اجتماعی از نظر پاسیون  (Beatley, 1995: 25). توجه نمود

هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادالنه به توزیع حقوق و استفاده و تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصـنوع  
کلـی پایـداری اجتمـاعی در دو بعـد مفهـومی عـدالت اجتمـاعی و اجتنـاب از          به طـور . ((Pacion, 2009: 607 است
مشارکت الزم را در ابعـاد مختلـف داشـته باشـند. پایـداری       دهد میاشاره داشته و به افراد یک جامعه اجازه  ییگراانحصار

زا، اجـازه دسترسـی   برابری اجتماعی، توزیع خوب و مناسب منابع و اجتناب از کارهای محرومیت تر یعوساجتماعی مفاهیم 
. بـدین ترتیـب پایـداری اجتمـاعی     (Dempsey, 2012: 93)یـرد گ یمساکنان و مشارکت فعال و کامل در جامعه را در 

از رفتارهای اجتماعی، وجود تعامل میان ساکنان یک محله، وجود مشارکت میان نهادهای رسمی  یا گستردهشامل طیف 
یـت  (. این مفهـوم کیف 833: 8035 ) مشکینی، برهانی و شعبان زاده، گیرد یبرمو غیررسمی، وجود سطحی از اعتماد را در 

را بـا توجـه بـه     شـده  ارائـه و میزان دسترسـی و رضـایت سـاکنان از خـدمات      در برگرفتهزندگی بعد عینی و ذهنی را نیز 
 .دهد میاجتماعی آن در محل را مورد سنجش قرار  یرگذاریتأث

 از سکونت در حاشـیه فیزیکـی و کالبـدی    ای یوهشاز طرف دیگر در شهرهای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم 
در  به ویژهعامل آن تمرکز سرمایه، قدرت و امکانات در شهرها، عدم توجه به عدالت فضایی  ترین مهمکه  گیرد یمشکل 

مشارکتی اسـت. آنچـه در حـال     یزیر برنامه، افزایش جمعیت زمین و عدم توجه به یا منطقهپیرامون، گسترش ناهمگون 
نـوع خالصـه    6در  شـود  یمـ نونی شهر در شهرهای ایران مشاهده غیررسمی در محدوده قا یها سکونتگاهحاضر از انواع 

از  یجبـه تـدر  واقع در محدوده قانونی شهر که فاقد هرگونه رشد بوده و  شده یتتثبغیررسمی  یها سکونتگاه -8: گردد یم
ل حاضر غیررسمی در حال تفکیک از درون، که در حا یها سکونتگاه -5 ؛بافت فیزیکی حاشیه شهر در حال خروج هستند

عدم وجود فضای الزم برای گسترش بیشتر از درون در حال خرد شدن بوده و به شـیوه غیررسـمی بـاز تفکیـک      یرغمعل
غیررسمی در حـال   یها سکونتگاه -0؛ مجدد غیرقانونی صورت گرفته و به تبع آن با افزایش خانوار و جمعیت همراه است

بـه شـیوه    عمـدتاً کـه   باشـند  مـی لحاظ فیزیکی چسبیده بـه شـهر   نزدیک به شهر و به  یها سکونتگاهگسترش، که این 
 عمـدتاً کـه   گیری شکلغیررسمی در حال  یها سکونتگاه -6 ؛پذیرد یمصورت  در آن و سکونتها  وساز ساختغیررسمی 
م در و ابتدا به سـرعت کـ   قرارگرفتهبا هسته اولیه روستایی است که در فاصله نه چندان دور از شهر  یها سکونتگاهشامل 

 یها سکونتگاه. این گیرد یمغیرمجاز در آن شکل  یوسازها ساختبا سرعت بیشتر  یجبه تدرحال افزایش محدوده خود و 
در حال حاضر هم جذب جمعیت مهاجر با توانایی اقتصادی پایین، وهم جمعیت کم برخوردار و ناتوان اقتصادی سـاکن در  

 (. 36: 8036 )دویران، ه استشهر مرکزی و هم افزایش خانوار ساکن بومی مواج
در بهبـود کیفیـت زیسـت     هـا  آنماهیت اثرگذار بافـت اجتمـاعی    به دلیل ها بافت گونه یناسنجش پایداری اجتماعی 

. از این گردد یممداخله  یها برنامهاز وضعیت بافت در  یبردار بهرهشهری منجر به درک و تبیین وضعیت پایداری محل و 
)  کیفیـت زنـدگی   هـای  مؤلفـه اد مختلف پایداری اجتماعی در محالت اسـکان غیررسـمی ماننـد    رو شناخت و ارزیابی ابع

اثرگـذار در بـازآفرینی و ارتقـاء سـطح زیسـت       ای یوهش اساساًبرخورداری و رضایت(، مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی 
 .باشد میمزبور  های بافتپذیری 

 عملی ۀپیشین
پـذیری  )علمی و پژوهشی(، با موضوع زیسـت  پیشین داخلی یها پژوهششور از اطالعات علمی ک های یگاهپابررسی 
اسـت کـه    گرفته انجام یادشدهمورد پژوهش در موضوع  8233بیش از  8036تا پایان شهریور سال  دهد میشهری نشان 

کـه بـیش از    یافتـه  مانجاجغرافیا، هنر و معماری، علوم اجتماعی و اقتصاد  یها رشتهبه ترتیب توسط  ها پژوهش ترین یشب
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یکـی از ابعـاد زیسـت     به عنوان) سال اخیر به نگارش در آمده است. بررسی موضوع پایداری اجتماعی 2درصد آن در  63
مورد پژوهش در موضوع پایداری اجتماعی به رشـته   8033بیش از  دهد میپیشین نشان  یها پژوهشپذیری شهری( در 

را به خـود   ها پژوهش، علوم اجتماعی، اقتصاد، هنر و معماری به ترتیب بیشترین جغرافیا یها رشتهتحریر درآمده است که 
سـال اخیـر صـورت     2موضوع مزبـور در طـی    یها پژوهشدرصد  62بیش از  دهد مینشان  ها یبررس. اند دادهاختصا  

 هـای  شـاخص بررسـی   موضوع پایداری اجتماعی در شهرها اهمیت فراوانی داشته و دهد میپذیرفته است. این روند نشان 
چنـد سـال    یهـا  پژوهش. از جمله شود یماخیر تفکر رایجی قلمداد  یها سالدانشگاهی در  -مختلف آن در جامعه علمی 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یماخیر در موضوع زیست پذیری شهری و پایداری اجتماعی 
پـذیری در شـهر   غیررسـمی بـا رویکـرد زیسـت     یها سکونتگاهبا عنوان تحلیل  یا مقاله( در 8036) رزگر و همکارانب

پـذیری در ابعـاد   زنجان با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش تحلیل عاملی اکتشافی بـه بررسـی زیسـت   
محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت ضـریب     محیطی زیستکالبدی، اقتصادی و 

 .باشد می یرگذارتأثبیشتر از سایر ابعاد بر وضعیت حاکم محالت بعد کالبدی  تأثیر
با استفاده از  پذیری شهرها،( در پژوهشی با موضوع اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست8030) زیاری و همکاران

ی، گیـری متغیرهـای شـفافیت،کارایی، اثربخشـی، عـدالت، قانونمنـد      تحلیلی با بکـار  -روش تحقیق کاربردی و توصیفی
 هـای  شـاخص پذیری به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه بـین      زیست های شاخصمحوری و پاسخگویی، مشارکت و اجتماع
 متوسط و معنادار دارند. تأثیرزیست پذیری  های شاخصحکمروایی شهری بر روی 

از روش اهـواز بـا اسـتفاده     شـهری  کـالن پـذیری در منـاطق   ( در بررسی قابلیت زیست8036) و همکاران پورساسان
پذیرتر از سـایر منـاطق   تحلیلی با مدل تاپسیس به این نتیجه دست یافته است که منطقه دو شهر اهواز زیست -توصیفی

 را در زیست پذیری شهر اهواز دارد.  تأثیربیشترین  محیطی زیستشهر بوده و بعد 
آموزشـی و نقـش آن در پایـداری     هـای  نـابرابری  تحلیلی فضـایی بـر   ( در مقاله با عنوان8032) روستایی و همکاران
به ایـن نتیجـه رسـید:     ـ تحلیلی روش تحقیق توصیفی گیریبکارشهر سقز، با  آمار فضایی های روشاجتماعی شهری با 

الگوی فضایی پـراکنش و  . دوم موزشی دارای نابرابری فضایی هستندآ های شاخصشهر سقز بر پایه  های بلوکاول اینکه 
بـین   معکوسـی  دار معنـی رابطـه  . و سوم اینکه کند میتبعیت  ای خوشههای آموزشی در شهر سقز از مدل  نابرابریشکل 

هر بـر میـزان   آموزشی در سطح ش های نابرابریوجود دارد. به این معنی که افزایش  پایداری اجتماعی و نابرابری آموزشی
 .پایداری اجتماعی شهری تأثیر منفی دارد

اجتماعی تهدیدی برای پایداری شهری در پنجاب پاکسـتان   و طردبا موضوع حاشیه  ای مقالهدر ( 5386) کانوال زهرا
ناحیه شهری پنجاب حدود حاشیه نشنی و طرد اجتماعی را مشخص کـرده و بـه ایـن نتیجـه      06در مطالعه خود در روی 

 .کند میو طرد اجتماعی آن را تهدید  نشینی حاشیهاست که  ای پیچیدهاست که پایداری شهری وابسته به عوامل  رسیده
در پژوهشی با عنوان ارزیابی پایداری اجتماعی تخریب مسکن شهری در شانگهای چین، با  (5380) یو و همکارانشان

انگهای چین پرداخته و به این نتیجه دست یافته است کـه  استفاده از روش میدانی به بررسی پایداری اجتماعی در شهر ش
ابعادی هستند که منجر به ناتوانی اجتماعی ساکنان شده است. لـذا   ترین مهمامنیت، برابری اجتماعی و پایبندی به قانون 

مجاور کاهش  کنونی تخریب مسکن باید تغییر داده شده تا اثرات منفی تخریب بر زندگی روزمره ساکنان های شیوه لزوماً
 یابد.

واحد همسـایگی پایـدار بـه اسـتفاده از      های موفقیتو  ها چالشپذیری ( در پژوهشی با عنوان زیست5382آلکساندرا )
پذیری واحدهای همسایگی پایـدار پرداختـه و بـه ایـن     اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به بررسی زیست های شاخص

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=358032
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=358032
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در واحدهای همسایگی بیشتر بایـد مـورد توجـه     محیطی زیستادی، اجتماعی و نتیجه رسیده است که توجه به ابعاد اقتص
 قرار گیرد تا بتواند کیفیت زیست واحدها را افزایش دهد.

پـذیری شـهرها ده اصـل تنـوع، توسـعه      ( در پژوهش موردی خود در روی شهر سنگاپور برای زیست5380) بون وان
رشد، همراه کردن مـردم بـا طبیعـت، حمـل نقـل       درازمدت ریزی برنامهواحدهای همسایگی، گسترش فضاهای عمومی، 

 هـای  بخـش ، ارتقاء سـطح مشـارکت   ها حلگرایی در راهمحوری، تعدیل تراکم و ایجاد فضاهای سبز، بومیعمومی و پیاده
 .دهد میمختلف دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی و فعال نمودن فضاها برای امنیت را ارائه 

پژوهشی با عنوان پایداری اجتماعی در جوامع جدید، حرکتی از مفهوم تا عمل در انگلستان، بـا   در (5385) وودکرافت
نظری و بررسی و تفسیر متون مختلف به بررسی مفهـوم و عمـل در پایـداری اجتمـاعی پرداختـه و       های روشاستفاده از 
ر سـاختار مـادی و اجتمـاعی شـهرها را     خـود د  هـای  تصمیماین مفهوم توسط بازیگران به عنوان توجیه  گیریبکارنحوه 

 کالبدشکافی کرده است.
پذیری و پایـداری شـهری پرداختـه و    بعد یا ابعاد خاصی از زیست با تاکید به ها پژوهش دهد میسوابق پژوهش نشان 

ودن ابعاد، پذیری شهری، تنوع و متعدد ب. گستردگی مفهوم زیستاند پرداختهاز جنبه ای اقدام به بررسی این مهم  هر کدام
بـه بررسـی    عمـدتاً پذیری و پایـداری شـهری   ی حوزه زیستها پژوهشآن منجر گردیده است تا  های شاخصو  ها مؤلفه

 ها شاخصنمونه نظم فر به پایداری اجتماعی با  به عنوانپذیری بپردازند. خاصی از زیست های شاخصو  ها مؤلفهمفاهیم، 
پـذیری،  ، اجتماعی، فرهنگی و کالبـدی زیسـت  یاقتصاد، محیطی زیستا ابعاد مکانی، ساسان پور ب و تعلقعدالت، هویت 
حکمروایـی شـهری،    هـای  مؤلفـه آموزشی و جمعیتی پایداری اجتماعی، زیاری بـا   های شاخصبا  همکارانشانروستایی و 
بـه بررسـی    هنجـار اجتمـاعی   هـای  شاخصاقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، کانوال زهرا با  های با شاخصالکساندرا 
پـذیری شـهری را در   . تحقیق حاضر نیز بررسی بعد پایـداری اجتمـاعی زیسـت   اند پرداختهپذیری و پایداری شهری زیست
کیفیت زندگی، مشارکت و امنیت اجتماعی مد نظر قرار داده است. در واقع نوآوری پژوهش مزبور بررسـی   های مؤلفهقالب 

غیررسـمی( و تبیـین نـوع، نحـوه، نگـرش و میـزان        های سکونتگاه) ناکارآمد شهری های بافتابعاد پایداری اجتماعی در 
 .باشد میمزبور  های بافتپایداری اجتماعی در  های شاخصو  ها مؤلفهاثرگذاری 

 شناسی  ها و روشداده

پایـداری اجتمـاعی در محـالت اسـکان     پذیری با تاکیـد بـر   زیستتحلیلی به ارزیابی  -روش توصیفی این پژوهش با
که در روش میدانی  باشد می ای کتابخانهمیدانی و  به صورت ها دادهیررسمی شهر همدان پرداخته است. روش گردآوری غ
سرپرستان خانوار ساکن در محالت مزبـور بـوده کـه    ( 5)مطابق جدول  خانوار استفاده گردید. جامعه آماری نامه پرسشاز 

مـورد   053دریافـت شـده    هـای  پاسـ  آمده است که با پاالیش  ستبه دمورد  063حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 
تصادفی در محالت توزیع و اطالعات حاصـل   به صورت گیری نمونهروش  آمد. به دستو صحیح  اعتماد قابل نامه پرسش
نحـراف  )میـانگین، ا  پیاده شده و با اسـتفاده از آمـار توصـیفی    SPSS افزار نرمشده در  آوری جمع های دادهآمد.  به دست

 هـا  دادهمستقل و پیرسـون تجزیـه و تحلیـل     های نمونه، تی زوجی با ای نمونهمعیار، رگرسیون( و آمار استنباطی تی تک 
 صورت پذیرفت.

اصـلی کیفیـت زنـدگی، مشـارکت      مؤلفـه متغیرهای مورد استفاده حاصل از مطالعات مبانی نظری بـوده کـه در سـه    
 گونه 66در مجموع دارای  ها شاخصدارای دو شاخص اصلی و  مؤلفهه که هر اجتماعی و امنیت اجتماعی تقسیم بنده شد

کـه   باشـد  مـی  3666آمده برای ابزار پژوهش در ضریب آلفای کرونباخ برابر بـا  به دست( پایایی 5 و8)جدول است)معرفه( 
 .دهد میمناسب پژوهش را نشان  نسبتاًپایایی 
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 رای سنجش پایداری اجتماعیمورد استفاده ب ها شاخص، ها مؤلفه -8جدول

 تعداد معرفه)گویه( شاخص مؤلفه

 مشارکت
 6 پیوستگی اجتماعی

 2 مشارکت اجتماعی

 امنیت
 2 امنیت اجتماعی ) ذهنی و عینی(

 85 اعتماد ) فردی و نهادی(

 زندگیکیفیت 
 3 بعد ذهنی

 3 بعد عینی

 66 جمع

 (8036بع: نگارنده، من)

 یت و خانوار محالت و حجم نمونه)نفر(مشخصات عمومی جمع -5جدول
 اعتماد قابل نامه پرسش حجم نمونه نسبی جمعیت تعداد خانوار محله

 66 62 52853 2363 دیزج

 02 86 6233 8308 مزدقینه

 33 853 63333 3033 خضر

 33 886 00333 6633 حصار

 65 20 80333 6823 سازی چرم

 053 063 850653 53038 جمع)نفر(

 (8032 ،عمومی نفوس و مسکن های سرشمارینتایج تفصیلی  :منبع)                                  

 قلمرو پژوهش

بر . این شهر شود یممرکز استان همدان شناخته  به عنوانغربی کشور  یکی از شهرهای شمال به عنوانشهر همدان 
یک مرکز بـا تـراکم    به عنوان. شهر همدان باشد میهزار نفر  223آخرین سرشماری رسمی کشور جمعیتی بالغ بر  اساس
 روسـتایی اطـراف را در خـود جـذب نمـوده اسـت       هـای  حـوزه خدماتی و اشتغال تقریباً اغلب مهـاجران   های جاذبهباالی 

درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصا   60حدود  8062(. این شهر در سال 8062، شهر یرتدبمهندسین مشاور )
 (. 8032ایران،  مرکز آمار) درصد رسیده است 23به بیش از  یزانماین  8032ر اساس سرشماری سال داده بود که ب

 8002-8032تحوالت جمعیت و خانوار شهر همدان در دوره  -0جدول

 بعد خانوار جمعیت خانوار سال
8002 83280 33333 85/2 
8062 56306 856860 30/6 

8022 02060 862062 66/6 

8062 26026 505633 66/6 

8002 66230 638568 20/6 

8062 850685 600863 03/0 

8033 826226 252036 06/0 

8032 806008 226٬636 80/0 

 (8002-32 ،عمومی نفوس و مسکن های سرشماری: نتایج تفصیلی  )منبع
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محلـه بـا    2 غیررسمی شهر همدان ایـن شـهر دارای   های سکونتگاهدر حال حاضر بر اساس طرح مصوب ساماندهی 
 عمدتاً)منوچهری(، حصار امام، مزدقینه، دیزج و خضر است که در  یساز چرماسکان غیررسمی شامل محالت  های یژگیو

و خضـر،   یسـاز  چـرم فیزیکی شمال شهر واقع گردیده است. بجز دو محله  در حاشیههاللی شکل  ای دایره نیم به صورت
کالبدی در اطراف هسته مرکزی آغاز و سـپس در اراضـی    یها گسترشاً سایر محالت دارای هسته روستایی بوده و عموم

 جـوار  هـم  یهـا  اسـتان عمده ساکنان این محالت مهاجرین روستایی استان همدان یا  .(8 شکل)اند یداکردهپزراعی توسعه 
درصـد اسـتان    86درصد ساکنان محالت مزبور از مهاجرین روستایی استان همدان، حدود  63. بطوریکه بیش از باشند می

ماننـد مرکـزی،    هـا  اسـتان درصـد اسـتان زنجـان بـوده و مـابقی بـه سـایر         2/8درصد استان کرمانشـاه،   2/5کردستان، 
 (.8062 دبیر شهر،ت) لرستان،خوزستان و غیره اختصا  دارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8062، هرمشاور تدبیر ش مهندس: منبع) موقعیت محالت اسکان غیررسمی در شهر همدان -8شکل

 ها یافته

 دهنـدگان  پاسـ  درصـد   30 دهـد  یمـ عمومی جامعه آماری نشـان   در مشخصاتی حاصل از مطالعات میدانی ها داده
دارای تحصیالت سـوم راهنمـایی و پـایین تـر      دهندگان پاس درصد  03 .باشند یمدرصد زن  0)سرپرست خانواده(، مرد و 
درصد  83درصد سرپرستان تحصیالت متوسطه و تنها  83ایی دارند. حدود درصد تحصیالت ابتد 25بوده که از این مقدار 

 56میـانگین   به طورو مدت سکونت در محل  23حدود  دهندگان پاس از تحصیالت دانشگاهی برخوردارند. میانگین سنی 
 .باشد یمسال 
هر همدان و فرض چگونگی وضعیت پایداری اجتماعی در محالت اسکان غیررسمی ش سؤالدر جهت پاسخگویی به  

 6مشابه بودن وضعیت پایداری در محالت مزبور از آزمون میانگین، انحراف معیار و واریانس استفاده گردید. نتایج جـدول  
 های یانگینم. در واقع باشد میمورد بررسی در محالت مورد بررسی نزدیک به هم  های شاخصکه میانگین  دهد مینشان 
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ن است که محالت مورد بررسی در پایداری اجتماعی مشابه هم بوده و اخـتالف میـانگین بـاالیی    آمده گویای آ به دست
بـه   های دادهواریانس پایین و  یارمعانحراف  دهد میدر محالت مورد مطالعه نشان  ها دادهندارند. انحراف معیار و واریانس 

. باشـد  میدر حول میانگین  ها دادهو توزیع و پراکنش  از همدیگر ها دادههم نزدیک بوده، که نشان از عدم اختالف فاصله 
جـدایی مکـانی محـالت از یکـدیگر در وضـعیت       یرغمعلبنابراین پایداری اجتماعی در محالت اسکان غیررسمی همدان 

غیررسـمی شـهر همـدان در     هـای  سکونتگاهغیررسمی در مقیاس عام و  های سکونتگاه. با توجه به اینکه باشند میمشابه 
 باشـند  میپایداری در محالت مزبور نیز یکسان و مشابه هم  های شاخصشبیه به هم دارند لذا  های یژگیوخا ،  مقیاس

 .گردد ینمو تفاوت محسوسی بین محالت مشاهده 

 آزمون میانگین، انحراف معیار و واریانس پایداری اجتماعی -6جدول

 آماره محالت
 کیفیت زندگی امنیت مشارکت

 بعد ذهنی بعد عینی اعتماد نهادی امنیت اجتماعی محلی مشارکت پیوستگی

 سازی چرم
 )منوچهری(

 06/8 08/5 6660/5 6635/0 2206/0 50/0 میانگین

 
 42 42 42 42 42 42 تعداد

 080/3 833/3 60552/3 00662/3 06660/3 060/3 انحراف معیار
 838/3 363/3 550/3 865/3 148. 823/3 واریانس

 حصار امام

 00/8 58/5 2668/5 6866/0 5600/0 06/0 انگینمی
 90 90 90 90 90 90 تعداد

 532/3 830/3 05556/3 63565/3 56560/3 552/3 انحراف معیار
 360/3 300/3 836/3 565/3 363/3 328/3 واریانس

 06/8 56/5 6280/5 3663/0 6605/0 06/0 میانگین خضر

 
 90 90 90 90 90 90 تعداد
 565/3 535/3 65833/3 03808/3 26256/3 053/3 عیارانحراف م
 363/3 368/3 806/3 820/3 053/3 830/3 واریانس

 06/8 58/5 2220/5 8523/6 6633/0 08/0 میانگین دیزج

 
 64 64 64 64 64 64 تعداد

 082/3 835/3 58603/3 06628/3 56360/3 566/3 انحراف معیار
 333/3 300/3 366/3 806/3 366/3 365/3 واریانس

 02/8 55/5 6636/5 0303/6 0536/0 66/0 میانگین مزدقینه

 
 34 34 34 34 34 34 تعداد

 565/3 832/3 56650/3 65806/3 60863/3 536/3 انحراف معیار
 363/3 306/3 368/3 806/3 550/3 363/3 واریانس

 مجموع

 1.7746 2.2395 2.6106 3650/0 6663/0 06/0 میانگین
 320 320 320 320 320 320 عدادت

 532/3 836/3 02063/3 66603/3 65332/3 080/3 انحراف معیار
 366/3 303/3 852/3 833/3 866/3 333/3 واریانس

 (8036 ،نتایج مطالعات میدانی نگارنده )منبع:

)اعتمـاد بـه     تمـاد نهـادی  مانند متغیـر اع  ای محلهاز متغیرهای برون  ای محلهدر جهت بررسی تفاوت متغیرهای درون
اسـتانداری، راه و شهرسـازی، بهزیسـتی، نماینـدگان مجلـس و       مانند شهرداری، شـورای شـهر،   ،نهادهای خارج از محل

بررسی گردید. بدین منظور از آزمون آمـاری   رسانی خدماتدر  ها دستگاهزیرساختی( میزان رضایت از عملکرد  های دستگاه
پیوسـتگی   ای محلـه درون  هـای  شـاخص  دهد مینشان  2در جدول  ها دادهه گردید. نتایج مستقل استفاد ای نمونهتی تک 

اعتمـاد بـه    هـای  شـاخص و  شده تعیینسکونتگاه ها باالتر از حد متوسط  ای محلهاجتماعی، مشارکت محلی، امنیت درون 
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اسـت.   شده تعیینتر از حد متوسط در ارائه خدمات پایین  های دستگاههای اجرایی خارج از محل، میزان رضایت از دستگاه
. شاخص میزان رضایت باشد میکمتر  شده تعییناز حد متوسط  -06/3بطوریکه شاخص اعتماد به نهادهای خارج از محل 

کمتر از حد نرمال اسـت. بـا توجـه بـه      -06/3به محل در بعد عینی کیفیت زندگی  رسانی خدماتمختلف در  ها دستگاهاز 
درصـد معنـادار بـوده و     32لـذا نتـایج آزمـون در سـطح اطمینـان       باشـد  مـی  (Sig:000) آمده به دستسطح معناداری 

ی کـه بـه ابعـاد درون    هـای  شـاخص آمـده   به دستاست.  لذا با توجه به نتایج  شده بینی پیشاختالف میانگین  کننده تبیین
 ای محلـه سـاکنان بـاالتر از ابعـاد بـرون     باالی نسبتاًسرمایه اجتماعی  به دلیل شوند میپایداری اجتماعی مرتبط  ای محله

آن تفـاوت   ای محلـه پایـداری اجتمـاعی و ابعـاد بـرون      ای محله. بنابراین بین متغیرهای درونباشند میپایداری اجتماعی 
 معنادار وجود دارد.

 پایداری اجتماعی ای محلهدرون و برون  های شاخصسنجش تفاوت  ای نمونهنتایج آزمون تی تک  -2جدول 

 شاخص لفهمؤ

Test Value = 3 

t df 
Sig.  
(2-

tailed) 

Mean  
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 مشارکت

 پیوستگی
 اجتماعی

626/53 083 333/3 0680/3 0566/3 0326/3 

 مشارکت
 اجتماعی

605/86 
083 

333/3 6663/3 0330/3 6368/3 

 امنیت
 3086/8 3005/3 3650/3 333/3 083 066/03 اجتماعی امنیت

نهادی  اعتماد
 برون محله

038/83- 
083 

333/3 0636/3- 6560/3- 0232/3- 

کیفیت 
 زندگی

 -0060/3 -0656/3 -0632/3 333/3 083 -680/66 بعد عینی

 -8353/8 -5203/8 -5526/8 333/3 083 -838/06 بعد ذهنی

 (8036 ،انی نگارندهنتایج مطالعات مید: )منبع

بررسی شاخص کیفیت زندگی در پایداری اجتماعی محالت اسکان غیررسمی شهر همدان مشاهده گردید، بعد عینـی  
کیفیت زندگی که شامل متغیرهای دسترسی به خدمات زیرساختی آب، برق، گاز و خدمات پـارک و فضـای سـبز، مراکـز     

عمومی در محـالت مختلـف تفـاوت     ونقل حملهنگی، کیفیت معابر و درمان، خدمات فر خرید روزانه، آموزش، بهداشت و
آمده برای بعـد عینـی کیفیـت    دستبهچندانی وجود نداشته و محالت از وضعیت پایین تر حد متوسط قرار دارند. میانگین 

 -56/8نگین اختالف دارد. در بعد عینی اخـتالف میـا   -06/3 شده تعیینکه با حد نرمال  باشد می 56/5زندگی در محالت 
هم بعد عینی و هم بعد ذهنی کیفیت زندگی در محالت اسکان غیررسمی شهر همـدان   دهد میاست. نتایج حاصل نشان 

بهتر فرض تشابه بعد عینـی و بعـد    تبیینجهت  تر از حد نرمال بوده و این دو بعد در راستای هم روند کاهشی دارند.پایین
بجـز متغیـر    دهـد  مـی وابسته یا تی زوجی استفاده گردید. نتایج آزمون نشـان   یا نمونهاز آزمون تی  یزندگذهنی کیفیت 
و رضایت از خدمات زیرساختی، مابقی متغیرهای عینی و ذهنی کیفیت زنـدگی دارای شـکاف فاصـله میـانگین      دسترسی

بیشـتری از حـد    نسـبتاً اینکه متغیرهای ذهنی نسبت به متغیرهای عینی فاصله  علیرغم. همچنین باشد مینزدیک به هم  
 (.  6)جدول  دارند، با این حال هر دو بعد دارای وضعیت نامناسب در محالت اسکان غیررسمی هستند شده تعریفنرمال 

 وضعیت ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان -6جدول 
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کیفیت  شاخص

 زندگی
 میانگین گویه ها

حجم 

 نمونه

انحراف 

 معیار

راف از انح

 میانگین
 شکاف

 -08/3 306/3 636/3 053 63/8 سبز فضای به دسترسی عینی
 835/3 603/8 053 26/8 سبز فضای به دسترسی از رضایت ذهنی 

 85/3 308/3 268/3 053 30/5 آموزشی خدمات به دسترسی عینی
 300/3 265/3 053 83/5 آموزشی خدمات به دسترسی از رضایت ذهنی 

 300/3 660/3 053 56/5 درمانی-بهداشتی خدمات به یدسترس عینی
8/3 

-بهداشتی خدمات به دسترسی از رضایت ذهنی
 درمانی

06/5 053 066/3 365/3 

 380/3 508/3 053 36/8 فرهنگی خدمات به دسترسی عینی
03/3- 

 353/3 026/3 053 82/8 فرهنگی خدمات به دسترسی رضایت ذهنی

 302/3 656/3 053 06/5 روزانه یدخر خدمات به دسترسی عینی
6/3- 

 303/3 636/3 053 06/5 روزانه خرید خدمات به دسترسی از رضایت ذهنی

 356/3 233/3 053 63/8 تفریحی خدمات به دسترسی عینی
2/3- 

 356/3 623/3 053 03/8 تفریحی خدمات به دسترسی از رضایت ذهنی

 366/3 686/3 053 86/0 ز(گا برق زیرساختی)آب خدمات به دسترسی عینی
6/8- 

 خدمات به دسترسی از رضایت ذهنی
 گاز( برق زیرساختی)آب

06/8 053 006/3 368/3 

 363/3 053/3 053 33/5 ها پیاده و معابر محیطی زیست کیفیت عینی
20/3- 

 و معابر محیطی زیست کیفیت رضایت ذهنی
 روها پیاده

26/8 053 630/3 356/3 

 38836/3 83653/3 053 56/5 عینی کیفیت زندگیمجموع بعد  عینی
6663/3- 

 38626/3 53265/3 053 00/8 مجموع بعد ذهنی کیفیت زندگی ذهنی

 (8036 ،نتایج مطالعات میدانی نگارنده :)منبع

متغیرهـای   دهـد  مـی بررسی میزان ارتباط متغیرهای بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی در آزمون تفاضل زوجی نشـان  
ر همه متغیرها، دارای ارتباط معنادار د 32/3کمتر از  درصد با توجه به سطح معناداری 32سطح اطمینان زندگی در کیفیت 
 (.0)جدول  باشند می

 وضعیت ارتباط ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان در آماره تی زوجی -0جدول 

عوامل عینی و ذهنی کیفیت 

 زندگی

 ضل زوجیتفا
ضریب 

اطمینان 

 درصد 59

 درجه

 آزادی
 

 سطح

 معناداری

 
 

میزان 

 شکاف

 

 انحراف

 معیار

 

 انحراف

 میانگین

 59ضریب اطمینان 

 درصد

 حد پایین باالحد 

 336/3 083 385/5 25/3 83/3 836/3 338/8 08/3 دسترسی و رضایت از فضای سبز  و پارک

 330/3 083 -633/5 -/30 -55/3 366/3 653/3 -80/3 آموزشی دسترسی و رضایت خدمات

 320/3 083 -330/8 33/3 -53/3 325/3 306/3 -83/3 درمانی-بهداشتی دسترسی و رضایت خدمات

 333/3 083 306/02 66/3 02/3 350/3 632/3 03/3 فرهنگی دسترسی و رضایت خدمات

 333/3 083 623/0 28/3 03/3 320/3 363/3 68/3 روزانه خرید خدمات دسترسی و رضایت به

 333/3 083 606/86 20/3 60/3 302/3 650/3 23/3 تفریحی دسترسی و رضایت خدمات

 زیرساختی)آب خدمات دسترسی و رضایت به
 گاز( برق

68/8 300/8 363/3 53/8 25/8 660/50 083 333/3 
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 و معابر محیطی زیستدسترسی و رضایت 
 روهاپیاده 

25/3 626/3 366/3 60/3 65/3 303/83 083 333/3 

 333/3 083 008/56 235/3 6500/3 3833/3 06883/3 66/3 مجموع بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی

 (8036 ،منبع: نتایج مطالعات میدانی نگارنده)

پایداری اجتماعی در محالت اسکان غیررسمی شـهر همـدان از    های شاخصدر نهایت برای سنجش چگونگی ارتباط 
)بعد ذهنی و عینی( کـه   کیفیت زندگی های شاخصبجز  دهد میی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل نشان آزمون آمار
درصد دارای ارتباط معنادار  32یا  33با همدیگر در سطح اطمینان  ها شاخصارتباط معنادار ندارند، بقیه  ها شاخصبا دیگر 
ی که ارتباط معنـادار بـا همـدیگر دارنـد دارای همبسـتگی      های شاخص دهد می. تحلیل مقدار آماره پیرسون نشان باشند می

در  .شـود  مـی که افزایش یا کاهش مقدار یک شاخص منجر به افزایش یا کاهش شاخص دیگر  طوریه ، بباشند میمثبت 
بیشـتر همبسـتگی مثبـت و شـاخص      265/3این بین شاخص پیوستگی اجتماعی و شاخص مشارکت اجتماعی بـا مقـدار   

 (.6)جدول  درصد را دارند 32و  33کمترین مقدار همبستگی با لحاظ سطح معناداری  556/3رکت با امنیت و مشا

 پایداری اجتماعی در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان در آماره پیرسون های شاخصارتباط  -6جدول 

 آماره شاخص
 پیوستگی

 اجتماعی

 مشارکت

 اجتماعی

 امنیت

 اجتماعی

 اعتماد

 نهادی

 بعد

 عینی

 دبع

 ذهنی

 اجتماعی پیوستگی

 مقدار آماره پیرسون
 

8 265/3 (**) 060/3 (**) 302/3  366/3-   

250/3 333/3 333/3 333/3 . سطح معناداری  526/3  

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 اجتماعی مشارکت

 مقدار آماره پیرسون
 

265/3 (**) 8 556/3 (**) 532/3 (**) 836/3  

 
 
 

323/3-  

332/3 333/3 333/3 . 333/3 اریسطح معناد  006/3  

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 اجتماعی امنیت

 مقدار آماره پیرسون
 

606/3 (**) 556/3 (**) 8 082/3 (**) 302/3  353/3  

 053/3 860/3 333/3 . 333/3 333/3 سطح معناداری

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 نهادی- اجتماعی اعتماد

 ار آماره پیرسونمقد
 

060/3 (**) 532/3 (**) 082/3 (**) 8 350/3 350/3- 

 668/3 656/3 . 333/3 333/3 333/3 سطح معناداری

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 بعد عینی

 مقدار آماره پیرسون
 

302/3 836/3 

 
 
 

302/3 350/3 8 562/3 (**) 

 333/3 . 656/3 860/3 332/3 250/3 سطح معناداری

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 بعد ذهنی

 مقدار آماره پیرسون
 

366/3- 323/3- 353/3- 350/3- 562/3 (**) 8 

 . 333/3 668/3 053/3 006/3 526/3 سطح معناداری

 053 053 053 053 053 053 فراوانی

 (8036 ،نتایج مطالعات میدانی نگارنده منبع:)
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بـه  شـهری   هـای  بافـت پذیری که زیست دهد مینشان  گرفته انجامپژوهش  های یافتها ی پیشین بها پژوهشمقایسه 
پـژوهش برزگـر و    نتـایج . باشـد  میمانند اسکان غیررسمی با مشکل جدی مواجه  برخوردارو کم  ناکارآمد های بافت ویژه

غیررسمی  های سکونتگاهبر پذیری را غیررسمی شهر زنجان و اثرات بخش فیزیکی زیست های سکونتگاههمکارانشان در 
 .شود میماهیت کالبدی دارد بیشتر احساس  عمدتاًدر پژوهش حاضر نیز دسترسی به خدمات زیرساختی که  داند میبیشتر 

و بـه   شـده  اشـاره پژوهش خدارحم بزی در شهر گرگان به نابرابری پایداری اجتماعی محالت در مناطق مختلف شـهری  
ابعاد درونی پایداری اجتمـاعی   باال بودناست در پژوهش حاضر با وجود  شده اشارهتلف شکاف طبقاتی باال در محالت مخ

است. با این حال  شده اشارهکیفیت زندگی  های شاخصدر  به ویژهرسمی به نامناسب بودن پایداری در محالت اسکان غیر
مشـابه هـم ارزیـابی     ای محلـه  هـای  تفاوتتحقیق حاضر ساختار پایداری اجتماعی محالت  اسکان غیررسمی را به لحاظ 

. برخالف تحقیق مصطفی توانا در روی پایداری محله شادآباد که سرمایه اجتماعی و کنش اجتماعی محله را پایین کند می
محالت اسکان غیررسمی شـهر همـدان را بیشـتر     ای محلهاین پژوهش ابعاد مشارکت و پیوستگی اجتماعی درون داند می

این حال در بعد کالبدی نتایج هر دو پژوهش یکسان است. نتایج پژوهش نظم فر و همکارانشان بـر   ارزیابی کرده است با
 تأییـد پایداری اجتماعی با همدیگر را نشان داد که این امر در پژوهش حاضـر نیـز    های شاخصروی شهر اردبیل، ارتباط 

کرده  تبیینیست پذیری بین مناطق مختلف را ز های تفاوتو همکارانشان بر روی شهر اهواز  ساسان پورگردید. پژوهش 
بیشترین اهمیت را در زیست پذیری داده است. در پـژوهش حاضـر نیـز شـرایط زیسـتی کیفیـت        محیطی زیستو به بعد 

را در کاهش پایـداری اجتمـاعی    تأثیرشرایط و به تناسب آن بیشترین  ترین نامطلوبزندگی در محالت اسکان غیررسمی 
 پژوهش حاضر نشان داد: هاییافته محالت داشته است.

پایداری اجتماعی مانند پیوستگی و مشارکت ساکنان، در محالت اسکان غیررسمی شهر همدان باالتر از  ای محلهدرون های شاخص -
 .مشارکت محور در محالت ایجاد نماید ریزی برنامهظرفیت الزم را برای  تواند می. باال بودن شاخص مزبور باشد میحد متوسط 

در محالت مورد بررسی پایین تر از حد  دارند عهدهرا به  رسانی خدماتاجرایی که وظیفه  های دستگاهوابسته به عملکرد  های شاخص -
ضروری است با  باشد میاجرایی در محالت مزبور  های دستگاهکه نشان از ضعف اعتمادسازی  شود میمتوسط و نامناسب ارزیابی 

 .و ظرفیت درونی محالت مزبور شاخص مزبور ارتقاء یابد ریگتسهیل های اهرماستفاده از 
تر از حد متوسط بوده و ساکنان محالت اسکان شاخص کیفیت زندگی در بعد عینی و ذهنی در محالت مزبور در سطح پایین -

انتظار منجر به . افزایش فاصله بین سطح ادراک و سطح شود میشهر همدان به لحاظ ادراک و انتظار نامناسب ارزیابی  غیررسمی
 به نهادهای مختلف را افزایش خواهد داد. اعتمادی بیافزایش شکاف شده ضریب 

پایداری اجتماعی تفاوت محسوس مشاهده نگردیده و محالت  های شاخصشهر همدان به لحاظ  غیررسمیدر بین محالت اسکان  -
کلی مشخص، واحد و یکپارچه جهت  های برنامهئه در ارا تواند می. این امر باشند میمشابه هم  ها شاخصبه لحاظ میانگین 

 .ساماندهی محالت موثر باشد

شهر همدان با یکدیگر ارتباط معنادار و در جهت  غیررسمیمورد بررسی پایداری اجتماعی در محالت اسکان  های شاخصغالب  -
 به عنوان ها شاخصبت،  حفظ تقویت . ضروری است با توجه به همبستگی مثیابند میمثبت همبستگی داشته و با یکدیگر عملکرد 

 لحاظ گردد. ها یزیر برنامهاهرم ساماندهی بافت در 

مجزا با یکدیگر ارتباط معنادار داشته و افزایش یا کاهش هر یک بر  به صورتکیفیت زندگی در بعد ذهنی و عینی  های شاخص -
مزبور به منظور کاهش شکاف درک و انتظار  ر محالتد شده ادراکدیگری اثر کاهشی یا افزایشی دارد. لزوم ارتقاء سطح خدمات 

 ضروری است.

اجتماعی که ناشی از سطح مشارکت و تعامالت اجتماعی ساکنان در درون محله است پایداری  ای محلهبا عملکرد درون ها شاخص -
 های شاخصاز  تر یقوبسیار  ای محلهدرون  های شاخصبا عملکرد برون محله تفاوت معنادار دارد. بطوریکه عملکرد  های شاخصبا 

 است. ای محلهوابسته به خدمات نهادهای برون 
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 نتایج

اسـت. یکـی از    آن دیگر روی شناختیبوم پایداری و آن روی یک معیشت دارد: رو دو که است یا سکه پذیریزیست
فقـر و   یـل بـه دل ند کـه  پذیری، پایداری اجتماعی فضاهای زیستی است. در شهرها فضاهایی زیستی وجود دارابعاد زیست

. یکی از این فضـاها، سـکونتگاه غیررسـمی اسـت. فقـر      باشند یمجغرافیایی با مسائل متعددی روبرو  -محرومیت کالبدی
اقتصادی ساکنان منجر به فقر کالبدی مکان سکونتی شده، که با حداقل امکانات و خدمات در حاشیه فیزیکی شهر  عمدتاً
اجتماعی( شهر  یداریبعد پا) غیررسمی سکونتگاهپذیری شهری در ه بررسی یکی از ابعاد زیست. این مقاله باند یافته اسکان

همدان پرداخت. با توجه به هدف پژوهش یعنی تبیین ظرفیت پایداری اجتماعی محالت اسکان غیررسمی شـهر همـدان،   
کـه در   قرارگرفتـه رز متوسـط  در مـ  ای محلـه درون های شاخصوضعیت پایداری اجتماعی در  دهد یمنتایج حاصل نشان 

-صورت عدم توجه به آن فرایند کاهشی خواهد داشت. مطالعات نشان داد که ظرفیت پیوستگی اجتمـاعی، اعتمـاد درون  

-اعتمـاد بـه نهادهـای بـرون     های شاخصنسبی مناسب بوده ولی  به طورمشارکت اجتماعی بین ساکنان محل  ،ای محله

 یریپذاعتماداجرایی منجر به کاهش  های دستگاهضعف مدیریت و عملکرد  دهد می نامناسب است. این امر نشان ای محله
ساکنان به نهادهای مدیریت شهری شده است. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت زنـدگی در محـل در سـطح نامناسـب     

. رضـایت از  باشـد  مـی  شـده  تعریـف تر از حـد نرمـال   که در این بین بعد ذهنی کیفیت زندگی بسیار پایین شود میارزیابی 
کلـی   به طـور . یستنبه محل و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی در محالت مزبور در سطح مطلوبی  رسانی خدمات
بـه  کیفیـت زنـدگی    های شاخصپایداری اجتماعی با یکدیگر در ارتباط و اثرگذار به هم بوده که در این بین  های شاخص
نتـایج نشـان داد کـه     .باشـد  مـی جـدا   ها شاخصمحسوسی از دیگر  به طور سطح دسترسی و ساختار ذهنی ساکنان دلیل

بـه   شـده  تعریـف از حد نرمال  ها آنکه اختالف نسبی  باشند میدارای سطح پایداری اجتماعی مشابه هم  عمدتاً ها شاخص
بـه حـد میـانگین    آمـده نزدیـک    به دستآمده پراکندگی مقادیر  به دستنسبی در یک اندازه و با توجه به واریانس  طور
پایداری اجتماعی در بین محالت اسکان غیررسمی تقریبـا در یـک سـطح بـوده و تفـاوت       های شاخصدرکلیت  .باشد می

مکـانی   هـای  تفـاوت موضوع پایـداری اجتمـاعی بـا وجـود      دهد میمعناداری بین محالت وجود ندارد. این موضوع نشان 
)نـه مشـابه( و اسـتفاده از     لـذا پیـاده کـردن الگـوی کلـی یکسـان       .باشد میمشابه هم  ماهیتاًمحالت اسکان غیررسمی 

در شهر همدان راهگشا است. در این راستا توجـه بـه    ها بافتاجتماعی ساکنان جهت مداخله هدفمند در این  های ظرفیت
بـر   اندتو میمدیریت شهری  گریتسهیلنهادهای محلی، مشارکت و اعتماد ساکنان به همدیگر با اهرم مدیریت محلی و 

 پذیری بافت را ارتقاء دهد.گذاشته و زیست تأثیرشرایط کیفیت زندگی در بعد عینی و ذهنی را 
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