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 چکیده

حقوق بنیادین  ازجمله شودمیمناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف  سرپناهی یا مسکن داشتن

ایران به رسمیت  ازجمله. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و آیدمی حساببهشهروندان هر سرزمین 

هدف  به مسکن متعارف را فراهم آورند. هاخانوادهشرایط دستیابی  اندشدهموظف  هادولتاست و  شدهشناخته

شهر اردبیل  غیررسمی هایسکونتگاهاعی در نظم اجتماعی بر هویت اجتم تأثیراز تحقیق حاضر، بررسی 

جامعه آماری این تحقیق ساکنین  است. همبستگیروش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی . باشدمی

نفر  60125برابر  هاآنتعداد  1395که طبق سرشماری سال  باشدمیشهر اردبیل  غیررسمی هایسکونتگاه

 spss یآمار افزارنرماطالعات از  وتحلیلتجزیه یبرا .باشدمی دست بهنفر  385و حجم نمونه برابر  باشدمی

است.  شدهاستفادهبا دو گروه مستقل  Tاست و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون  شدهاستفاده

مثبت  تأثیرشهر اردبیل  غیررسمی هایسکونتگاهنتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در 

بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و  داریمعنیدارد و  تفاوت  داریمعنی

 هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است. 

 ، اردبیلغیررسمی هایسکونتگاهواژگان کلیدی: هویت اجتماعی، نظم اجتماعی، 
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 مقدمه

حقوق بنیادین  ازجمله شودمیمناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف  سرپناهی یا مسکن داشتن    

ایران به رسمیت  ازجمله. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و آیدمی حساببهشهروندان هر سرزمین 

لیکن به مسکن متعارف را فراهم آورند.  هاخانوادهشرایط دستیابی  اندشدهموظف  هادولتاست و  شدهشناخته

مسائل اجتماعی کشورهای  ترینپیچیدهیکی از حادترین و  منزلهبهپذیرش این حق، معضل سرپناه  رغمعلی

 به (. پرداختن14: 1389)محسنی،  جهان همچنان مطرح است. البته مشکل مسکن معضلی تازه نیست

سیاسی و اجتماعی راه جدا از تحوالت ساختاری و فرآیندهای اقتصاد  و نفسهفی غیررسمی هایگاهسکونت

 هایگاهسکونتنابخردانه در تخریب  هایکوشش. شکست صدها برنامه در سطح جهان و بردنمی جاییبه

مثنوی هفت  هاآنبلند است که برای بیان همه  چنانآن هاییبرنامهغیررسمی گواه این مدعاست. فهرست چنین 

غیررسمی  هایگاهسکونتسال درگیری با  40از هزار من کاغذ خواهد شد. کافی است اشاره شود که پس 

نخستین بار در امریکای التین و سپس در جنوب شرقی آسیا و هزینه کردن میلیاردها دالر سرمایه، امروزه 

 هاآنغیررسمی در شهرها و نهایتاً بهسازی  هایگاهسکونتو ادغام  قرارگرفتهدر دستور کار  هاآنپذیرش 

زمین و مسکن و اسکان  غیررسمیگسترش بازار  (.29: 1390شیبانی و غالمی، ) سخن به میان آمده است

مسکن خانوارهای  هایشاخصبه بهبود نسبی  خودرو، گرچه معموالً هایشهرکو  هاآبادیپراکنده جمعیت در 

و هزینه  دهدمیو خدمات شهری را افزایش  هازیرساخت، اما میزان محرومیت از حداقل انجامدمی درآمدکم

. بردمیرا باال  هاآنو بهبود شرایط زیست  غیررسمی هایگاهسکونتبه  دهیسامانمدیریت شهری را برای 

 بازتولیدکه به خاطر ساختار خود به  هاگاهسکونتجانبی مدیریت شهری در خصوص عملکرد این  هایهزینه

 هایهزینهبسیار باالتر از  شودمیهر اجتماعی پرداخته و باعث بروز ناامنی برای مجموعه ش هایآسیب

کلی و عزم ملی جهت برخورد و رویکرد مناسب با این پدیده  هایسیاست ارائه. لذا باشدمیآن  دهیسامان

 (.1391)پیری و همکاران،  باشدمی جانبههمهنیازمند بررسی و مطالعه 

که فاقد استانداردهای خدمات و  در اصل همزاد شهرهای امروزی است. هر نقطه شهری نشینیحاشیه    

 اصطالحبه، معابر، خدمات آب، تلفن و فاضالب باشد، هازیرساختمسکن،  ازجملهشهری  هایزیرساخت

. طبیعی است که ساکنین این نواحی از حقوق شهروندی و از تمامی امکانات زندگی در شودمیحاشیه خوانده 

 گری، تکدی. است هنجار تابه یا کاذب نشینانحاشیه بیشتر درآمدی مدل  .مانندمییک شهر بزرگ محروم 

برای گذران زندگی به  هاآناست که بیشتر  هاییراه، گرایش به اعمال خالف قانون و غیره تنها فروشیدست

متفاوت  هایفرهنگ. انطباق و سازگاری در حاشیه شهرها بسیار پایین است و مردمی که از شوندمیآن متوسل 

اغلب نه با تفاهم بلکه با تخاصم در  اندشدهبزرگمتفاوت مجبور به زندگی در حاشیه شهرهای  یهانگرشو 

 ازنظر توانندنمیو  کنندنمیاحساس امنیت را تجربه  هاآنو طبیعی است که  کنندمیکنار یکدیگر زندگی 

واده و فرزندان بیشترین شغلی، کاری و خانوادگی آرامشی احساس کنند و در ادامه اینکه طبیعی است که خان

: 1389، پوراسماعیل) هویت خود را حفظ کنند توانندنمیو حتی گاه  بینندمیرا در حاشیه شهرها  هاآسیب
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و تمام بدنه جامعه را درگیر  شودنمیمحدود به جمعیت خودشان  هانشینحاشیهطبیعی است که مشکالت  (.16

این  شهرهاکالن در ویژهبهتمامی ابعاد آن به هم مربوط است. یک شبکه است و  صورتبهزیرا جامعه  کندمی

 تواندمیانجام وظایف شهروندی توسط تمام شهروندان  شهرهاکالنزیرا در  شودمیمشکالت دوچندان 

 نشینحاشیههمه به هم مربوط شوند. حال با نادیده گرفتن جمعیت  وارزنجیره صورتبهمشکالت را حل کند و 

 هاآسیببسته است و این  برداریکالهشهر چشم خود را روی دزدی، تکدی گری و  درواقعدر حومه شهرها 

یا  نانیشهرنشاغلب ساکنان این مناطق را  (.22: 1382)شریعت زاده،  کندمیدر تمامی جامعه تسری پیدا 

داخل شهر مشغول به کار بوده زندگی در  یهانهیهزدهند که جهت تأمین روستائیان مهاجر فقیری تشکیل می

آن از مسائلی  یهانهیهزو  وآمدرفت نیبنابرامسافت زیادی را طی کنند.  هرروزو برای رسیدن به محل کار باید 

مناسب نیز از  یرسانآباست که برای این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.کمبود آب و فقدان سیستم 

 هاآندر بعضی از این مناطق،  کهینحوبههستند  روروبهطق با آنان مشکالت دیگری است که اهالی این منا

 (.1389)صدیق سروستانی،  باشندیمبه خرید آب از تانکرهای حامل آب  رمجبو

 اردبیلو مناطق فقیرنشین داخل  شهر اردبیلاطراف  یهایآبادو  هاشهرکجمعیت انبوهی که در شهرها ،    

ابله با قم ، درواقع اغلب همان کسانی هستند که درابدییمافزایش  یاهیرویببا رشد  و کنندیم  زندگی 

یا مشکالت دیگر  اردبیلداخل محدوده شهر  ، عدم توانایی مالی در تهیه مسکن درگفتهشیپ یهاتیمحدود

در  و اندکردهداخل شهر منتقل  یاهیحاش، مسکن خود را به خارج از محدوده یا مناطق قبلیدر محل سکونت 

و حتی  هاشهرک، هایآباداز این محالت،  کیچیه چراکه به شمار آیند. اردبیلعمل باید جزء جمعیت شهر 

جز مجاورت  یاجاذبهداخل شهر  نیرنشیفق یهامانند محله کنندیمرشد  سرعتبه هاآنشهرهایی که جمعیت 

برای جوانان از عوامل مهم  ژهیوبهندارند که البته وجود رفاه نسبی، تفریح و سرگرمی برای مردم  اردبیلبا شهر 

 ریتأث.با توجه به مطالب فوق هدف از تحقیق حاضر بررسی بوده است اردبیلچون  یدر شهرهای کنندهجذب

 .باشدیمشهر اردبیل  یررسمیغ یهاگاهسکونتنظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در 

 

 مبانی نظري

به یک دغدغه و  شناسیجامعهکه از همان اول پیدایش  شودمیموضوعاتی محسوب  ازجملهنظم اجتماعی    

که قضا  شناسیجامعهروایتی  اساسکالسیک مبدل شده است که  شناساندنمفهوم نظری اصلی در نزد جامعه 

بود در پاسخ به مسئله نظم انسجام اجتماعی شکل گرفت در وجه ممیزه رویکردهای نظری  مسلط مقتدرروایتی 

سازی و شیوه دستیابی به نظم اجتماعی تداوم آن است. و رویکردهای وفاق با مفهوم هابنیان سازیمفهومدر 

 قادرزاده) آیدنظم در جامعه وفاق ارزش و هنجاری سازگاری اصلی تکوین و قوام نظم اجتماعی به شمار می

هویت  که است اجتماعی هویت نظریه پیشگامان از (1978)  تاجفل :اجتماعی هویت .(8: 1398و بخشان،

 عنصر :بداندعنصر  سه از متشکل را گروهی عضویت و زندمی پیوند گروهی عضویت با را اجتماعی

 درباره هایی)فرضارزشی عنصر. ( (Webber, 2008دارد تعلق گروه یک به فرد اینکه از گاهی)آشناختی



 حقی و همکاران                     

 

103 

 

 به نسبت و گروه به نسبت )احساسات احساسی عنصر و( گروهی عضویت منفی یا مثبت ارزشی پیامدهای

 است عبارت تاجفل دیدگاه از اجتماعی اساس هویت این بر (دارند گروه آن با خاصی رابط که دیگری افراد

 امسرچشمه اجتماعی هایگروه در عضویت به نسبت او آگاهی که از خود از فرد یک برداشت از بخش آن از

مفهوم و اسکان (. 264: 1396عضویت)شیانی و احمد پور،  آن به منتظم احساسی  بااهمیت همراه بگیرد

ریزی نشده، غیرقانونی و های خودرو برنامهغیررسمی دارای اصطالحات مختلف دیگری مانند سکونتگاه

غیررسمی یکی از تبعات  های(. سکونتگاه44: 1398زاده و همکاران نشینی توصیف شده است) سلمانحاشیه

مهاجران روستایی و تهیدستان شهری را خود  عمدتاًکه  (.(Nazire, et al., 2016: 471شهرنشینی سریع است

رسمی و قانون توسعه شهری در درون یا خارج از محدوده  ریزیبرنامهو بدون مجوز و خارج از  دادهجای

 کار تحقیق، این انجام زمان تا هرچند لذا. (Sarrafi, and Mohammadi, 2018: 9)دگیرنکل میشهرها ش

 غیررسمی هایسکونتگاهنظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در  تأثیربا بررسی  درزمینه ،ایمالحظهقابل پژوهشی

و همکاران  نظریههارون  که گرفتهانجام مشاهده نگردیده است. که  در این مقاله، مرتبط با موضوع موردمطالعه

برای  کنندمیمنطقه افشار در کابل افغانستان بیان   غیررسمیارتقای سکونتگاه  تأثیراتدر مقاله خود با عنوان 

 نهادهای کنندمیزندگی  غیررسمی هایسکونتگاهدرصد از جمعیت شهر که در  69بهبود شرایط زندگی حدود 

 در لهراسپی و هزارجریبی اندگرفتهارتقای کالبدی  هایسیاستو  نهادیای برنامه تصمیم به اجر المللیبین

 در را رابطه این وجود (1390 سال) جمعی در میزان هویت با اجتماعی سرمایه رابطه عنوان بررسی با تحقیقی

 از استفاده با و کمی نوع از ایشان مطالعه .قراردادند موردمطالعهطباطبایی  عالمه دانشگاه دانشجویان بین

 رابطه وجود تحقیق این .بود شانجمعی هویت بر افراد اجتماعی سرمایه بررسی تأثیر هدفشان و پرسشنامه

 .کرد تأیید را هاآن ملی و قومی هویت و افراد سرمایه اجتماعی بین

 پژوهش قلمرو یمعرف

 عرض 42 39تا45 37 بین ایران، فالت شمال کیلومترمربع در867 و هزار 17 معادل وسعتی با اردبیل استان   

 .است شدهواقع ایران شمال غرب در گرینویچ النهارنصف از شرقی طول 55 48 تا30 47استوا و خط از شمالی

 در متر 100 با ارتفاع داخلی نقطه ترینپست که دریاست سطح از متر 1400 از بیش منطقه این ارتفاع میانگین

با  شمال از اردبیل است. استان متر 4811 ارتفاع با سبالن آن قله بلندترین و سواربیله و آبادپارس شهر

 شرقی آذربایجان استان با غرب از و زنجان استان با جنوب از گیالن، استان با شرق از آذربایجان، جمهوری

حرارت (. درجه حرارت، در ایستگاه اردبیل سردترین درجه 1397:119یو قراخلو، است )صیاد بید هند محدود

درجه سانتی گراد در مدت آمارگیری بوده است.و  2/38ترین درجه حرارت گراد و گرمدرجه سانتی -8/33

متر و کمترین مقدار مربوط به فصل تابستان به میزان میلی 8/102بیشترین بارندگی مربوط به فصل بهار معادل 

متر میلی 9/303ی آماری برابر با ردبیل در طول دورهباشد. میانگین بارندگی ساالنه در ایستگاه امتر میمیلی 0/22

 باشد.می
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 نقشه موقعیت اردبیل در تقسیمات سیاسی کشور (:1)شکل

 

 روش تحقیق  

ضر ازلحاظ  صیفی ، روش نوع کاربردی، ازلحاظ نوع از تحقیق هدف تحقیق حا ستگی  و تو   ازلحاظ و همب

جامعه آماری، حجم نمونه و روش     باشییید.  می پیمایشیییی  موردنظر تحقیق روش اطالعات  گردآوری روش

ضر  تحقیق گیرینمونه سمی  هایگاهسکونت ساکنین   کلیه را حا شکیل  اردبیل شهر  غیرر تعداد   که دهندمی ت

. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران اسییتفاده شییده اسییت که طبق این  باشییدمینفر  60125برابر  هاآن

از این گروه روش  گیرینمونهبرای  مورداستفاده است.روش   آمدهدست به 385فرمول تعداد نمونه آماری برابر 
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برداری صورت ای و با ابزار فیشروش گردآوری اطالعات در مرحله اول با استفاده از روش کتابخانه

اطالعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد و با مراجعه به درب  آوریجمعگیرد. در مرحله دوم می
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موردنیاز،از  هایدادهدآوری گر کهطوریبهها در بین شهروندان توزیع شد. منازل هر یک از پرسشنامه

 شدهطراحیاست که در قالب طیف لیکرت  شدهاستفادهمحقق نظم اجتماعی و هویت اجتماعی  هایپرسشنامه

است. لذا جهت سنجش روایی پرسشنامه از  شدهمشخصکامالً مخالفم تا کامالً موافقم  هایگزینهاست و با 

در  هاآنو نظرات  قرارگرفتهها در اختیار اساتید که پرسشنامه است، به این نحو شدهاستفادهاعتبار محتوایی 

بود. برای  تاییدشانها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها هستند خواسته شد که مورد مورد اینکه آیا پرسشنامه

است. نتایج حاصل از ضریب آلفای  شدهاستفادهها نیز از ضریب آلفای کرونباخ سنجش ضریب پایایی پرسشنامه

 است:  آمدهدستبهکرونباخ به شرح زیر 

 مربوط به هر متغیر سؤاالت(: جدول ضريب پايايی 1جدول )
 ضریب آلفای کرونباخ سؤاالتتعداد  متغیر

 89/0 16 هویت اجتماعی

 74/0 21 نظم اجتماعی

 1400تحقیق، هاييافتهمنبع: 

  یریگاندازه یهااسیمق اسییاس بر، شییدهگردآوری یهاپرسییشیینامه، داده لیپژوهش حاضییر پس از تکم

ها یمتغ گذار   ر یه پردازش و  SPSS افزارنرمبا   شیییده و یکد یل تجز برای   موردنظر های روش شییید. وتحل

ها و بندی داده، طبقه، فراوانیدرصیید: توصیییفی) معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی شییامل  وتحلیلتجزیه

  نرمال اسییمیرنوف - کولموگروف آزمون از اسییتفاده با از طریق جداول فراوانی( اسییتنباطی: ابتدا هاآننمایش 

شد و با توجه به نرمال  داده توزیع بودن ضیات  تحلیل برای بودن آزمون  سیون    از فر ستفاده ضریب رگر   شده ا

   است.

 پژوهش هاييافته

  31درصیید نیز زن هسییتند. همچنین  33/39درصیید پاسییخگویان مرد هسییتند و  66/60طبق نتایج تحقیق 

ستند و      سخگویان مجرد ه صد پا شان می       69در سنی نتایج ن ستند. در مورد توزیع  صد نیز زن ه  6دهد که در

سخگویان با کمترین فراوانی زیر     صد پا سن دارند و     20در شترین فراوانی     33/30سال  صد با بی    39تا  30در

درصد   66/33سال سابقه سکونت در منطقه را دارند،  10تا  5ن درصد پاسخگویا 33/24ساله هستند. همچنین 

صد نیز بیش از   42سال و   15تا  11 شان می       15در سکونت در منطقه دارند. نتایج ن سابقه    61دهد که سال 

ستند و       سخگویان مهاجر ه صد پا ستند. همچنین     49در صد نیز غیر مهاجر ه سخگویان      16/43در صد پا در

شترین فراو  درصد با کمترین فراوانی کمتر از   38/10اند و سال پیش مهاجرت کرده  15انی بیش از مهاجر با بی

ستاهای         27/50درنهایت  اند.سال پیش مهاجرت کرده  5 شترین فراوانی از رو سخگویان مهاجر با بی صد پا در

مهاجرت  درصیید با کمترین فراوانی از شییهرهای اسییتان اردبیل     83/9اند و ها مهاجرت   کردهدیگر اسییتان

 اند.کرده
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 شهر اردبیل غیررسمی هايگاهسکونتنظم اجتماعی بر هويت اجتماعی ساکنین  تأثیرتعیین -

 خالصه مدل رگرسیون(: 2)جدول

 شدهتعدیلضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

672/0 451/0 387/0 

 1400تحقیق، هاييافتهمنبع: 

و ضریب  67/0اجتماعی و هویت اجتماعی برابر  ( ضریب همبستگی بین نظم2طبق نتایج جدول )

 است. 45/0تعیین نیز برابر 

 طرفهيکنتايج تحلیل واريانس  (:3)جدول 

 داریمعنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 001/0 25/9 90/1248 1 90/1248 رگرسیون

   40/35571 383 86/17273 اختالف

    384 76/18522 کل

 1400های تحقیق،منبع: یافته

کمتر از  99/0برای سطح اطمینان  fخطای آزمون  داریمعنیو با توجه به اینکه سطح  (:3طبق نتایج جدول )

گفت  توانمیگفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون مجاز است و  به عبارتی  توانمیاست بنابراین   01/0

 کننده متغیر وابسته در نظر گرفته شود. بینیپیش عنوانبه تواندمیکه متغیر مستقل 

 نتايج ضريب رگرسیون تک متغیره(: 4)جدول  

 T P ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیر 

B SE BETA 

 001/0 19/4 - 27/27 97/20 ثابت

 001/0 62/7 672/0 05/7 14/1 نظم اجتماعی

 1400های تحقیق،منبع: یافته
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 99/0خطای آزمون رگرسیون برای سطح اطمینان  داریمعنی( و با توجه به اینکه سطح 4طبق نتایج جدول ) 

 هایسکونتگاهگفت که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی ساکنین  توانمیاست، بنابراین  05/0کمتر  از 

 دارد.  تأثیر غیررسمی

 شهر اردبیل غیررسمی هايگاهسکونتمقايسه هويت اجتماعی ساکنین مهاجر و غیر مهاجر -

اختالف میانگین هويت اجتماعی در بین ساکنین  داريمعنیبا دو گروه مستقل جهت  t(: نتايج آزمون 5جدول )

 مهاجر و غیر مهاجر

 انحراف معیار هویت اجتماعیمیانگین  گروه
اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 95/10 60/71 غیر مهاجر

62/12 80/12 383 001/0 

 95/9 98/58 مهاجر

 1400های تحقیق،منبع: یافته

کمتر از  99/0خطای آزمون برای سطح اطمینان  داریمعنیو با توجه به اینکه سطح ( 5)طبق نتایج جدول  

بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر  داریمعنیگفت که تفاوت  توانمیاست بنابراین  01/0

 وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

 

 گیرينتیجه

را دارای کیفیت خیلی  غیررسمی هایسکونتگاهدرصد پاسخگویان کیفیت امکانات  33/27طبق نتایج تحقیق    

درصد نیز  66/9درصد باال و  33/13درصد متوسط،  33/20درصد دارای پایین،  33/29، اندکردهپایین بیان 

از خدمات آب،  هاسکونتگاهاین  هایکوچه. بیش از نیمی از محالت و اندکردهدارای کیفیت خیلی باال بیان 

درصد این محالت به فاضالب شهری متصل نیستند.این محالت  90بیش از  حالبااینبرق و گاز برخوردارند، 

و فضای سبز از شرایط خوبی برخوردار  هاپارکبه دلیل عدم نظم در ساخت از معابر مناسب برخوردار نیست. 

 هااهسکونتگمشکل این  ترینبزرگ.اما ریزدمی هاآبراهو یا به  هاکوچهنیستند و فاضالب بیشتر این منازل به 

، دوری از اماکن فرهنگی و اماکن ورزشی است. با هابیمارستانو  هادرمانگاهدوری به اماکن بهداشتی همانند 

 هایگاهسکونتسکونت در  تیدر حال حاضر وضعگفت که  توانمیاز تحقیق  آمدهدستبهتوجه به نتایج 

تایج تحقیق، نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی طبق ن .باشدنمیبرخوردار  یمناسب تیفیاز ک اردبیلشهر  غیررسمی
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 67/0دارد.  ضریب همبستگی بین نظم اجتماعی و هویت اجتماعی برابر  تأثیر غیررسمی هایسکونتگاهساکنین 

بین میانگین هویت  داریمعنیهمچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت  است. 45/0و ضریب تعیین نیز برابر 

یر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است و اجتماعی افراد مهاجر و غ

 یگوناگون با توجه به مناطق هایهویت یغالباً دارا اردبیلشهر  غیررسمی هایسکونتگاهو  نشینحاشیهمحالت 

 هایویژگی ترینعمدهگفت که  توانمیبا توجه به نتایج تحقیق  .باشندمی اندکردهمهاجرت  ازآنجاکه 

و بدون  یو شهرساز ینظم شهر تیو عدم رعا یاجتماع یفضاها ریختگیهمبه غیررسمی هایسکونتگاه

( همسو است. وی در 1390تحقیق شیبانی ) هاییافتهنتایج تحقیق با باشد. می  آن  یاستحکام بودن بناها

جار است که نسبت به بافت متداول ناهن ایپدیده غیررسمیتحقیق خود به این نتیجه رسیده است که  اسکان 

است، نامیده و بیان داشته که این پدیده تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار  مشاهدهقابلشهر 

قانونی  هایمحدودیتدر فرار از  ندارندشهر جایی  شدهریزیبرنامهکم درآمدی است که در فضای رسمی و 

شغلی مستمر  هایفرصتنابسامان در حاشیه شهر به امید آنکه به  هایکونتگاهسخارج از توان خود، به برپایی 

در  هاآن( همسو است. 1391تحقیق پیری و همکاران ) هاییافتهنتایج تحقیق با  شهری دسترسی پیدا نمایند.

هرنشینی ، پیامد شغیررسمییا به تعبیر امروزی اسکان  نشینیحاشیهکه  اندرسیدهتحقیق خود به این نتیجه 

سریع و انتقال به پارادایم اقتصادی اجتماعی صنعتی شده است که شهرنشینی، شکل فضایی غالب و موازی 

( همسو است. وی 1389تحقیق محسنی ) هاییافتهنتایج تحقیق با  انتقال اجتماعی اقتصادی این پارادایم است.

به پدیده  توانمیدر تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که از پیامدهای صنعتی شدن و شهرنشینی شتابان 

شهری که شاید همزاد شهر و شهرنشینی باشد  نشینیحاشیهاشاره کرد.  غیررسمی هایسکونتگاهو  نشینیحاشیه

 یافتهتوسعهیافته و یکی از مسائل مهم کشورها بخصوص کشورهای کمتر  تریبزرگابعاد  امروزیدر شرایط 

در تحقیق  هاآن( همسو است. 1383و همکاران ) زادهابراهیمتحقیق  هاییافتهنتایج تحقیق با  شودمیمحسوب 

ان یکی از مشکالت شهرنشینی جه شهرها رویهبیکه گسترش فیزیکی نابسامان و  اندرسیدهخود به این نتیجه 

 .باشدمیسوم در دوران معاصر 

    

 پیشنهادات

توسط  شدهاعالم یتحقق ضوابط حفاظت منظوربهالزم  هایاقدامو انجام  هاطرح یو اجرا هی، ته ریزیبرنامه-

 .  یخیتار جاهایچینیو  هامحوطه،  هامجموعهدر مورد بناها ،  یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م

 قیشهر از طر فرهنگی – یخیتار تیهو یو ارتقا تی، تقو یتسر یالزم برا هایزمینه جادیو ا هااقدامانجام -

مرمت ،  هایطرح یو اجرا هیو ته فرهنگی – یخیتار یموضوع هایپژوهش یاز اجرا تیانجام و حما

  یخیتار ایبافتهو  هیابن اءیو اح یسامانده
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 هایمحوطه، بناها و  جاهاچینی میدر عرصه و حر یعمران اتیو انجام عمل یپروانه ساختمان هرگونهصدور -

  شدهاعالم یبر اساس ضوابط حفاظت یخیتار

با ضوابط  ریمغا یکاربر رییو تغ ری، مرمت ، تعم می، تجاوز به حر بیتخر هرگونهاز  هاشهرداریجلوگیری -

  شدهاعالم یحفاظت

 طیو شرا یسطح بهداشت عموم یارتقا یو اقدام برا تیاصالح بافت جمع یالزم برا هایطرحو ارائه  یبررس-

  محیطیزیست

 غیررسمی هایسکونتگاهاز  هاآنمشاغل مضر و انتقال  نییو تع یبررس-

 تأمین،  یدسترس هایراهمانند  ییربنایز تأسیسات جادیکشور ، ا یدولت یو نهادها هاسازمان،  هادستگاهتمام -

 خود قرار خواهند داد  ییاجرا تیدر اولورا آب ، برق ، گاز و تلفن و دفع فاضالب 

 واحدهای(  یو عموم ی، تعاون یخصوص ایبخشهمسکن به سازندگان )  التیکارمزد تسه ارانهیدادن -

 مصوب  یدر چارچوب ضوابط و استانداردها یجاریو است قیمتارزان یمسکون

 مسکن  یو نوساز یبهساز ی، برا یو فن یاعتبار هایکمکدادن  ومسکن  یشاخص بهساز یارتقا-
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