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چکیده
حاشیه نشینی و اسکان غیر رسم ی یکی از ابعاد شهرنشینی در قرن حاضر بوده که حاصل توسعه ی فیزیکی شتابان و بی ظابطه در اکثر
شهرهای دنیاست ،کشور ما نیز از این قائده مستثنی نمی باشد .این پدیده پیامد های نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی به همراه خود
دارد .رشد یکباره و قارچ گونه شهرها در مجموعه سکونتگاه های شهری در پی گسترش مناسبات سرمایه داری جهانی موجب مهاجرت گسترده
از پیرامون (عمدتا روستا) به شهرها از جمله شهر همدان شده است .این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی ،از روش مطالعات میدانی و
کتابخانه ای ،با استفاده از مدل تحلیلی  SWOTو همچنین برای انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری از نرم افزار  SPSSویرایش 51
بهره برده است .از این رو برای نمونه محله دیزج واقع در شمال غربی شهر همدان مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین برای روشن تر شدن
موضوع و بدست اوردن اطالعات و امار دقیق پرسشگری وسیعی در سطح محله انجام پذیرفت ،تحلیل های نهایی در این پژوهش نشان می
دهند که میان عوامل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ـ اداری با پیدایش اسکان غیر رسمی در محدوده مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود دارد
به همین ترتیب راهبرد های رهگشایی جهت بهبود و اصالح بافت فوق به تفصیل در متن مقاله آمده است.
واژههای كلیدی :اسکان غیر رسمی ،مهاجرت ،توسعه فیزیکی ،محله دیزج.

مقدمه
داشتن مسکن 5یا سرپناهی مناسب که امروزه در چارچوب شهروندی اجتماعی 2تعریف می شود ،از جمله حقوق بنیادین
شهروندان هر سرزمینی به حساب می آید .چنین حقی در قوانین اسا سی ملل عالم و از جمله ایران ،به رسمیت شناخته شده است
و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند .لیکن علیرغم پذیرش این حق ،معضل
سرپناه بعنوان یکی از حادترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی کشورهای جهان ،همچنان مطرح است (پیران.)5131 ،
اگر تا دهه  5791میالدی ،معضل مسکن عمدتا جهان سومی بود ،امروزه ،در جهان پیشرفته نیز به مشکلی اساسی تبدیل
شده است .فقط کافی است که بهنگام غروب آفتاب ،محققی عالقمند به خیابان لس آنجلس ،در محدوده مرکزی شهر لس آنجس،
یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان ،سری بزند تا مشاهده کند که چگونه کارتن خوابان ،پیاده روهای دوسوی خیابان را اشغال
کرده اند تا درون کارتن های خود سر بر بالین نهند (ملور.)2112 ،1
آبرامز ) 5742( 4مراحل ایجاد سکونتگاه های غیرقانونی را پیروزی مناطق شهری برای ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد می کند و آنرا
به وسیله قانون اجبار و اجبار قانونی تعریف می کند .تورنر )5727( 1در مورد چنین سکونتگاه هایی نظر مثبتی دارد و آن را راه
حلی بسیار موفقیت آمیز برای مشکالت مسکن مناطق شهری کشورهای در حال توسعه می داند (هادیزاده بزاز.)5132،
حال با توجه به توضیحات و نظریات فوق این سوال در ذهن محقق پدیدار میگردد که چالش های پیش روی اسکان غیررسمی
در همدان چیست؟ و اینکه چه راهکارهای را برای مقابله با این معضل شهری می توان ارائه نمود؟ همچنین پاسخ به سواالت زیر
از اهداف اصلی این پژوهش می باشد :
 - 5آیا ارتباط معناداری بین عوامل اقتصادی با پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر همدان وجود دارد؟
 - 2آیا ارتباط معناداری بین عوامل اجتماعی  -جمعیتی با پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر همدان وجود دارد؟
 - 1آیا ارتباط معناداری بین عوامل سیاسی  -اداری با پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر همدان وجود دارد؟

روش تحقیق
این تحقیق با روش تحلیلی  -توصیفی و در ابتدا با اتکا به منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر سازمانی و همچنین مطالعه و
استفاده از پایان نامه ها و مقاالت انجام شده است .در ادامه بدلیل فقدان اطالعات مدون از ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی
محدوده مورد مطالعه ،پرسشگری وسیعی از سرپرستان خانوارها انجام گرفته است.

ابزار اندازه گیری  ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری مقیاس اسکان غیررسمی ،پرسشنامه محقق ساخته  53گویه ای است که شامل  2سوال مربوط به دموگرافی
افراد و  52جمله توصیفی مربوط به علل اسکان غیررسمی در مکان مورد نظر می باشد .براساس جامعه آماری تبیین شده در
پژوهش جمعا  211نفر مورد بررسی قرار گرفتند که با کمك جدول مورگان و کرجس تعداد  543نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب
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گردید .نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد .ب ه منظور اجرای پرسشنامه پس از هماهنگی با سرپرستان خانواده ،
آزمودنیها در محل زندگی و یا کار خود ،به سواالت پرسشنامه جواب داده اند.

دیدگاهها و نظریه ها در زمینه اسکان غیر رسمی
درباره پدیده اسکان غیر رسمی ،هم نظریه پردازان مکتب لیبرالی و هم نظریه پردازان جامعه گرا و مکاتب وابستگی و...در
سطح جهان و در آمریکای التین ،در چند دهه گذشته به تحلیل ریشه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی این پدیده پرداخته اند.
به طورکلی ،دیدگاه هایی را که در مورد پدیده حاشیه نشینی شهر از جانب صاحب نظران عرضه شده ،می توان در قالب سه
دیدگاه کلی طبقه بندی کرد:
دیدگاه های لیبرالی
این دیدگاه بر پایه نظریه های لیبرالی شکل گرفته است .حاشیه نشینان شهری از ابعاد مختلف زندگی ،یعنی کالبدی (مسکن
ناهنجار) ،اجتماعی (رفتارهای اجتماعی جدا از جامعه شهری) ،و اقتصادی(ویژگی های اشتغال و درآمد و مهارت) متمایز می شوند.
و درواقع از محروم ترین اقشار جامعه شهری به شمار می آیند و به اعتبار همین محرومیت شدید در برابر هرگونه آسیب اجتماعی
نیز بی دفاع اند .این دیدگاه لیبرالی ،با آنکه به برخی از ابعاد پدیده حاشیه نشینی توجه دارد ،اما تحلیلی ریشه ای از مسئله به
دست نمی دهد و بیشتر به برخی جنبه های اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی حاشیه نشینی تأکید دارد.
اندیشمندان لیبرالی تضادهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی و یا روابط متروپل و اقمار را دست کم می گیرند و در زنجیره
روابط نظام اقتصادی تنها بر ویژگی الگوی رشد اقتصادی نامتعادل تکیه می کنند ،تجزیه و تحلیل آنان از روابط اقتصادی
کشورهای در حال توسعه ،عمدتاً بر پایه شناخت عوامل درونی استوار است و از بیان برهم کنش عوامل برونی و درونی نظام
اقتصادی و عملکرد روابط بین المللی اقتصادی کشورهای توسعه یافته بر کشورهای در حال توسعه ،پرهیز می کنند (حاجی
یوسفی.)5135 ،
دیدگاه های غیر لیبرالی
در دهه  21و  91میالدی ،برخالف اندیشمندان لیبرال ،گروه دیگری از متفکران ـ از جمله نظریه پردازان مکتب وابستگی در
امریکای التین ـ بیان میدارند که الگوی توسعه ی وابسته و برونزا و جریان صنعتی شدن وابسته ،شهرنشینی شـتابان و ناهمگونی
را به دنبال دارد و به موازات رشد نامتعادل ،نابرابری درآمدها افزایش می یابد و عدم تعادل های ساختاری جامعه شتاب میگیرد
(همان منبع) .به طورکلی ،اندیشمندان مکتب وابستگی ،توسعه نیافتگی را معلول ویژگی های درونی ساختار اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی کش ورهای در حال توسعه نمی پندارند ،بلکه نتیجه روابطی اقتصادی و سیاسی می دانند که در طول تاریخ کشورهای
توسعه نیافته (اقمار) را به کشورهای پیشرفته متروپل پیوند داده و توسعه دومی را به هزینه عقب ماندگی اولی فراهم آورده است.
دیدگاه های جامعه گرایان جدید
از دیدگا ه اندیشمندان مکتب جامعه گرا و جامعه گرایان جدید ،اسکان غیررسمی و پیدایش گروه هـای حاشـیه ای در جوامـع
شهری کشورهای در حال توسعه ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سـرمایه اسـت و پیامـد قهـری عملکـرد قوانین
حاکم بر نظام اقتصاد سرمایهداری یعنی تمرکـز و انباشـت سـرمایه ،رشـد نـام وزون اقتـصادی و بـروز تـضادهای اجتماعی (تضاد
اراضی بین دهقانان زمین دار و بی زمین ،تضاد بین زندگی شهری و روستایی ،تضاد طبقاتی و نظایر اینهـا) است و بنابراین ،در

جریان تحوالت ناهماهنگ جامعه سرمایهداری ،بروز تضادها و مشکالت اجتمـاعی از جملـه پیـدایش اسکان غیررسمی در شهرهای
بزرگ اجتنابناپذیر است (همان منبع).

چگونگی تشکیل و تثبیت محالت دارای اسکان غیر رسمی در شهر همدان
روندگسترش کالبدی شهر همدان از سال  5144به بعد با اوج گیری مهاجرت های روستا شهری و بویژه پس از گسیختگی
نظام مدیریتی در روستاها ،شدت بیشتری گرفت و در سال  5147که مقارن با آغاز شهرک سازی های منفك از بافت اصلی شهر
بود ،بسترهای الزم برای گسترش بدون برنامه اراضی واقع در حد فاصل بافت اصلی شهر و شهرک های جدید فراهم گردید .این
روند بشدت موجب تثبیت و توسعه محالت وسکونتگاه های فقیر نشین موجود گردید .بطور کلی در همین دوران است که محالت
فقیر نشین هاللی را تشکیل دادند که می توان از آن بنام هالل فقر شهر همدان نام برد.
براساس تقسیمات طرح تفصیلی جدید ،شهر همدان شامل هفت منطقه شهری است که محالت فقیر نشین در سطح مناطق
دو ،پنج ،شش و هفت قرار دارند این محالت عبارتند از:
محله چرم سازی ،محله حصار ،محله خضر ،محله دیزج ،محله مزدقینه

شکل  -1موقعیت و حدود محالت دارای اسکان غیر رسمی در شهر همدان (ماخذ :مهندسان مشاور تدبیر شهر)1831،

پس از وقفه ای طوالنی در روند تهیه طرح های توسعه شهری ،در سال  5122تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر همدان به
مهندسین مشاور موژدا واگذارگردید .دراین طرح تمامی سکونتگاه های فقیر نشین موجود در محدوده ی قانونی شهر قرارگرفته و از
نظر قانونی تثبیت گردیدند .الزم به ذکر است در این طرح محالت مذکور تحت عنوان محالت حاشیه نشین معرفی گردیده اند

معرفی اجمالی نمونه ی موردی پژوهش ( محله ی دیزج ) و بررسی مسائل و مشکالت ان از جنبه
های ( اجتماعی  ،اقتصادی و كالبدی )
محله فقیرنشین دیزج ،غربی ترین محله فقیرنشین شهر همدان محسوب می شود .هسته اولین این سکونتگاه روستای حصار
دیزج است که به مرور ،ساخت و سازها در اطراف این هسته شکل گرفته است .وجود اراضی در اطراف روستا و فقدان نظارت های
الزم از جمله دالیل رشد بی برنامه این محله محسوب می گردد.
بر اساس پیشنهادات طرح تفصیلی ،محدوده های جنوب شرقی و شمال شرقی جهت توسعه مسکونی در نظر گرفته شده است.
در قسمت هایی از جنوب ،شمال غربی و غرب نیز کاربریهای خدماتی اعم از آموزشی ،بهداشتی ـدرمانی،ورزشی و فضای سبز و . . .
پیشنهاد گردیده است .بنابراین محله مذکور به استثناء جنوب و جنوب غرب که بواسطه عبور محور همدان کرمانشاه با محدودیت
توسعه رو به روست درسایر قسمت ها وجود اراضی بایر و زراعی امکان توسعه را فراهم ساخته است .تعداد جمعیت این محله با
اسکان غیرمتعارف در شهر همدان در سال  57921 ،5131نفر می باشد که  2105درصد از کل جمعیت محالت واقع در هالل فقر
را تشکیل می دهد( .مرکز آمار ایران.)5131 ،
بر اساس نتایج پرسشنامه های مهندسین مشاور طرح جامع همدان جمعیت محالت پنج گانه حدود  79711نفر در قالب
 25731خانوار برآورد گردیده است که بعد خانوار آن  41/4نفر می باشد .به عبارتی بطور متوسط هر خانوار جمعیتی معادل 4041
نفر را در خود جای داده است ،در محله دیزج حدود  4241خانوار اسکان دارند که  5701درصد از کل نوارهای واقع در محدوده
هالل فقر را به خود اختصاص داده به گونه ای که بعد خانوار در این محله رقمی برابر 402می باشد .بررسی نسبت جنسی محله
گویای باالبودن نسبت مردان به زنان است( .مهندسین مشاور طرح و تدوین.)5131 ،
از سویی بررسی ساختار اقتصادی محله نشان می دهد که بیکاری و اشتغال کاذب مهمترین معضل ساکنین این محله می
باشد به گونه ای که این گزینه و نقص موجب پیدایش فرایند و دور تسلسل فقر در محله شده و بر تمامی جوانب زندگی ساکنین
محله حاشیه نشین دیزج اثر گذار بوده است از این رو ساختار های عینی و کالبدی شهر از نمونه های بارز این فرآیند می باشد که
فرم های حاصل از آن را تشکیل داده است.
از این رو بررسی ها در زمینه مطالعات کمی و کیفی مسکن نشان دهنده وضعیت نامناسب و رعایت نکردن اصول مهندسی در
ساخت بناها می باشد .چنانچه اکثر مسا کن بدون اخذ مجوز قانونی بدون نظارت شهرداری ساخته شده اند  .از سویی اسکان در
مساکن نامناسب و عدم برخورداری از تمکن مالی موجب بروز بزرگترین معضل و مشکل شهری یعنی بزهکاری باالخص درجوانان
می شود بررسی های میدانی در این محله به وضوح گویای این واقعیت تلخ است که بایستی هرچه سریعتر گامی موثر در این زمینه
برداشته شود و مهمترین اصل آن حمایت دولتی و مشارکت مردمی است.

خالصه ای از یافته های پژوهش
در این بخش به بررسی مهمترین یافته های توصیفی بدست آمده از تحلیل پژوهش می پردازیم ،که عبارتند از:

 حدود  %75شرکت کنندگان که بعنوان سرپرستان خانواده مورد بررسی قرار گرفته اند ،مرد و تقریبا  %3زن بودند .همچنینیکی از شرکت کنندگان نیز جنسیت خود را مشخص نکرده است.
 گستره سنی سرپرستان خانواده ها تقریبا  12سال بوده بطوری که از  22سال تا  93سال در این پژوهش شرکت داشته اند.همچنین میانگین سنی آنان حدود  44سال بود.
 تحصیالت شرکت کنندگان در شش سطح مورد ارزیابی قرار گرفته است بطوری که  %54/7بیسواد %44/2 ،ابتدایی%29 ،راهنمایی %4/9 ،دبیرستان %2/5 ،دیپلم و  %2/9در سطح عالی تحصیل داشته اند.
 وضعیت اشتغال سرپرستان به گونه ای است که مشاغل کارگری ،آزاد و کارمندی به ترتیب با درصد های فراوانی ،%19/1 %12/5و  %51/2بیشترین فراوانی را در خود جای داده اند.
 میزان درآمد خانوار شرکت کنندگان در چهار سطح طبقه بندی شده است بطوری که بیشتر شرکت کنندگان با درصدفراوانی  %45درامدی بالغ بر  211تا  111هزار تومان در ماه دریافتی دارند .همچنین  %7/3بیشتر از  911هزار تومان در ماه درآمد
دارند.
 -وضعیت بعد خانوار شرکت کنندگان نشان می دهد که حدود  %11از خانواده ها کمتر از  4نفر می باشند.

آزمون فرضیات
جدول زیر نمایانگر بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف می باشد.
جدول  -1بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق (ماخذ :مطالعات نگارنده )1831،
متغیرهای تحقیق

آماره های مفید

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی -جمعیتی

عوامل سیاسی  -اداری

تعداد

519

515

542

(آزمون) Kolmogorov-Smirnov Z

5/525

5/1

5/122

1/522

1/112

1/25

سطح معناداری
)Asymp. Sig. (2-tailed

جدول  -2آمارگرهای توصیفی فرضیات پژوهش (ماخذ :مطالعات نگارنده )1831،
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

)(N

)(Mean

)(Std. Deviation

)(Std. Error Mean

فرضیه اول

519

1/17

1/12

1/143

فرضیه دوم

515

1/72

1/41

1/14

فرضیه سوم

542

1/11

1/34

1/19

فرضیات پژوهش

جدول باال نشان می دهد که میانگین کل سواالت مربوط به متغیرهای فرضیات فوق از 1/17 ،تا  ،1/11و میزان انحراف استاندارد
آنها از 1/12 ،تا  1،/34می باشد.

جدول  -8اثبات فرضیات پژوهش (ماخذ :مطالعات نگارنده )1831،
فرضیات

درجه آزادی

سطح معنادارای

)(df

))(Sig. (2-tailed

(Mean
)Difference

1/111

1/17

 H 1تائید

1/21

 H 1تائید

1/95

 H 1تائید

ارزش تست

آماره t

فرضیه اول

2/9

3/59

512

فرضیه دوم

2/11

7/52

511

1/111

فرضیه سوم

2/22

3/72

545

1/111

پژوهش

تفاوت میانگین

نتیجه

-5با توجه به اینکه فرضیه اول پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر
همدان می پردازد ،نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت می باشد که عوامل اقتصادی اثر معناداری بر اسکان غیر رسمی
در شهر همدان می گذارد .در واقع می توان گفت که یکی از دالیل پیدایش و یا گسترش اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی در
شهر همدان عوامل اقتصادی می باشد .هزینه های کمتر تمام شده زندگی اعم از اجاره منزل ،انرژی و حمل و نقل تاثیر شگرفی بر
هجوم افراد به حاشیه شهرها و ایجاد اسکان غیررسمی در آن مکانها می گذارد .نتایج پژوهش خاکپور و همکاران ( )5171که به
بررسی اسکان غیر رسمی ،ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن نمونه موردی :شهرک توحید بندرعباس می پردازد ،با
نتیجه حاصله از فرضیه نخست کامال همسو می باشد .چرا که اسکان غیر رسمی از جمله پدیده هایی است که به دنبال تحوالت
ساختاری و بروز مسایل و مشکالت اقتصادی اشاره شده مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های روستایی لجام گسیخته در
بیشتر کشورهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم پدیدار گردیده است.
-2با توجه به اینکه فرضیه دوم پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی  -جمعیتی بر پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی
در شهر همدان می پردازد ،و با توجه به نتایج بدست امده می توان گفت که یکی دیگر از دالیل پیدایش و یا گسترش اسکان غیر
رسمی و حاشیه نشینی در شهر همدان عوامل اجتماعی  -جمعیتی می باشد نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و جمعیتی مانند
افزایش اعضای خانوار ،میزان رضایت از محل زندگی و ...تا حدود بسیار زیادی می تواند بر ایجاد اسکان غیر رسمی موثر باشد .نتایج
پژوهش کمانرودی( )5199که به بررسی اسکان غیر رسمی در تهران-ساماندهی منطقه 2شهرداری می پردازد ،با نتیجه حاصله از
فرضیه دوم پژوهش همسو می باشد .چرا که وی یکی از عوامل شکل گیری اسکان غیررسمی در منطقه مورد بررسی را عوامل
اجتماعی و جمعیتی عنوان کرده است .این عامل به تنهایی حدود  22درصد از واریانس کل را تبیین میکند تا اهمیت خود را به
عنوان یك چالش اساسی مطرح کند.
چالشهای زیستی منطقه که شامل سیمای نامطلوب محیط زندگی حاشیهنشینان میشود،به عنوان چالش مهم بعدی قابل
طرح است.آنان از وضعیت زندگی خود ناراضی بوده و این موضوع را یك چالش اساسی برای خود میدانند.البته اثرات این چالش
مختص حاشیهنشینان نمیشود و مضرات آن میتواند دامنگیر افراد درون شهر نیز شود.
-1با توجه به اینکه فرضیه سوم پژوهش به بررسی تاثیر عوامل سیاسی  -اداری بر پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در
شهر همدان می پردازد ،و با استناد به نتایج حاصله در پژوهش صورت گرفته میتوان گفت که یکی از دالیل پیدایش و یا گسترش
اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر همدان عوامل سیاسی  -اداری می باشد .نتایج نشان داد که هرچه امکانات بهداشتی،
فرهنگی ،آموزشی و تفریحی در محل زندگی افراد کمتر باشد انسانها جهت حل مشکالت خود و دستیابی به چنین امکاناتی که
زندگی را برای آنان سهلتر می کند به مکانهایی با هزینه کمتر در اطراف شهرها که دارای چنین امکاناتی هستند آمده و خود به

خود پدیده اسکان غیررسمی در این مناطق شکل می گیرد .نتایج پژوهش شیدا( )5197که به بررسی علل شکل گیری اسکان غیر
رسمی در شهر اردبیل و راهکارهای بهسازی آن(محله سلمان آباد) می پردازد ،با نتیجه حاصله از فرضیه سوم پژوهش در یك جهت
می باشد چرا که وی چنین نتیجه گرفته که در بررسی انگیزه ها و علل مهاجرت 71 ،درصد ساکنان علت اصلی مهاجرت خود را به
این مکان ،به ص رفه بودن فعالیت های اقتصادی درشهر یا روستای مبدأ ذکرکرده اند .از طرفی بیش از 31درصد از مهاجران علت
انتخاب محله سلمان آباد را امکان سکونت ،ارزانی زمین و نبود محدودیت برای ساخت وساز و وجود امکانات رفاهی و فرهنگی
عنوان کرده اند .جهت اثبات فرضیه فوق از آزمون پارامتریك  tتك نمونه ای استفاده میگردد.

تحلیل محله ی دیزج با استفاده از مدل SWOT
به منظور آسیب شناسی کالبدی -فضایی محله حاشیه نشین دیزج و به منظور توانمندسازی این محدوده به تجزیه و تحلیل و
سنجش محیط داخلی محله ،نقاط ضعف و قوت درونی( ،یعنی جنبه هایی که در راه دست یابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای
تکلیف های آن مساعد یا بازدارنده هستند) شناسایی شده و همچنین با کندوکاو عوامل تأثیرگذار محیط خارجی ،فرصت ها و
تهدیدهایی که در این محله در ارتباط با موضوع مورد مطالعه ،ناحیه مطالعاتی را تحت تأثیر قرار می دهند بررسی شده و در نهایت،
خالصه ای از این مطالب را در اینجا ذکر مینمایم.
این موارد در چهارچوب ابعاد اقتصادی  ،اجتماعی ،اکولوژیکی و نهادی به شرح زیر تقسیم بندی شده است:
جدول  -1سنجش محیط داخلی محله (ماخذ :نگارنده )1831،
عوامل موثر داخلی

نقاط قوت () Strengths

اقتصادی

 .5وجود گرایش نسبت به تغییر در جامعه
 .2افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در
این محالت به دلیل ارزانی زمین

 .5عدم تمایل ساکنین محله جهت سرمایه گذاری در
بخش های مختلف اقتصادی در محله مورد مطالعه
 .2عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در
محله دیزج شهر همدان

اجتماعی ،فرهنگی

 .5قرارگیری محله در شهر همدان به عنوان یکی از
شهرهای کهن و مستعد توسعه کشور ایران
 .2امکان اطالع رسانی به مردم محله دیزج توسط
نهادهای دولتی
 .1امکان هماهنگ سازی و رعایت عدالت در بخش
بودجه محالت

 .5نبود ارتباطات فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی
هماهنگ مردمان محله با سایر محالت
 .2بی توجهی مردم محله در بهبود وضعیت محله
 .1عدم اسکان نیروهای تحصیل کرده در محله
 .4نبود نیروهای امنیتی به میزان کافی در محله

اکولوژیکی و کالبدی

 .5وجود باغات میوه در محله
 .5نامناسب بودن زیرساختهای محیطی و
 .2سهولت دسترسی محله به معابر اصلی شهر همدان و
کالبدی(همانند جاده ها و فاضالب)
 .1دسترسی به مرکز شهر
 .2نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی در
 .4وجود مراکز آموزشی ابتدایی و کودکستان در محله
محله
 .1وجود کاربری های تجاری خرد در محله
 .1نبود معابر نامناسب در محله(کوچه های)
 .2وجود حداقل تسهیالت در محله( آب ،برق،گاز،
 .4منظره و چشم انداز نامناسب در محل
تلفن)...

نهادی

 .5اعتقاد مسئولین به اشتغال زایی در محله بعنوان
یکی از مهمترین سازوکارهای مناسب در جهت توسعه
و بهبود بخشی محله

نقاط ضعف ()Weaknesses

 .5عدم آشنایی ساکنین و عدم آموزش آنها در نحوه
زندگی و شهرنشینی

جدول  -1سنجش محیط خارجی محله (ماخذ :نگارنده )1831،
عوامل موثر خارجی

فرصتها ()Opportunities

تهدیدها ()Threats

اقتصادی

 .5مستعد بودن جهت سرمایه گذاری در جهت استفاده
از منابع طبیعی و انسانی
 .2وجود تولیدات کارگاهی در محله

 .5عدم توجه کافی به زمین اقتصادی و مردم محله
دیزج
 .2افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بالطبع
افزایش قیمت در این گونه محالت
 .1عدم تخصیص بودجه الزم جهت سازماندهی وضعیت
کالبدی و انسانی محله دیزج

اجتماعی ،فرهنگی

 .5وجود حس آشنایی و نزدیکی در بین مردم محله

 .5افزایش تراکم و انگیزه ساکنین شهر به اسکان و
ادامه ز ندگی در سایر محالت(همانند سعیدیه). . .،
 .2تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن محله در
مقایسه با سایر محالت در آینده
 .1ازدیاد تخلفات و بزهکاری در محله به ساکنین شهر
بی توجهی مردم شهر در بهبود وضعیت محله

اکولوژیکی و کالبدی

 .5وجود راههای ارتباطی مناسب شهر همدان
 .2سهولت دسترسی به محله

 .5وجود تسهیالت و امکانات رفاهی فراوان در شهر
همدان نسبت به محله دیزج
 .2آلودگی منابع آب ،خاک و اقلیم محله
 .1ایجاد آلودگی های زیست محیطی توسط مردم شهر

 .5افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشور از توسعه
و بهبود بخشی وضعیت محله دیزج
 .2وجود نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و
غیردولتی در همدان جهت حمایت و ارائه تسهیالت
وخدمات به محله
 .1وجود نیروهای منخصص و با تجربه در شهر همدان

 .5عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت
گسترش و توسعه خدمات ،تجهیزات و تاسیسات محله

نهادی

نتیجه گیری
نتیجه مطالعات و تجزیه و تحلیل های انجام شده در این پژوهش در یك جمع بندی کلی این است که محله دیزج یکی از
بزرگترین مجتمع های بدون ضابطه است .این محله دارای ظرفیت هایی از قبیل ،وجود چشم انداز  ،وجود دسترسی های مناسب
به مناطق مختلف شهر و ایجاد فضای سبز در محله می باشد .از طرف دیگر محدودیت ها و کمبودهای زیادی نظیر کمبود فضای
عمومی ،خدماتی و  ....دارد.
بخشهای وسیعی از محله از نظر کیفیت ابنیه و نحوه خدمات رسانی در وضعیت بسیار پایینی قرار دارد .عدم وجود سلسله
مراتب مشخصی در شبکه دسترسی ها و فقدان خدمات شهری منسجم از دیگر مشکالت این محله است .این محله در رابطه با
تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی با مشکل اساسی مواجه بوده و در زمینه ساخت و ساز فاقد طرح و برنامه است .وجود خرده فرهنگ
های مختلف خود مانع جدی در بهبود وضعیت فعلی حاشیه نشینان شده است؛ بررسی های اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدیو سیاسی
حاکی از وضعیت نامناسب محله است و حل مشکالت چنین محالتی بایستی خارج از برنامه های عادی اداره کنندگان شهر باشد

برای حل مشکالت محله دیزج خصوصا در رابطه با مسئله مسکن بایستی فکری اساسی کرد که چرا خواسته یا ناخواسته این محله
جزئی از بافت شهر همدان است .وضعیت اقتصادی ساکنین در کیفیت ابنیه بسیار مهم است ،چرا که ساکنین بخاطر بنیه مالی
ضعیف؛ از مصالح کم دوام استفاده کرده و همچنین خود اقدام به ساخت و ساز بدون استفاده از کارگران و معماران مجرب نموده
اند .که این امر مزید بر علت شده و کم دوام بودن ساختمان را تشدید می کند .در رابطه با قیمت زمین و اجاره مسکن در این
محله باید بیان داشت که هیچ گونه ضابطه و مقررات خاص دراین باره وجود ندارد و قیمت ها بسیار متنوع است .هرچند از دیگر
مناطق شهر همدان ارزانتر می باشد .در زمینه معماری و آرایش درونی مساکن نیز اغلب مساکن از وضعیت مهندسی سازی امروزی
پیروی نکرده و از تیپ های سنتی بوده ،وجود مصالح کم دوام با اشکال مختلف و ناهمگن همراه با کوچه ها و خیابان های نا
متعارف باعث همگنی در بافت و گسستگی شهری در سطح محله شده که نهایتاْ منجر به مشکالت کالبدی ،زیست محیطی و
اجتماعی گشته است .طبیعی است که عدم روابط انتظام بخش در سطح محله در تلفیق با یکدیگر پدیده های زندگی حاشیه نشین
معضالت کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی و  ....را در سطح شهر افزایش داده و مانند لکه های زشتی بر روی نقشه ی شهر باقی مانده
اند.

پیشنهادات
* کمك به ارتقای روحیه مشارکت و همکاری از طریق جذب ساکنان در تشکلهای محلی یا اجتماعی ) (CBOو تشکلهای غیر
دولتی ) (NGO؛
*ایجاد کتابخانه در محله(برای این کار میتوان از مسجد محله استفاده کرد)؛
*ایجاد امکانات تفریحی در محدوده(فضای سبز ،پارک ،بوستان حاشیه ای و )...
*احداث فضاهای آموزشی -بهداشتی(فقدان مدرسه راهنمایی،مهد کودک و مرکز بهداشت در محله مشهود است) و کمك به ارتقای
سطح فرهنگی مردم در زمینهء تنظیم خانواده و رعایت مسائل بهداشتی از طریق ایجاد این فضاها؛
*زمینهسازی برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی منطبق با شرایط و ویژگیهای مهاجران از طریق آموزشهای فنی -حرفهای و باال
بردن مهارت نیروی کار؛
*تشکیل صندوقهای قرض الحسنهء خردهوام به گونهای که خود ساکنان مسئول آن باشند؛
*استفاده از نیروی کار زنان از طریق ایجاد کارگاهها و آموزشگاههای خیاطی و قالیبافی و گلیمبافی میتوان از طریق بخش غیر
دولتی و مواد و منابع اولیه الزم را در اختیار زنان قرار داد و کار تمام شده را از طریق تعاونیهای محلی عرضه کرد.
* آسفالت روکش معابر از طریق حمایت بخش دولتی یا شهرداری و با استفاده از نیروی کار ساکنان محل در ازای پرداخت حقوق
به آنها؛
*برطرف نمود مشکالت امنیتی در محله(عامل تاریکی در محله ،میتواند موجب بروز جرائم باشد).
*ایجاد یك بازارچه محلی که عامل جذب مراکز خرده فروشی پراکنده در سطح محله باشد؛
*قرار دادن سیلبندهایی برای هدایت فاضالب با کانال های فاضالب و همچنین برای هدایت آب باران به دلیل وضعیت
ژئومورفولوژیکی محله؛
*استفاده از دیوارهای بتنی در لبه پرتگاه تپهها برای جلوگیری از ریزش و لغزش کوه؛
*بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهر و اصالح آن مطابق با عدالت اجتماعی و دربرگیری همه اقشار جامعه؛
*کمك به ایجاد تشکلهای محلی از طریق شناسایی افرادی که مردم محله به آنان اعتماد دارند؛
*اعمال سیاستهای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد لجامگسیخته و بیرویهء شهرها برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افراد؛
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