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Abstract 
The growing urban population and the resulting challenges as well as the spread 
of poverty and migration have caused the formation of the phenomenon of 
marginalization in cities. The purpose of this study is to evaluate the implemented 
plan from the perspective of environmental quality and based on the opinion of 
residents. Indicators and criteria to be measured regarding the environmental 
quality of this settlement include functional, human, preservation quality, 
environmental quality and spatial health. Through Cochran's formula, 360 
statistical samples have been chosen from the statistical community. The 
research method was descriptive-analytical and the data was collected through 
survey method and using questionnaires. To evaluate the significance level of the 
five criteria and their sub-criteria and analyze the findings in the SPSS Software, 
Friedman test, one-way Spearman correlation and t-test as well as Mann-
Whitney test were used. The results show a direct relationship between 
functional, human and preservation quality and the environmental quality of the 
informal settlements. The results also indicated the existence of high-quality 
commercial services, high communication between the people in the 
neighborhood and protection of positive and efficient features in the 
neighborhood had the most priorities. Moreover, in the fields of creating urban 
planning and architectural spaces, creating and developing recreational and 
cultural services as well as green space infrastructure must be properly planned. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urbanization is a global phenomenon 
(Griffith, 2009; UN-Habitat, 2009). Thus, 
the urban life in the 21st century must be 
controlled in a new way not experienced 
before (Thorns, 2002). Recently, more than 
half of the world's population lives in urban 
areas, and it is expected to continue 
during the 21st century with the highest 
growth rate experienced in the developing 
world (Cities Alliance, 2015). In 2007 and 
2025, the bulk of annual population growth 
is expected to be 2.27% in developing 
countries, while in developed countries, it 
is only predicted to be 0.49% (UN-Habitat, 
2009). This dramatic increase in the 
annual population growth rate and 
urbanization shows that cities in 
developing countries are becoming 
urbanized faster than cities in developed 
countries. If cities are well managed, they 
can become places ahead in the economic 
and social fields. Cities can serve as 
centers of production, employment, 
innovation and social change. Thus, urban 
problems are not only due to urban 
growth, but also due to erroneous 
responses to countries' policies and 
uncontrolled urban sprawl (Cheema, 1993; 
Cohen, 2006). Thus, despite their 
economic and social benefits, the rapid 
pace of urbanization and the uncontrolled 
growth of urban areas, especially in 
developing countries (Africa, Asia, and 
Latin America), have had many negative 
consequences. One of the consequences 
of the rapid urbanization rate has been the 
provision of residential areas for citizens. 
According to Bill and Fox, urban areas 
across Africa, Asia, and Latin America are 
experiencing an increase in informal 
settlements such as favelas, with negative 
social, economic, and political 

implications for cities (Beall and Fox, 
2009). 
 

2. Research Methodology 
In the present study, researcher-made 

questionnaires and field surveys have been 
used to collect research data and assess 
users' opinions. To understand the 
empowerment measures of Khezr 
Neighborhood from the perspective of 
environmental quality, a questionnaire 
consisting of various questions in the form 
of Likert scale was designed. First, the 
basic items of this questionnaire were 
written and edited in terms of form and 
content, and simplified as much as 
possible. In the next step, these items were 
examined by ten urban planning experts 
and their validity and relevance to the 
research variables were confirmed. After 
designing the questionnaire based on the 
obtained components, it was distributed 
among users and businesses. According to 
Cochran's formula and according to the 
population of Khezr Neighborhood of 
Hamedan, the questionnaire was 
distributed among the statistical sample 
with 385 members. The questionnaires 
were analyzed in the SPSS Software using 
t-test, Friedman, Spearman correlation, 
one-way analysis of variance, Mann-
Whitney tests. Finally, based on the results 
of the analysis, recommendations, 
guidelines, conclusions and suggestions 
were presented. 

 

3. Research Findings 
To investigate the effect of empowerment 
measures in Khezr Neighborhood on ten 
environmental quality indicators from the 
perspective of residents, one-sample t-
tests and Friedman test have been used. 
Thus, the average environmental quality 
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indicators were identified to calculate the 
level of residents' satisfaction with 
empowerment projects. To evaluate the 
priority of the effectiveness of each 
component of the environmental quality in 
empowering Khezr Neighborhood, 
according to the results of Friedman test, 
among the environmental quality criteria, 
quality of business services, quality of 
public relations and quality of preservation 
had the first to third priority, respectively. 
Furthermore, the lowest environmental 
quality in Khezr Neighborhood was related 
to the quality of recreational and cultural 
services. 

 

4. Conclusion 
This study has been compiled with the aim 
of evaluating empowerment plans and 
organizing informal settlements from the 
perspective of environmental quality. 
Considering that each project can be 
evaluated in three stages, before, during 
and after implementation, and considering 
that the empowerment plan for informal 
settlements in Hamaden has been 
implemented, obtaining citizens' opinions 
regarding the success rate and the 
implementation of the plan and taking into 
account their points of view are very 
necessary to improve the current situation 
and also to make the living conditions of 
these people in the suburbs desirable. 
Based on the findings of the plan, and 
according to the majority of citizens, the 
environmental quality of Khezr 
Neighborhood in Hamedan is average. 
Among the environmental quality criteria 
in this neighborhood, the highest priority 
was given to functional and human 
dimensions, and the three dimensions of 
preservation quality, environmental health 
and spatial health were given the next 
priorities. Moreover, the results of the 

Friedman test for prioritizing the sub-
criteria of environmental quality show that 
business services, people and public 
relations and the quality of preservation 
had the priority from 1 to 3, respectively 
and the lowest priorities were given to 
urban planning and architecture, 
transportation services, green space and 
recreational and cultural services, 
showing that considering the functional 
dimension, both at the highest level of 
their existence in this neighborhood and 
at their lowest level, is very important 
from the citizens' point of view. On the one 
hand, since this neighborhood is one of the 
most densely populated urban areas in 
Hamedan, lack of appropriate public 
transportation services to transfer people 
from these suburban areas to the main 
centers of the city has caused the financial 
burden of citizens. On the other hand, 
considering the quality of recreational 
services to citizens can increase their level 
of well-being in this neighborhood from 
the citizens' point of view. Moreover, the 
residents consider it necessary to pay 
attention to spatial dimensions or 
physical-architectural elements and 
planning to improve the status and 
develop the quality of construction and 
create more green spaces for people to 
use. Fortunately, in the implementation of 
this project, from the citizens' point of 
view and field observations, it can be found 
that special attention has been paid to the 
provision of commercial services, which 
has increased the level of employment and 
migration in this neighborhood, indicating 
a high level of human dimension and social 
relations. This can be very important for 
social participation in this type of 
neighborhood to improve the 
environmental quality of these 
settlements. Furthermore, in relation to 
the level of significance, fortunately, most 
of the environmental quality criteria have 
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a significant relationship with each other 
and with the environmental quality. It can 
be said that the information obtained are 
close to each other with a high degree of 
similarity, and according to the 
information obtained above in this section, 
the high level of business services, public 
relations and preservation quality refers to 
the protection of the positive features of 
the implemented plan,. This is while 
factors such as urban planning and 
architecture, recreational-cultural 
services and green space have a lower level 
in this neighborhood. These results 
indicate that from the residents' point of 
view, when considering demographic 
variables, the resulting factors have a very 
low error rate. According to the available 
observations, statistics, information and 
reports, the condition of infrastructure 
and roads, etc., in Khezr Neighborhood is 
somewhat suitable. However, the lack of 
quality of the buildings (beauty, facade, 
fineness, safety), green space (park, 
equipment, parks for families and women), 
and public transportation as well as the 
lack of cultural and recreational services in 
the neighborhood have been neglected by 
the project implementers. This is while 
from the residents' point of view, what is 
important besides housing (essential 
activity) is providing quality dimensions 
(optional and social activities). Thus, the 

research suggests to construct a park at 
the east of the neighborhood, a cultural, 
recreational, artistic and sports complex, 
as well as a women's park, children's 
cultural park, and handicrafts exhibition. It 
is also suggested to transfer the 
international exhibition of the city to the 
place of warehouse at the south of the 
neighborhood, organize annoying jobs 
including car repair shops, iron shops, etc., 
create sidewalks and cycling paths at the 
east side of the neighborhood, involve 
residents in planting and maintaining 
green space, create and develop home-
based businesses with the cooperation of 
relevant executive bodies.. 
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 چکیده
  شهرها   در  نشینی  حاشیه  پدیده  گیری  شکل  مهاجرت،  و  فقر  شهری،گسترش  جمعیت  روزافزون  رشد

  گوناگون   کشورهای  در  مختلفی  اقدامات  و  ها  فعالیت  پدیده،  این  با  مواجهه  در.  است  داده  گسترش  را
ت  گرفته  صورت  محالت  این  توانمندسازی  و  ارتقاء  نهایتا    تا  و  تخریب  تخلیه،  گرفتن،  نادیده  از .  اس

ین،  نظرات  نقطه  براساس  و  محیطی  کیفیت  منظر  از  تا  است  آن  بر  پژوهش  این   به   نسبت  ساکن
 اقدام    همدان،  شهر  خضر  نشین   حاشیه  محله  توانمندسازی  شده  اجراء  و  پیشنهادی  طرح  ارزیابی

  ارتباط   در  سنجش  مورد  معیارهای  و  ها  شاخص  مهمترین میدانی  و  نظری  مطالعات  براساس.    نماید
ت  با ی،  کارکردی،  ابعاد:  شامل  محیطی  کیفی حیطی  سالمت  مراقبت،  کیفیت  انسان ی  و  م   می   مکان

 پيمايشي  روش   به   ها  داده  آوري  جمع   شيوة   و  تحلیلی  –  توصیفی نوع  از  حاضر  تحقیق  روش .  باشد
مع  براي  نامه  پرسش  ابزار  از  و  بوده ،   فرمول  طریق  از.  است  شده  استفاده  ها  داده  آوري  ج   کوکران

  معیار   معناداری  سطح  بررسی  برای.  است  شده   گرفته  درنظر  آماری  جامعه  به  توجه  با  نفر  360  تعداد
ستگاه   از  آماری  تحلیل  روش  با  ها  یافته  تحلیل  همچنین  و  ها  آن  معیارهای  زیر  و  گانه  پنج  های  د

SPSS  ویتنی  من  همچنین  و  تی  آزمون  یکطرفه،  واریانس  اسپیرمن،  همبستگی  فریدمن،  های  آزمون  و  
مدسازی  طرح  به  نسبت  ساکنان  ارزیابی.  است  شده  استفاده   مستقیم   رابطه  از  نشان   محله  توان

ت  و  انسانی  کارکردی،  ابعاد   بین ت  با  مراقبت  کیفی   حکایت   رسمی   غیر  های  سکونتگاه  محیطی  کیفی
ری  خدمات  وجود  که  درحالی.  دارد ن  و  محله  سطح  در  متنوع  تجا   باالی   اجتماعی  ارتباطات  همچنی

ندسازی  طرح   مثبت  رویکردهای  جمله  از  محله   در  افراد ضر  محله  توانم  لکن،  است،  شده  اشاره  خ
  های   زیرساخت  ایجاد  همچنین  و   فرهنگی  و  تفریحی  خدمات  ارتقاء  مناسب،  عمومی  فضاهای  ایجاد

شد  می  مواردی  جمله   از  سبز،  فضای ای  طرح  در  معموال  که  با دسازی  ه ن   غیر   های  گاه  سکونت  توانم
 . است شده توجه بدان کمتر رسمی

 کلیدواژه ها: 
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ی موردی: های غیررسمی از بعد کیفیت محیطی از منظر ساکنان ) نمونه سکونتگاه ارزیابی طرح توانمندسازی  . محمد معتقد، حسن سجادزاده
 نشین شهر همدان( محالت حاشیه

 مقدمه 1
پدیده  یک  استشهرنشینی  جهانی   ,Griffith) ی 

2009; UN-Habitat,2009).   بنابراین ، قرن بیست
کنترل شود   به شکلی  زندگی شهری باید  یکم برای  و 

نکرده  تجربه  قبال   ما  )که  (.  Thorns,2002:115ایم 
بیش از نیمی از کل جمعیت جهان در مناطق شهری  

رود قرن بیست و یکم با  کنند و انتظار می زندگی می 
درحال  جهان  در  که  رشدی  میزان  توسعه بیشترین 

یابد ادامه  است،  شده   ,Cities Alliance). تجربه 
به  (2015. شهرها  شوند،  اگر  مدیریت  درستی 

به می مر توانند  و  عنوان  نوآوری  ل،  اشتغا تولید،  اکز 
بنابراین،   دهند؛  ارائه  خدمات  اجتماعی،  تحوالت 

امروزه به مشکالت  شهری  شهری  ی  رشد  دلیل 
به  بلکه  پاسخ نیست؛  سیاست دلیل  غلط  های  های 

کنترل  گسترش  و  است  نشده کشورها  شهرها  ی 
(Cohen, 2006)  رشد و  شهرنشینی  باالی  سرعت   .

مناطق  نشدهکنترل  به ی  کشورهای  شهری،  در  ویژه 
دنبال  درحال  به  زیادی  منفی  پیامدهای  توسعه، 

سریع   نرخ  پیامدهای  از  یکی  است.  داشته 
شهروندان   برای  مسکونی  مناطق  تأمین  شهرنشینی، 
اظهار   فاکس  و  بیل  موضوع،  این  با  مطابق  است. 

آسیا  داشته آفریقا ،  که مناطق شهری در سراسر  اند 
به التین  آمریکای  فزایندهطوو  افزایش  ر  با  ای 

روبه سکونتگاه  فاوالها  همچون  غیررسمی  رو های 
اجتماعی،   منفی  تأثیرات  ایجاد  باعث  که  است  شده 

می  شهرها  در  سیاسی  و  )اقتصادی   Beall andشود 
Fox, 2009:21.) 

به تحقيقات  بر  بنا  ازسوي عمل ازسویی،  آمده 
نيمه از  دوم  كارشناسان،  شهري  1970ی  فقراي   ،

و  درصد افزايش يافته 40اي فقير،  كشوره اند )زياري 
سبب  (.  همچنين، اسكان غيررسمي به 2009،  1ديگران

به  نيز  و  آن  گسترش  و  فقر  انداختن مخاطره ايجاد 
هاي سنگين براي حل  محيط زيست و تحميل هزينه

انسجام   و  پايداري  براي  جدي  تهديدي  مشكالت، 
مي  تلقي  خداييشهري  و  اميري  )صالحي  ،  2شود 

 
1-Ziari  et al  
2-Salehi Amiri & Khodaei 

ی هزاره جهت رفع مشكالت  در اهداف توسعه  (.2010
است:   شده  ذکر  موارد  این  غيررسمي  اسكان 

همگاني؛  .دست 1 ابتدايي  آموزش  به  حصول  2يابي   .
سال   تا  اينكه  از  همه 2015اطمينان  در  كودكان  جا  ، 

دوره  بتوانند  دختر(  چه  و  پسر  را  )چه  ابتدايي  ی 
كنند؛  به سپري  كامل  اسا3طور  بهبود  زندگي  .  سي 

محله  100كم  دست  در  كه  نفر  و  ميليون  كثيف  هاي 
مي  زندگي  سال  آلوده  تا   Human).  2020كنند 

Development Report,2014)  كيفيت همچنین،   .
از   بيشتر  زندگی  مسكوني،  محيط  از    50نازل  درصد 

درحال  جهان  در  را  شهري  نواحي  توسعه ساكنان 
اين، بر  عالوه  است.  داده  قرار  تأثير  كمبود    تحت 

طور كلي كيفيت  ها و امكانات شهري و به زيرساخت 
هاي شهرهاي كشورهاي  پايين نواحي محلي، از ويژگي 

مولودیدرحال  ن،  )رفيعيا است  (.  2011:29،  3توسعه 
سريع  رشدي  با  غيررسمي  اسكان  نيز  ما  كشور  تر در 

مي  برآورد  و  بوده  مواجه  شهرنشيني  رشد  كه  از  شود 
جمعيت  يك  سكونتگاه پنجم  گونه  اين  در  ها  شهري 

 (. 5، 2002،  4مستقر باشند )صرافي

آن  مسأله است  اهمیت  حائز  اینجا  در  که  ای 
های باالدستی و توانمندسازی محالت  است که طرح 

به حاشیه شهری،  به  نشین  نداشتن   توجه  دلیل 
روزمره  زندگی  نیازهای  و  محیطی  ساکنان،  کیفیات  ی 

ه ابعاد کیفی ابنیه نظیر  توجهی نسبت بدلیل کمو به 
بی  همچنین  ایمنی،  و  ریزدانگی  نما،  توجهی  زیبایی، 

نظیر  نسبت  تفریحی  و  سبز  فضای  میزان  به 
خانواده برای  پارک  کیفیت  تجهیزات،  و  بانوان  و  ها 

خدمات  حمل کمبود  درنهایت  و  عمومی  ونقل 
دست   مناسبی  توفیق  به  تفریحی  فرهنگی، 

توجهی  رسد که بی نظر می اند. عالوه بر این، به  نیافته
کم  نسبت و  به  اقبالی  منجر  هم  اجتماعی  مسائل  به 

شکست طرح توانمندسازی در محالت فقیرنشین و  
توسعه به  منجر  خود  که  شده  شهری  ای  فرودست 

 ها گردیده است.  نامتوازن در این سکونتگاه 

3-Rafieian et al 
4- Sarrafi 



 

261 

 . 279تا  255  صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره
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ملی   سند  تدوین  از  دهه  یک  از  بیش  که  اکنون 
یررسمی و چند سال از  های غ توانمندسازی سکونتگاه 

است   الزم  گذرد،  می  همدان  شهر  در  آن  اجرای 
توسعهمجموعه  مداخالت  و  فعالیت  این  ی  در  ای 

ابعاد   از  کارشناسانه  و  دقیق  ارزیابی  مورد  نواحی 
فرهنگی،    اجتماعی،  اثرات  و  گیرد  قرار  مختلف 

پروژه  این  کالبدی  و  پس  اقتصادی  و  شود  ارزیابی  ها 
د کندوکاو  و  اجرا  گیرد.  از  قرار  کارشناسی  مورد  قیق 

تحقق   ميزان  بررسي  درصدد  پژوهش  اين  بنابراین، 
اجرای   آثار  و  پیامدها  مزبور،  طرح  در  مندرج  اهداف 

مي پروژه  هدف  محالت  در  توانمندسازی   باشد،  های 
برجسته ضمن  دست تا  از  سازی  مثبت،  آوردهای 

ی اجرای  های احتمالی در آینده نقاط ضعف و کاستی 
از  پروژه  گردد  مشخص  همچنین  شود.  اجتناب  ها 

گروه  کدام  طرح،  اجرای  از  حاصل  های  منافع 
میزان   چه  به  و   ... و  شغلی  جنسی،  سنی،  اجتماعی، 

 اند؟منتفع شده

سكونتگاه  توانمندسازي  طرح  اينكه  به  هاي  نظر 
ی  در پنج محله   13۸5غيررسمي شهر همدان از سال   

شامل   همدان  غيررسمي  ديزج،  سكونتگاه  خضر، 
اقدامات   به  شروع  منوچهري  مزدگينه،  امام،  حصار 
شرکت   گزارش  به  بنا  و  است  کرده  اجرايي 

میلیارد ریال در طول    600تا    550سازان، حدود  مسکن 
پنج   در  توانمندسازی  طرح  قالب  در  و  پروژه  اجرای 

ی مذکور هزینه شده است؛ لذا اين پژوهش با  محله
کی وضعیت  ارزیابی  و  سنجش  محیطی  هدف  فیت 

محله  از  یکی  در  مذکور  طرح  اجرای  از  های  بعد 
محله حاشیه یعنی  همدان،  نشین،  شهر  خضر  ی 

محدوده به در  کیفیت  سطوح  تعیین  ی  دنبال 
مؤلفه اولویت  و  مطلوب  موردمطالعه  محیطی  های 

نمونه  تحقیق  در  اساس،  این  بر  است.  موردنظر  ی 
 دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است: موردنظر به 

اقدام  .مهم 1 و  طرح  ضعف  و  قوت  نقاط  ترین 
محله  حاشیهتوانمندسازی  منظر ی  از  خضر  نشین 

 کاربران کدام است؟ 

ی خضر در  های کاربران و ساکنان محله . اولویت 2
محله  توانمندسازی  و  تقویت  کدام  راستای  مذکور  ی 

 است؟

می3 اقداماتی  و  راهکارها  درخصوص  .چه  توان 
توانمندسازی  رویکرد  پیشنهاد  محله  تکمیل  خضر  ی 

 کرد؟  

 ی تحقیقپیشینه 2
سکونتگاه به  مربوط  با  مطالعات  غیررسمی  های 

) دیدگاه  جمله:  از  است؛  شده  انجام  مختلفی  (  1های 
پایه  بر  نقشه تحقیقاتی  سکونتگاه ی  از  های  برداری 

 ,Kohli, Sliuzas, Kerle, & Stein)غیررسمی  
2012; Kuffer, Pfeffer, & Sliuzas, 2016; 

Taubenböck & Kraff, 2014)( نظریه2.  پردازی  ( 
توسعه سکونتگاه روند  غیررسمی  ی   ,Dovey)های 

2012; Stokes, 1962),  ( تجزیه 3و  وتحلیل  ( 
ارائه سیاست برای  قابل ها  پیشنهاداتی   قبول ی 

(Chatterji, 2005; Marx, Stoker, & Suri, 2013; 
Ward, 1976)  اندکی  . با این وجود ، مطالعات بسیار

درمورد   بحث  به   ، مجزا  دیدگاه  سه  این  ادغام  با 
سکونتگاه  پرداخته مسائل  غیررسمی  اند.  های 

تکنیکدرحالی  قبلی  مطالعات  را  که  مختلفی  های 
سکونتگاه  تشخیص  روش  بهبود  غیررسمی  برای  های 

تحلیل   کمی،  نسبتا   مطالعات  است؛  کرده  ارائه 
مقیاس گسترده  در  را  داده  های  ای  انجام  چندمکانی 

،   (Kuffer et al., 2016)است این  بر  عالوه   .
سکونتگاه  زیادی،  در  تحقیقات  را  غیررسمی  های  

به  »محصول«  گرفته  چارچوب  نظر  در  »فرایند«  جای 
یعنی  (Flores-   Fernandez, 2011)است  ،

سکونتگاه  با  ناهمگونی  مرتبط  غیررسمی  های 
به توسعه،  تشخیص  فرایندهای  نشده  درستی  داده 

سکونتگاه  اجزای  است.  از  مخلوطی  غیررسمی  های 
به اغلب  و  هستند  سکونتگاه ناهمگن  های  عنوان 

به  محلغیررسمی  و  شده  مراحل  روز  به  رسمی  های 
می  تبدیل  توسعه   ;Cobbett, 2013)شوندمختلف 

Taubenböck & Kraff, 2014)  درخصوص  .
سکونتگاه مؤلفه محيط  كيفيت  بر  مؤثر  های  هاي 

نيز  غی و  ريزان  برنامه  شهرسازان،  ررسمی، 
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اظهار   اقتصاددانان  و  اجتماعي  علوم  انديشمندان 
اند. در جدول زير به بررسي عوامل مؤثر بر  نظر كرده 

سکونتگاه این  محيط  ديدگاه كيفيت  از  هاي  ها 
 شود. مختلف پرداخته مي 

 

 های غیررسمی های مربوط به کیفیت محیطی سکونتگاه گاه دید  1  جدول 

 های غیررسمی عوامل مؤثر بر كيفيت محيط سکونتگاه پرداز نظريه
P.P.S(2009) ی،همبه و دسترسی دن  ها،و فعالیت هااستفاد و منظر، آسایش پیوستگ  اجتماعی بو

Handi(2006) ا پذیری مختلط، ارتبا کاربری سیر، کیفیت مقیاس ها،نخیاب ایی م  بعدی سه فضای شناسی،زیب

(2003)  Carmona 
یطی، کیفیتپایداری زیست کیفیت یت منظر مح ری، کیف یت شه یدها،ذکیف ر فرم د  و فرم شه

 ساختمان 
Frank(2001) ،راحتی  های شخصی،عادت ها،نگرش و هامحیط، ارزش امنیت، دلپذیری فاصله 

Panter & 
Carmona(1997) گاني پايدا اختمان ها، عرصه هم ديدها، فرم شهر، فرم س  ري زيست محيطي، منظر شهري، 

 
South Worth(1989) 

 

حفاظت تاريخي،   و ايمني،  ي، بهداشت  ساختار و خوانايي، فرم، آسايش و راحتي، دسترس
ودات اجتماعي، برابري و   ، مرا دگي ي، تنوع، سازگاري، گشو سرزندگي، حفاظت محيط طبيع

 مساوات، نگهداري، انطباق پذيري، معني، نظارت و اختيار 

Jacobs & Apple 
Yard (1987) 

اجتماع و زندگاني   دن، هويت و كنترل،  يل و شادي، قابل زندگي بو دسترسي به فرصت ها، تخ
ودكفايي شهري  يط، خ ر بودن مح شمول يا فراگي ، همه م  همگاني، اصالت و معني

Rogers Transic 
(1986) 

وريت، پيوستگي لبه ها، كنترل محورها و پرسپكتيوها، درهم  حفظ تس لسل حركت ها، محص
و بيرون    آميختن فضاهاي درون 

Hutton & Hunter 
(1994) 

ي ارگانيك،  تنوع، تمركز، دموكراسي )مردم س مناسب، طراح االري(، نفوذپذيري، امنيت، مقيا س
شاركتپاقتصاد و ابزارهاي مناسب آن، روابط خالقانه، انعطاف شورت و م ن  ذيري، م داد

ر طرحاستفاده  هاكنندگان د

Coleman (1987) 
هحفاظت تاريخي و مرمت شهري، طراحي براي پياده تفاد نوع اس ي و ت ی بستر و  ها، سرزندگ

طبيعي، توجه به ارزش يط  ر و مح ارانهمحيط فرهنگي، بست يط هاي معم  ی مح
Green (1992)  ،بيت عملكرد، نظم، هويت  جذا

Brian Goody (1993) 
نساني، نفوذپذيري، امكان   موجود، تنوع، مقياس ا گي با بستر  سرزندگي، هارموني يا هماهن

عطافشخصي خوانايي، ان نا پذيري، امكان تحول سنجيده و كنترلسازي مكان،   شده، غ
(Cobbett, 2013 :مأخذ) 

 

 مبانی نظری  3

 تعاریف مفهمومی  3.1
شهری  سکونتگاه  بافت  از  بخشی  غیررسمی،  های 

تهی  و  روستایی  مهاجرین  عمدتا   که  دستان  هستند 
را در خود جای داده  خارج  شهری  و  و بدون مجوز  اند 

برنامه  توسعه از  قانونی  و  رسمی  در  ریزی  شهری،  ی 
صورت  ی قانونی شهرها و به درون و خارج از محدوده 

فاقد سند مالكيت    اند که عمدتا  خودرو به وجود آمده 
ويژگي  ازنظر  و  از  هستند  برخورداري  و  كالبدي  هاي 

زيرساخت  و  كمبود  خدمات  دچار  شديدا   شهري  هاي 
 ;Kasarda & Crenshaw, 1991).   (2012 ,هستند

Marx et al. سکونتگاه تعریف  غیررسمی  .   های 
ویژگی  به  منطقهوابسته  و  محلی  استهای   ای 

(Fekade, 2000) به توان  می   کهطوری ؛ 
تعریف  سکونتگاه  شرایط  این  با   را  غیررسمی  های 
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زمین؛   1کرد:   تصرف  قانونی  وضعیت  ویژگی 2(  های  ( 
خانوارها؛   زیرساخت 3فیزیکی  وجود   ,Fekade)ها  ( 

2000; Inostroza, 2017)  .(UN-Habitat,2015)  ،
سکونتگاه  این،  بر  به عالوه  را  غیررسمی  عنوان  های 

مناط»خانه در  واقع  آسیبهای  و  ق  جغرافیایی  پذیر 
ریزی و  یا  مقررات ساختمانی  محیطی در برابر برنامه 

.  (Bolay, 2006; Inostroza, 2017)کند«  تعریف می 
به  درحالی  توسعه  اوایل  در  عمومی  خدمات  که 

سکونتگاه  از  بود،  بسیاری  نشده  ارائه  غیررسمی  های 
دولت  مرحله اما  در  جمعیت  رشد  به  پاسخ  در  ی ها 

از  بعدی   برخی  اختیار  در  را  عمومی  خدمات  توسعه، 
که  سکونتگاه  است  واضح  داد.  قرار  غیررسمی  های 
نه سکونتگاه  غیررسمی  زمین،  های  تنها توسط تصرف 

مؤلفه  توسط  سکونتگاه بلکه  پویای  های  های 
 ,Byambadorj, Amati) شودغیررسمی توصیف می 

& Ruming, 2011; Chen et al., 2018; Fan, 
Chen, & John, 2016; Park et al., 2017). 

 کیفیت محیطی  3.2
که   است  پيچيده  موضوعي  محيطی  كيفيت 

نگرش دربرگيرنده  ذهني،  ادراكات  ارزش ی  و  هاي  ها 
استگروه مختلف  افراد  و  و ها  ،  1همکاران )رفیعیان 
اجزاي  2010 كيفيت  برايند  از  محيط  كيفيت   .)

ود، اما  شی معين حاصل مي ی يك ناحيه شدهتشكيل
ادراك   بر  سازنده  اجزاي  جمع  از  بيشتر  اين،  وجود  با 
سازنده   اجزاي  دارد.  داللت  مكان  يك  از  كلي 

زيرساخت  باز،  فضاي  محيط )طبيعت،  ها، 
ذخاير  انسان  و  كالبدي  محيط  تسهيالت  ساخت، 

را   خود  خاص  كيفيات  و  مشخصات  يك  هر  طبيعي( 
( کیفیت  Van Kamp and et al, 2003دارند   .)

زمینهمحیطی در  متداول  مفاهیم  از  یکی  ی  ، 
و  روان افراد  بین  روابط  بر  که  است  محیطی  شناسی 

 شان در سطوح مختلف متمرکز استمحیط سکونت 
Bonaiuto et al, 2003: 41  کیفیت درواقع،   .)

سازمان سایر  و  انسان  بر  سطح  محیطی،  در  چه  ها 
ارزیابی   معنای  به  و  است  تأثیرگذار  محلی  و  کلی 

 
1-Rafieian  et al 
2-Sarrafi 

در   است)محیط،  افراد  نیاز  و  احتیاجات  با   .  ارتباط 
(Kesalkheh & Dadashpoor, 2012: 2  کیفیت

به  تركيبي  محیطی  شامل  پيچيده  مفهوم  یک  عنوان 
هايي است كه در  ها و ارزشاز ادراكات ذهني، ويژگي 

گروه  افراد،  متفاوتميان  جوامع  و     ها 
هم  (porteous, 1971)است پديدارشدن  .  با  زمان 

عنوان  ي محيطي، كيفيت محيط سكونت بههابحران 
شد.   شناخته  زندگي  كيفيت  كلي  مفهوم  از  بخشي 

به  مفهوم  جوانب  مثابهاين  تمامي  از  بازتابي  ی 
ی احساس رفاه فردي فرض شده است و شامل همه 

 مندي انسان مؤثراند.متغیرهايي است كه بر رضايت 
(Ott, 1978: 371)  . 

 

سکونتگاه های  کیفیت محیطی در  3.3
 غیررسمی 

توانمندسازی   راهبرد 19۸0یدهه  اواخر در
غیررسمیسکونتگاه   اصلی محتوای بر تأکید با های 

فعالیت  انسان که هاسکونتگاه  این است،  او هایو 
شد.  آن پذیرش و توانمندسازی راهبرد طرح مطرح 

متحد، سازمان نشست در  در بزرگی انقالب ملل 
 به مربوط  هایپارادایم  و نشینیحاشیه مطالعات
کرد   شهری مطالعات  & Kretzman)ایجاد 

McKnight: 1997:321)راهبرد توانمندسازی،   . 
 نشینیحاشیه دهیسامان در حلراه ترینمناسب

 شرایط بهبود دنبال به ( که2003:271،  2است )صرافی
است جوامع زندگی  را فرصت این مردم به و فقیر 

 به توجه با را خود زندگیمحل   که دهدمی
میره بهبود شاننیازهای و  )قرخلو     ،3بخشند 

بدین117:2007 راهبرد  (.   در توانمندسازی  ترتیب، 
کالبدی کنار  خاصی توجه محیطی،زیست   -ارتقای 

 و دارد غیررسمی هایسکونتگاه های انسانیجنبه به
 هایتوانایی کم  و هاناتوانایی  رفع بر بیشتر تأکید با

ذهنی در افراد  بسط دنبال به  جسمی  و ابعاد 
»مذاکره«،   »مشارکت«، برای فقرا هایتوانایی 

3- Gharakhlou & Mireh 
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»مسؤولیت »کنترل« »تأثیر«،  نهادهایی پذیری«و 
 گذارندمی تأثیر شانزندگی  بر که است

(Narayan,2002:245) . 

 

 نشینی به حاشیه ها نسبت های سیاسی و نظر آن دیدگاه  2  جدول 

 ی برخوردنحوه دوره  نگرش ديدگاه 

 گرفتنناديده 1960تا دهه  اي گذرامسأله ليبراليسم
 تخليه و تخريب 1970تا  1960 اي چركينغده  كارمحافظه

 خودياري 1980تا  1970 داريريشه در نظام نابرابري سرمايه راديكال 
 مسكن عمومي  1980تا  1950 رويكرد قانوني و بروكراتيك نئوليبراليسم 
 بهسازي  1990تا  1980 فرهنگ فقر اسكارلوئيس 

 توانمندسازي  تا كنون  1990 المللي تغيير در نگرش نهادهاي بين چارلز آبرامز 
 - - آلونك و نابرابري  استاكس 

 ( UN-Habitat,2009 مأخذ:  ) 

 

سویی توجه به کیفیت محیطی این مناطق با توجه  از
تواند در وضع  ها می گیری و پیدایش آن به روند شکل 

ها بسیار تأثیرگذار باشد. کیفیت سبب تمایز  نآتی آ 
فرم  پدیده  حاصل  است  ممکن  شده،  هم  از  ها 

)کیفیت صوری یا فرمال(، عملکرد )کیفیت عملکردی(  
هرچ باشد.  مفهومی(  )کیفیت  معنا  تعلق یا  خاطر ه 

بیشتری در انسان نسبت به یک مکان وجود داشته  
باشد، آن مکان واجد کیفیت بیشتری است. این امر  
را   انسان  بیشتر  مکان،  بستر  که  است  آن  مستلزم 
مخاطب قرار داده، با او در تعامل  باشد، نیازهای وی  
را برطرف کند و ظرفی مناسب برای الگوهای رفتاری  

از برايند  (Castello,2010:84) باشد . كيفيت محيط 
تشكيل  اجزاي  ناحيه شدهكيفيت  يك  معين  ی  ی 

مي  جمع  حاصل  از  بيشتر  اين،  وجود  با  اما  شود، 
اجزاي سازنده بر ادراك كلي از يك مكان داللت دارد.  

زيرساخت  باز،  فضاي  )طبيعت،  سازنده  ها،  اجزاي 
انسان  و  محيط  كالبدي  محيط  تسهيالت  ساخت، 

طبيعي(   خاص  ذخاير  كيفيات  و  مشخصات  يك  هر 
دارند    را  از   .(Van Kamp and et al., 2003)خود 

سنت  شهرسازان  عمدتا   دید  محیط  کیفیت  گرا، 
شهرها  جنبه کالبدی  شکل  و  ساخت  به  مربوط  های 

می  بر  در  همچون  را  عواملی  و  عناصر  بنابراین،  گیرد؛ 
ای، خوانایی و  هویت، خصوصیات و مشخصات محله

الگوی   نمی خیابان وضوح  بر  در  را  آن  امثال  و  گیرد ها 
(Nassar,2015)  در مطالعاتی که توسط ساوت ورث .

(South Worth  کلی معیار  دوازده  گرفته،  انجام   )
شهری  به محیط  کیفیت  بر  موثر  اصلی  عوامل  عنوان 

شکل،   ساخت،  شامل خوانایی  است؛  شده  پیشنهاد 
محیط،   از  حفاظت  آسایش،  و  راحتی  دسترسی، 
تجانس،   تنوع،  حیات،  و  سرزندگی  فضاها،  بازبودن 
و   مرمت  و  ایمنی  و  سالمتی  معنی،  شعف،  و  شادی 

بهنگه فوق  عوامل  از  هریک  به  نوبهداری.  خود  ی 
فرعی  می عوامل  تقسیم  روی تری  که  رفته همشود 

می   134تعداد   تشکیل  را  توسعهمعیار  ی  دهد. 
ایده هم و  زمان  شهری  محیط  کیفیت  های 

است  هشاخص هدفمند  فعالیت  یک  آن،  ای 
(Brown, 2003 اصطالح کیفیت زندگی به .)  طورکلی

می  زندگی  آن  در  مردم  که  محیطی  وضعیت  کنند  به 
برخی   به  همچنین  مسکن(،  کیفیت  و  آلودگی  )مثل 

های خود مردم )مثل سالمت و میزان  صفات و ویژگی 
 (.Pacione, 2003تحصیالت( اشاره دارد )
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نی و ادبیات مختصر مرور  کیفیت نظري مبا
سکونتگاه  غیررسمیمحیط   که دهدمی  نشان  های 

عناصر مفاهیم از گسترده ايمجموعه   دارند وجود و 
محیط این   کیفیت تحلیل و شناخت در توانندمی که

 به یک رسیدن  براي لذا باشند؛  تأثیرگذار هاسکونتگاه 
های  محیط سکونتگاه  کیفیت بررسی براي مبنا و پایه

  .دارد  ضرورت نظري چارچوب یک تدوین غیررسمی،
در   و هانظریه ترینمهم  پیشین، بخش در رویکردها 

سکونتگاهزمینه توانمندسازی  وی  غیررسمی   های 
آن  کیفیت  اکنون گرفت. قرار بررسی مورد هامحیط 

 کلی مبنایی به توانها میاین دیدگاه از گیريبا بهره 

فضایی  کیفیت   سنجش هايشاخصه از
غیررسمیسکونتگاه  عبارت  دست های  که  اند یافت 

ابعاد کارکردی؛    -3ابعاد انسانی؛    -2ابعاد مکانی؛    - 1از:  
محیطی؛    -4 همچنین    -5سالمت  مراقبت.  کیفیت 

همچون:   هستند؛  معیارهای  زیر  دارای  معیارها  این 
برنامه فضاي  )يعني  مكاني  و  ابعاد  شهری  ريزي 

سازمان دسترسيمعماری،  جاده   دهي  فضاي  و  ها، 
ابعاد   جمعي(؛  روابط  و  )افراد  انساني  ابعاد  سبز(؛ 

تفريحي خدمات  رفاهی،  خدمات  )يعني    - كاركردي 
حمل خدمات  و  تجاري  خدمات  ونقل،  فرهنگي، 

 سالمت محیطی و کیفیت مراقبت(.

 

 
 تحقیق مدل نظری و مفهومی   1  شکل 

 

 روش تحقیق 4
به  در این پژوهش  کمی است و  روش تحقیق  صورت 

داده  گردآوری  نظر  جهت  سنجش  و  پژوهش  های 
پرسش  از  محقق نامهکاربران  پیمایش  های  و  ساخته 

منظور درک اقدامات میدانی استفاده شده است. به
محله  کیفیت توانمندسازی  منظر  از  خضر  ی 

متشکل از سؤاالت متنوع در    اینامهمحیطی، پرسش 

گویه  ابتدا  شد.  طراحی  لیکرت  طیف  های  قالب 
پرسش اولیه این  نظر  ی  از  و  درآمد  نگارش  به  نامه 

تا   و  گرفت  قرار  ویرایش  مورد  مفهومی  و  نگارشی 
ها  سرحد امکان ساده شد. در مرحله بعدی، این گویه 

و برنامه  ریزی شهری  توسط ده کارشناس شهرسازی 
بررسی   مرتبط مورد  و  روایی  و  گرفت  آن قرار  ها بودن 

طراحی   از  پس  گردید.  تأیید  تحقیق  متغیرهای  با 
پایه پرسش  بر  به ی مؤلفه نامه  آمده، میان دست های 
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کاربران و کسبه توزیع شد. براساس فرمول کوکران و  
محله  سکونتگاه  جمعیت  شهر  مطابق  خضر  ی 

پرسش  نمونه همدان،  روی  بر  آماری  نامه    3۸5ی 
پرسش نفر تحلیل  جهت  گردید.  توزیع  از  نامهی  ها 

افزار   آزمون   SPSSنرم  همبستگی  Tهای  و  فریدمن،   ،

یک  واریانس  تحلیل  آزمون  آزمون  اسپیرمن،  و  طرفه 
نتایج   براساس  درنهایت  شد.  استفاده  ویتنی  من 

نسبت  توصیه تحلیل،  راهنما،  به  خطوط  ها، 
 گیری و پیشنهاد اقدام گردید.  نتیجه

 

 ای های زمینه دهندگان برحسب ویژگی توزیع نسبی پاسخ  3  جدول 

 

 

 

 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش 4.1
که   دارد  غیررسمی  سکونتگاه  پنج  همدان  شهر 

سال   در  شهر  تدبیر  مشاور    13۸5مهندسین 
سکونتگاه  توانمندسازی  طرح  های  مطالعات 

ی خضر ازجمله پنج   اند. محله غیررسمی را انجام داده 
که  محله انجام شده  ای است  طرح توانمندسازی آن 

فقیرنشین   پرتراکم  محالت  ازجمله  محله  این  است. 
مشخصه  وجه  که  است  همدان  حضور  شهر  آن،  ی 

براساس   است.  کارگری  گروه  شاغلین  باالی  میزان 
از   بیش  موجود  در    6/7۸اطالعات  شاغلین  از  درصد 

کیفیت   دلیل،  همین  به  دارند؛  قرار  کارگری  گروه 
ک بافت  و  عامل  زندگی  همین  از  تبعیت  به  نیز  البدی 

از   محله  این  نیست.  برخوردار  مناسبی  سطح  از 
است.   برخوردار  متنوعی  جمعیتی  ترکیب 

مهم  ازجمله  محله  دالیل  مهاجرپذیربودن  ترین 
اطالعات   براساس  است.  جمعیتی  ناهمگونی 

درصد از کل جمعیت آن    6/۸0آمده مجموعا   دست به
ی خضر  نین، محلهبومی استان همدان هستند. همچ

سوادی  گانه با بیشترین میزان بی در میان محالت پنج 
 رو است . در میان افراد سرپرست خانوار روبه 

 

 تحصیالت  سن  جنس 
 70 دیپلم و فوق دیپلم  70 سال   25کمتر از  205 مرد

 170 لیسانس 185 سال   50تا   25 180 زن
ر  130 سال   50بیش از   385 جمع   145 فوق لیسانس و باالت
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 ی خضر )مأخذ: نگارندگان( موقعیت جغرافیایی محله  2  شکل 

 

 ها و بحثیافته 5
در  به توانمندسازی  اقدامات  تأثیر  بررسی  منظور 

شاخص محله بر  خضر  ده ی  کیفیت  گانههای  ی 
ای  نمونه تک   tهای  محیطی از منظر ساکنان، از آزمون

بدین است؛  شده  استفاده  فریدمن  آزمون  ترتیب،   و 
محیطیشاخص متوسط کیفیت  جهت   های 

ي سطح یمحاسبه های  طرح از ساکنان رضایتمند
شناسایی ارزیابی  می  توانمندسازی  برای  شوند. 

مؤلفه از  یک  هر  اثرگذاری  کیفیت  اولویت  های 
محله توانمندسازی  در  مطابق محیطی  خضر،  ی 

و با توجه به نتایج آزمون فریدمن،    4ی  جدول شماره
به محیطی  کیفیت  معیارهای  بین  کیفیت  از  ترتیب 

کیفیت   و  جمعی  روابط  کیفیت  تجاری،  خدمات 
کمترین  مراقب و  دارند  را  سوم  تا  اول  اولویت  ت 

محله  در  محیطی  کیفیت  کیفیت  به  مربوط  خضر  ی 
 خدمات تفریحی و فرهنگی است.  

 

 

 

 

 

 



 
 

268 

 . 279تا  255  صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

ی موردی: های غیررسمی از بعد کیفیت محیطی از منظر ساکنان ) نمونه سکونتگاه ارزیابی طرح توانمندسازی  . محمد معتقد، حسن سجادزاده
 نشین شهر همدان( محالت حاشیه

 فریدمن   و   tی خضر شهر همدان با استفاده از آزمون  بندی معیارهای کیفیت محیطی در محله اولویت  4  جدول 

 

 تحلیل همبستگی  5.1
درجه  و  نوع  تعیین  برای  ابزاری  همبستگی  ی تحلیل 

است.  رابطه دیگر  کمّی  متغیر  با  کمّی  متغیر  یک  ی 
معیار از  یکی  همبستگی  مورد  ضریب  استفاده  های 

می متغیر  دو  همبستگی  تعیین  ضریب  در  باشد. 
رابطه   نوع  همچنین  و  رابطه  شدت  همبستگی 

می  نشان  را  معکوس(  یا  ضریب  )مستقیم  این  دهد. 
بین    -1تا   1بین   رابطه  وجود  عدم  صورت  در  و  است 

ی مربوط به ضریب  دو متغیر برابر صفر است. رابطه
رتبه  به همبستگی  اسپیرمن  تعای  زیر  ریف  صورت 

 شود. می

 
جدول   در  اسپیرمن  همبستگی  آزمون  و    5نتایج 

بین    3و   2نمودارهای   که  است  شده  داده  نشان 
منطقه محیطی  با  کیفیت  همدان  شهر  خضر  ی 

برنامه فضای  معماری،  فاکتورهای  و  شهری  ریزی 
و  سازمان افراد  سبز،  فضای  معابر،  و  دسترسی  دهی 

تفریحی،  خدمات  رفاهی،  خدمات  جمعی،    روابط 
حمل خدمات  تجاری،  خدمات  و  فرهنگی،  ونقل 

رابطه  محیط  سالمت  و  مراقبت  و  کیفیت  مثبت  ای 
در   کیفیت  افزایش  با  عبارتی  به  دارد.  وجود  معنادار 

افزایش   منطقه  محیطی  کیفیت  فاکتورها،  این 
همبستگی  می ضریب  بیشترین  بالعکس.  و  یابد 

و کمترین آن به سالمت    642/0مربوط به فضای سبز
به    0/ 126با    محیطی معناداری  سطح  باالترین  و 

 تعلق دارد.  212/0سالمت محیطی با 

برنامه فضای  کیفیت  بین  شهری  همچنین،  ریزی 
سازمان فاکتورهای  با  معماری  و  و  دسترسی  دهی 

ای مثبت و معنادار  فرهنگی رابطه  - خدمات تفریحی  
دهی  وجود دارد. به عبارتی، با افزایش کیفیت سازمان

جاده  و  و  دسترسی  تفریحی  خدمات  کیفیت  و  ها 
ریزی شهری و معماری  فرهنگی، کیفیت فضای برنامه

می  ضریب  افزایش  بیشترین  بالعکس.  و  یابد 
با   فرهنگی  تفریحی،  خدمات  به  و    261/0همبستگی 

با   مراقبت  کیفیت  به  آن  بیشترین    -112/0کمترین  و 
جمعی   روابط  و  افراد  به  معناداری  و    0/ 75۸سطح 

با  ک فرهنگی  تفریحی،  خدمات  به  آن    0/ 009مترین 
 تعلق دارد. 

سازمان کیفیت  بین  سویی،  و  از  دسترسی  دهی 
رفاهی  جاده  خدمات  و  سبز  فضای  فاکتورهای  با  ها 

با  رابطه عبارتی،  به  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  ای 
افزایش کیفیت فضای سبز و خدمات رفاهی، کیفیت  

جادهسازمان و  دسترسی  افزایش  ها  دهی  منطقه  در 

مقدار   زیر معیارها معیارها
t 

df 
میانگین  

 رتبه 
آماره خی   اولویت 

 دو
 درجه
 آزادی

سطح  
 معناداری

 بعد مکانی

ریزی شهری و  فضای برنامه 
 7 3/ 67 359 48/4 معماری

49/684 9 000/0 

 5 21/6 359 77/4 هادهی دسترسی و جاده سازمان 
 9 94/2 359 21/3 فضای سبز 

 2 03/9 359 88/4 افراد و روابط جمعی بعد انسانی 

 بعد کارکردی 

 1 11/9 359 55/7 خدمات تجاری
 6 3/ 98 359 22/4 خدمات رفاهی 

 8 28/3 359 12/3 خدمات حمل و نقل 
 10 31/2 359 24/4 خدمات تفریحی، فرهنگی 

بعد کیفیت  
 مراقبت 

 3 21/8 359 3/ 32 کیفیت مراقبت 

بعد سالمت  
 4 26/6 359 59/4 سالمت محیطی محیطی 
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می می نشان  که  بالعکس،  و  چقدر  یابد  هر  دهد 
جاده شبکه و  دسترسی  می ی  یابد،  افزایش  تواند  ها 

فراهم  زمینهباعث  بهبود  شدن  جهت  در  الزم  های 
سطح   رفتن  باالتر  و  منطقه  در  سبز  فضای  کیفیت 

ی خدمات مختلف به شهروندان شود. بیشترین  ارائه
ر  خدمات  به  همبستگی  و    0/ 219فاهی  ضریب 

با   محیطی  سالمت  به  آن  بیشترین    - 0/ 09کمترین  و 
و کمترین    0/ 919سطح معناداری به کیفیت مراقبت  

 شود. مربوط می  0/ 02۸آن به خدمات رفاهی با 

با   سبز  فضای  کیفیت  بین  دیگر،  سویی  از 
و   تفریحی  خدمات  رفاهی،  خدمات  فاکتورهای 

رابطه تجاری  خدمات  و  و  فرهنگی  مثبت  معنادار ای 
خدمات   کیفیت  افزایش  با  عبارتی،  به  دارد.  وجود 
رفاهی، خدمات تفریحی و فرهنگی و خدمات تجاری،  

می  افزایش  منطقه  در  سبز  فضای  و  کیفیت  یابد 
خدمات   به  همبستگی  ضریب  بیشترین  بالعکس. 

فرهنگی   سالمت    395/0تفریحی،  به  کمترین  و 
به    02۸/0محیطی   معناداری  سطح  بیشترین  و 

محیطی  سالم خدمات    0/ 7۸4ت  به  کمترین  و 
 تفریحی و فرهنگی با صفر درصد تعلق دارد. 

سالمت   فاکتور  با  جمعی  روابط  کیفیت  بین 
رابطه به  محیطی  دارد.  وجود  معنادار  و  منفی  ای 

کیفیت   محیطی،  سالمت  کیفیت  افزایش  با  عبارتی، 
می  کاهش  منطقه  در  جمعی  بالعکس؛  روابط  و  یابد 

به مهادرواقع،  از  علت  منطقه  این  جرپذیربودن 
افزایش   بهداشتی،  پایین  سطح  و  روستایی  مناطق 

بیماری  و  ویروس  انتقال  باعث  افراد  بین  های  روابط 
می  سطح  مختلف  کاهش  باعث  خود  که  گردد، 

می  محیطی  ضریب  سالمت  بیشترین  شود. 
با   تجاری  خدمات  به  به    175/0همبستگی  کمترین  و 

محیطی  سطح   25۸/0سالمت  بیشترین  معناداری    و 

و کمترین به سالمت    509/0ونقل با  به خدمات حمل 
 تعلق دارد.  01/0محیطی با 

با   رفاهی  خدمات  کیفیت  بین  دیگر،  جهتی  از 
خدمات   و  فرهنگی  و  تفریحی  خدمات  فاکتورهای 

رابطه حمل به  ونقل  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  ای 
و   تفریحی  خدمات  کیفیت  افزایش  با  عبارتی، 

خد و  حملفرهنگی  خدمات  مات  کیفیت  ونقل، 
می  افزایش  منطقه  در  بالعکس.  رفاهی  و  یابد 

تفریحی،   خدمات  به  همبستگی  ضریب  بیشترین 
با    30۸/0فرهنگی   محیطی  سالمت  به  کمترین  و 

سالمت    01۸/0 به  معناداری  سطح  بیشترین  و 
و    ۸57/0محیطی   تفریحی  خدمات  به  آن  کمترین  و 

 شود. مربوط می  002/0فرهنگی با 

ن کیفیت خدمات تفریحی و فرهنگی با فاکتور  بی
رابطه  تجاری  سالمت  خدمات  فاکتور  با  و  مثبت  ای 

رابطه  با  محیطی  عبارتی،  به  دارد.  وجود  منفی  ای 
خدمات   کیفیت  تجاری،  خدمات  کیفیت  افزایش 

می  افزایش  منطقه  در  فرهنگی  و  و  تفریحی  یابد 
محیطی،   سالمت  کیفیت  افزایش  با  اما  بالعکس؛ 

یابد و  خدمات تفریحی و فرهنگی کاهش می کیفیت  
خدمات   به  همبستگی  ضریب  بیشترین  بالعکس. 

با    0/ 224تجاری   محیطی  سالمت  به  کمترین  و 
خدمات    - 227/0 به  معناداری  سطح  بیشترین  و 

و کمترین آن به کیفیت مراقبت با   11۸/0ونقل حمل
 شود. مربوط می  00۸/0

با   مراقبت  کیفیت  بین  دیگر،  سویی  فاکتور  از 
رابطه محیطی  وجود  سالمت  معنادار  و  مثبت  ای 

دارد. به عبارتی، با افزایش کیفیت سالمت محیطی،  
می  افزایش  منطقه  در  مراقبت  و  کیفیت  یابد 

 بالعکس.  
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 ی خضر شهر همدان محله نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین معیارهای کیفیت محیطی   5 جدول 

 

=r   ضریب همبستگی اسپیرمن 

sig = سطح معناداری 

 معنادار است.   % 5* در سطح  

 معنادار است.   % 1** در سطح  
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بررسی وضعیت کیفیت محیطی   5.2
لحاظ جنسیت با استفاده از  به

 آزمون من ویتنی 
درجدول   ویتنی  من  آزمون  می   6نتایج  که  نشان  دهد 

کیفیت   میزان  درمورد  مرد  و  زن  ساکنین  نظر  بین 
معناداری   تفاوت  آن  به  مربوط  معیارهای  و  محیطی 

)وجود   زیرا  بین  <05/0pندارد؛  بنابراین  است؛   )
نمونه  دیدگاه  از  آن(  معیارهای  )و  محیطی  ی کیفیت 

به و  موردمطالعه  ندارد  وجود  تفاوت  جنسیت  لحاظ 
کیفیت   درمورد  محله  این  ساکن  مردان  و  زنان  نظر 
جنسیت   ازنظر  است.  یکسان  محله  این  محیطی 
را   محیطی  کیفیت  معناداری  سطح  بیشترین 

)معیارهای   جمعی  روابط  و  کیفیت  957/0افراد   ،)
( و کمترین را  ۸01/0(، خدمات تجاری ) ۸01/0مراقبت )

برنامه ) فضای  معماری  و  شهری  (،  335/0ریزی 
( فرهنگی  و  تفریحی  سبز  127/0خدمات  فضای  و   )

 اند.( کسب کرده 097/0)

 

  بین   اسپیرمن   همبستگی   ضریب .  4 شکل   خضر،   ی ¬ محله   محیطی   کیفیت   معیارهای   بین   معناداری   سطح  3  شکل 
 خضر   ی ¬ محله   محیطی   کیفیت   معیارهای 
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لحاظ جنسیت با  ی موردمطالعه به ی خضر شهر همدان ازنظر نمونه ت کیفیت محیطی محله بررسی وضعی  6 جدول 
 استفاده از آزمون من ویتنی: 

 
 

بررسی وضعیت کیفیت محیطی   5.3
لحاظ میزان تحصیالت، سن و  به

شغل با استفاده از آزمون تحلیل  
 طرفهواریانس یک 

کیفیت   معناداری  سطح  بیشترین  تحصیالت  نظر  از 
(، افراد  955/0محیطی را معیارهای سالمت محیطی )

( جمعی  روابط  )0/ ۸20و  تجاری  خدمات  و   ،)103/0  ،)
ریزی شهری  همچنین کمترین مقدار را  فضای برنامه

( معماری  )0۸5/0و  سبز  فضای  خدمات  079/0(،  و   )
 اند./.( کسب کرده 06۸رفاهی ) 
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لحاظ میزان تحصیالت  ی موردمطالعه به ی خضر شهر همدان ازنظر نمونه بررسی وضعیت کیفیت محیطی محله  7 جدول 
 طرفه: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک 

 
 

از نظر سن بیشترین سطح معناداری کیفیت  
(، افراد  950/0محیطی را معیارهای خدمات تجاری )

(  923/0(، سالمت محیطی )0/ 939و روابط جمعی )
ها  دهی دسترسی و جاده و کمترین را سازمان 

( و  162/0(، خدمات تفریحی و فرهنگی )241/0)
( کسب  0/ 115ریزی شهری و معماری )فضای برنامه

 اند. کرده 

 

لحاظ سن با استفاده از  ی موردمطالعه به ی خضر شهر همدان ازنظر نمونه بررسی وضعیت کیفیت محیطی محله  8 جدول 
 طرفه: آزمون تحلیل واریانس یک 
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کیفیت   معناداری  سطح  بیشترین  نیز  شغل  نظر  از 
(، افراد  713/0محیطی را معیارهای سالمت محیطی )

)و   جمعی  )0/ 629روابط  تجاری  خدمات  و  644/0(،   )

حمل  خدمات  را  )کمترین  خدمات  13۸/0ونقل   ،)
( فرهنگی  و  )122/0تفریحی  سبز  فضای  و   )02۸/0  )

 اند.کسب کرده 

 

ی موردمطالعه بهلحاظ شغل با استفاده  نمونه ی خضر شهر همدان ازنظر  بررسی وضعیت کیفیت محیطی محله  9 جدول 
 طرفه: از آزمون تحلیل واریانس یک 

 
 

یک  واریانس  تحلیل  آزمون  جدول  نتایج  در  ،  7طرفه 
دهد بین کیفیت محیطی و معیارهای  نشان می   9،  ۸

ی ی خضر همدان ازنظر نمونه مربوط به آن در محله 
به تحصیالموردمطالعه  میزان  شغل  لحاظ  و  سن  ت، 

( زیرا  ندارد؛  وجود  معناداری  است؛  <05/0pتفاوت   )
های سنی  ی موردمطالعه در گروه بنابراین، نظر نمونه

شغل و  مختلف  تحصیالت  با  مختلف  مختلف،  های 
و   است  مشابه  محله  این  محیطی  کیفیت  درمورد 
برای   که  نیز  ویتنی  من  آزمون  دیگر،  ازسویی 

جدول تجزیه   ( جنسیت  د6وتحلیل  محله  (  این  ر 
و از جهت   استفاده شده است، مؤید این ادعا است 

 خوانی دارد. سطح معناداری با سه معیار دیگر هم 

وتحلیل معیارهای کیفیت  تجزیه  5.4
 سکونتگاه غیررسمی خضر  محیطی

شماره جدول  به  توجه  معیار  10ی  با  پنج  میان  از   ،
غیررسمی   سکونتگاه  محیطی  کیفیت  بر  تأثیرگذار 

)خضر،    کارکردی   انسانی  62/3۸بعد   بعد  و   )
به31/ 3۸) مهم  ترتیب  (  خود  نقش  به  را  تری 

داده  رتبهاختصاص  میانگین  و  و   اند  دارند  باالتری  ای 
( مراقبت  کیفیت  محیطی  (25/ 91ابعاد  سالمت   ،

مکان 9۸/22) بعد  و   ) ( در  به   (  19/ 1۸1ی  ترتیب 
گرفتهاولویت  قرار  بعدی  نشان  های  امر  این  اند. 

ارائه می که  کیفیت  دهد  در  شهری  خدمات  انواع  ی 
سکونتگاه از  نوع  این  در  محیطی  بیشتری  سهم  ها 

توان  کند. براین اساس می ها ایفا می سازی آنتوانمند 
سکونتگاه  توانمندسازی  فرایند  در  که  های  گفت 

و     غیررسمی  شهروندان  رفاه  سطح  باالبردن  به  توجه 
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اهمیت   خرد،  مقیاس  در  متنوع  عملکردهای  ایجاد 
رضایت  به احساس  و  محیطی  کیفیت  در  سزایی 

به   داشت.  خواهد  خود  سکونت  محل  از  شهروندان 
گروه  برای  متنوع  خدمات  درنظرگرفتن  های  عبارتی، 

در   اساسی  اولویت  فرهنگی  و  جنسی  سنی،  مختلف 
توان سکونتگاه تقویت  غیررسمی  مندسازی  های 

توان اذعان کرد افزایش  خواهد بود. براین اساس، می 
حضور  به  خدمات  این  نوع  میزان  این  در  افراد  پذیری 

طورکه در  کند. همان ها کمک شایانی میاز سکونتگاه 
به  قابلدست نتایج  امر  آمده  این  است،  مشاهده 

ی اهمیت باالیی در بین  عنوان بعد انسانی از درجه به
 شهروندان برخوردار است.  

 

 های غیررسمی معیارهای کیفیت محیط سکونتگاه    - tنتایج آزمون   10  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
توانمندسازی   هایارزیابی طرح این پژوهش با هدف 

سامان سکونتگاه و  همچنین  دهی  غیررسمی،  های 
تسهیل خدمات  دفاتر  تشکیل  محالت  تأثیر  در  گری 

نشین، از منظر کیفیت محیطی صورت گرفته حاشیه
است. نظر به این که هر طرحی در سه مقطعِ قبل،  

تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و  حین و پس از اجرا می 
های  ه به این که طرح توانمندسازی سکونتگاه با توج

لذا   است؛  درآمده  اجرا  به  همدان  شهر  غیررسمی 
کسب نظر شهروندان در ارتباط با میزان موفقیت و  

نقطه اجرایی  درنظرگرفتن  و  طرح  آن شدن  ها  نظرات 
مطلوب  همچنین  و  فعلی  شرایط  بهبود  نمودن  برای 

حاشیه محالت  در  افراد  این  زندگی  ن  نشیشرایط 
های توانمندسازی براساس  تواند در بازنگری طرح می

بندی ساکنان بسیار مؤثر باشد. نتایج تحقیق  اولویت 
می  بین  نشان  در  ساکنان،  اکثریت  نظر  به  بنا  دهد 

به   توجه  محله،  این  در  محیطی  کیفیت  معیارهای 
در   توانمندسازی  طرح  انسانی  و  کارکردی  ابعاد 

درعین و  است  گرفته  قرار  کیفیت  اولویت  ابعاد  حال 

محیط   مکانی  ابعاد  و  محیطی  سالمت  مراقبت، 
اولویت به در  گرفتهترتیب  قرار  بعدی  اند.  های 

خدمات   به  توجه  فریدمن،  آزمون  براساس  همچنین، 
از   مراقبت،  کیفیت  و  جمعی  روابط  و  افراد  تجاری، 

است؛  اولویت  بوده  توانمندسازی  طرح  مهم  های 
برنامه درحالی  فضاهایکه  خدمات    ریزی  عموی، 

ونقل، فضای سبز و خدمات تفریحی و فرهنگی  حمل
در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود  

ونقل عمومی مناسب جهت  و یا کمبود خدمات حمل 
حاشیه مناطق  این  از  افراد  مراکز  انتقال  به  نشین 

تحمیل باعث  شهر،  به  اصلی  زیاد  مالی  بار  شدن 
ازس است.  شده  کم شهروندان  دیگر،  به  ویی  توجهی 

در  سلسله رفاهی  و  تفریحی  خدمات  مراتب 
سکونتگاه برنامه توانمندسازی  غیررسمی  ریزی  های 

محله به در  به  خصوص  منجر  همدان،  خضر  ی 
نسبت  ساکنان  نسبی  این نارضایتی  اجرای  گونه به 

شهروندان  طرح  دیدگاه  از  همچنین،  است.  شده  ها 
ساخت کم کیفیت  به  عدم    وسازهاتوجهی  همراه  به 

مسأله  به  کافی  جهت  توجه  سبز  فضاهای  ایجاد  ی 
طرح استفاده ضعف  نقاط  دیگر  از  افراد،  های  ی 

   Test value=3 
ر  معیارها  Sig(2 tailed) بندی اولویت ای ميانگين رتبه t dfمقدا

 0/ 000 1 62/38 359 498/67 کارکردی بعد  

109/6 بعد انسانی  9 359 38/3 1 2 000 /0 
91/2 359 670/75 بعد کیفیت مراقبت  5 3 000 /0 
 0/ 000 4 98/22 359 52/ 337 بعد سالمت محیطی 

181/1 359 58/ 274 بعد مکانی  9 5 000 /0 
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آوردن  توانمندسازی بوده است. از سویی دیگر، فراهم 
قابل  و  محلی  تجاری  خدمات  و  در  امکانات  دسترس 

این   در  اشتغال  سطح  ارتقای  ضمن  محله،  مراکز 
ین محله به محالت دیگر  محله، میزان مهاجرت را از ا

امنیت   ارتقای  موجبات  درنتیجه  است؛  داده  کاهش 
میان   در  را  اجتماعی  مشارکت  سطح  آورده،  فراهم  را 

 اقشار مختلف ساکن در محله افزایش داده است.  

یافته  تحلیل  مشاهدات،  به  توجه  اطالعات  با  ها، 
گزارش زیرساخت و  وضعیت  موجود،  راههای  و  ها،  ها 

محله ی  شبکه در  پیشنهادی  تاحدی  معابر  خضر  ی 
کم اما  است؛  و  مناسب  خواست  به  توجهی 

به  دیدگاه  کافی  توجه  عدم  و  محله  ساکنان  های 
ساختمان  ایمنی(،  کیفیت  ریزدانگی،  نما،  )زیبایی،  ها 

فضای سبز )پارک، تجهیزات، پارک برای خانواده ها و  

  - ونقل عمومی، خدمات فرهنگی بانوان(، کیفیت حمل 
های  ترین چالش ریحی و تملک زمین و مسکن مهم تف

 ی موردمطالعه است.  طرح توانمندسازی در محله 

موارد  ازاین   این  محله،  اهالی  پیشنهادات  در  رو، 
سمت   در  پارک  ایجاد  است:  گرفته  قرار  تأکید  مورد 
شرقی محله؛ ایجاد مجتمع فرهنگی، تفریحی، هنری  

ارک فرهنگی  و ورزشی؛ همچنین ایجاد پارک بانوان؛ پ
کودکان؛ نمایشگاه دائمی صنایع دستی؛ انتقال محل  

بین  به نمایشگاه  شهر  ادارات  المللی  انبار  محل  جای 
سامان  محله؛  جنوب  ایجاد  در  مزاحم؛  مشاغل  دهی 

دوچرخه پیاده  مسیر  و  شرقی  راه  ضلع  در  سواری 
داری  محله؛ جلب مشارکت ساکنین در کاشت و نگه 

تو و  ایجاد  سبز؛  فضای  با  سعهاز  خانگی  مشاغل  ی 
 های اجرایی. همکاری دستگاه 
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