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ABSTRACT 

Objective: Today one of the most important challenges facing urban management is informal 
settlement. This phenomenon is one of the undesirable consequences of urbanization in the 
contemporary world, especially as a result of rapid industrialization and regional inequalities, and 
as a result of the deprivation and lack of informal settlements of urban lifestyle facilities in 
comparison with other urban areas, they are the focal point of acute problems Urban and anti-
sustainable human development. Considering the importance of the above issue, the aim of this 
study was to investigate the factors affecting the unsustainability of informal settlements in Yazd 
city.  
Method: The present study is descriptive-analytic in the research method and in terms of applied 
purpose. The statistical population of the study consists of experts and urban managers and 
households living in Hassanabad neighborhoods, housing and slaughterhouses. For the first 
society, in order to identify the effective indicators on unsustainable informal settlement as 
snowball and purposeful, 31 experts and managers of the city and for the second community 366 
households were selected through random sampling method using Cochran formula to determine 
the effect of each indicator. In this research, qualitative findings (content analysis of interviews 
in MAXQUDA qualitative analysis software) and quantitative (T-test of single sample and 
exploratory factor analysis) were used to analyze the data. 
Results: The results of this study showed that 44 indicators in the form of 5 factors in the study 
area affecting the instability of informal settlements. Among the loaded factors, the economic 
factor with 9 indicators and the special value of 11.757 and the 26.722 variance were the most 
important factors and the environmental health factor with 4 indicators and the special value of 
5.843 and the variance of 13.280 was the least important factor affecting the instability of informal 
settlements. 
Conclusion: This phenomenon is inevitable and growing and should be accepted as an 
undeniable fact, so from the point of view of organizing and empowering, which relies on the 
comprehensive participation of people in solving their problems and provides them with the 
possibility that according to priorities and Their needs to improve their situation are emphasized. 
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 انمي بر اساس نظر مطلعان و ذينفعرس هاي غيرارزيابي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه

  نشين شهر يزد)موردي: محالت حاشيه ةكليدي (مطالع
 

  1و   aنياحسن حكمت

 
a پيام نوردانشگاه  ،يشهر يزريو برنامه ايجغراف دانشيار.  

    دهيچك

روي مديريت شهري، اسكان غيررسمي است. اين پديده از هاي پيشچالش در حال حاضر يكي از مهمترين تبيين موضوع:

اي شكل هاي منطقهشدن شتابان و نابرابريپيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر است كه به ويژه در نتيجه صنعتي

ر قياس با ديگر نواحي هاي غيررسمي از تسهيالت زندگي شهري دگرفته و به دليل محروميت و عدم برخورداري سكونتگاه

شهري، آنها را كانون مسائل و مشكالت حاد شهري و ضد توسعه پايدار انساني نموده است. با توجه به اهميت موضوع فوق؛ 

  پژوهش حاضر با هدف كلي بررسي عوامل مؤثر بر ناپايداري اسكان غيررسمي در شهر يزد گردآوري گرديده است. 

آماري پژوهش را باشد. جامعهتحليلي و از نظر هدف كاربردي مي -قيق توصيفيپژوهش حاضر از نظر روش تحروش: 

دهند كه براي جامعه اول آباد، اسكان و كشتارگاه تشكيل ميكارشناسان و مديران شهري و خانوارهاي ساكن در محالت حسن

نفر از كارشناسان و مديران  31و هدفمند به منظور شناسايي نماگرهاي مؤثر بر ناپايداري اسكان غيررسمي به صورت گلوله برفي 

گيري تصادفي و با استفاده از خانوار از طريق روش نمونه 366شهري و براي جامعه دوم به منظور بررسي ميزان اثر هر نماگر 

ها احبههاي كيفي (تحليل محتواي مصها از يافتهفرمول كوكران انتخاب گرديده است. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده

  اي و تحليل عاملي اكتشافي) استفاده گرديده است. تك نمونه Tافزار تحليل كيفي مكس كيودا) و كمي (آزمون آماري در نرم

هاي عامل در منطقه مورد مطالعه مؤثر بر ناپايداري سكونتگاه 5نماگر در قالب  44دهد نتايج پژوهش نشان مي ها:يافته

و درصد واريانس  11,757نماگر و مقدار ويژه  9هاي بارگذاري شده، عامل اقتصادي با ان عاملغيررسمي بوده است. كه از مي

 13,280و درصد واريانس  5,843نماگر و مقدار ويژه  4بهداشتي با  -محيطيمهمترين عامل و عامل زيست 26,722

  هاي غيررسمي بوده است.ترين عامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاهاهميتكم

بر ديدگاه ساماندهي و  لذا ناپذير و رو به رشد است و بايد آن را به عنوان واقعيتي انكارناپذير پذيرفت،اين پديده اجتناب ج:نتاي

سازد كند و اين امكان را براي آنان فراهم ميجانبه مردم در رفع مسائل و مشكالتشان تكيه ميتوانمندسازي كه به مشاركت همه

  گردد.تأكيد مي ،ا و نيازهايشان به بهبود شرايطشان بپردازندهكه با توجه به اولويت

  .ناپايداري، فقر شهري، شهر يزد نشيني،حاشيه اسكان غير رسمي، :هاكليدواژه
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  مقدمه 

جا جميعت از مناطق روستايي مهاجرت  نعتي در كشورهاي اروپاي غربي باز توزيع وسيع جميعت نيز آغاز شد. در همه   با آغاز انقالب ص 

سكان مي    شهري ا صادي مهاجرين توأم بوده (عابديني       و در مناطق  شهرها كه با فقر اقت ستايي به  سريع جميعت رو يافت. در اين حركت 

گزيني در محالت اســتاندارد شــهر نبوده؛  لذا مكان گزيني را متناســب با درآمد خود ســكني) همه مهاجران قادر به 148: 1386دركوش، 

ترين سطح استاندارد از لحاظ زندگي باشند. در چنين روندي شهرها به ويژه شهرهاي ميليوني كشورهاي در       انتخاب نمودند كه داراي پايين

گيري اسكان غيررسمي و   ). پيامد چنين روندي شكل 14 :2000 ،تر هالانگيزي مكان تمركز فقر شده است (پي  حال توسعه به شكل غم  

سمي به عنوان پديده        سكان غيرر ست. به عبارتي ا سكني ا سترده، معلول     شرايط  بد م ضايي گ صادي و ف اي با ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقت

ست كه الگوي توسعه پايدار شهري             شيني مدرن و گفتمان پيشرفت در عصر روشنگري ا كشد (پيري و همكاران،  را به چالش ميشهرن

). در اين راستا Billah, 2012: 12ناپذير و تقريباً بخشي از شهرنشيني است (هاي غيررسمي اجتناب). در واقع ظهور سكونتگاه63 :1393

از مردم جهان (حدود  ميليون نفر 900در دوازدهمين اجالس كميسيون توسعه پايدار، گزارشي ارائه شد كه طي آن اعالم گشت كه حدود       

علت آن نيز فقر اعالم شده است (حاتمي    و اندها و نواحي نامناسب به صورت غير رسمي سكني گزيده     يك هفتم جمعيت جهان) در زاغه

  ). 74: 1397 نژاد و همكاران،

گونه د فقير كه هيچهاي خالي به صــورت غيرمجاز توســط افرادر كشــور ايران پديده اســكان غيررســمي كه عبارت از اشــغال زمين

شد، ندارند (       شان با سي به زميني كه متعلق به خود ستر شهود از دهه  Sarma & Tiwari, 2016: 268د به بعد كه  1340). به طور م

رشد شهرنشيني در اوج خود بوده نمايان گرديده و شهرهاي كشور را با مشكل جدي روبرو نموده است و همواره ميزان آن در حال افزايش        

ست (  سرمايه         61 :1382افتخاري راد، ا سبات  سعه منا شهري براثر تو شتغال و زندگي در برخي نقاط  سط امكانات ا داري از ). در اين دهه ب

داري از سوي ديگر زمينه مهاجرت داخلي و شهرنشيني در ايران را يكسو، كاهش اين امكانات در نقاط روستايي براثر مناسبات پيش سرمايه

داري ر اين معنا شهرنشيني در ايران بيان فضايي يا انعكاس فضايي گذار از مناسبات پيش سرمايه به مناسبات سرمايه         فراهم آورده است. د 

هاي داخلي و افزايش ســريع جمعيت شــهرهاي بزرگ و متوســط عوارض متعددي را در پي اســت. در اين دهه ســرعت گرفتن مهاجرت

ـيه داشـت. فوق تمركز شـهري در منطقه تهران، پيدايش    ـات و تجهيزات     حاش ـيس ـينان در حومه شـهرهاي بزرگ فقدان و كمبود تأس نش

ــكن و بورس   ــهري، كمبود مس ــهرها، وخامت روزافزون ارتباطات و ترافيك ش ـاختي در ش بازي و خريدوفروش زمين برخي از اين زيرسـ

شروع و امروزه تبديل به يكي از بغرنج      ستند كه از آن دهه  شكالت ه شهري در    م سائل  ساميان و      ترين م ست (ح شور ايران گرديده ا ك

گيري و عوامل مؤثر بر ناپايداري رو امروزه بررسي مناطق اسكان غيررسمي در شهرها، عوامل مؤثر بر شكل       ). از اين62: 1377همكاران، 

ضرورت ويژه          سمي از اهميت و  سكان غيرر شهرهاي داراي ا سائل و مشكالت  س اين مناطق در جهت كاهش م ت. در اين اي برخوردار ا

سمي با بيش از             سكان غيرر سئله ا شور ايران كه داراي م شهرهاي پرجمعيت ك شهر يزد به عنوان يكي از  ستا  سعت و   1000را هكتار و

باشد. بنابراين پژوهش حاضر با   )، از اين قاعده مستثني نمي 26397740: كد خبري 1395  باشد (يزدرسا،  هزار نفر مي 200جمعيتي بيش از 

آباد، كشتارگاه و  موضوع به بررسي اسكان غيررسمي شهر يزد و عوامل مؤثر بر ناپايداري مناطق غيررسمي در محالت حسن        اهميت اين 

  اسكان گردآوري گرديده است. 

توان به اي مطرح گرديده است كه ميها و نظريات عديدههاي غيررسمي و نحوه مواجهه با آنها، ديدگاه در خصوص موضوع سكونتگاه   

آغاز شد كه   1970هاي اكولوژي، اقتصاد سياسي فضا و ديدگاه ساماندهي و توانمندسازي اشاره كرد. رويكرد توانمندسازي از دهه           ديدگاه

) در اين دهه تأكيد بر UN-HABITAT, 2005: 130هاي فقيرنشين به عنوان يك پديده ساختاري ماندگار پذيرفته شدند (   سكونتگاه 

). رويكرد ارتقا بخشي BURGESS et al, 1997: 114هاي توسعه يكپارچه بود (ارتقاء بخشي و طرح هايارتقاء بخشي در قالب طرح

شين در          ست و رويكردهاي پي ست كه وضعيت محلي، چهارچوب قانوني و مقررات هر جامعه با جامعه ديگر متفاوت ا ستوار ا صل ا بر اين ا

گيرد ها چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مورد توجه قرار مي   آمد در اين طرحاند. در اين ميان ايجاد اشتغال و در حل مشكل ناكام بوده 

)Skinner ,1999: 4  ) در مجموع بهسازي محالت عالوه بر اينكه با ارزش همراه است  (Pugh, 2000: 330  ساختار اجتماعي را  (
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سكان را به همراه ندارد يا آ   حفظ مي شكالت و پيامدهاي منفي تجديد ا ساند.( ن را به حداقل ميكند، م  ,Aldrich & Ranvinderر

)  در مجموع ارتقاء بخشــي در بســياري از شــهرهاي فقرزده جهان در حال توســعه اثرگذاري محدود داشــته، زيرا كه           409 :1995

دسازي بر ديدگاه  . توانمنGaraau, 2005: 122)؛ 37: 1382  ها براي جبران چند دهه غفلت كافي نبوده است (هاديزاده، گذاريسرمايه 

شهري) پيش مي             شهر (مديريت  شهروندان و  شاركت  ساني محور با تكيه بر م سعه پايدار ان ست و در تو ستوار ا رود (خضرايي،  فقرزدايي ا

سهم دولت،  "). هدف از مشاركت يا توانمند ساز مدني، افزايش احساس تعلق به محله و پاسخگويي مناسب اهالي به پرسش         60: 1381

). آنچه در اين راهبرد محوريت دارد، تأكيد ويژه بر افزايش درآمد و فقرزدايي خانوار 40، 1381در ساماندهي محله است (خاتم،    "سهم مردم 

ست كه بدين منظور آموزش  ساماندهي و بازاريابي      هاي حرفها سي به منابع و  ستر اي و باال بردن مهارت نيروي كار و كمك به آنان در د

ترين اصــول و ابعاد رهيافت هاي غيردولتي و محلي بســيار با اهميت اســت. مهمگري ســازمانويژه با ميانجي وكارشــان بهبهتر كســب

گيري حكومت، ارتقاي موقعيت زنان و ريزي با همكاري مردم، تمركززدايي در تصــميمتوانمندســازي عبارت از: مشــاركت مردمي و برنامه

  ).53: 1382سازي مديريت محلي مي باشند (جعفري، ي اجتماع و ظرفيتهاي سنبرابري جنسيتي، به رسميت شناختن گروه
  

  عملية پيشين

ست. اما با اين وجود             صورت گرفته ا سمي  سكان غير ر شور در ارتباط با ا شته تا كنون مطالعات متعددي در داخل و خارج از ك از گذ

باشد و اين پژوهش از اين حيث شمار ميمي پرداخته باشد، انگشتهاي غيررساي كه به شناسايي عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاهمطالعه

  باشد. داراي نوآوري مي

ــد ناحيه«) در پژوهشــي با عنوان 2012براي نمونه ريگا ( ــور بنگالدشعوامل مؤثر بر رش ــمي در كش با روش تحقيق  »هاي غيررس

صيفي  سا      -تو ضوع در ناحيه چانگام  ايالت مومبا سي اين مو شهرك    تحليلي به برر ست كه  سمي محصول    پرداخته و دريافته ا هاي غيرر

كنند در بسياري از كارخانه ها و صنايع هاي اين منطقه زندگي ميشهرنشيني سريع و صنعتي شدن شهرها بوده و بيشتر افرادي كه در زاغه    

نشيني و  همترين عامل در ايجاد زاغهدهد كه عامل اقتصادي م باشند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي  اطراف اين منطقه مشغول مي 

  باشد. باشد و وجود فقر عامل سكني گزيني شهروندان در اين محالت ميناپايداري در منطقه مي

با روش  »هاي غيررسمي تحليل عوامل مؤثر بر رشد و ناپايداري سكونتگاه  «) در پژوهش خود با عنوان 2016آدجي منسا و همكاران ( 

سكونتگاه  تحليلي  -تحقيق توصيفي  ست كه  تركيبي از عوامل     به بررسي اين عوامل در  سي غنا  پرداخته و دريافته ا هاي غيررسمي كوما

  هاي غيررسمي در كوماسي تأثيرگذار بوده است.تاريخي بر رشد شهرك -اقتصادي، فرهنگي، نهادي، فيزيكي، سياسي -اجتماعي

معتقد است كه توجه به   »هاي غيررسمي هاي مسكن در سكونتگاه  خصتحليل تطبيقي شا «) در پژوهشي با عنوان  1394عابديني (

هاي الزم براي شهرنشينان در سيستم      ريزي صحيح و تدارك زيرساخت  افزايش جمعيت شهري در كشورهاي جهان سوم و عدم برنامه   

هاي اكن ساكنان سكونتگاه  شود. مس  هاي غيررسمي منجر مي گيري سكونتگاه آورد كه به شكل مديريت شهرها مشكالتي به وجود مي  

شاخص    سمي نمودي از فقدان  شاخص         غيرر سايي و تقويت برخي از اين  شنا ست كه  سب ا سكن منا ها به افزايش كيفيت زندگي هاي م

  كمك خواهد كرد. 

 -با روش تحقيق توصيفي  »اي شهري رويكردهاي توانمندسازي مناطق حاشيه  «) در پژوهشي با عنوان  1395صفرآبادي و همكاران ( 

سن      سازي محله ح سي راهكارهاي توانمند شهر يزد پرداخته و دريافته تحليلي به برر ست آباد  شي،  اند كه عامل زي محيطي، اجتماعي، آموز

  آموزي به ترتيب از عوامل مؤثر بر توانمندسازي محله مذكور بوده است.ورزشي، مشاركتي، كالبدي، اقتصادي، زيرساختي و مهارت -درماني

گيري اســكان غيررســمي در محله كوي زينبيه شــهر بررســي علل شــكل«) در پژوهشــي با عنوان 1397همكاران ( حاتمي نژاد و

اند كه گيري محله مذكور بوده است. ايشان در پژوهش دريافته  معتقدند كه عامل اقتصادي و اجتماعي مهمترين عوامل در شكل   »پاكدشت 

اند كه به اميد كسب درآمد و شغل به تهران نقل مكان نموده و اغلب مهاجران تايي بودهتمامي اهالي ساكن در كوي زينبيه از مهاجرين روس

شته قبيله -با يكديگر پيوند قومي صادي    اي دا ساختارهاي اقت صالح  شده در اين پژوهش در جهت     -اند. ا شاره  اجتماعي مهمترين راهكار ا

 پايدارسازي محله زينبيه بوده است.
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ايي مناطق مورد مطالعه، داليل    توان گفت كه هر كدام از تحقيقات انجام شــده بنا بر موقعيت جغرافي         ور ميبا عنايت به تحقيقات مذك      

ها به آن اشاره گرديده پژوهش باشد كه در تماميها عامل اقتصادي مياند كه از مهمترين آنخاصي را براي اسكان غيررسمي معرفي كرده

ل مؤثر بر اسكان غيررسمي   هاي كيفي و كمي ضمن شناسايي عوام   با استفاده از تلفيق روش است. در اين پژوهش نيز سعي گرديده است    

ساكن اين عوامل رت             شهروندان  ساس نظر  سان؛ بر ا شنا ساس آن  بهدر مناطق مورد مطالعه بر حسب نظر متخصصين و كار بندي و بر ا

  پيشنهاداتي ارائه گردد.

  شناسي ها و روشداده

تحليلي و از نظر ابزار مبتني  -كيفي)، از نظر ماهيت توصيفي -كاربردي، از نظر روش تحقيق آميخته (كمي تحقيق حاضر از نظر هدف 

اي و پيمايشي استفاده شده است.     ها در پژوهش حاضر از دو روش كتابخانه باشد. جهت گردآوري داده بر مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه مي    

ريزي شهري و علوم اجتماعي شهر يزد و خانوارهاي ساكن در سه      ناسان حوزه برنامه جامعه آماري تحقيق حاضر را متخصصين و كارش     

سن    سكان، ح شكيل مي   محله ا شتارگاه ت شيوه نمونه آباد و ك شيوه نمونه دهند. در اين پژوهش از  گيري گيري آميخته، يعني تركيب هر دو 

ــت كه هدف نمونه   ــده اس ـتفاده ش ـتن نمونه كمي و كيفي اسـ گيري كيفي، نمايا و معرف از جامعه آماري و هدف نمونهگيري كمي، داشـ

ـايي  هاي بخش كيفي از روش نمونههدفمندي بوده اســت. بدين منظور براي تعيين نمونه ـناسـ گيري هدفمند و گلوله برفي به منظور شـ

سكونتگاه شاخص  ستفاده گرديده و نمونه   هاي مؤثر بر ناپايداري  سمي ا شباع در داده   آوري اطالگيري و جمعهاي غيرر سب ا ها عات بر ح

صاحبه با              ست. در اين مرحله پس از م شوندگان) بوده ا صاحبه  سوي م شده از  سان گرديدن اطالعات ارائه  سان،     31(يك شنا نفر از كار

هاي بخش هاي يكسان و اشباع گرديده است. نمونه  ريزي شهر و علوم اجتماعي در شهر يزد داده  متخصصان و اساتيد خبره در زمينه برنامه   

ساكن در محالت مذكور (  سطح خطاي     366كمي پژوهش نيز از خانوارهاي  سب فرمول كوكران در  صد از  0,05خانوار بر ح  7728  در

اند. ) بوده اند كه به تناسب جمعيت هر محله به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديده     1397خانوار بر اساس اظهارات شهرداري شهر يزد،    

افزار تحليل كيفي ها در نرمعات در دو بخش كيفي و كمي صــورت گرفته اســت. در بخش كيفي كدبندي مصــاحبهتجزيه و تحليل اطال

هاي اثرگذار شناسايي شده است. در بخش كمي پژوهش به     صورت گرفته است و بر اساس كدبندي صورت گرفته شاخص      1مكس كيودا

  اكتشافي استفاده گرديده است. ها از تحليل عاملها و تقليل شاخصمنظور عامل بندي شاخص

  قلمرو پژوهش

درجه  31دقيقه، و عرض جغرافيايي  24درجه و  54شهر يزد در مشرق اصفهان و جنوب كوير لوت، با طول جغرافيايي 

شهر     25و  ست. اين  سطح دريا      110دقيقه، در مركز ايران قرار گرفته ا سط آن از  ست و ارتفاع متو  1230كيلومتر مربع ا

سال          بمتر مي سكن ( شماري عمومي نفوس و م سر ساس آخرين  شد. بر ا شهر بالغ  بر 1395ا نفر  637473) جمعيت اين 

ــهري يزد  ــت. در منطقه ش ــش محدوده نيز در حال   15جمعيت بوده اس ــكل گرفته و ش ــمي ش ــكان غيررس محدوده اس

حالت اسكان غيررسمي شهر    ). از مهمترين م298: 1388گيري است (مهندسين مشاور آمايشگران توسعه متوازن،       شكل 

آباد، دهد، حســنگردد و مطالعه موردي پژوهش حاضــر را نيز تشــكيل مييزد كه در اســناد، مطالعات و اخبار از آن ياد مي

آباد سكونتگاه غيررسمي در شرق توان گفت كه محله حسنباشد. در ارتباط با اين محالت ميمحله اسكان و كشتارگاه مي

 108آباد با روستا بوده و در اين سال به محدوده شهر يزد اضافه شده است. محله حسن         1370سال  شهر يزد است كه تا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاربرد  يو علوم انسان يعلوم اجتماع يهادر حوزه اريها است كه بسداده يفيك ليلو تح هيجهت تجز شرفتهيپ يافزارنرم )MAXQDAمكس كيودا (.  1

مصاحبه ها،  يفيك يمحتوا لي، تحل1اديداده بن اي يانهيزم هياز جمله: نظر يفيك قيتحق يهاروش يريكه خواهان بكارگ يقاتيتحق يافزار برانرم نيدارد. ا

را با زمان كمتر، دقت و سهولت  يفيك يهاپژوهش توانيافزار منرم نياز ا يريگ. با بهرهباشديكارگشا م اريهستند، بستحلي كمي و كيفي اسناد و غيره 

  ).67: 1396(كمانرودي و مجيدي،  به انجام رساند شتريب
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ساحت،   شامل   9870هكتار م سن    2100نفر  ست. قدمت ح سال قبل باز   900آباد حداقل به خانوار را در خود جاي داده ا

). محله كشتارگاه به عنوان يكي از  222: 1395دي، گردد. بيشتر آثار باقيمانده در اين محله به دوره قاجار است (صفرآبا   مي

شيه مطرح ست. اين محله از         ترين محالت حا صابر، بهمن و مالئك قرار گرفته ا صفوي،  شهر يزد بين بلوار نواب  شين  ن

شناخته مي     شتارگاه  شته به دليل اين كه محل ذبح دام و طيور بوده به ك شهروندان       گذ شتر  ساكنان اين محله را بي شود. 

). اين محله داراي مساحتي بالغ بر 58: 1397دهد (احمدرش و عيدي، زدي و افراد مهاجر به ويژه اتباع افغاني تشكيل ميي

شهر يزد       خانوار مي 1184نفر و  5328هكتار و جمعيت  329 شهر يزد در منطقه دو  سيمات كالبدي در  شد كه از نظر تق با

زاده و ). محله اســكان در بلوار آزادگان به ســمت خيابان بارتكوب128: 1391قرار گرفته اســت (اســمعيل پور و همكاران، 

زاده و از ميدان صنعت واقع شده است. همچنين محله اسكان از شمال به بلوار آزادگان از جنوب به بلوار شهيدان بارتكوب      

شهيد دهقان و به جاده فرودگاه ختم مي    خانوار  4444زار نفر در قالب ه 20شود. جمعيت اين محله بالغ بر  شرق به بلوار 

شهروندان مي       مي شكالت متعدد خدماتي براي  شهر داراي م شيه  شد كه به دليل قرارگيري در حا شهرداري  با شد ( شهر   با

  ).1397يزد، 

  

  
  محدوده محالت مورد مطالعه -1شكل 

  هايافته

هاي غيررسمي   بر ناپايداري سكونتگاه  هاي تأثيرگذارهمانگونه كه اذعان گرديد به منظور شناسايي نماگرها و شاخص   

ست. نمونه         ستفاده گرديده ا ساختاريافته ا صاحبه نيمه  صاحبه از طريق روش گلوله برفي  شهر يزد از م گيري به منظور م

ست. زمان تقريبي هر مصاحبه        31صورت گرفته و پس از مصاحبه با    شباع در داده حاصل گرديده ا شناس ا دقيقه  25كار

ها استفاده شده است. اطالعات بر اساس تكنيك تحليل  برداري به همراه ضبط صدا براي گردآوري داده  اشت بوده و از يادد

صورت گرفته در نرم     خط به خط در نرم ساس تحليل  ست. بر ا افزار كيفي افزار مكس كيودا پردازش و كدگذاري گرديده ا

  ).1نماگر استخراج گرديد (جدول  44مكس كيودا 
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  هاي غيررسمي شهر يزداي اثرگذار بر ناپايداري سكونتگاهنماگره -1جدول 

  نماگر

ار
كر

ب ت
او
تن

ار  
كر

د ت
ص
در

  

  نماگر

ار
كر

ب ت
او
تن

ار  
كر

د ت
ص
در

  

عدم ثبات نسبي درآمدها در مناطق اسكان 

 غيررسمي

پايين بودن سطح اعتماد به نفس در جامعه   90,32  28

 غيررسمي

21  67,74 

پايين بودن سطح امنيت اجتماعي در محالت   54,84  17 نطقهوكار در مهاي كسبپايين بودن زمينه

 غيررسمي

20  64,52  

 عدم احساس تعلق به مكان در بين شهروندان  45,16  14  پايين بودن ضريب جمعيت فعال

 ساكن

28  90,32  

اي عدم پايداري سالمت رواني در بين خانواره  35,48  11  كاذب بودن مشاغل در منطقه

 ساكن

15  48,39  

آوري به مشاغل عدم  رضايت شغلي و روي  80,65  25  بودن سطح درآمدهاپايين 

 كاذب

27  87,10  

پايين بودن سطح تعهد اجتماعي در مناطق   87,10  27  پايين بودن درصد باسوادي

 غيررسمي

25  80,65  

 مهاجرپذير بودن به علت قيمت نازل زمين و  61,29  19  پايين بودن فرهنگ اشتغال پذيري بانوان

 مسكن

30  96,77  

پايين بودن سرانه خدمات رفاهي در مناطق   45,16  14 رسميباال بودن بعد خانوار در مناطق اسكان غير

 غيررسمي

13  41,94  

هاي مديران شهري در عدم كارآمدي برنامه  67,74  21 عدم كيفيت مصالح ساختماني از نظر استقامت

 ساماندهي

17  54,84  

سكان باال بودن درصد بيكاري در مناطق ا

 غيررسمي

 پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي در مناطق  83,87  26

 غيررسمي

23  74,19  

ها در مناطق اسكان دفع غيربهداشتي زباله

 غيررسمي

نهاد در مناطق هاي مردمضعف سازمان  80,65  25

  غيررسمي

20  64,52  

رساني دولتي در پايين بودن سطح خدمات

 مناطق

  77,42  24 هاي ساختمانيپروانه بوروكراسي در ارائه  61,29  19

پايين بودن سطح بهداشت و ايمني در مناطق 

 غيررسمي

  90,32  28 حاكم بودن فقر نسبي در مناطق غيررسمي  35,48  11

 پايين بودن سطح دسترسي خانوارها به خدمات

 آموزشي

  61,29  19 عدم امنيت غذايي در مناطق غيررسمي  93,55  29

ناطق اسكان هاي دسترسي در مضعف شبكه

 غيررسمي

باال بودن تراكم نفر در واحدهاي مسكوني   29,03  9

 مناطق غير

16  51,61  

هاي مسئول نظير ضعف نظارتي دستگاه

  شهرداري

  41,94  13  تبعيت از الگوهاي زادگاه در ساخت مساكن  58,06  18

نشيني در مناطق ضعف فرهنگ آپارتمان

  غيررسمي

  70,97  22  يها و ضوابط شهرسازنامهعدم تبعيت از آئين  45,16  14

كارگري در  -استفاده از روش بنايي

  سازيساختمان

  32,26  10  حاكميت شخصيت ايلي و قوميتي  41,94  13

  54,84  17  باال بودن نسبت جنسي در مناطق غيررسمي  77,42  24  هاهاي فرعي و كوچهعدم پوشش مناسب جاده

رساني در مناطق ضعف نظام آموزشي و اطالع  67,74  21  ضعف شبكه فاضالب در مناطق غيررسمي

  غيررسمي

26  583,87  

باال بودن سطح بزه و قاچاق در مناطق   48,39  15  تلفيق دام و مسكن در مناطق غيررسمي

  غيررسمي

21  67,74  

ن فقدان نظام جامع اطالعاتي در زمينه اسكا  48,39  15  ضعف تخصص در نظام مديريت شهري

  غيررسمي

17  54,84  

  )1397هاي تحقيق، : يافتهعمنب(

  ها تحليل عاملي نماگرها و شاخص

هاي غيررسمي و ميزان اثر هر عامل و يا به عبارتي تقليل هاي اثرگذار بر ناپايداري سكونتگاهبه منظور شناسايي عامل

اكس استفاده گرديده نماگر شناسايي شده در چند عامل همراه با ميزان تأثير از تحليل عاملي اكتشافي با چرخش واريم    42

ستخراج نماگرها در مرحله قبل؛ نماگرها در قالب پرسشنامه       ستا پس از ا ست. در اين را اي طراحي و توسط جامعه آماري  ا

 به مربوط هايبودن داده مناسب  تشخيص  منظور خانوار) مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين به  366كمي پژوهش (



                  16، پياپي 1، شمارة 7، دورة 1399عي شهري، دوفصلنامة علمي جغرافياي اجتما                                                                           158

 

 آزمون بارتلت از هاي غيررسمي،نماگرها  بر ناپايداري در سكونتگاه تأثيرات خصوص  در تحليل مورد متغيرهاي مجموعه

 KMOدرصد و مقدار مناسب    99داري آزمون بارتلت در سطح اطمينان  بهره گرفته شده است. معني   KMOشاخص   و

  حاكي از همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي است. 

  
  آزمون بارتلت در سطح معناداري  -2جدول   

  داريسطح معني  مقدار بارتلت KMOمقدار  تحليل مورد مجموعه

  0,000  2932,426 0,727  نماگرهاي اثرگذار

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(

در ادامه مبحث نماگرهاي شناسايي شده، شاخص بندي (بدين صورت كه متغيرهاي بارگذاري شده در هر شاخص كه     

ها را ندارند شــاخص ديگري را دهند و متغيرهايي كه امكان تجمع با اينهســتند يك شــاخص را تشــكيل مي 0,5ي باال

شكيل مي  صل از تقليل  ت صد واريانس اثرگذار در     5نماگر  44دهند) گرديد. نتيجه حا ست كه به تفكيك با در عامل بوده ا

ساس نتايج      3جدول ( ست. بر ا شده ا سايي     5) آورده  شنا صد از واريانس كل عوامل اثرگذار بر   85,532شده  عامل  در

سكان غيررسمي شهر يزد در محالت حسن      سكان و كشتارگاه را تشكيل مي   ناپايداري در مناطق ا دهد. اين امر اوالً آباد، ا

نشــان از جامعيت نماگرهاي شــناســايي شــده توســط جامعه مصــاحبه شــونده و در ثاني نشــان از تأكيد جامعه آماري بر  

صورت            نم ساس تحليل  سمي دارد. چرا كه بر ا سكان غيرر شده به عنوان عوامل ناپايداري در منطقه ا سايي  شنا اگرهاي 

سط جامعه آماري           14,468گرفته تنها  ست كه تو ساير عواملي بوده ا صل از  سبه نگرديده و حا صد از واريانس كل محا در

  26,722و درصد واريانس   11,757تصادي با مقدار ويژه  مصاحبه شونده شناسايي نگرديده است. بر حسب نتايج عامل اق       

سكونتگاه  ست    به عنوان مهمترين عامل مؤثر بر ناپايداري  شهر يزد و عامل زي شتي با مقدار   -محيطيهاي غيررسمي  بهدا

  ترين عامل شناسايي گرديده است.اهميتبه عنوان كم 13,280و درصد واريانس  5,843ويژه 

  هاي غيررسمي شهر يزدهاي اثرگذار بر ناپايداري سكونتگاهعامل -3جدول 

  واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه عامل

 26,722 26,722  11,757  اقتصادي

  36,750  16,708 7,351  آموزشي -نظارتي -مديريتي
  51,205  14,454 6,360  فرهنگي -اجتماعي
  65,571  14,366  6,321  كالبدي -فيزيكي

  85,532  13,280 5,843  بهداشتي -محيطيزيست
  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(

  
  هاي غيررسمي شهر يزدهاي اثرگذار بر ناپايداري سكونتگاهعامل -2شكل 

0

10

20

30

اقتصادی   -نظارتی -مدیری	�

اموز���

فرهنگی -اجتما�ی کالبدی -ف$#یکی  -زیست+محیطی

01داش	�



  165-151)، 1(7، نياحكمت  159

 
  هاتحليل اثرگذاري عامل

  گردد:ميها همراه با نماگرها و بارهاي عاملي مرتبط با هر يك از آنها ارائه و تبيين در اين قسمت عامل
  عامل اقتصادي

ست    مي 11,757مقدار ويژه اين عامل  شد كه به تنهايي قادر ا صد واريانس از عوامل مؤثر بر ناپايداري   26,722با در

ضيح دهد. در اين عامل        سكونتگاه  سبه و تو شهر يزد محا سمي  ست كه از ميان اين     9هاي غيرر شده ا نماگر بارگذاري 

ــب هاينماگرها، پايين بودن زمينه ــكونتگاه  0,802وكار در منطقه با بار عاملي كس ــترين تأثير را بر ناپايداري س هاي بيش

ضريب جمعيت فعال با بار عاملي          ست. پايين بودن  شته ا شهر يزد دا سمي  سمي در منطقه غيرر ، كاذب بودن 0,759غيرر

سمي با بار عاملي     شاغل در مناطق غيرر سبي درآمدها در مناطق  0,744م سمي با بار عاملي     و عدم ثبات ن سكان غيرر ا

سكونتگاه  0,731 سن   به ترتيب از مهمترين نماگرهاي اثرگذار اين عامل بر ناپايداري  سمي ح شتارگاه و  هاي غيرر آباد، ك

  ). 4اند (جدول اسكان بوده

  متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اقتصادي -4جدول 

 بار عاملي  نماگر

 0,731 يسكان غيررسمعدم ثبات نسبي درآمدها در مناطق ا

 0,802 وكار در منطقههاي كسبپايين بودن زمينه

 0,759  پايين بودن ضريب جمعيت فعال

 0,744  كاذب بودن مشاغل در منطقه

  0,709  پايين بودن سطح درآمدها

  0,666 پايين بودن فرهنگ اشتغال پذيري بانوان

 0,681 ميباال بودن درصد بيكاري در مناطق اسكان غيررس

 0,698 عدم امنيت غذايي در مناطق غيررسمي

 0,745 حاكم بودن فقر نسبي در مناطق غيررسمي

  )1397هاي تحقيق، : يافته(منبع                                

  نظارتي و آموزشي -عامل مديريتي

ــد واريانس از مجموعه كل عو    16,708نماگر بارگذاري گرديده و جمعاً       7در اين عامل    امل اثرگذار بر ناپايداري       درصـ

دهد. از مهمترين نماگرهاي بارگذاري شــده در اين عامل به ترتيب  هاي غيررســمي را محاســبه و توضــيح ميســكونتگاه

ساماندهي با بار عاملي    توان به عدم كارآمدي برنامهمي شهري در  سطح خدمات 0,788هاي مديران  ساني   ، پايين بودن  ر

شهري با بار عاملي     0,786ملي دولتي در مناطق  با بار عا صص در نظام مديريت  ضعف تخ سي در ارائه  0,754،  ، بوروكرا

ساختماني با بار عاملي  پروانه شي و اطالع   0,708هاي  ضعف نظام آموز سمي با بار عاملي   و  ساني در مناطق غيرر   0,646ر

  ).5اشاره كرد (جدول 
  

  ظارتي و آموزشين -متغيرهاي بارگذاري شده در عاملي مديريتي -5جدول 

 بار عاملي  نماگر

 0,788 يهاي مديران شهري در ساماندهعدم كارآمدي برنامه
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 0,708 هاي ساختمانيبوروكراسي در ارائه پروانه

 0,646 يرساني در مناطق غيررسمضعف نظام آموزشي و اطالع

 0,598 سميفقدان نظام جامع اطالعاتي در زمينه اسكان غيرر

  0,609 هاي مسئول نظير شهردارياهضعف نظارتي دستگ

  0,754 ضعف تخصص در نظام مديريت شهري

  0,786  رساني دولتي در مناطقپايين بودن سطح خدمات

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(                                        

  فرهنگي -عامل اجتماعي

ــد واريا  6,360مقدار ويژه اين عامل برابر با      ــده در اين عامل برابر با    و درصـ ــد. تعداد   مي 14,454نس تبيين شـ باشـ

ست اما از نظر اثرگذاري در رتبه سوم عوامل اثرگذار و        ساير عوامل بوده ا شتر از  نماگرهاي بارگذاري شده در اين عامل بي

ــادي و مديريتي  ــي قرار دارد.   -بعد از عامل اقتصـ ــت و از نماگر در اين عامل بارگذاري گ  16نظارتي و آموزشـ رديده اسـ

ــده در اين عامل به ترتيب مي          ــرانه خدمات رفاهي در مناطق          مهمترين نماگرهاي بارگذاري شـ توان به پايين بودن سـ

سمي با بار عاملي   سازمان  0,714غيرر ضعف  سمي با بار عاملي  هاي مردم،  سطح   0,703نهاد در مناطق غيرر ، پايين بودن 

، پايين بودن ســطح اعتماد به نفس در جامعه غيررســمي با بار  0,703عاملي  تعهد اجتماعي در مناطق غيررســمي با بار

  ).6اشاره كرد (جدول  0,675و پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي در مناطق غيررسمي با بار عاملي  0,696عاملي 
  

  فرهنگي -متغيرهاي بارگذاري شده در عاملي اجتماعي -6جدول 

بار   نماگر بار عاملي  نماگر

پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي در مناطق  0,696 سميپايين بودن سطح اعتماد به نفس در جامعه غيرر عاملي

  غيررسمي
0,675 

پايين بودن سطح امنيت اجتماعي در محالت 

 غيررسمي
 0,703  نهاد در مناطق غيررسميهاي مردمضعف سازمان 0,666

 0,653  حاكميت شخصيت ايلي و قوميتي 0,633 نعدم احساس تعلق به مكان در بين شهروندان ساك

 0,617  باال بودن نسبت جنسي در مناطق غيررسمي 0,655 اكنعدم پايداري سالمت رواني در بين خانوارهاي س

 0,644 يباال بودن سطح بزه و قاچاق در مناطق غيررسم 0,619 آوري به مشاغل كاذبعدم  رضايت شغلي و روي

پايين بودن سطح دسترسي خانوارها به خدمات  0,703 ميدر مناطق غيررسپايين بودن سطح تعهد اجتماعي 

 آموزشي
0,672 

 0,638 ميباال بودن بعد خانوار در مناطق اسكان غيررس 0,648 نمهاجرپذير بودن به علت قيمت نازل زمين و مسك

 0,651 پايين بودن درصد باسوادي 0,714 سميپايين بودن سرانه خدمات رفاهي در مناطق غيرر

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(                                                           

  كالبدي -فيزيكي

، هشت عامل بارگذاري گرديده است. عدم پوشش مناسب 14,366و درصد واريانس  6,321در اين عامل با مقدار ويژه 

شده در اين عامل مي مهمت 0,690ها با بار عاملي هاي فرعي و كوچهجاده صالح    رين نماگر بارگذاري  شد. عدم كيفيت م با

ستقامت با بار عاملي     ستفاده از روش بنايي 0,680ساختماني از نظر ا ساختمان  -، ا ،  0,677سازي با بار عاملي  كارگري در 

سازي با بار عاملي      نامهعدم تبعيت از آئين شهر ضوابط  سكوني مناطق  و باال بودن تراكم نفر در و 0,652ها و  احدهاي م

  ).7از ساير نماگرها بارگذاري شده در اين عامل با ارجحيت بار عاملي بوده است (جدول  0,639غيررسمي با بار عاملي 
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  كالبدي -متغيرهاي بارگذاري شده در عاملي فيزيكي -7جدول 

 بار عاملي  نماگر

 0,680 عدم كيفيت مصالح ساختماني از نظر استقامت

 0,570 ي دسترسي در مناطق اسكان غيررسميهاضعف شبكه

 0,567  نشيني در مناطق غيررسميضعف فرهنگ آپارتمان

 0,677  سازيكارگري در ساختمان -استفاده از روش بنايي

  0,690  هاهاي فرعي و كوچهعدم پوشش مناسب جاده

  0,639 ررسميباال بودن تراكم نفر در واحدهاي مسكوني مناطق غي

  0,538  گوهاي زادگاه در ساخت مساكنتبعيت از ال

  0,652  ها و ضوابط شهرسازينامهعدم تبعيت از آئين

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(                                     
  بهداشتي -محيطيعامل زيست

ــت مي 5,843مقدار ويژه اين عامل  ــد كه به تنهايي قادر اس ــد واريانس از عو 13,380باش امل مؤثر بر ناپايداري درص

نماگر بارگذاري شــده اســت كه از ميان  4هاي غيررســمي شــهر يزد محاســبه و توضــيح دهد. در اين عامل  ســكونتگاه

مهمترين نماگر اثرگذار  0,678ها در مناطق اسكان غيررسمي با بار عاملي نماگرهاي بارگذاري شده دفع غيربهداشتي زباله

  ).8يررسمي شناسايي شده است (جدول هاي غبر ناپايداري سكونتگاه
                                   

  بهداشتي -محيطيمتغيرهاي بارگذاري شده در عاملي زيست -8جدول                                      

 بار عاملي  نماگر

 0,678 ميها در مناطق اسكان غيررسدفع غيربهداشتي زباله

 0,616 سميو ايمني در مناطق غيررپايين بودن سطح بهداشت 

 0,647  ضعف شبكه فاضالب در مناطق غيررسمي

 0,531  تلفيق دام و مسكن در مناطق غيررسمي

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(                                     

  ها بر ناپايداريتحليل تائيدي معناداري اثرگذاري عامل

هاي غيررسمي بر اساس تلفيق نظر جامعه مصاحبه شونده و      ثرگذار بر ناپايداري سكونتگاه هاي اپس از استخراج عامل 

سنجش تائيدي معناداري اثرگذاري عامل  سكونتگاه جامعه خانوارها، به منظور  سمي از آزمون  ها بر ناپايداري   Tهاي غيرر

ا احتســاب دامنه طيفي ليكرت و مطلوبيت درصــد اعتماد و ب 99اي اســتفاده گرديد. نتايج اين آزمون در ســطح تك نمونه

هاي غيررسمي دارد.  ها بر ناپايداري سكونتگاه مورد آزمون از همين طيف نشان از تائيد معناداري اثرگذاري عامل  3عددي 

عامل استخراج شده به صورت مثبت ارزيابي گرديده     5درصد آماره، حد باال و پايين   0,01بر حسب نتايج آزمون در سطح   

شان از تائيد          شده   شان از تائيد موضوع مورد بررسي و در اين مطلب ن ساس مفروضات آزمون فوق ن ست كه اين امر بر ا ا

  ).9ها دارد (جدول معناداري اثرگذاري عامل
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  هاي غيررسمي در شهر يزدها بر ناپايداري سكونتگاهتائيد معناداري اثرگذاري عامل -9جدول 

 هاعامل

 )3مطلوبيت عددي (

  %99فاصله اطمينان   سطح ميانگين سطح معناداري  ماره آزمونآ

 حد باال  حد پايين

  0,6296 0,4251 0,52732  0,000  10,141  اقتصادي

  آموزشي -نظارتي -مديريتي

  
7,305  0,000  0,35519 0,2596 0,4508  

 0,4131 0,2208 0,31694 0,000  6,483  فرهنگي -اجتماعي

  كالبدي -فيزيكي

  
4,330 0,000 0,1976 0,1077 0,2869  

  0,2634 0,0863 0,17486  0,000 3,884  بهداشتي -محيطيزيست

  )1397هاي تحقيق، : يافتهمنبع(                                                       

  نتايج

د در ســه محله هاي غيررســمي در شــهر يزپژوهش حاضــر با هدف كلي ارزيابي عوامل مؤثر بر ناپايداري ســكونتگاه

آباد، اسكان و  كشتارگاه به عنوان مهمترين مناطق غيررسمي شهر يزد گردآوري گرديد. نتايج پژوهش در دو بخش     حسن 

ــاس نظر مطلعان و ذينفعان كليدي ضــعف درآمد،   ــان داد كه در منطقه مورد مطالعه بر اس كيفي و كمي ارائه گرديد و نش

سب   شتغال، نبود زمينه ك صد بيكاري     وكار، كاذب با شتغال پذيري بانوان، باال بودن در شاغل،  پايين بودن فرهنگ ا ودن م

سمي، عدم        سبي در مناطق غيرر سمي و حاكم بودن فقر ن سمي، عدم امنيت غذايي در مناطق غيرر سكان غيرر در مناطق ا

ضــعف نظام آموزشــي و هاي ســاختماني، هاي مديران شــهري در ســاماندهي، بوروكراســي در ارائه پروانهكارآمدي برنامه

ستگاه          اطالع ضعف نظارتي د سمي،  سكان غيرر سمي، فقدان نظام جامع اطالعاتي در زمينه ا ساني در مناطق غيرر هاي  ر

رساني دولتي در مناطق بيش  مسئول نظير شهرداري، ضعف تخصص در نظام مديريت شهري و پايين بودن سطح خدمات      

هاي غيررسمي   بهداشتي مؤثر بر ناپايداري در سكونتگاه   -محيطيو زيست كالبدي  -فرهنگي، فيزيكي -از عامل اجتماعي

بوده و بر اساس نظر ذينفعان كليدي نشان از ضعف نظام مديريتي شهر يزد در ساماندهي مناطق اسكان غيررسمي دارد.         

ــاس نتايج پژوهش عامل اجتماعي     ــت   -فرهنگي، فيزيكي -بر اسـ ــتي نيز به تر   -محيطيكالبدي و زيسـ تيب در  بهداشـ

سكونتگاه رتبه ست. در نهايت با توجه به اينكه      هاي بعدي اثرگذاري بر ناپايداري  شته ا شهر يزد قرار دا سمي در  هاي غيرر

سكونتگاه    ساكنان  سمي،          اكثر  سكان غيرر سبي درآمدها در مناطق ا صلي ناپايداري را عدم ثبات ن سمي علت ا هاي غيرر

سب پايين بودن زمينه شاغل در منطقه پايين بودن    وكار در منطقههاي ك ضريب جمعيت فعال، كاذب بودن م ، پايين بودن 

سمي و عدم          سكان غيرر صد بيكاري در مناطق ا شتغال پذيري بانوان، باال بودن در سطح درآمدها، پايين بودن فرهنگ ا

سمي ذكر كرده  شكل       امنيت غذايي در مناطق غيرر سي در مورد چگونگي  سيا صاد  سكان  گيري ااند، ديدگاه اقت ين نوع ا

ــفرآبادي و همكاران (هاي اين پژوهش با پژوهش پذيرفتني اســت. از اين نظر يافته ) و 1397)، حاتمي نژاد و همكاران (1395ص

ـادي را مهمترين عامل ايجاد اســكان غيررســمي دانســته اند، همخواني دارد.             2012ريگا  (  از آنجا كه اين پديده      ) كه عامل اقتصـ

ه رشد است و بايد آن را به عنوان واقعيتي انكارناپذير پذيرفت، بر ديدگاه ساماندهي و توانمندسازي كه     ناپذير و رو باجتناب

شاركت همه  شان تكيه مي     به م شكالت سائل و م سازد كه با  كند و اين امكان را براي آنان فراهم ميجانبه مردم در رفع م

ــان بپردتوجه به اولويت ــرايطشـ ــان به بهبود شـ ها گردد. در نحوه مواجهه با اين ســـكونتگاهازند تأكيد ميها و نيازهايشـ

ست. راه   حلراه شده ا سكونتگاه   حلهاي مختلفي به كار گرفته  شكل  سمي   هايي نظير تخريب نه تنها به رفع م هاي غيرر

ــرف از طرف دول حلكند. راهانجامد، بلكه آن را حادتر هم مينمي ــعي همچون دادن خدمات و امكانات ص ت و هاي موض
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كند، بلكه موجب ترغيب ساكنان براي ماندن و جلب ها حل نميساير نهادهاي اجرايي نيز نه تنها مشكلي از اين سكونتگاه

سكونتگاه   شتر ديگر افراد به اين  ساكنان و حركت به     ها ميبي شهروندي اين  سازي يعني پذيرفتن حقوق  گردد. اما توانمند

آنها براي حل مشــكالتشــان. ســاماندهي با تكيه بر توانمندســازي و ايجاد  ســمت مشــاركت مردمي و اســتفاده از نيروي

ها و به جانبه به منظور جلوگيري از گسترش اين سكونتگاهتسهيالت و دادن امكانات از سوي دولت با نظارت دقيق و همه

  تقابل با اين مسئله است.  ربط، بهترين راه حل ممكن درها و نهادهاي ذيكار بردن قوانين سخت اجرايي از سوي سازمان
  

  پيشنهادها
با توجه به اينكه ضعف اقتصادي (عدم ثبات نسبي درامدها، پايين بودن زمينه كسب و كار، باال بودن درصد بيكاري و  -

گردد در محالت مذكور ضمن غيره) از مهمترين علت ناپايداري محالت مورد مطالعه بوده است؛ بنابراين پيشنهاد مي

هاي الخصوص براي بانوان با توجه به ضعف اين مورد در محالت، طرحهاي آموزش اشتغال پذيري عليسبرگزاري كال

 اشتغالزايي همچون مشاغل خرد خانگي با اعطاي اعتبارات صورت گيرد.

و هاي ساختماني، ضعف نظام آموزشي با توجه به ضعف مديريت در محالت نام برده از جمله بوروكراسي در ارائه پروانه -

گردد از سوي رساني در مناطق غيررسمي و فقدان نظام جامع اطالعاتي در زمينه اسكان غيررسمي پيشنهاد مياطالع

نهادهاي مسئول به ساختار محالت مذكور در پژوهش رسميت داده شود. جهت عملياتي شدن اين استراتژي، ساختار 

بر مشاركت جمعي و هويت بخشي به محالت از جانب شود كه اين ساختار اي براي محالت تدوين ميمديريتي ويژه

 هاي دولتي و عمومي است؛دستگاه

ايجاد تفاهم و همكاري نهادهاي مسئول و مديريتي شهر با نيروهاي انتظامي شهر به منظور ايجاد امنيت و آرامش روحي  -

ران در سطح محالت و ايجاد كاآوري بزههاي مقطعي براي جمعو رواني براي محالت مذكور از طريق اجراي رزمايش

تواند منجر به كاهش سطح بزه در اين محالت گردد. هاي عمومي محالت ميالخصوص در مكانهاي منظم عليگشت

 ها بوده است؛دهد پايين بودن سطح امنيت در اين محالت از عوامل مؤثر بر ناپايداري سكونتگاهنتايج پژوهش نشان مي

الخصوص به خدمات آموزشي با توجه به سترسي شهروندان ساكن در محالت مذكور عليريزي در جهت افزايش دبرنامه -

 ضعف آن در مناطق غيررسمي شهر يزد و تأكيد متخصصان و شهروندان محالت بر آن؛

سازي از سوي نهادهاي ايجاد نظام نظارتي مستمر بر ساخت و سازها در محالت مذكور بر اساس اصول ايمني و ساختمان -

سازي در محالت مذكور دارد. عدم كيفيت مصالح ساختماني مديريتي شهر؛ نتايج پژوهش نشان از ضعف ساختمان مسئول و

هاي دسترسي در مناطق اسكان غيررسمي، تبعيت از الگوهاي زادگاه در ساخت مساكن و از نظر استقامت، ضعف شبكه

اند كه حاصل از ضعف نظام ي در محالت مذكور بودهها و ضوابط شهرسازي از عوامل ناپايدارنامهعدم تبعيت از آئين

 وسازهاي اين محالت بوده است؛نظارتي مسئولين و مديران شهري در ساخت

هاي بهداشتي در محالت مذكور با توجه به تأكيد هر دو جامعه آماري بر ضعف ريزي در جهت بهبود كيفي زيرساختبرنامه -

 ها بر حسب نتايج پژوهش.اضالب و نحوه دفع زبالهآوري فالخصوص در زمينه شبكه جمعآن علي
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