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 چکیده

ت ثر و کارآیی در قبال این تغییراؤایران در سال های اخیر با رشد فزاینده شهر نشینی روبرو است به گونه ای که اگر برنامه ریزی م 

سکونتگاه های غیر رسمی یکی از نماد های بارز . ناگهانی اتخاذ نشود این چالش ها به پیامدهای جبران ناپذیری تبدیل خواهد شد

هدف از این . اما با شناخت دقیق و تغییر در روش و نگرش ها می توان این پدیده را به فرصت تبدیل کرد. این تغییر و تحول است

باشد و سعی بر  قدس می شهر رسمی غیر های سکونتگاه گیری شکل بر ت بندی شاخص های تأثیرگذارشناسایی و الوی، پژوهش 

، اصلی ایجاد و گسترش این سکونتگاه ها  عوامل بررسی آن دارد تا حدودی وضعیت حاکم بر این سکونتگاه ها را شناخته و با

اجتماعی ،  –شاخص های تأثیرگذار سکونتگاه های غیر رسمی را می توان در سه دسته کلی ، فرهنگی . پیشنهاداتی ارائه شده است

ساکنین اسکان های غیر  جامعه آماری ،روش پیمایشی  با استفاده ازلذا بدین منظور . خدماتی تقسیم کرد –اقتصادی و کالبدی 

اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و شده است انتخاب  روش نمونه گیری تصادفی از طریق را شهر قدس رسمی

 -نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ابعاد اجتماعی  .مورد بررسی قرار گرفت  12SPSSو با روش تحلیل عاملی در نرم افزار

در شکل گیری و توسعه سکونتگاه های غیر  تأثیرگذارترین شاخص ها، خدماتی  –فرهنگی و سپس زیر ساخت های کالبدی 

 . رسمی شهر قدس می باشد

 تحلیل عاملی شهر قدس ، سکونتگاه های غیر رسمی ،: واژه های کلیدی
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 مقدمه

سکونتگاه های غیر رسمی نماد بارز فقر شهری و فاقد برنامه ریزی شهرسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از 

پدیده ای که موقتی و رو به زوال نیست بلکه ماندگار رو به  (3131کرمی و همکاران ،). کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد

 پنجم یك و بوده مواجه رشد شهرنشینی از تر سریع رشدی با غیررسمی اسکان ایران در (3131سرور و روستا،). گسترش است

 تا و آغاز 1320 دهه از ایران در مرسوم و شیوه فعلی به غیررسمی اسکان .قرار دارد ها گونه سکونتگاه این در شهری جمعیت

 موجب کشور شهرهای از در معدودی دولت های گذاری سرمایه تمرکز یافته است گسترش زیادی شدت با  50 اواخر دهه

 چون ها مسائلی این کنار در اشتغال و کسب امید به شهرها به روستاییان از مهاجرت بخشی و روستا و شهر فاصله تشدید

گردیده  شهرها داخلی مناطق در حتی حواشی و در غیررسمی اسکان گیری شکل موجب قیمت نفت رفتن باال و ارضی اصالحات

 این طی .شد ایران شهرهای اساسی معضالت از یکی گیری شکل شدت لحاظ از انقالب، بعد از (3131، و علی پوراحدنژاد ). است

این  .آمد به وجود شگرفی اجتماعی و اقتصادی سیاسی، دگرگونی های و تحوالت سرمایه داری، و مناسبات روابط رشد دوران،

 شکل به توسعة کشور فرایند و  آمد فراهم شتابان شکل به شهرنشینی رشد و گرایشها تقویت برای الزم شرایط تحوالت تمامی

 جمشیدی و).شد معیشتی تولید گذشته از نظام های جدایی موجب پیرامونی، به وابسته سرمایه داری قالب در زا برون

 (3131همکاران،

به  7831دهه اخیر در سال شهر قدس با پیشینه روستایی قلعه حسن خان و با رشد سریع و روز افزون جمعیت در سه 

افزایش جمعیت مهاجر ، عدم ارائه خدمات سکونتی و نبود نظارت کافی روند رشد و گسترش . شهرستان قدس تبدیل می شود

  فقیر نشین را در شهر قدس افزایش می دهد به گونه ای که محمد آباد با قدمت حدود دوازده سال جزء یکی از   محالت

با گسترش این سکونتگاه ها و عدم مقابله صحیح با این پدیده ، ما را با  .شهر قدس محسوب می شود غیر رسمی سکونتگاه های

 .خواهد کردناهنجاری های شهرنشینی روبرو   انواع

 و گیری شکل روند در عامل گذارترین تأثیر شناسایی رسمی غیر سکونتگاه های معضل حل برای اقدامات مهمترین از یکی

 پیامدهای از راهکارهایی تدوین و ریزی برنامه قالب در توان می موضوع این به بردن پی با .است رسمی غیر اسکان گسترش

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر شکل گیری  آن کههدف  به توجه با تحقیق این در. نمود جلوگیری ها سکونتگاه این نامطلوب

در این راستا این  می باشد،سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس در سه محدوده شورای جنوبی ، محمد آباد و شهرک عزیزی 

و آیا  کدامند؟ قدس شهر محدوده در رسمی غیر های وضعیت اسکان بهبود بر تأثیرگذار های شاخصمی شود که  سوال مطرح 

 نسبت ابعاد دیگر تأثیرگذارتر است؟فرهنگی به  –اجتماعی بعد 

 دیدگاهان نظریه پردازان در عرصه پیدایش و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

 فاقد که هلند ویران به رو و نشین فقیر های محله برای آلود خواب محله واژه میالدی نوزدهم قرن در این پدیده برای واژه اولین

  marginآن انگلیسی معادل آریانپور انگلیسی – فارسی نامه درلغت. بود جرایم انواع تمرکز محل و بوده شهری خدمات و امکانات
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 border ,edge, است کرده جلب خود فقیر را به مهاجران هجومی از شهرنشینی که میدهد رخ زمانی (3131حسینی، شاه) .باشد می 

 حومه جوامع معقول الجرم و مناسب مسکن خرید و برای تقاضای افزایش است به رو و ایجاد ظهور حال در ی ضعیف طبقه و

 شدن شهری دوگانه روند این. فقیر جامعه است تحقق می یابد افراد برای که عمدتاً غیررسمی اسکان را محصور می کنند و شهر

 Hendricks Andy ) .شود می مربوط توسعه مسائل روند بر ناکارآمد نظارت و دولت ناتوانی با رسد می نظر به رسمی غیر و رسمی

Simarmata,2015  &Jeering Zhu (  سکونتگاه های غیر رسمی در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای ، از

 کشورهای در رسمی غیر های سکونتگاه ازدیاد (3133 پورفتحی، و زالی) .پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است

 شاخصها مرور بنابراین. دارند منفی تأثیر زندگی کیفیت بر ها سکونتگاه این زیرا شود می محسوب بزرگی نگرانی توسعه، درحال

 با رسمی غیر های سکونتگاه (3131همکاران، و زیاری) .است مهم بسیار شود می سکونتگاهی چنین ازدیاد موجب که عواملی و

 بوجود مختلف های مکان و زمان در جغرافیایی عوامل مانند ساختاری برون و نژاد و شغل مانند ساختار درون عوامل به توجه

 عمومی و کلی بطور اما باشد می دارا خود خاص وکالبدی  اقتصادی و اجتماعی های ویژگی دارای کدام هر نتیجه در است آمده

 (3131، همکاران و مشکینی). دارند مشابهت یکدیگر با ها ویژگی از برخی در

  :برد نام توان ی اسکان غیر رسمی می برا را ویژگی هفت

 .هستند غیرقانونی عموماً .7

 .باشند می الساعه غالباًخلق .2

 .اند ساخته شده ساکنان خود وسیله به معموالً .8

 .هستند فاضالب دفع و سیستم برق آسفالته، راه مانند ی شهر خدمات فاقد .4

 .گیرد می صورت اتفاقی صورت به ریزی و برنامه بدون آنها توسعه .5

 .شوند می تشکیل ها کارخانه حواشی مانند شهری مناطق نامناسب در معموالً .6

 (3131،امیری و همکاران). است شده تشکیل پرجمعیت ی خانوارها از که دارند متراکم جمعیت .1

            مهمترین ایران، بزرگ شهرهای نشین حاشیه مختلف مناطق در نشینی حاشیه زمینه در شده انجام مطالعات اساس بر"

 اقتصادی، و اجتماعی فرهنگی، فقر نامناسب، ساز و ساخت جمعیت، حد از بیش ازدحام:  از است عبارتند آن های ویژگی

 فساد جنایت، و جرم افزایش آموزشی، و رفاهی امکانات به دسترسی عدم جمعی، بهداشت رعایت عدم کاذب، اشتغال بیکاری،

  (3133،مبارکی و آبادی زنگی) "...و

 به دسترسی عدم و سیاسی، محرومیت ضعیف، کیفیت با مسکن و امنی نا تمرکز، فقر از ترکیبی با شهری غیررسمی اسکان

 Robert E. Snyder, Guillermo) .شود می مشخص درمان و بهداشت و بهداشت، پاک، آب همچون حمایت زندگی اساسی خدمات

Jaime’s, 2013) 

 و پالستیك مقوا، قوطی،/  فلزات مانند نازلی کیفیت ساز با و ساخت روش و ساختمانی مصالح از مسکونی واحدهای کلی، طور به

 ,Weeks & stein) .ندارد وجود اغلب زهکشی و فاضالب آشامیدنی، آب مانند اساسی های زیرساخت. است شده ساخته دیگر مواد

2011) 

 :سکونتگاه ها به چند دسته تقسیم می شود علل و پیدایش و گسترش این گونه"

  (سیل، خشکسالی و )بالیای طبیعی... 
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  مین اهداف حکومت مرکزی وقتأبه منظور ت( همچون درگیری های منطقه ای )حوادث اجتماعی و سیاسی. 

  (.همچون افزایش فقر شهری و ناکارآمدی بازار های رسمی زمین و مسکن)ساختار اقتصادی 

 (.مین فضای اسکان کم درآمدها و به حاشیه رانده شدن آنهاأعدم ت) نامه ریزی و مدیریت شهری نارسایی نظام بر 

  ضعف برنامه های بخشی مشخص در پاسخگویی به نیاز سرپناه برای قشر کم درآمد به منظور توزیع جغرافیایی مناسب

 .جمعیت و فعالیت در گستره شهر

 ن باز وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمی 

 مهاجرت . می دانندت شکل گیری مساکن غیر رسمی افزایش جمعیت شهری که اکثر صاحب نظران مهمترین دلیل جه

 (3133همکاران، تقوی گودرزی و) ".روستائیان به شهرها که خود از عدم توجه به بخش کشاورزی ناشی می شود

طبقه کم درآمد شهری و مهاجران روستایی بنابر اولین مرحله در مسیر فرایند شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی مهاجرت 

         دالیل مختلف از طریق بازار رسمی نتوانستد سرپناهی برای خود تهیه کنند نیاز خود را از طریق بازار غیر رسمی برطرف

 سکونتگاه سایر از متفاوت هریك، در برخی و مشترک غیررسمی های سکونتگاه تمام میان در ها ویژگی این از برخی. می کنند

 تشخیص آنها، ازدیاد و پیدایش علل صحیح شناخت در غیررسمی های سکونتگاه های شباهت و ها تفاوت مطالعه .باشد می ها

الگوی خاصی برای تمامی اسکان های  (Weeks & Stein and F.A.O , 2010). ضروری است  راهکار بهترین انتخاب نیز و ها اولویت

واکنشی منطقی و  "گانگر"و  "گیلبرت"غیر رسمی جهان نمی توان ارائه داد اما شکل گیری آن پایه اقتصادی دارد بطوری که 

 .خردمندانه در برابر فقر می دانند

 تفاوت های اسکان غیر رسمی از نظر پیدایش و چگونگی شکل گیری:  7جدول شماره  

 تفاوت های اسکان غیر رسمی از نظر پیدایش و چگونگی شکل گیری

 ساکنان ویژگی زمین وتصرف تملک نحوه دولت برخورد و مدیریت چگونگی سیاسی اوضاع شرایط اجتماعی واقتصادی

 نگارندگان: مأخذ 

 

 غیررسمى اسکان مسائل ساماندهى و پیدایش عرصه در نظریات و ها دیدگاه بندى گروهخالصه : 2جدول شماره 

ى
رویکرد اصل

 

ت
نظریا

 
مسئله
 

گر
 

 نظریات تاکید مورد و بارز مشخصه هاى و وجوه وابسته نظریات

 

 

 اکولوژیکی نظریات

 شهری

 قدرت و سازمان

 گرایان

 تلفیقى نظریات

 گرایش دو این

 شهرى عارضه یک حد به یااسکان نشینى حاشیه مسئله تقلیل 

 شهرى مدیران و برنامه ریزان ناقص و غلط کارکرد نتیجه 

 حاشیه نشنى خلق در مؤثر بنیادهاى و ریشه ها گرفتن نادیده 

 میباشد شهرى عادى و طبیعى پدیده یک صرفاً حاشیه نشینى یا غیررسمى اسکان. 

 است جامعه در سکونت و زمین و مسکن براى طبقاتى ستیز نتیجه حاشیه نشینى. 

 مرجع گروهها تأثیر و اجتماعى جدایی گزینى عامل بر تأکید 

 است رفع قابل فیزیکى و قدامات جمع آورى پاکسازى، حذف، با حاشیه نشینى یا غیررسمى اسکان. 

 ( نژادى مذهبى، جدایی گزینی هاى تحلیل)  است تعمیم قابل غربى کشورهاى در بیشتر دیدگاه این 

 است نظریات این هاى برترى از بعدى مشکالت و فضایى ، اجتماعى گزینىی جدای نتایج به توجه. 
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ت
نظریا

 
بنیادگرا

 
 

 

 

 

 

 گرایان ساخت

 وابستگى نظریات

 جهانى شهر نظریه

 اقتصاد نظریه

 سیاسى

 ىزنوسا نظریه

 است جهانى دارى سرمایه نظام سازوکارهاى بازتاب نشینى حاشیه. 

 می باشد پیرامون مرکز نظام نتیجه نشینىحاشیه  غیررسمى اسکان. 

 را رسمى غیر اسکان یا حاشیه نشینى شکل گیرى اصلى عوامل و بنیادها ریشه ها، نظریات این 

 .توضیح می دهند

 شکل گیرى  با سوم جهان جوامع اجتماعى اقتصادى، سیاسى، نظام بین تنگاتنگ ارتباط وجود

 رسمى غیر سکونتهاى

 سرزمینى  نظام اقتصادى، سیاسى، کالن اصالحات توسعه، الگوى شهرنشینى، روند شهرنشینى، الگوى

 .است رسمى غیر اسکان شکل گیرى مراحل و نحوه علت، کننده سکونت، تبیین نظام و

 به  رویکرد مشارکت، تقویت کشور، اول برنامه رویکرد سیاسى، اقتصاد سیاسى، نظام اصالح بر تأکید

بین  و ملى سیاسى نظام اصالح به را حاشیه نشینى معضل رفع و بهبود حواله کل در و پایدار توسعه

 .است ها دیدگاه این عمده نکات سایر المللى از

 کشورهاى  با سوم جهان شهرنشینى نظام تفاوت ساختارى تحلیل ماندگى، عقب نقاط صحیح تبیین

عوامل  شکافى کالبد سیاسى، اقتصاد در بنیادین تغییرات فراست به جامعه سازى آگاه پیشرفته،

 .است آن قوت نکات از شرایط بهبود و بناها زیر تأمین در شهرى مدیریت نظامهاى توانمندى

ت
نظریا

 
هدفگرا

 

 

 

 

 

 

 گرایان کارکرد

 شهرسازى

 مشارکتى

 نهادینه اهمیت

 شده

 نظریه

 توانمندسازى

 ندارند کارى غیررسمى اسکان پیدایش در دخیل عوامل و علل با نظریات در. 

 واقعیت یک عنوان به را فقر و امنیت نظیر آن از ناشى تبعات و حاشیه نشینى یا رسمى غیر اسکان 

 .شهرى می پذیرند

 رفت برون و بهبود براى جامعه شئون کلیه در فورى و بنیادین تغییرات اسکان نظریات این مبناى بر 

 .ندارد وجود رسمى غیر اسکانهاى نابسامان از وضعیت

 بر مبتنى مسائل، دافع بینانه، واقع خودجوش، هاى حل راه و راهکارها بایستى فوق بینى واقع با 

 .گرفت رو پیش در را قدم به و قدم واقعیات

 هستند کالنشهرى مناطق در کار و مسکن مسئله به پاسخ نوعى خودرو هاى سکونتگاه. 

 کالبدى   فضایى شکل و یافته معنا فقیر مردم خواستهاى و مقتضیات توانها، چارجوب در پاسخ این

 .است یافته را خود متناسب

 چرخه  در افتادن گیر و غیررسمى اسکان معضل حل به نهایى و همیشگى بنیادین، پاسخ ندادن ارائه

 است نظریات این ایراد موضعى و مقطعى اقدامات

 مسکن  تأمین امنیت، مؤلفهاى ساختن نهادینه محیط، کیفیت بهسازى توانمندسازى، هاى طرح ارائه

 .می کند ییدأت را نظریات این دائمى توفیق مسئله حل بنیادین راهکارهاى کنار در قیمت ارزان

 

 3133کارگر،: خذأم

 

 تحقیقشناسی  روش

به منظور گردآوری اطالعات از . تحلیلی بوده و به لحاظ دستاوردها از نوع کاربردی است –تحقیق حاضر از نظر موضوع، توصیفی 

جامعه آماری در .استفاده می شود... ( فیش برداری کتب ، مقاالت مرتبط و ) و کتابخانه ای ( مشاهد و پرسشنامه)روش میدانی 

 813رت تصادفی رمول کوکران حجم نمونه مطالعاتی بصونفر جمعیت می باشد که با استفاده از ف 25681بالغ بر7831سرشماری 

        استخراج نموده را ارزیابیشاخص های  SPSS 27در نهایت از طریق روش تحلیل عاملی با نرم افراز .نفر مشخص شده است

  ظاهر بی ارتباط، به متغیرهای از فراوانی مجموعه بین که متغیره است، چند آماری روشهای از یکی عاملی تحلیل .می شود

مؤلفه  تحلیل گسترش واقع در عاملی تحلیل( 3131ایراندوست و همکاران،) .برقرار می کند فرضی مدل یك تحت را خاص رابطه ای

و هدف آن کاهش حجم متغییرها و تبدیل متغییرهای اولیه به چند عامل محدود که بتواند بیشترین تغییرات  است اصلی های
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 زده تقریب کوواریانس ماتریس که است آن بر تالش روش دو هر در( 3133میرموسوی و همکاران،).توضیح دهدمتغییرهای اولیه را 

 است برخوردار بیشتری ظرافت و دقت از عاملی تحلیل مدل در تقریب این اما شود،

 

 و موقعیت سکونتگاه های غیر رسمی آن شهر قدس

 غرب سمت از و داشت قرار تهران شهرداری 33 و 3 منطقه جوار در تهران غربی جنوب حاشیه در کوچک روستای خان حسن قلعه

 دیگر نقاط با خان حسن قلعه شهرداری سیسأت با 3133 سال در. است شده می محدود کاووسیه به شرق سمت از و حصار سرخ به

. گرفتند قرا شهرداری خدمات پوشش تحت و گرفت نام قدس شهر و گردید ادغام حصار سرخ و بهشتی شهرک ، کاووسیه: مانند

 آن خانوار تعداد و نفر 111332 به 3131 سال در شهر جمعیت ترتیب بدین و شود می افزوده شهر محدوده به پرنان آبادی بعدها

  تهران، شهر با غرب سمت از و است شده هعواق کرج و تهران بین مرکزی البرز دامنه جنوب در قدس شهر .رسد می خانوار 31113

 به. است همجوار باغستان شهر با جنوب از و کرج شهرستان از گرمدره شهر با شمال از ، شهریار و اندیشه شهر با شرق سمت از

 .دارد خوبی بسیار موقعیت کرج – تهران اتوبان به بودن نزدیک و شهریار جاده و مخصوص جاده و فتح بزرگراه به همجواری دلیل

 مجاورت در قدس شهر کنونی محدوده. شود می قدس شهرستان مرکز و شده جدا شهریار شهرستان از قدس شهر 3133 سال در

 نفر 313313 و مرد نفر 333333 میان این از که نفر 131132 به شهر جمعیت 3131 سال سرشماری در. است تهران 13 منطقه

 در نفر 3/1 به خانوار بعد اما ( 3131 مسکن و نفوس سرشماری.) است رسیده خانوار 31111 به آن خانوار تعداد و باشد می زن

.  شود می کاسته خانوار بعد از ولی گذارد می افزایش به رو جوان خانوارهای تعداد. یابد می کاهش گذشته سال 1 نسبت به خانوار

سکونتگاه های  .نفر رسیده است 13333تعداد کل مهاجران وارد شده به شهر قدس  3131 مسکن سال و نفوس طبق سرشماری

هکتار مساحت دارد و در غرب  31این سه محدوده در حدود . از نظر زمانی در دو دهه اخیر ایجاد شده استغیر رسمی شهر قدس 

محدوده شهرک عزیزی همجوار با اراضی و دیوار پادگان نظامی ، . شهر قدس و طرفین بلوار شورای جنوبی و شمالی واقع شده اند

معادن شن و ماسه و محدوده شورای جنوبی همجوار با مسیل رودخانه کرج و نزدیک به معدن شن و ماسه  محمد آباد با محدوده

 .شکل گرفته است 3121محدوده های اسکان غیر رسمی شهر قدس از سال . است

سکونتگاه ها به شناخت دقیق از وضعیت موجود این  سکونتگاه های غیر رسمیگیری  شکل بر تأثیرگذار های شاخص ارزیابیبرای 

خدماتی محدوده های مورد نظر را مورد  –اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی  –به ترتیب در سه بعد فرهنگی بدین منظور  نیازمندیم

 .مطالعه قرار داده می شود

 شاخص های تحقیق

های انجام شده برای سنجش مطابق بررسی . برای دستیابی به هدف تحقیق نیازمند شناسایی ابعاد ، معیار و زیر معیارها می باشد

 .تأثیرگذارترین شاخص ، آنها را بطور خالصه در جدول زیر مطرح نموده ایم

 ابعاد ، معیار و زیر معیارها:  8جدول شماره 

 زیرمعیار معیار ابعاد
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ی 
بعد فرهنگ

– 
ی

اجتماع
مشخصات جمعیتی  

 خانوار

تراکم جمعیت به تفکیک سه محدوده  -ملیت و قومیت محدوده اسکان غیر رسمی -جمعیت محدوده اسکان غیر رسمی

 -محل تولد سرپرست خانواده  -ترکیب سن و جنس  -خانوار  در نفرات تعداد -بعد خانوار -در مقایسه با کل شهر 

 (سن و جنسیت سرپرست)مشخصات سرپرست 

 خانوادهتعداد افراد با سواد در  -سطح سواد سرپرست  سطح سواد

انگیزه مهاجرت افراد از  -مدت مهاجرت -محل سکونت قبلی  -محل تولد سرپرست خانواده  -وضعیت بومی بود ساکنان  مهاجرت 

 علت انتخاب سکونتگاه فعلی – سکونتگاه های قبلی خود

بعد 

ی
صاد

اقت
 محل کار شاغلین  –تعداد افراد شاغل در خانواده  –نوع شغل سرپرست به لحاظ زمانی  –وضعیت اشتغال سرپرست  بررسی ساختار اشتغال  

بررسی وضعیت 

 اقتصادی خانوار

 وضعیت بیمه خانواده –هزینه اجاره بهاء خانواده   –هزینه ماهیانه خانواده  –خانواده  میزان درآمد

ی 
 –بعد کالبد

ی
خدمات

 قدمت ابنیه   -تعداد اتاق  -واحد مسکونیتراکم نفر در  -ریزدانگی قطعات در سکونتگاه ها  -وضعیت مالکیت  مسکن 

 کیفیت معابر -سلسله مراتب دسترسی  -شبکه برق  –شبکه فاضالب  -کیفیت شبکه آبرسانی  زیر ساخت

 نگارندگان: منبع

 جمعیتی  –ویژگی های فرهنگی 

در . رسیده است 3131نفر در سال  11311نفر به  32331از  3131جمعیت سه محدوده اسکان غیر رسمی در شهر قدس در سال 

 . نفر افزایش جمعیت شاهد هستیم 3111طول این سالها نزدیک به 

 7831 - 7835جمعیت در سال :  4جدول شماره 

 برحسب درصد 31سال جمعیت  3131جمعیت  3131زن  3131مرد  3131جمعیت  محدوده

 1/11 3113 1133 1333 3331 شورای جنوبی

 1/31 33131 1131 1311 33311 شهرک عزیزی

 31 1112 331 232 3311 محمد آباد

 100 11311 33333 31211 32331 جمع

 3131 – 3131سرشماری سال : مأخذ 

پیشینه کمتری که نسبت به دو محدوده دیگر دارد از رشد جمعیت در این سه محدوده رو به افزایش است و محدوده محمد آباد با 

جمعیت چشمگیری برخوردار است که با در نظر گرفتن اراضی خالی و ساخته نشده محدوده محمد آباد در آینده جمعیت زیادی از 

 11وسعت تقریباً البته همانطور که در شکل مالحظه می کنید؛ شهرک عزیزی نیز بعلت . افراد مهاجر را به خود جذب می کند

 .درصدی از کل محدوده، جمعیت زیادی را در خود جای داده است

 

 ناخالص تراکم .بیشتر خانوارها ترک زبان هستند ساکنان ایرانی و مسلمان هستند و همچنین به لحاظ قومیت تمامیتقریباً  ملیت

 در نفر 331 با آباد محمد و هکتار در نفر 113 جنوبی شورای ، اول رتبه هکتار در نفر 111 عزیزی شهرک محدوده در 3131سال 

تراکم هر سه  .است آباد محمد در جمعیت کم تراکم دالیل از کمتر جمعیت و خالی اراضی وجود گیرد می قرار آخر رتبه در هکتار

 3/1 خانوار بعد و 31111 خانوار تعداد ، نفر 131132 قدس شهر جمعیت 3131 سال در .بیشتر شده است 3131محدوده از سال 

     2/1 خانوار بعد و 3313 خانوار تعداد ، نفر 11311 جمعیت با 3131 سال در رسمی غیر اسکان محدوده در خانوار بعد.باشد می
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رتبه اول ،  1/3بعد خانوار به تفکیک سه محدوده اسکان غیر رسمی شهرک شهید عزیزی با بعد خانوار  3131در سال  .باشد می

 که دهد می نشان تفکیک به خانوارها توزیع .رتبه آخر را داراست 3/1و محمد آباد با بعد خانوار  31/1شورای جنوبی با بعد خانوار 

 و سنی عمده های گروه ساختار .باشد می جنوبی شورای از بیشتر عزیزی شهرک و بادمحمدآ در جمعیت کم خانوارهای تعداد

 فعالیت و کار سن در توجهی قابل تعداد که است جمعیت بودن جوان دهنده نشان مطالعاتی محدوده سه در جمعیت جنسی نسبت

 با تخصص و مهارت نداشتن و شغلی های فرصت نبود با و هستند کار و اشتغال جستجوی در زیادی افراد آینده در پس. دارند قرار

 شتابانی رشد جنوبی، شورای و عزیزی شهرک نسبت به پیشینه کم قدمت به توجه با آباد محمد. شوند می مواجه بیکاری معضل

مشخصات  .دهد می نشان را بهداشتی و آموزشی خدمات برای جمعیت بالقوه تقاضای آتی سالهای در محدوده سه هر. دارد

  .سرپرست خانوار با توجه به سن و جنسیت سرپرست با توجه به پرسشنامه ارزیابی شده است

 سن و جنسیت سرپرست خانوار به تفکیك محدوده: : 5جدول شماره 

 جنسیت سال+ 31 31تا  11 11تا  31 سال 31تا  11 سال 11تا  11 سن سرپرست

 2/33 مرد 3/1 3/33 1/11 3/13 2/33 شورای جنوبی

 1/3 زن

 3/33 مرد 1/1 2/33 3/12 1/11 3/11 شهرک عزیزی

 3/31 زن

 محمد آباد

 

1/13 

 

 3/33 مرد 1/1 1/31 3/13 3/33

 3/1 زن

 یافته های تحقیق:  منبع

در یا ابتدایی را  یسطح بی سوادبیشترین در صد  .سطح سواد سرپرست در نگرش و نحوه زندگی خانواده تأثیر زیادی می گذارد

در سکونتگاه های غیر رسمی بر  .رودفراتر نمی  1/1تا  3/1و سطح تحصیالت عالی از  به خود اختصاص می دهدسه محدوده  این

عادی خانواده ، بدلیل فقر و تنگدستی به جای اینکه فرزندان را روانه کسب علم و دانش کنند؛ آنها را روانه بازار کار  خالف شرایط

با توجه به اینکه در دهه های اخیر عرضه خدمات آموزشی بصورت رایگان نبوده و از خانواده ها هزینه دریافت می شود و . دمی کنن

با این اوصاف باز سطح سواد ساکنان در حد مطلوبی می . با هزینه بر بودن تحصیالت رغبت خانواده های کم درآمد کاهش می یابد

مناسبی در جهت کسب مهارت و حرفه آموزی دانست تا بتواند کمک شایانی در دستیابی اهداف و  زمینه. باشد که این امر می تواند

البته در اینجا مالک سطح سواد خانواده از ابتدایی یا نهضت تا . توانمند سازی هرچه بهتر محدوده اسکان غیر رسمی نماید

نفر باسواد در خانواده ، در  1درصد به  1/12ی جنوبی با بیشترین مقدار در شورا.تحصیالت عالیه مد نظر قرار گرفته شده است

 .نفر باسواد در خانواده تعلق گرفت 1درصد به  3/13نفر باسواد در خانواده و در محمد آباد با  3درصد به  3/11شهرک عزیزی با 

به همین دلیل . ر مهاجرت کردندغالباً سکونتگاه های غیر رسمی سرپناه مهاجران از نقاط مختلف می باشد که برای آینده ای بهت

مناطقی که عنوان سکونتگاه های غیر رسمی را به خود می گیرند درصد بومیان خیلی کمی دارند و بیشتر جمعیت را غالباً غیر 

 1میانگین وضعیت بومیان در این سه محدوده تقریباً . این سه محدوده هم از این امر مستثنی نیستند. بومیان تشکیل می دهند

 .درصد هم غیر بومی بودند 32صد از کل جمعیت را نشان می دهد و حدود در

 شورای محدوده در. باشد زندگیشان محل در خانواده بودن مهاجر یا بومی دهنده نشان تواند می خانواده سرپرست تولد محل

 را مقدار بیشترین عزیزی شهرک محدوده در مازندران – گیالن و غربی -شرقی آذربایجان ، همدان را مقدار بیشترین جنوبی

 به اردبیل و غربی -شرقی آذربایجان ، زنجان را مقدار بیشترین آباد محمد محدوده در و زنجان و اردبیل ، غربی -شرقی آذربایجان
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 با و دهد می تشکیل اطراف روستاهای و شهرها از مهاجرانی رسمی غیر اسکان محدوده ساکنان اغلب .است داده اختصاص خود

 مهاجران بیشترین. دارد ادامه همچنان و است گرفته صورت کنون تا 21 دهه از ها مهاجرت بیشتر محدوده سه این قدمت به توجه

 اعالم اطراف روستاهای و استان داخل کوچک شهرهای یا اطراف های استان شهرهای از قبلیشان سکونت محل درصد 31 حدوداً

 محدوده کالبد قدمت با مهاجرت مدت.  است بیشتر دیگر محدوده دو نسبت به جنوبی شورای در مهاجرت زمان مدت .کردند

 آباد محمد در و باشد، می سال 11-31 بازه در بیشتر عزیزی شهرک و جنوبی شورای در مهاجرت زمان مدت. دارد مستقیم ارتباط

 .است سال 31-31 بازه در یشتر

 تغییر باعث و است گرفته صورت بیکاری و اقتصادی دالیل به بیشتر و زندگی وضعیت از رضایت عدم علت به بیشتر ها مهاجرت 

 و بهتر درآمد ، شغل کردن پیدا برای ها مهاجرت بیشتر. دارد وجود مهاجرت برای متفاوتی های علت .است شده آنان سکونت محل

 بودن ارزان و بهاء اجاره بودن پایین که است شده مشخص آمده بدست نتایج به توجه با. است زندگی مناسب وضعیت داشتن

 توجه آنها و باشد می درآمد کم های خانواده نیاز مهمترین مسکن. هاست سکونتگاه این انتخاب عامل مهمترین از زمین قیمت

 بر اما شوند می رهسپار تهران کالنشهر سوی به بهتر زندگی ایجاد برای. دهند نمی نشان تسهیالت و خدمات وضع به را خاصی

 از حتی شاید که گردند می خود زندگی برای سرپناهی دنبال به و مانند می تهران های دروازه پشت عمالً دارند که ذهنیتی خالف

  . باشد خود قبلی سکونتگاه محل روستای یا شهر سطح از تر پایین تسهیالت و امکانات نظر

 

 

 

  اقتصادی های ویژگی

. اشتغال مسئله جدی در وضعیت زندگی افراد جامعه می باشد و در مورد پدیده اسکان غیر رسمی بیکاری معقوله ای جدی است

داشتن شغل و اشتغال مناسب . محدوده های سکونتگاه غیر رسمی درصد باالتری از بیکاری را به نسبت شهر قدس و تهران دارد

 . نش دارد مستلزم داشتن بستری مناسب برای جذب و استخدام این افراد استعالوه بر اینکه نیاز به کسب مهارت و دا

 سرپرست به تفکیك محدوده اشتغال وضعیت:  6جدول شماره 

 اشتغال در بخش خصوصی اشتغال در بخش دولتی شغل آزاد کارگر بیکار سرپرست اشتغال وضعیت

 1/31 1/33 3/11 3/13 3/11 شورای جنوبی

 3/2 4/31 1/12 2/11 2/13 شهرک عزیزی

 3/31 3/3 1/13 3/11 3/11 محمد آباد

 یافته های تحقیق:  منبع

در . بیشتر مشاغل آزاد و افرادی که در بخش های دولتی و خصوصی کار می کنند در قسمت مشاغل دائمی قرار داده شده است

بصورت همزمان در مشاغل فصلی و مقطعی به سکونتگاه های غیر رسمی بیشتر افراد بعلت نبود مهارت و تخصص ممکن است 

بیشتر . درصد افراد مشاغل فصلی و مقطعی دارند 31در محدوده های سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس  .فعالیت بپردازند

دائم  خانواده های کم درآمد بنا بر احتیاجات خود بصورت اجبار در کنار سرپرست خانواده همسر و فرزندان نیز در مشاغل موقت یا
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فرزندان یا در کنار تحصیل در سنین پایین شروع به فعالیت و اشتغال می کنند یا بطور کامل تحصیل را کنار . فعالیت می نمایند

زنان خانواده نیز مجبور هستند برای تأمین مخارج خانواده چه در داخل و یا خارج از منزل . گذاشته و نان آور خانواده می شوند

 1نفر شاغل در خانواده و  3بیشترین درصد به  .درآمدزایی نمایند... خیاطی ،کارهای دستی و : کارهایی مانند  بصورت پاره وقت با

 .نفر و بیشتر کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است

و در بررسی محدوده های اسکان غیر رسمی مشخص شده است که افراد شاغل این محدوده ها، محل کارشان بیشتر در داخل 

با توجه به وضعیت اشتغال  .درصد شاغلین محل فعالیتشان در داخل محدوده می باشد 21الی  31. حوالی محدوده قرار دارد

درصد از سرپرست خانواده بیکار  11سرپرست و تعداد افراد شاغل در خانواده که در مباحث قبلی به آن پرداخته شده است حدوداً 

نفر در خانواده  1نفر تا  3درصد خانوار ها  11همچنین تقریباً . د نیز کارگر یا شغل آزاد داشتنددرصد افرا 31و بطور تقریبی حدود 

هزار تومان محاسبه شده بود که این  311تا هشت سال گذشته خط فقر را برای یک خانواده مبلغی حدود . مشغول به کار هستند

درصد از افراد  21در این سه محدوده حدوداً . ون تومان رسیده باشدمیلی 3مبلغ در زمان حال با توجه به نرخ تورم باید نزدیک 

خانواده های سکونتگاه های غیر رسمی با توجه به میزان درآمدشان نیازهای پایه  .هزار تومان دارند 311تا  311درآمدی بین 

 .انه خانواده در ارتباط استمیزان درآمد خانواده مستقیماً با هزینه های ماهی در نتیجهمی کنند  زندگیشان را تأمین

 و به درصد به تفکیك محدوده خانواده ماهیانه هزینه های: 1جدول شماره 

 ماهیانه هزینه های

 خانواده

 311تا  111

 هزار تومان

هزار  311تا  311

 تومان

هزار  311تا  311

 تومان

هزار تومان  311

 میلیون  3تا 

میلیون و  3

 بیشتر

 1/1 1/33 1/13 3/11 3/33 شورای جنوبی

 2/3 1/31 3/11 13 2/33 شهرک عزیزی

 1 3/33 2/13 3/13 3/33 محمد آباد

 یافته های تحقیق: منبع

در بررسی سه . قیمت پایین زمین و اجاره بهاء مسکن عامل جذب کننده افراد کم درآمد در سکونتگاه های غیر رسمی است

ساکنان در منزل شخصی خود سکونت دارند در نتیجه هزینه ای بابت پرداخت درصد از  31محدوده اسکان غیر رسمی نزدیک به 

درصد افراد در خصوص پس  311. پس به نسبت دیگر افرادی که مستأجر هستند؛ وضعیت بهتری دارند.اجاره بهاء مسکن ندارند

تورم و نداشتن درآمد کافی دور از انتظار  انداز ماهیانه خود اعالم کردند که هیچ گونه پس اندازی ندارند که البته با توجه به نرخ

 .نیست

 

 و به درصد به تفکیك محدوده( تومان)   خانواده بهاء اجاره هزینه:  3جدول شماره 

 منزل شخصی هزار و بیشتر یا رهن کامل  111 هزار  111تا  111 هزار  111تا  311 هزار  311کمتر از  خانواده بهاء اجاره هزینه

 12 2/3 3/3 13 2/13 شورای جنوبی

 13 3/3 1/1 11 1/13 شهرک عزیزی

 13 1/1 3/3 11 2/13 محمد آباد

 یافته های تحقیق:  منبع
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              وضعیت بیمه رابطه مستقیم با شغل سرپرست خانواده دارد چرا که بقیه اعضای خانواده تحت پوشش سرپرست خانواده قرار 

دلیل آنکه سرپرست خانواده، شغل دائمی و رسمی ندارد؛ تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و بطور اکثر خانواده ها به . دنمی گیر

  .درصد از خانواده ها بیمه ندارند 31میانگین در سه محدوده 

 خدماتی –ویژگی کالبدی 

 بررسی کالبد محدوده های اسکان غیر رسمی:  3جدول شماره 

 بررسی کالبد محدوده های اسکان غیر رسمی

 

 

 

 شورای جنوبی

 جنوب غربی شهر واقع است. 

 در مجاورت بلوار شورای جنوبی و خیابان شاه بداغیان 

  همجوار با مسیل رودخانه کرج و نزدیک به معادن شن و ماسه 

  هکتار  13با مساحت تقریبی 

 قدمت باالتر نسبت به دو محدوده دیگر 

  درصد مابقی آن گسترش یافته است 31 درصد مساحت داشته و در سال های اخیر 31،  3131تا سال. 

 

 

 

 شهرک عزیزی

 غرب شهر واقع است. 

 همجوار اراضی و دیوار پادگان نظامی 

  هکتار  11با مساحت تقریبی 

 به لحاظ قدمت در رتبه دوم قرار دارد. 

  درصد رشد کرد 2، رشد خود تقریبا بطور کامل داشته است و در سال های اخیر  3131تا سال. 

 رشد کالبدی آن به دلیل کم شدن اراضی خالی و شیب زیاد زمین است متوقف شدن. 

 

 

 

 محمد آباد

 غرب شهر واقع است. 

  وجود نداشته است 3121تا قبل از سال. 

 همجوار با معادن شن و ماسه و دریای شن 

  هکتار  33با مساحت تقریبی 

 در مجاورت خیابان محمد آباد 

  درصد مابقی آن گسترش یافته است 31در سال های اخیر درصد مساحت داشته و  31،  3131تا سال. 

 نگارندگان: منبع 

بغیر از اینکه مدیریت شهری نظارت مناسبی با توجه به شدت مهاجرت و سکونت در این شهر نداشته و عامل همچون بورس بازی 

سکونتگاه های غیر رسمی را  زمین ، وقفی بودن اراضی و فروش غیرقانونی اراضی وقفی بصورت صلح نامه ای شدت گسترش

 .افزایش داده است

 و به درصد مالکیت به تفکیك محدوده وضعیت بررسی:  71جدول شماره 

 تصرفی صلح قطعی  ارثی قولنامه ای سند شش دانگ مالکیت وضعیت بررسی

 13/1 1 1 33/1 31/1 شورای جنوبی

 11/1 13/1 1 31/1 11/1 شهرک عزیزی

 1 1 1 3 1 محمد آباد

 3131مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز: مأخذ 
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درصد و شهرک  1درصد تصرفی و صلح قطعی و ارثی  3درصد دارای قولنامه ،  33درصد سند شش دانگ ،  31شورای جنوبی 

درصد ارثی و محمد آباد  1درصد صلح قطعی و  3درصد تصرفی و  1درص دارای قولنامه ،  31درصد سند شش دانگ ،  1عزیزی 

درصد مساحت   31تا  21ریز دانگی در سه محدوده مشاهده می شود و بصورت تقریبی  .درصد بصورت قولنامه ای بوده است 311

 . مترمربع می باشد 11درصد آن ها کمتر از  11متر مربع نشان می دهد که حدود  311قطعات را زیر 

ریزدانگی واحد های مسکونی . ای مهم کیفیت زندگی می باشدبهره برداری از فضای بیشتر در محل زندگی افراد یکی از شاخصه ه

واحد . و تراکم بیش از حد افراد در واحد مسکونی نشان دهنده کیفیت پایین زندگی افراد ساکن در اسکان های غیر رسمی است

تعداد  .تشکیل می شودنفر هستند، شامل افراد دانشجو ، شاغلین مجرد و خانواده های بدون فرزند  1های مسکونی که کمتر از 

       اتاق در واحد مسکونی جزء تسهیالت مسکن محسوب می شود که با توجه به ریزدانگی ، زیر بنا و تراکم نفر در واحدهای مسکونی 

      33اتاق،  3درصد فاقد اتاق یا دارای  23محدوده شورای جنوبی  :سکونتگاه های غیر رسمی به تفکیک محدوده ها به قرار زیر است 

درصد  11اتاق ،  3درصد فاقد اتاق یا دارای  31حدوده شهرک عزیزی مدر . اتاق می باشد 1درصد دارای  3اتاق و  1درصد دارای 

 13در محدوده محمد آباد برخالف دو محدوده دیگر . اتاق می باشد و تقریباً خصوصیات شورای جنوبی را دنبال می کند 1دارای 

اتاق می باشد که نشان دادن سطح کیفیت باالتر  3و  1درصد دارای  3اتاق و جمعاً  3درصد دارای  31اتاق و  1درصد دارای 

 .زندگی به نسبت دو محدوده دیگر است

در سال های اخیر بعلت کمبود اراضی سرعت . شورای جنوبی با توجه به دو محدوده دیگر از قدمت بیشتری برخوردار است

وجود نداشته است  3121رو به کاهش است اما در محدوده محمد آباد بعلت آنکه تا سال  گسترش سکونتگاه های این محدوده

که خود بعلت بورس بازی ، شدت مهاجرت و عدم نظارت و برنامه ریزی در این سکونتگاه .سرعت گسترش آن رو به افزایش است

دارد اما از رشد نسبتاً یکنواختی برخوردار  در سکونتگاه شهرک عزیزی با آنکه قدمت کمتری به نسبت شورای جنوبی. می باشد

با رشد و توسعه بی رویه شهر و پدیدار شدن سکونتگاه های غیر  .قدمت ابنیه رابطه مستقیمی با قدمت کالبد محدوده ها دارد. است

وصل شدن آب در  مهاجرت های صورت گرفته، مشکالتی از قبیل فشار بسیار پایین، قطع و یزی برایرسمی که بدلیل عدم برنامه ر

در سه  .الزم بذکر است در سه محدوده شبکه آب لوله کشی وجود دارد. محدوده های اسکان غیر رسمی را به وجود می آورد

محدوده دفع فاضالب بیشتر بصورت چاه جذبی و هدایت به بیرون می باشد البته هر کدام بسته به شرایط محیطی خود دارای 

درصد  31سه محدوده دسترسی به شبکه برق دارند اما بصورت میانگین در هر سه محدوده حدوداً هر  .درصدهای متفاوتی هستند

 .درصد برق رسمی ندارند 31دارای برق رسمی و 

در . کیفیت معابر را از طریق مصالح بکار برده شده در سطح معابر و چگونگی جمع آوری سیستم آبهای سطحی بررسی می شود

درصد معابر فاقد کیفیت و سیستم جمع آوری آبهای سطحی می باشد ولی وضعیت  31زی بیش از شورای جنوبی و شهرک عزی

 .کیفیت معابر محدوده محمد آباد بسیار نامناسب تر از دو محدوده قبلی است

 

 یافته های تحقیق

نماییم و ده شاخص برتر  پس از بررسی وضعیت موجود و با استفاده از روش تحلیل عاملی داده های بدست آمده را جمع بندی می

 .را بدست می آوریم
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تهیه می شود که سر سطرهای آن را شاخص ها و سر ستون های آن را سه  name تشکیل ماتریس داده ها در ابعاد: در مرحله اول 

 .محدوده مورد نظر تشکیل می دهد که با روش تقسیم بر میانگین رفع اختالف مقیاس نمودیم

. می شود ریس همبستگی که برای محاسبات مراحل بعدی و ارتباط درونی بین شاخص ها استفادهمحاسبه مات: مرحله دوم 

با توجه به اینکه همبستگی هر شاخص با خودش یک می باشد؛ . نوشته می شود mom شاخص بصورت ماتریس mهمبستگی میان 

  .کدیگر برابر و قرینه استقطر اصلی برابر یک بوده و همچنین باال مثلثی و پایین مثلثی قطر اصلی با ی

با استفاده از ماتریس عاملی، عوامل . استخراج عامل ها با استفاده از ماتریس همبستگی بین شاخص ها بدست می آید: مرحله سوم 

 بارگذاری مقدار حقیقت در ها شاخص از یک هر نسبی اهمیت. مشترک و اهمیت نسبی هر یک از شاخص ها معلوم می شود

 هم با ها شاخص اتصال در عاملی تحلیل در. شوند می تعریف عاملی بار اصطالحاً که است مربوطه عامل برای شاخص هر با متناظر

 بار" عامل هر با متغیر هر همبستگی. باشد 1/1باالی  آنها همبستگی که گیرند می قرار استفاده مورد هایی شاخص ، عوامل در

واریانس تبیین شده توسط هر عامل برابر با . تغییر می کند+ 3و  -3و مقدار آن بین   شود می نامیده (Factor Loading) "عاملی

 .می باشد 3بیشترین مقدار و بزرگتر از  (Eigen value) واریانس مقدار ویژه. مجذور بارهای عاملی آن است

. باشد بیشتر یا یک  (ویژه مقدار) ها آن عاملی بارهای مجذور مجموع که شوند می داشته نگه هایی عامل فقط کایزر مالک اساس بر

 افقی صورت به ویژه مقادیر برای منحنی شکل که ای نقطه در. شود می ترسیم عامل هر برای ویژه مقدار نمودار اسکری روش در

 آن راست سمت در که هایی آن و واقعی های عامل دارد قرار آن چپ سمت که هایی عامل و شده نامیده اسکری نقطه آن درآید،

 .شود می قلمداد خطا های عامل دارند قرار

 .میدهد ضروری غیر  اطالعات صورت این غیر در زیرا. باشد فعال غیر باید unroasted factor solution گزینه .7

 .باید فعال باشد( نقشه امتیاز تمامی عامل ها)برای گرفتن نقشه صخره ای  scree plot گزینه .1

هستند باید گزینه اول ( بزرگتر از یک حد معین)عواملی  که دارای امتیاز ویژه ای  در صورت تمایل برای بدست آوردن .8

را فعال  number of factors و در صورت تمایل برای دریافت تعداد معینی عوامل اصلی باید گزینه Eigen value over یعنی

  .کرد

 

                . است اولیه های متغیر از کمتری تعداد با نظر مورد های پدیده تبیین عاملی تحلیل چرخش عاملها ، هدف: مرحله چهارم 

 معنی به توان نمی چرخش فرایند از قبل منتها. باشد داشته نظری یا صوری اعتبار که شود داشته نگه باید هایی عامل االصول علی

 اتصال” فرض عاملی تحلیل در .میشود ارائه مدهآ بدست اصلی عامل هر متغیرهای امتیاز مرحله این در .برد پی خوبی به عامل هر

     حذف بقیه و انتخاب عامل هر در 1/1 از بزرگتر همبستگی ضریب دارای ایهمتغیر و باشد می مطرح”  عاملها در هم با متغیرها

 .شوند می

می کنند که نشان  متفاوتی را اتخاذتفسیر و نامگذاری عاملها است بطوری که عامل ها را با توجه به این روش مقادیر : مرحله آخر 

 اعداد را با توجه به این امر از طریق نرم افزار FAC1-1 دهنده تأثیر گذاری آنها می باشد حاال با توجه به اعداد داده شده در ستون
SPSS 21  عامل برتر از روش 31برای مشخص شدن  scaled factor scores 3 فرمول شماره .استفاده می نماییم: 

   Scaled factor scores = (FS Max / FS is)/ (FS Max - FS Min) 
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 ده شاخص برتر و تأثیرگذار بر محدوده های اسکان غیر رسمی:  78 جدول شماره

 بار عاملی ابعاد معیار زیر معیار رتبه

 28333 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات تراکم جمعیت 3

 18333 فرهنگی -اجتماعی  مهاجرت غیر بومی بودن افراد 1

 18111 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات سرپرست مرد 1

 18113 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر برق رسمی 3

 18111 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر معابر نا مناسب 1

 18131 اقتصادی خانوار اقتصادی وضعیت بررسی نداشتن بیمه 3

 38333 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر بیرونهدایت فاضالب به  2

 38331 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات ساله 33-31زنان در سنین  3

 38313 اقتصادی اشتغال ساختار بررسی محل اشتغال در داخل محدوده 3

 38311 خدماتی –کالبدی  مسکن تاق  3-1دارا بودن  31

 یافته های تحقیق:  منبع

 و پیشنهادات  نتیجه گیری

 گسترش و گیری شکل روند یکی از مهمترین اقدامات برای حل معضل اسکان غیر رسمی شناسایی تأثیر گذارترین عامل ها در

با پی بردن به این موضوع می توان در قالب برنامه ریزی و تدوین راهکارهایی از پیامدهای نامطلوب و رشد . اسکان غیر رسمی است

               اد و توسعه سکونتگاه های که شناسایی ریشه ها و علل ایج آنبا توجه به هدف  در این تحقیق. جلوگیری نموداین سکونتگاه ها 

که با استفاده . مد نظر بوده استشهر قدس می باشد و در نهایت ارزیابی تأثیرگذارترین شاخص در ایجاد این سکونتگاه  غیر رسمی

فرهنگی نسبت به سایر عامل های دیگر از اهمیت باالتری  –له بیانگر آن است عامل اجتماعی نتایج حاصاز روش تحلیل عاملی 

خدماتی می باشد و عامل اقتصادی در مرتبه  –عامل دوم زیرساختار ، کالبدی . برخوردار است و بعنوان عامل اول مطرح می شود

  .می گیرد آخر قرار

ن گفت که بعد اجتماعی نسبت به سایر بعد ها از اهمیت باالتری برخوردار بوده از نتایج بدست آمده روش تحلیل عاملی می توا

سال گذشته و جذب افراد غیر بومی با بافت چند قومی و قبیلگی در منطقه نشان  1با توجه به افزایش تراکم جمعیت در طی . است

همچنین تأثیرگذاری . سکان غیر رسمی استدهنده مهاجرت کنترل نشده افراد از روستاها و شهرهای دیگر به محدوده های ا

سرپرست در وضعیت خانواده عامل مهم دیگری شناخته شده است که افراد خانواده را به سمت مهاجرت به منظور اسکان و اشتغال 

این افراد بعلت نداشتن تحصیالت و تخصص و کمبود درآمد به شغل های کاذب روی می . در بخش های غیر رسمی سوق می دهد

ورند و در آخر ارتقاء نقش زنان به لحاظ سطح تحصیالت و فراگیری مهارت ها برای کسب فرصت های شغلی و تأثیر مستقیم آن آ

 .بر درآمد خانوار مد نظر قرار می گیرد

اصوالً مناطق اسکان های غیر رسمی . دومین بعد مهم و تأثیرگذار در اسکان های غیر رسمی شهر قدس بعد کالبدی بوده است

بصورت خودرو در زمین های بدون برنامه ریزی شده شکل و گسترش می یابد که معموالً فاقد تأسیسات زیربنایی بوده و مسئوالن 

هدایت فاضالت به بیرون و وجود معابر نامناسب در . ر ساخت های این مناطق نمی دانندخود را موظف به تأمین و نظارت بر زی

وجود برق در این . محدوده اسکان های غیر رسمی شهر قدس از مواردی است که روش تحلیل عاملی بدان اشاره نموده است
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که براحتی و دور از چشم مسئوالن صورت مناطق نشان دهنده استفاده غیر رسمی از تأسیسات زیر بناهایی شهر قدس می باشد 

اتاق در واحد های مسکونی محدوده های اسکان غیر رسمی شهر قدس است که این امر با  3مورد دیگر حداکثر داشتن . می گیرد

ی غیر توجه به تراکم زیاد افراد در واحد مسکونی با زیر بنای کم ، نشان دهنده سطح پایین کیفیت زندگی افراد در سکونتگاه ها

 . رسمی است

با توجه به نتایج حاصل از روش تحلیل عاملی نداشتن بیمه و محل اشتغال در داخل محدوده در بعد اقتصادی تأثیرگذارین عامل در 

بیمه نبودن سرپرست خانوار بدلیل بیکاری یا اشتغال در بخش غیر رسمی است و . سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس می باشد

. در نتیجه این افراد با فقر و وضعیت نامطلوب اقتصادی مواجه هستند. ا نداشتن مهارت و تخصص و درآمد کافی داردارتباط زیادی ب

امتیاز باالی محل اشتغال در داخل محدوده سکونتگاهی نشان دهنده تمایل افراد به اشتغال در نزدیکی محل سکونت خود می باشد 

         از این مورد . قدس نقش مکان خوابگاهی را برای کالنشهر تهران ایفا نمی کنندو حداقل محدوده های اسکان غیر رسمی شهر 

            می توان در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد توانمند سازی کمک گرفت و با ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای 

اشتغال در بخش غیر رسمی کمک جلوگیری از   بیکاری و بخش های تولیدی و صنعتی در داخل محدوده سکونتگاهی به کاهش

 . در نهایت این امر موجب افزایش درآمد ، کاهش فقر و بهبود وضعیت زندگی خواهد شد. بسزایی نمود

با توجه به مرحله شناخت و تحلیل های صورت گرفته برای مشخص شدن تأثیرگذار ترین عامل ها در شکل و توسعه محدوده های 

های غیر رسمی شهر قدس می توان برنامه ای در قالب دو مرحله به منظور ساماندهی این سکونتگاه ها به لحاظ  سکونتگاه

سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس بدلیل موقعیت جغرافیایی این شهر بعنوان . اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی ارائه نمود

بسیاری از کارخانجات مادر و بزرگ صنعتی در خود یکی از مهمترین  بزرگترین شهر در غرب استان تهران و به دلیل جای دادن

 .شهرهای مهاجر پذیر محسوب می شود که با مشکالت جدی روبرو است

  ارتقاء وضعیت سکونتگاه های قبلی افراد ساکن در اسکان غیر رسمی: مرحله اول 

  تثبیت و کنترل وضع موجود سکونتگاه های غیر رسمی : مرحله دوم 

چرا . رسمی برای جلوگیری و کنترل توسعه این سکونتگاه ها بصورت خودرو است غیر های سکونتگاه موجود وضع کنترل و تثبیت

بخصوص زمانی که . شودمیکه عدم جلوگیری از توسعه آنها مشکالت را غیر قابل کنترل کرده و هم حل این موضوع از کنترل خارج 

این مرحله . وسعه مد نظر هستند در طرح آمایشی کاربری آنها مشخص نشده باشدزمین های بایر و خالی از سکنه که برای ت

اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا از روند توسعه خودرو این سکونتگاه ها جلوگیری می شود تا در آینده به تهدیدی برای محدوده 

ارتقاء وضعیت زندگی یک . عی و اقتصادی استاسکان غیر رسمی به عنوان معلولی کالبدی نشأت گرفته از علل اجتما. تبدیل نشود

 .الزام عملکردی در جهت کارآیی کل سیستم منطقه کالنشهری تهران می باشد
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