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تبسیخ وكول97/05/27 :
تبسیخ پزیشؽ97/09/19 :
چکیدٌ

ثههم مههواصاد سؿههذ اثشؿههرششبر قههش ؿههرشی دس کـههوسشبی جرههبس ػههوز ا ههضایؾیب تههم .تههبمین حهه
ػکونت دس ػکونتگبهشبی غیشسػمی مهیتوانهذ صمینهمػهبص ثرجهود محهیط صنهذگی قهشا ثبؿهذ و دس كهوسد
تأمین حه ػهکونت و منهبثز صز آنهبس قبدسنهذ ؿهشایط مؼهکن و صنهذگی خهود سا استقهبب ثخـهنذ .شهذ
این تحقی ثشسػی تهأ یش امنیهت حه مؼهکن ثهش کیفیهت صنهذگی دس ػهکونتگهبهشهبی غیشسػهمی اػهت.
تحقیهه حب ههش توكههیفی – تحلیلههی اػههت و اص سوؽ پیمبیـههی و اػههنبدی ثههشای جمههز آوسی داده شههب
اػتفبده ؿذ .جبمعهم آمهبسی ایهن پهظوشؾ نمونهم مهوسدی اوصوس تپهم مهیثبؿهذ کهم ثهش اػهبع ػشؿهمبسی
ػبل  90جمعیت جمعیتی ثبلغ ثهش  5000نفهش مهیسػهذ .حجه نمونهم ثهب اػهتفبده اص شمهول کهوکشاس 248
نفش ثمدػهت آمهذ و ثهممنظهوس دػتشػهی ثهم جبمعهم آمهبسی اص سوؽ نمونهمگیهشی تلهبد ی ػهبده اػهتفبده
ؿذ .اثهضاس جمهزآوسی تحقیه پشػـهنبمم اػهت کهم اص ااتجهبس كهوسی ثشخهوسداس اػهت و میهضاس پبیهبیی آس
نیههض  0.76اػههت .ثههشای تجیههین یب تههمشههب اص آصمههوس سگشػ هیوس و شمجؼههت ی اػههتفبده ؿههذه اػ هت .طج ه
آصموسشبی آمهبسی ثهین تهأمین حه ػهکونت و شمهمی اثعهبد کیفیهت صنهذگی ساثطهمی معنهیداسی وجهود
داسد .یب تههمشههبی ایههن تحقیه نـههبس داد کههم تههأمین حه ػههکونت تنرههب دس یه ثعههذ یعنههی ثعههذ ادساکهی
توانؼتم تأ یش چـ گیشی سا دس و عیت این قـش ایجبد کنذ.
واژهگان کلیدی :تأمین ح مؼکنر کیفیت صنذگیر نبثشاثشیر صیؼت غیشسػمیر اوصوس تپم.

دانـجوی دکتشی جبمعمؿنبػیر واحذ ترشاس مشکضیر دانـ به آصاد اػالمیر ترشاسر ایشاس.
اػتبد و اضو شیئت المی گشوه الوز اجتمبایر دانـ به الضششار ترشاسر ایشاس( .نویؼنذه مؼئول).
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مقدمٍ

مؼههکن اشمیتههی ثنیههبدی دس پیـههش ت و تشقههی انؼههبس داسد .دس ػههبل  1948ػههبصمبس ملهه دس ثیبنیههم
جربنی حقهو ثـهشر ؿهشا داد کهم شهش کؼهی ثهشای دػهتیبثی ثهم یه ػهط اػهتبنذاسد منبػهت صنهذگی
ثههشای ػههالمتی و ثرضیؼههتی خههود و خههبنواده اؽ ؿههبم غههزار لجههبعر مؼههکن و مشاقجترههبی ثرذاؿههتیر و
خههذمبد اجتمههبایر حقههی داسد (Choguill, 2007: 143ر ثههم نقهه اص حکیمههی و دی ههشاسر .)197 :1390
دس اك ػی و ی قبنوس اػبػی کـوس مب نیهض ثهش دػتشػهی ثهم مؼهکن منبػهت ثهشای شهش ایشانهی كهحم
گزاؿتم ؿذه اػت .اص طش ی ثین نیبصشهبی اولیهم ثـهش (غهزار لجهبع و ػهشپنبه) تهبمین ػهشپنبه مـهک تهشین
آنرب اػت ( کویبسر  .)15 :1364دػتشػهی ثهم مؼهکن منبػهت ثهشای خبنواسشهبی ؿهرشی ثهم ویهظه اقـهبس
آػهیت پهزیش اص مرمتههشین چهبلؾ شهبی کـههوسشبی کمتهش توػههعم یب تهم اػهت .گههضاسؽ نرهبیی کمیؼهیوس
ثشانهتر آؿهکبسا مؼهکن سا ثهم انهواس یکهی اص نیبصشهبی کلیهذی جرهبس جنهوة ؿهنبخت ( Hewitt, 1998:
 .)413ثههشآوسد م هیؿههود کههم  20دسكههذ اص ک ه جمعی هت جرههبس بقههذ مؼههکن منبػههت اػههت .مؼههئلمی
مؼهکن دس ایهشاس نیهض یکهی اص اكههلیتهشین دغذغهم شههبی مهشدز و ػیبػههتگهزاساس اػهت .ثههم ویهظه آنکههم
اػههکبس غیشسػههمی دس ایههشاس دس ػههبلربی اخیههش سونههذی ضاینههذه یب تههم اػههت .شمانههبس کههم وصیههش ساه و
ؿرشػبصی اخیشاً ااهالز کهشده اػهت حهذود  18میلیهوس نفهش اص  55میلیهوس نفهش جمعیهت ؿهرشی ایهشاس دس
حبؿیمشب صنهذگی مهیکننهذر دس نتیجهم معهبدل یه ػهوز ؿهرشونذاس ایهشاس حبؿهیمنـهین شؼهتنذ .یکهی اص
ویظگیشبی ػکونت بهشبی غیشسػمیر نجهود امنیهت دس ػهکونت اػهت کهم ثهب انهبوینی مبننهذ سػهمینجهودس
مبلکیت ثهم آس اؿهبسه مهیؿهود  .ثنهبثشاین ثهش آس ؿهذی تهب دس ایهن تحقیه ثهم ساثطهمی امنیهت تلهش و
کیفیت صنذگی دس ػکونتگبهشبی غیشسػمی دس محذودهی اوصوس تپم سا ثشسػی کنی .
امههشوصه مؼههب ؿههرشیر دس نتیجههمی شآینههذ نیشومنههذ ػههشمبیمر نقـ هی تعیههینکننههذه دس صنههذگیشههبی
سوصمشهی انؼبسشب یب تم انذ .شاینهذ جرهبنی ؿهرشیؿهذسر شمهبس طهوس کهم اص كهفت جرهبنی آس مـهخق
اػتر دی هش محهذود ثهم ثشخهی ؿهرششبی ثشخهی کـهوسشب نیؼهت .حهب تمهبز کـهوسشب و ؿهرششبر دسگیهش
این شاینذ شؼتنذ .ثم تعجیهشیر شاینهذ ؿهرشیؿهذسر ثهم هبکتوس ثشػهبصنذه و تعیهینکننهذهی الهش حب هش
تجذی ؿذه اػت .این شاینذر منطقهی دسونهی داسد کهم دس واقهز منطه تکبمه یب تهمی ػهشمبیم اػهت .ایهن
منط ر کهم ثهش ػهودآوسی پیوػهتم ثیـهتش مجتنهی اػهتر و دس ؿهک نیشویهی اینهی امه مهیکنهذر حهب
تمههبز اشكههمشههبی صنههذگی سا دسمهینههوسدد .اص ؿههرششبی قی هش کـههوسشبی ثههم اكههطالا جنههوة گش تههم تههب
ؿههرششبی شوتمنههذ کـههوسشبی ؿههمبلر شههش ی ه ثههم ؿههکلیر دسگی هش و دػههتخوؽ ای هن منط ه و نی هشوی
جربنی شؼتنذ .ػشمبیمر حب ضهب سا نیهض مبننهذ صمهبسر تلهش ر و ثهم ثخـهی اص خهود تجهذی کهشده اػهت.
ح هب خههود ضههبر دس قبلههت ؿههرششبر صیشػههبختشههبی ؿههرشیر مؼههکن ؿههرشیر ثبصنمههبییشههبی ؿههرشیر

بررسی تأثیر اهٌیت حق هسکي بر کیفیت زًدگی رٍزهرُی ساکٌاى . . .

ؿجکمشبی س توآمهذ و  ...دس ساػهتبی منطه ػهشمبیمر تولیهذ و ثبصتولیهذ مهیؿهود .ؿهرش ثهم انهواس مشکهض
گشدؽ [پولر کهب و  ...و ملهش ر شاینهذ تولیهذ و ثبصتولیهذر و ثهم تعجیهشی که جبمعهم سا دگشگهوس کهشده
اػت .شبنشی لو وس ر نظشیمپشداص ثشجؼتمی ؿرشیر اص این شاینذر ثب انواس تولیذ ضب نبز میثشد.
ػههشمبیمداسی ثههم طههوس تههبسیخی ثههم تـههذیذ شآینههذشبی ؿههرشیؿههذس کمهه کههشده اػههت صیههشا
كنعتیؿهذسر تمشکضشهبی اظیمهی اص ا هشاد سا نهم تنرهب ممکهن کهم اص لحهبا اقتلهبدی نیهض مطلهوة کهشد
( .)Castells, 1977; Harvey, 1985. Cited in Purcell, 2008: 91دس نتیجههمر ایؼههتبدگی دس ثشاثههش
ػههشمبیمداسی اص مههذدشههب پ هیؾ مـخلههمای ؿههرشی پی هذا کههشده اػههت .دس ػههشمبیمداسیر تجمههز ضههبییر
شه كههش مشههبی اقتلههبدی تولیهذ مهیکنههذ و شه اوامه غیشاقتلههبدی و دس نتیجههم صیهبسآوس .ایهن ثههذاس
معنبػههت کههم ػههشمبیمداسی ثبی هذ پیوػههتم دسگی هش نههوای تخشی هت خههال ثبؿههذ :قطههز ػههشمبیمگههزاسی دس
نبحیمای ثب ػودآوسی پبیین و ػهشمبیمگهزاسی دوثهبسه دس نهواحیای کهم نویهذ ثبصگـهتی ثیـهتش سا مهیدشنهذ.
تحشک/جبثجبیی ػشمبیم شمواسه ثخؾ جذایینبپزیش ػودآوسی آس ثوده اػت.
ثم گواشی تجشثهمی ػهبلشهبی اخیهش کهم آ هبس و پیبمهذشبیؾ سا مهیتهواس ثهم سوؿهنی دس ػهط ؿهرش
ترشاس مـبشذه کشد هه کم اص جملم ثشجؼهتمتهشین آسشهب مهیتهواس ثهم سوا انهبسگؼهیختمی ػیبػهتشهبی
نئههولیجشالی اص ػههوی دولههتشههب دس ػ هی ػههبل گزؿههتمر مبننههذ خلوك هیػههبصیشههبی گؼههتشده دس حههوصهی
حم ونق امومیر آمهوصؽر دسمهبسر اؿهت بل و  ...اؿهبسه کهشد (ثهشای مثهبل ن هبه کنیهذ ثهم :مهبلجو 1386ر
مههبلجو 1394ر كههذاقت 1392ر كههبدقی ثشوجنههی  )1392هههه اػههتذ ل مههیؿههود کههم نیشوشههبی داخلههیر
ثیـتش تبثز نیشوشب و شاینذشبی ؿرشیؿذس و نئولیجشالیضاػیوس دس ػط جربنی شؼتنذ.
شمبنطوس کهم شهبسوی مهینویؼهذ (ن هبه کنیهذ ثهم :تشکمهمر  )1393ضهب ػیبػهی اػهت صیهشا چ هون ی
ثبصنمبیی ضب پیبمهذشبیی داسد :پیبمهذشبیی دس خلهوف ایهنکهم ثهم چهم منظوسشهبییر اص ػهوی چهم کؼهیر
چم صمبنی و چشا اػتفبده میؿود .ثش این مجنهبر دس ایهن پهظوشؾ مهیکوؿهی تهب اثتهذا ثهب اػهتفبده اص ادثیهبد
انتقبدی موجود دس ایهن حهوصهر چهبسچوة گؼهتشدهتهشی سا ثهشای تجیهین مؼهئلمی طهشد اجتمهبای و ضهبیی
ههشاش نمههبیی  .دس واقههز تههالؽ مههیؿههود تههب مؼههئلمی اػههکبس غیشسػههمی سا دس پیونههذ ثههب مؼههئلمی
گؼههتشدهتههش قههش ضاینههذهی ؿههرشی دس مقی هبع جرههبنی و ػههبصوکبسشبی ثبصتولیذکننههذهی آس تجیههین کن هی .
صیشا ثم نظش مهیسػهذ ثخـهی اص مؼهئلمر خهود ن هبه غبلهت دسثهبسهی ایهن پذیهذه ثبؿهذ کهم ثهب مؼهئلم ثهم
ؿکلی تقلیه گشایبنهم ثشخهوسد مهیکنهذ .ػهپغر کوؿهیذه مهیؿهود تهب ثهب اػهتفبده اص چنهین چهبسچوثیر ثهم
ثشسػهی یه نمونههمی خههبف پشداختههم ؿههود .دس ایهن قؼههمتر ثههب تمشکههض ثههش یکهی اص مره تههشین مؼههب
ػههکونتگههبهشههبی غیشسػههمیر یعن هی مؼههئلمی ح ه ػههکونت و امنی هت تلههش ر ثههم ثشسػ هی نقههؾ آس دس
کیفیههت صنههذگی سوصمههشهی ػههبکنبس ایههن نههواحی پشداختههم مههیؿههود .ثههشای ایههن منظههوسر محههذودهی
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اوصوستپمی ثومرنر کهم دس حهبل حب هش ثخـهی اص ؿرشػهتبس پهشدیغ ثهم ؿهمبس مهیسود ثهشای مطبلعهمی
مههوسدی انتخههبة ؿههذه اػههت .اوصوستپههمر یکههی اص منههبطقی اػههت کههم ثههم سوؿههنیر ثیههبن ش شاینههذشبی
ػیؼتمبتی طشد اجتمبای و ضبیی اػت.
مؼههبلم اػههکبسشههبی غیشسػههمی دس منههبط ؿههرشی کـههوسشبی جرههبس ػههوز یک هی اص اههواسم سؿههذ
ضآینههذه ؿرشنـ هینی و ا ههضایؾ جمعی هت ؿههرششب و قههذاس نظههبز یکپبسچههم مههو ش مههذیشیت ؿههرشی تلق هی
میؿود .آمبسشهبی اسا هم ؿهذه اص جبنهت ػهبصمبسشهبی ثهینالمللهی نـهبس مهیدشهذ کهم حهذود یه ؿـه
جمعیت جربس دس منبط صاغمای و حبؿیمای صنذگی میکننذ (شبدیصادهر .)10 :1382
دس آخشین گضاسؽ مشکض اػهکبس ثـهش آوسده ؿهذه اػهت کهم ثهین یه ػهوز تهب یه چرهبسز جمعیهت
ؿرشی جربس دس قش مطل ثهم ػهش مهیثشنهذر دس شمهین استجهب کمیؼهیوس جرهبنی آینهذه ؿهرششب دس قهشس
ثیؼتویک میالدی نیض شـهذاسی داده اػهت کهم ثهم مهواصاد سؿهذ اثشؿهرششبر قهش ؿهرشی دس کـهوسشبی
جرههبس ػههوز ا هضایؾیب تههم و ثخههؾشههبی امههذهای اص ؿرشنـهینی ثههش پبیهم اقتلههبد غیشسػههمی شمههشاه ثههب
گؼتشؽ ػکونتگبهشبی غیشسػهمی كهوسد گش تهم و دس آینهذه نیهض كهوسد خواشهذ گش هت .ایهن گهشایؾ
سا غیشسػمی ؿذس ؿرشنـهینی مهینبمنهذ (كهشا یر ) 5 :1385؛ کهم ثهم دنجهبل خهود موجهت ثهشوص ػهکونت
غیشقبنونی صمینر کمجود مؼهکنر خهذمبد ؿهرشیر ثیکهبسی و غیهشه گشدیهذه اػهت .دس ایهشاس اػهکبسشهبی
غیشقههبنونی نههوای اػههکبس دسوس یههب مجههبوس ؿههرششب شؼههتنذ کههم داسای ػههیمبیی نبخوؿههبینذ و ثههب تی
نبمتعههبس ثههب ؿههرش ثههوده و ثههب نههبزشههبیی شه چههوس حبؿهیمنـهینیر اػههکبس غیشسػههمیر ػههکونتگههبهشههبی
خودسور ثذوس ثشنبممر نبمنظ و بقذ مقشساد اص آس شهب نهبز ثهشده مهیؿهود .ػهبکنبس ایهن ػهکونتگهبه شهب سا
اقـههبس که دسآمههذ و گههبه مرههبجشینی سانههذهؿههذه اص ػههوان طجیعهی و انؼههبنی مبننههذ جنه و یهب مرههبجشینی
سوػتبیی ثب ػبثقم ک ؿرشنـهینی تـهکی مهیدشنهذ .ثهشآوسد مهیؿهود کهم یه شـهت جمعیهت ؿهرشی
کـوس دس ػهکونتگهبهشهبی غیشسػهمی مؼهتقش ثبؿهنذ و تهذاوز سونهذ موجهود نؼهجت آس سا دس اثتهذای دشهم
آینذه ثم ی چربسز و تعذاد آس سا ثم ثیؾ اص دو ثشاثش خواشذ سػبنذ (نجبتیر .)32 :1385
ؿبخلمشهبی چنهین منهبطقی معمهو ً ثهب اهواملی نظیهش قهذاس خهذمبد پبیهمر قهذاس امنیهت تلهش
صمینر ػکونت خبنوادهشبی ک دسآمذ و واثؼهت ی ؿهذیذ ثهم شكهتشهبی ؿه لی غیشسػهمی ثیهبس مهیؿهود
(شبسویر  )72 :1376اص میبس ؿبخلمشهبی ثیهبس ؿهذه ؿهبخق امنیهت تلهش صمهین دس ػهبلشهبی اخیهشر
توجههم ثؼ هیبسی اص ػههبصمبسشههبی جرههبنی سا ثههم خههود جلههت کههشده اػههت ثههم طههوسی کههم دس ػههبل 2003
ػهبصمبس اػههکبس ثـههش اص قهذاس امنیهت تلههش صمهین دس ػهکونتگههبهشههبی غیشسػهمی ثههم انههواس ابمه
اكههلی محشومی هت اقتلههبدیر اجتمههبای و کبلجههذی ی هبد کههشده اػههت )UN-habitant, 2003( .ثههم گفتههمی
ششنبنههذو دو ػههوتو ( )2000خبنههمشههبی ثههذوس ػههنذ تنرههب خبك هیت ػههشپنبه داسنههذ و اص مضای هبی اقتلههبدی و
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اجتمبای ثی ثرشهانذر این دسحبلی اػت کهم خبنهمشهبی ثهب ػهنذ سػهمی مهیتواننهذ دس ثهبصاس ػهشمبیم حیهبد
دی شی سا ثشای مبلکبس خود ثهم شمهشاه داؿهتم و ثهشای خهبنواده قیهش تحهول اقتلهبدی ثضسگهی ثهم حؼهبة
آیذ ( )Desoto, 2000توجم ثم این امهش موجهت توجهم ثؼهیبسی اص ػهبصمبسشهبی جرهبنی شه چهوس ػهبصمبس
اػکبس ثـش و ثبن جربنی نؼهجت ثهم امنیهت تلهش دس اػهکبس غیشسػهمی ؿهذ ثهم طهوسی کهم ػهبصمبس
اػکبس ثـش دس ػبل  2003ثم تریهم گهضاسؽ دس ایهن صمینهم دس اکثهش کـهوسشبی جرهبس ػهوز جرهبس اقهذاز
کشد.
دس ایهشاس نیهض سؿههذ ضاینههذه نبؿهی اص ا ههضایؾ جمعیهت و ا ههضایؾ مرههبجشد نبؿهی اص نجههود ااتههذال دس
ثشنبمههمسی هضی مکههبنیر اجتمههبای و اقتلههبدی کـههوس ثههم شمههشاه تلههمی دولههتشههب دس تمشکههض ی هب ایجههبد
عبلیهتشههبی اقتلههبدیر اجتمههبایر تبػیؼههبتی و جبرثههمشههبی دی ههش مرههبجشثشان یضر ثهیؾتههشین تههأ یش سا دس
گؼههتشؽ اثعههبد کبلجههذی و اجتمههبای کههالسؿههرششب و ؿههک گیهشی ػههکونتگههبهشههبی غیشسػههمی داؿههتم و
ثههذین ػههبس ا ههشاد قبث ه توجههم و دس ا هین حههبل اجتنههبة نبپههزیشی سا ثههش صنههذگی ؿههرشی گزاؿههتم اػههت
(خبکپوس و دی هشاسر  .)56 :1388ثهم اجهبسد دی هش تمشکهض توػهعم دس ؿهرششب و توجهم ثهم مفهبشی کبلجهذی
كههش و غفلههت اص اشههذا اجتمههبای توػههعم ؿههرششبر ؿههرششب سا ثههب چشخههمی نههبمطلوثی اص اههذز تعههبدل
اقتلبدیر اجتمهبای و صیؼهت محیطهی سوثهمسو کهشده و چهبلؾ شهبی ثهی ػهبثقمای سا مبننهذ قهشر اػهکبس
غیشسػههمیر تعبس ههبد ششن هیر نههضول کیفی هت صنههذگی و غی هشهر ههشاسوی آسشههب نرههبده اػههت (س ههویبسر
.)32-28 :1381
پههغ اص ػههبلشههبی  1341و  1342سؿههذ اػههکبس غیشسػههمی ثههم حههذی سػههیذ کههم لههضوز تحقیقههبد و
پظوشؾشبی مختلف دس مهوسد اػهکبسشهبی غیشسػهمی توػهط مشاجهز دولتهی و دانـه بهشهب و پظوشـه شاس
اجتمبای موسد تأکیذ قشاس گش هت و اص آس صمهبس ثهم ثعهذ پهظوشؾشهب و تحقیقهبد متعهذدی جمهزآوسی ؿهذه
اػههت .دس دشههمشههبی 1350ر  1360و  1370مطبلعههبد مختلفههی توػههط ػههبصمبسشههبی دولتههی مخلوكههبً
ػبصمبس ثشنبمموثودجم و دانـه بهشهب انجهبز ؿهذه دس دشهمی  1380ثهب مطهشا ؿهذس سویکهشد توانمنذػهبصی
مطبلعبد متعذدی ثهب محوسیهت توانمنذػهبصی كهوسد گش هت .دس ایهن مطبلعهبد ثهم كهوسد که سنه ثهم
مؼبلمی ح ػکونت صمین و مبلکیت دس اػکبسشبی غیشسػمی پشداختم ؿذه اػت.
سویکشد غبلت این تحقیقهبد ثیـهتش دس ثشقهشاسی ساثطهم ثهب نهوی مبلکیهت خهبنواده یهب اوامه اجتمهبای
شمبننذ میهضاس مـهبسکت خهبنواس دس طهشاشهبی ثرؼهبصی مهی ثبؿهذ کهم ایهن مطبلعهبد سا مهیتهواس ثهم دو
دػههتمی کلههی تقؼههی کههشد .دػههتمی اول ؿههبم مطبلعههبتی اػههت کههم دس قبلههت طههشا توانمنذػههبصی
ػههکونتگههبه شههبی غیشسػههمی دس ؿههرششبی تجشیههضر ثنههذساجبعر صاشههذاسر کشمبنـههبه و ػههننذ اجههشا ؿههذه
اػههت .دػههتمی دوزر ؿههبم پههظوشؾشههبی متعههذدی اػههت کههم توػههط پظوشـ ه شاس دانـ ه بشی انجههبز
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پزیش تههم اػههت .دس ایههن تحقیقههبد ثههشای ایجههبد و استقههبب امنیههت مبلکیههت دس اػههکبسشههبی غیشسػههمیر
سویکشد قبنونی کشدس مبلکیت توكیم ؿذه اػهت .اص مره تهشین آسشهب مهیتهواس ثهم پهظوشؾ آقهبی محؼهن
ااتلبمی پوسر حجیت نجبتی ششیغ و جواد ثربدسی اؿبسه کشد.
مطبلعبد جواد ثرهبدسی ثهم ثشسػهی ػهط مـهبسکت مهشدز و تهأ یش ااطهبی ػهنذ مبلکیهت دس ا هضایؾ
مـبسکت مشدمی دس ؿهرشک ػهعذی ؿهیشاص پشداختهم اػهت .نتهبیت ایهن تحقیه نـهبس اص ساثطهمی معنهبداس
قههوی ثههین ااطههبی ػههنذ مبلکیههت و ا ههضایؾ مـههبسکت مههشدز دس طههشا ثرؼههبصی داسد (ثرههبدسیر .)1386
اههالوه ثههش ایههن حجیههت نجههبتی شههشیغ پبیههبسنبمههمی خههود سا تحههت انههواس ثرجههود کیفیههت صیؼههت دس
اػههکبس شههبی غیشسػههمی ثههب اػههتفبده اص ساشجههشد توانمنذػههبصی اجتمباههبد محلههی دس محلههمی خلی ه آثههبد
تجشیض تذوین کهشده اػهت .نتهبیت تحقه وی نـهبس مهی دشهذ کهم ثهین نهوی مبلکیهت خبنواسشهبی محلهمی
خلیهه آثههبد ؿههرش تجشیههض و مت یششههبی میههضاس مـههبسکت ػههبکنبس دولههت و ؿههرشداسی و ؿههشکت دس
عبلیتشهبی امهومی ساثطهمی معنهبداسی وجهود نهذاسد( .نجهبتی شهشیغر  )1385شه چنهین دس ػهبل 1381
ساثطم ی ثین نوی مبلکیت خبنواس ثهب میهضاس مـهبسکت خهبنواس دس طهشا ثرؼهبصی توػهط آقهبی ااتلهبمیپهوس
دس یکی اص محالد غیشسػمی ؿهیشاص ػهنجیذه ؿهذه اػهت .نتهبیت ایهن تحقیه نـهبس داده اػهت کهم ثهین
این دو مت یش ساثطمی معنیداسی وجود داسد (ااتلبمیپوسر .)1381
دس اغلت کـوسشبی توػعم یب تهم و دس حهبل توػهعم دس مهوسد امنیهت حه مؼهکن تحقیه شهبی خهوثی
توػط ػبصمبسشبی جربنی شمبننهذ ػهبصمبس اػهکبس ثـهشر ثبنه جرهبنی و غیهشه انجهبز ؿهذه اػهت .ثهشای
نمونم دس ػهبل  1999ثهب حمبیهت ػهبصمبس اػهکبس ثـهش تحقیقهی توػهط دػهوصا ثهب شهذ ثشسػهی استجهب
ثین امنیت تلش و ثرجهود ؿهشایط مؼهکن دس  5ػهکونت گهبه غیشسػهمی دس ؿهرش ساکفیه ثشصیه انجهبز
ؿههذ .یب تههمای تحقیه نـههبس داد کههم ثههین مت یههش ثرجههود ؿههشایط یضیکههی مؼههکن و امنیههت حه مؼههکن
ساثطهمی معنهیداس قهوی وجهود نهذاسد ( .)De Souza, 1999دس تحقیه دی هشی ثهب انهواس حقهو مبلکیهت
امنیههت تلههش و قههشای ؿههرشی دس ؿههرش متشومبنیلیههب توػههط امههب پشیههو و کشیؼههتین کشػههول دس ػههبل
 2014انجبز ؿذه اػت .این تحقیه ثهش آس اػهت کهم امنیهت حه مؼهکن تنرهب نبؿهی اص اهواملی شمبننهذ
ػنذ قبنونی و سػهمی دولتهی نیؼهت ثلکهم دس کنهبس ایهن ػهنذ مت یششهبی دی هشی شمبننهذ خهذمبد پبیهم و
صیشػبختی محلم و شكتشبی ؿ لی پش امنیهت حه مؼهکن مهو ش مهیثبؿهذ .دس ایهن تحقیه آمهذه اػهت
کم ثشنبممشبی مؼکن قهشای ؿهرشی اص آسجهب کهم امنیهت حه صمهین و مؼهکن سا دس مت یششهبی مبلکیهت
جؼتجو میکننذ ثب ؿکؼهت مواجهم ؿهذهانهذ .ایهن تحقیه دس پبیهبس نتیجهم گیهشی کهشده اػهت کهم ثهشای
سػیذس ثم امنیت تلش صمین ثبیؼهتی ثشنبمهم شهبی مؼهکن ثهم ػهمت کهبشؾ قهش دس ػهکونتگهبهشهبی
غیشسػههمی ػههو داده ؿههود ( .)Porio, 2004اههالوه ثههش ایههن دس ػههبل  2005آس ثبػههت دس کوثههب طههی
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تحقیقههی ثههب انههواس « اسایههم ساشکبسشههب و ساشجشدشههبیی ثههشای ایجههبد امنیههت تلههش پبیههذاس دس اػههکبس
غیشسػمی» ثم این نتیجهم سػهیذه اػهت کهم ثشنبمهمشهبی ثرؼهبصی اػهکبسشهبی غیشسػهمی توػهط دولهت
ثشای رینعبس خهود هشودشهبی ثهبدآوسده ای سا ایجهبد کهشده اػهت و ثباه ثهب س تن اسصؽ صمهین و میهضاس
اجبسه مؼکن دس این ػکونتگبهشب میؿونذ .همن ایهنکهم ایهن ثشنبمهمشهب ثهب شضینهمشهبی پنرهبس شمبننهذ
اواسم و مبلیبد شمشاه شؼهتنذر ثهب ایهن وجهود تهالؽ شهبی كهوسد گش تهم ثهم هشوؽ مؼهکن اص ػهوی
قشای ؿرشی خت میؿود (.)Basset, 2005
ثب توجم ثم تفبػیش و میتواس گفهت کیفیهت صنهذگی ثهم انهواس یه ػهبصه نقهؾ مرمهی دس صنهذگی
اجتمبای داسد .ثهم گونهمای کهم دس دنیهبی امهشوص اهواملی کهم بقهذ حهذاق ؿبخلهمشهبی کیفهی دس اثعهبد
اجتمههبای ر اقتلههبدیر کبلجههذی و صیؼههت محیطههی ثبؿههنذر صمینههم دی ههش مؼههب اجتمههبای اص قجیهه
انحشا بد اجتمبای ر نبثشاثشیر اذز امنیتر ثیمبسیشب ر آموصؽ و  ...سا ثذنجبل داسد.
ثم منظوس پوؿهؾ تجیهین کبمه دس خلهوف اثعهبد ػهبصه کیفیهت صنهذگی دس ایهن تحقیه ثهب تأػهی اص
توكههیم شههبی ػههبصمبس مل ه ( )UN-habitant, 2003اثعههبد چربسگبنههم اجتمههبایر اقتلههبدیر کبلجههذی
و صیؼت محیطی مذ نظش قشاس گش تم اػهت .شمانهین واکهبوی ادثیهبد مو هوی نـهبس مهی دشهذ کهم ػهبصه
کیفیههت صنههذگی اص مت یششههبی ػههبختبسی متعههذدی متههأ ش اػههت .ثههب توجههم ثههم ؿههشایط حقههوقی -محیطههیر
پههظوشؾر دس ایههن نوؿههتبس كههش أ ثههم ثشسػههی تههأ یش امنیههت حه مؼههکن ثههش کیفیههت صنههذگی جبمعههم مههوسد
ثشسػی پشداختم ؿذه اػت.
مکبنیؼ ا شگزاسی امنیت حه مؼهکن ثهش کیفیهت صنهذگی ثهش اػهبع مهذل نظهشی تحقیه ثهم ؿهشا
صیش اػت:

عامل اجتماعی

عامل اقتصادی
کیفیت زودگی

عامل کالبدی

عامل زیستمحیطی

امىیت حق مسکه
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ثب توجم ثم مذل نظشی پظوشؾ و مجهبنی نظهشی و تجشثهی ش هیم شهبی پهظوشؾ ثهم ؿهشا صیهش مهوسد
ثجشػی قشاس خواشذ گش ت:
فرضیییا ایییل  :ثههم نظههش مههیسػههذ امنیههت حهه مؼههکن ثههش کیفیههت صنههذگی سوصمههشه دس
ػکونتگبهشبی غیشسػمیر نمونمی اوصوستپم تب یشگزاس میثبؿذ
فرضیاهای جزئ :
 -1ثم نظش مهیسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه اجتمهبای کیفیهت صنهذگی دس محلهمی اوصوستپهم
(ان یضه مـبسکت دس محلم) تب یشگزاس اػت
 -2ثم نظش مهیسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه اقتلهبدی کیفیهت صنهذگی دس محلهمی اوصوستپهم
(ػشمبیمگزاسی دس مؼکن) تب یشگزاس اػت
 -3ثهم نظههش مههیسػههذ امنیهت حه مؼههکن ثههش ابمه کبلجهذی کیفیهت صنههذگی دس محلههمی اوصوستپههم
(کیفیت مؼکن) تب یشگزاس اػت
 -4ثههم نظههش مههیسػههذ امنی هت ح ه مؼههکن ثههش ابم ه صیؼههتمحیط هی کیفی هت صنههذگی دس محلههمی
اوصوستپم (ثرذاؿت و ػالمت محلم) تب یشگزاس اػت
ابسار ي ريش

سویکشد کلی تحقیه حب هش توكهیفی -تحلیلهی اػهت .سوؽ تحقیه ر کتبثخبنهمای و میهذانی اػهت .ثهشای
تذوین ثخهؾ مجهبنی نظهشی اص مقبلهمشهب و تحقیه شهبی كهوسد گش تهمر ثهشای معش هی محهذودهی مهوسد
مطبلعم اص آمبس و اػنبد موجود (آمبسشهبی موجهود دس طهشاشهبی ؿهرشی مشثهو ثهم محلهم اوصوستپهم و آمهبس
ػشؿههمبسی امههومی نفههوع و مؼههکن ػههبل  )1390و ثههشای جمههزآوسی دادهشههبی مشثههو ثههم ثخههؾ
مطبلعههمی میههذانی اص پشػـههنبمم اػههتفبده ؿههذه اػههت .پشػـههنبمم دس شاینههذ تحقیه ر ثههش مجنههبی اشههذا و
چهبسچوة نظهشیر تهذوین ؿهذ .دس ایههن تحقیه ر جبمعهم آمهبسی شمههم ػهبکنین منطقهم اوصوس تپهم اص تواثههز
ؿرشػتبس ثومرن اػهت کهم ثشاػهبع ػشؿهمبسی ػهبل 1390ر حهذود  5000نفهش ثهوده اػهت .ثباػهتفبده اص
شمول کوکشاسر تعذادنمونم محبػهجم ؿهذه ثهشای پیمهبیؾ ر  248خهبنواس ثهوده اػهت کهم طهی سوؽ نمونهم
گیشی تلبد ی ػبده انتخهبة ؿهذه انهذ .ااتجهبس اثهضاس انهذاصه گیهشی (پشػـهنبمم) دس ایهن تحقیه ثشمجنهبی
ااتجههبس كهوسی کههم ثشاػههبع مجنههبی نظههشی و مـههوسد ثههب خجشگههبس ایههن مو ههوی طشاحههی و تعیههین ؿههذه
اػت .شمانهین ثهم منظهوس حلهول اطمینهبس اص پبیهبیی تحقیه ر اص آلفهبی کشونجهب اػهتفبده ؿهذه اػهت.
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مقههذاس آلفههبی ثذػههت آمههذه ثههشای پشػـههنبمم  0/76اػههت کههم ثشاػههبع اػههتبنذاسدشب وتوكههیم شههبی سوؽ
ؿنبختی این اذد دس محذوده قبث قجول وخوثی قشاس داسد.
یافتٍَا

یافتییاهییای تویییی ؛ دس جبمعههم مههوسد ثشسػههی  61/6دسكههذ اص ا ههشاد مههوسد ثشسػههی سا مههشداس و
 39/4دسكههذ سا صنههبس تـههکی مههی دشنههذ کههم ایههن اسقههبز مجههین حضههوس ثیـههتش مههشداس دس جبمعههم مههوسد
ثشسػی می ثبؿهذ 39/6 .دسكهذ اص ا هشاد مهوسد ثشسػهی ثهین  24تهب  39ػهبلم ر  28/8دسكهذ اص ا هشاد مهوسد
ثشسػههی ثههین  40تههب  55ػههبلم ر  9/8دسكههذ ثههین  56تههب  60ػههبلم و  21/7دسكههذ  60ػههبلم و ثیـههتش ثههوده
انذ کم این ا سقبز مجهین جهواس ثهودس جبمعهم مهوسد ثشسػهی مهی ثبؿهذ 91/3 .دسكهذ اص ا هشاد مهوسد ثشسػهی
متبشه و  8/7دسكههذ مجههشد ثههوده انههذ کههم مجههین حضههوس حههذاکثشی خبنواسشههبی متبشه مههی ثبؿههذ24/3 .
دسكههذ اص ا ههشاد ثههی ػههوادر  30/7دسكههذ اص ا ههشاد داسای مههذسک ػههیک ر  37/2دسكههذ داسای مههذسک دیههپل
و  7/8دسكههذ داسای مههذسک لیؼههبنغ و ثههب تش مههی ثبؿههنذ کههم نـههبس دشنههذه داسا ثههودس تحلههیالد دس
ػط متوػط میثبؿهذ .دس جبمعهم مهوسد ثشسػهی  46دسكهذ اص ا هشاد مهوسد ثشسػهی محه تولذؿهبس خهبس
اص ترشاسر  32دسكذ ترشاس و  22دسكهذ ثهومرن مهی ثبؿهذ کهم ایهن اسقهبز مجهین مرهبجش پهزیش ثهودس ایهن
منطقم میثبؿذ 12.1 .دسكذ اص ػهبکنین نهوی مبلکیهت خهود سا تهوا قی ااهالز کهشدهانهذ و تنرهب  5.6دسكهذ
داسای ػنذ سػمی شؼهتنذ یعنهی داسای حه قهبنونی مبلکیهت شؼهتنذ .شه چنهین  32.6دسكهذ گضینهم شهی
کهذاز سا انتخهبة کهشده انههذ کهم طجه ؿهواشذ ایههن ا هشاد کؼهبنی شؼهتنذ کههم اص نؼه اول متلهش ین کههم
شمانبس دس این منطقهم ػهبکن شؼهتنذ .اکثشیهت پبػهخ ویبس یعنهی  35.2دسكهذ ااهالز کهشدهانهذ کهم دس
 3تب  5ػبل گزؿتم ثهم ایهن محلهم آمهذهانهذ .دس حهبلی کهم قهط  15.6دسكهذ اص پبػهخ ویبس ثهم گضینهمی
 10ػبل و ثب تش پبػخ داده انذ کهم ایهن قضهیم ثهب جهواة ػهوال قجلهی کهم نـهبس مهیداد قهط  12دسكهذ
ػبکنین اص نؼ اول شؼتنذ شمخوانی داسد.
یافتٍَای استىباطی

فرضیا اول؛ ثم نظش مهیسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه اجتمهبای کیفیهت صنهذگی دس محلهمی
اوصوستپم (ان یضه مـبسکت دس محلم) تأ یشگزاس اػت
جديل ( :)1رابطٍ امىیت حق مسکه ي کیفیت زودگی اجتماعی
سطح معناداری

t

بتا

ضریب تبیین

f

0/000

3/83

0/271

0/061

14/74
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چوس مقذاس ػط معنبداسی اص مقهذاس  0/05کمتهش اػهت .هشم كهفش (اهذز تهأ یش امنیهت حه مؼهکن
ثش ابم اجتمبای کیفیت صنهذگی) سد مهی ؿهود .مت یهش مؼهتق مهوسد ثشسػهی (امنیهت حه مؼهکن) تهأ یش
معنبداس ثش سوی مت یش واثؼتم (کیفیت صنذگی اجتمبای) داسد.
فرضیا دوم؛ ثم نظش مهیسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه اقتلهبدی کیفیهت صنهذگی دس محلهمی
اوصوستپم (ػشمبیمگزاسی دس مؼکن) تأ یشگزاس اػت
جديل ( :)2رابطٍ امىیت حق مسکه ي کیفیت زودگی اقتصادی
سطح معناداری

T

بتا

ضریب تبیین

f

0/000

2/81

0/256

0/0273

2/47

چوس مقذاس ػهط معنهبداسی اص مقهذاس  0/05کمتهش اػهت .هشم كهفش (اهذز تهأ یش مت یهش امنیهت حه
مؼههکن ثههش ابم ه اقتلههبدی کیفیههت صنههذگی) سد مههیؿههود .مت یههش مؼههتق مههوسد ثشسػههی (امنیههت ح ه
مؼکن) تأ یش معنبداس ثش سوی مت یش واثؼتم (کیفیت صنذگی اقتلبدی) داسد.
فرضیا سوم؛ ثم نظش مهیسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه کبلجهذی کیفیهت صنهذگی دس محلهمی
اوصوستپم (کیفیت مؼکن) تأ یشگزاس اػت
جديل ( :)3رابطٍ امىیت حق مسکه ي کیفیت زودگی کالبدی
سطح معناداری

t

بتا

ضریب تبیین

f

0/000

7/034

0/143

0/186

49/475

چوس مقذاس ػهط معنهبداسی اص مقهذاس 0/05کمتهش اػهت .هشم كهفش (اهذز تهأ یش مت یهش امنیهت حه
مؼکن ثش ابم کبلجذی کیفیت صنهذگی) سد مهی ؿهود .مت یهش مؼهتق مهوسد ثشسػهی (امنیهت حه مؼهکن)
تأ یش معنبداس ثش سوی مت یش واثؼتم (کیفیت صنذگی کبلجذی) داسد.
فرضیا چهارم؛ ثم نظش میسػهذ امنیهت حه مؼهکن ثهش ابمه صیؼهتمحیطهی کیفیهت صنهذگی دس
محلمی اوصوستپم (ثرذاؿت و ػالمت محلم) تأ یشگزاس اػت
جديل ( :)4رابطٍ امىیت حق مسکه ي کیفیت زودگی زیستمحیطی
سطح معناداری

t

بتا

ضریب تبیین

f

00000

4/083

0/256

0/069

16/673
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چوس مقذاس ػهط معنهبداسی اص مقهذاس  0/05کمتهش اػهت .هشم كهفش (اهذز تهأ یش مت یهش امنیهت حه
مؼکن ثش ابم صیؼت محیطهی کیفیهت صنهذگی) سد مهی ؿهود .مت یهش مؼهتق مهوسد ثشسػهی (امنیهت حه
مؼکن) تأ یش معنبداس ثش سوی مت یش واثؼتم (کیفیت صنذگی صیؼتمحیطی) داسد.
ثعذ اص ثشسػی ش یبد ثم طوس کلهی مـهخق مهی ؿهود کهم امنیهت حه مؼهکن ثهیؾتهشین تهأ یش سا
ثش ثعذ اجتمبای کیفیت صنذگی داؿتم اػت.
بحث ي وتیجٍگیری

دشمشهب اػهت کهم مؼهئلمی قهش ؿهرشی ثهب انهبوین مختلفهی مهوسد اؿهبسه قهشاس گش تهم و مهیگیهشد:
ػکونتگبهشهبی قیشنـهین ؿهرشیر ػهکونتگهبهشهبی غیشسػهمیر حبؿهیمنـهینیر صاغهمنـهینیر ثب هتشهب
مؼئلمداسر ثب تشهبی شػهودهر اقتلهبد غیشسػهمی و  . ...طهشاشهب و ثشنبمهمشهبی مختلفهی ثهشای مقبثلهم ثهب
این مؼئلم تهذوین مهیؿهونذ .ثشخهی قهوانین و ثخهؾنبمهمشهبی دولتهی نیهض دس مقیهبعشهبی مختلهفر دس
ساػتبی پشداختن ثم این مؼئلم تلهویت و اجشایهی ؿهذه انهذ .امهب آناهم ؿهبشذؽ شؼهتی ر گؼهتشدهتشؿهذس
و طس تشؿذس اثعبد مؼئلم اػت .دس نتیجم ثبیهذ ثهم ایهن پشػهؾ پشداخهت کهم مؼهبلم چیؼهت چهم چیهضی
ثبا ثبصتولیذ این ؿشایط نبثشاثش میؿود
میدانی کهم ثیـهتش مؼهکن تولیذؿهذهر دس ؿهشایط کنهونی ثهشای هشوؽ دس ثهبصاس تولیهذ مهیؿهود نهم
ثههشای س ههز نیبصشههبی جبمعههمی ؿههرشیر ایههن ثیههبن ش کههب ییؿههذس ضاینههذهی مؼههکن ؿههرشی اػههت.
مؼکنشبیی کم نم ثشای س هز نیبصشهبی ؿهرشی ثلکهم ثهشای ػهودآوسی تولیهذ مهیؿهونذ .اص شمهین سو صز
اػت ن بشی انتقهبدی داؿهتم ثبؿهی ثهم مفهبشی سایهت .صیهشا ثهم نظهش مهیسػهذ سویکشدشهب و مفهبشی سایهت
نتوانؼهتمانههذ نقـهی دس ساػههتبی ثرجهود و ههعیت ایجههبد کننهذ .دس شمهین ساػهتب دس ادامههم ثهم ثحه امنیهت
تلش /مؼکن/ػههکونت و کیفیههت صنههذگی دس ثب تههبس صیؼههت غیشسػههمی مههیپههشداصی  .دس واقههز ثبیههذ
ثکوؿی دس تقبثه ثهب گفتمهبس جشیهبس غبلهتر مفهبشی و سویکشدشهبی ثهذی سا اسا هم کنهی  .صیهشا مفهبشیمی
کم این گفتمبس ثم کبس مهیگیهشد و تهشویت مهیکنهذ خهود ثباه تحشیهف مؼهبلم مهیؿهونذ و دس نتیجهم ثهب
تعشیفی ی ػویم ػبیش اثعبد پذیذه و مؼبلم سا نبدیذه میگیشنذ .دس ادامم این اداب تـشی میؿود.
اثتههذا دس نظههش داؿههتم ثبؿههی کههم اجههبسد «اػههکبس غیشسػههمی» نمههیتوانههذ تمبمیههت مفرههوز
«غیشسػمیت» سا دس خود جهبی دشهذ و دس نتیجهم تقلیه گشایبنهم اػهت .اػهکبس غیشسػهمی چنهبس ثبصنمهبیی
م هیکنههذ کههم گههویی غیشسػههمیتر او ً مؼههئلمای قلمشویههی اػههت و دوم هبً ثههم مؼههئلمی اػههکبس محههذود
میؿود .حبل آنکهم مهیدانهی غیشسػهمیت قهط قلمشویهی نیؼهت و ؿهبم شاینهذشبی قهبنونیر اجشایهی و
 ...شه مهیؿههود و دس اهین حههبل غیشسػههمیت مؼههئلمای كههش بً مههشتجط ثههب مؼههکن نیؼههت .شمانههبس کههم
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مؼئلمی مؼکن نیض ثم خودی خهود وجهود نهذاسد .مؼهئلمی مؼهکن شمهواسه دس پیونهذ ثهب مؼهئلمی اؿهت بل
معنبداس اػت .و غیشسػهمیت نیهض نمهیتوانهذ كهش ًب ثهم مؼهکن محهذود ؿهود .حتهب شاتهش اص ایهنر مؼهئلمی
غیشسػههمیتر دس صمینههم گؼههتشدهتههش تحههو د اخیههش دس کهه اقتلههبد جرههبنی معنههبداس اػههت .دس نتیجههم
شاینههذشبی مههبلیػههبصی ضاینههذهر وجههم دی ههشی سا اص غیشسػههمیت تـههکی مههیدشنههذ .ػههلت مبلکیههت
ػیؼتمبتی اص شودػتبس ؿرشی کهم دس ؿهک کهبشؾ یبسانهمشهبی دولتهی ثهشای تهبمین خهذمبد امهومی
نموداس ؿذه اػت نیض ثخهؾ اص شاینهذ غیشسػهمیت اػهت( .تشکمهمر  1395الهفر تحلیه نظهبز ثشنبمهمسیهضی
ؿرشی دس پیونذ ثب مؼئلمی غیشسػمیتر منتـشنـذه).
دس گفتمبس جشیهبس غبلهتر اص مؼهکن شه مبننهذ ػهبیش چیضشهب دس قبلهت اش هم و تقب هب ػهخن سانهذه
میؿود .ثشای مثبل دس تجیین ثحشاس مؼهکن ثهم قهذاس تقب هبی مهو ش یهب کمجهود اش همی مؼهکن اؿهبسه
میؿود .میثینی کم دس ایهن كهوسدثنهذی آناهم مره اػهت اش هم و تقب هب اػهت .مقهو تی اقتلهبدی.
حبل آنکم آناهم امهالً ثبیهذ ثهذاس توجهم کهشد نیهبص ثهم مؼهکن اػهت .گفتمهبس جشیهبس غبلهت کهم دنجهبل
کههب ییػههبصی ضاینههذهی مؼههکن اػههت مؼههکن سا قههط دس قبلههت اسصؽ مجبدلههمای آس مفرههوزپههشداصی
مههیکنههذ حههبل آنکههم آناههم ثههشای ػههکونتکننههذگبس مرهه اػههت اسصؽ ملههش ی مؼههکن اػههت.
ػههکونتکننههذگبس خواشههبس اػههتفبده اص اسصؽ ملههش ی مؼههکن شؼههتنذ نههم اسصؽ مجبدلههمای آس .امههب دس
تضهبد ثهب ایهن نیهبص اػبػهیر ػیبػهتشههب غبلجهبً دس ساػهتبی د هبی اص اسصؽ مجبدلهمای مؼهکن كهوسدثنههذی
مهیؿههونذ .ثهیتشدیهذ دس چنهین و ههعیتی حه تلههش مؼهکن نیهض دس قبلهت واطگههبس و مفهبشیمی طههشا و
كوسدثنذی میؿهونذ کهم ثهم اسصؽ مجبدلهمای مشثوطنهذ .نکتهم امهب ایهن اػهت کهم حه تلهش مؼهکن
دقیقهبً ثشآمههذه اص اسصؽ ملههش ی مؼههکن اػههت .دس چن هین چههبسچوثی کههم مؼههکن سا قههط اص مجههشای ثههبصاس
تعشیف میکنذ مؼهکن قهط ثهشای آسشهبیی تهأمین مهی ؿهود کهم مهیتواننهذ ثهم طهوس کهب ی دس اصای آس
ثپشداصنذ ثم نحوی کم ثشای تأمینکننذهاؽ ػودی داؿتم ثبؿذ.
ثم این تشتیهت کهب ییػهبصی مؼهکن ی بنهم مؼهئلمی واقعهی اػهت .ثبیهذ دس نظهش داؿهت کهم اگشچهم
میتواس ثب اقهذامبد مهوسدیر ثهشای مثهبل دس ساػهتبی استقهبی امنیهت تلهش ر تهب یشی ثهش کیفیهت صنهذگی
ػبکنبس نواحی غیشسػمی گزاؿتر امب نجبیهذ شامهوؽ کهشد کهم ایهنشهب قهط اقهذامبتی جض هی شؼهتنذ کهم
تأ یشاتـبس نیض ثؼیبس محذود اػت .دس نتیجهم ثبیهذ سویکهشدی ثلنذمهذد و سیـهمای سا مهذ نظهش قهشاس داد تهب
ػیبػتشبی ؿرشی مشثوطم ثب اتکهبی ثهم آس تنظهی ؿهونذ .قهط ثهب چنهین سویکهشدی سیـهمای مهیتهواس
مؼبلمی ػکونت و کیفیهت صنهذگی سا دس ػهکونتگهبهشهبی غیشسػهمی ثهم نحهو مهو شی ت ییهش و استقهب داد.
دس نتیجم هشوسی اػهت تهب توجهم سا ثهم کهب ییػهبصی و سونهذشبی قهبنونی و ػیبػهی و اجتمهبای حهبمی
آس معطههو کههشد .کههب ییػههبصی ثههم معنههبی دسنظشگههش تن مؼههکن نههم ثههم انههواس یک هی اص ههشوسدشههب
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صنههذگیر یعن هی چی هضی کههم ػههشپنبهر حمبی هتر خلههودر ضههبیی ثههشای عبلی هتشههبی ؿخل هی و خههبنوادگیر
هشاش م هیآوسد ثلکههم دس اههوم تلق هی آس شماههوس چی هضی اػههت کههم خشی هذو ههشوؽ م هیؿههود و ثههشای
پولدسآوسدس ثم کبس گش تم میؿهود .کهب ییػهبصی ثهم معنهبی آس اػهت کهم چیهضی سا کهم هشوستی ثهشای
صنههذگی اػههت و ثههم اسصؽ ملههش یاؽ نیههبص اػههت شماههوس چیههضی تلقههی کنههی کههم ثههشای اسصؽ
مجبدلهمایاؽ کؼهت مهیؿههود و دس نتیجهم مهیتهواس آس سا ثههشای ػهود مجبدلهم کهشد ثههم طهوسیکهم مههشدز
مهیتواننههذ اص ههشوؽر مههذیشیت و تههأمین مههبلی آس پههول دسثیبوسنههذ .ؿههفب ػههبصی دس خلههوف ایهن مههواسد
شوسی اػت.
اص ػوی دی شر میدانی کم یه ثعهذ ثؼهیبس مره کیفیهت صنهذگی ثهم ػهکونت ثهم طهوس کلهی مشثهو
اػت .ػشپنبه و مؼهکن اص نیبصشهبی اػبػهی شهش انؼهبنی اػهت .کیفیهت صنهذگی ثهذوس توجهم ثهم ایهن نیهبص
ثیتشدیذ معنبیی نخواشذ داؿهت .جهوشش اكهلی کیفیهت صنهذگی ؿهرشی تهبمین و اس هبی نیبصشهبی مهبدی و
معنوی انؼهبس ثهم طهوس توامهبس اػهت .و اص آنجهبیی کهم نیهبص ثهم مؼهکن اص اػبػهیتهشین نیبصشهبی مهبدی
انؼبس ثم ؿهمبس مهیسود دس نتیجهم کیفیهت صنهذگی دس پیونهذ مؼهتقی ثهب مؼهکن و مولفهمشهبی آس تعشیهف
میؿود .ثم طوسی کم میتهواس گفهت امنیهت تلهش و مؼهکنر وجهم ػهبصنذهی راتهی کیفیهت صنهذگی ثهم
ؿمبس میسونذ .دس تعشیف مذ نظش دس این نیهض اؿهبسه ؿهذه اػهت کهم کیفیهت صنهذگی دػهت که داسا  4ثعهذ
اجتمههبایر اقتلههبدیر کبلجههذی و صیؼههتمحیط هی اػههت و طج ه تعشی هف شمههمی ای هن اثعههبد مقههذمتبً ثههم
مؼبلمی مؼکن و امنیهت تلهش مهشتجط مهیؿهونذ .هبس اص ایهن كهوسدثنهذی نظهشیر نتیجهمی آصمهوس
ش هیبد نیهض نـههبس مهیدشنههذ کههم امنیهت حه مؼههکن یهب تلههش نقـهی چـههم یش دس کیفیهت صنههذگی
ػههبکنبس محههذودهی مههوسد مطبلعههم داؿههتم اػههت .اینرههب شم هی توجههم سا ثههم چههبسهانذیـ هی ثنی هبدی ثههشای
ثبصتعشیف ح مؼکن و تلش دس ػکونتگبهّای غیشسػمی معطو میکننذ.
ثشای مثهبل دس نظشیهمشهبی سایهت جشیهبس غبلهت گفتهم مهیؿهود کهم حه تلهش داسای ػهم جنجهمی
قبنونیر اش ی و ادساکی اػت .ثنهبثش شمهین دػهتمثنهذیر معمهو تلقهی ثهش ایهن اػهت کهم ثهب تهبمین حه
تلههش قههبنونیر کیفی هت صنههذگی ػههبکنبس دس ػههکونتگههبهشههبی غیشسػههمی ا ههضایؾ م هییبثههذ .دس واقههز اص
شمبس اثتذا تلقی میؿود کم تنرهب ؿهک تلهش ر تلهش قهبنونی اػهت .حهبل آنکهم دس جرهبنی ثهم ؿهذد
نبثشاثش کم پیوػهتم ثخـهی ثیـهتشی اص مهشدز امکهبس تهبمین مؼهکن حهذاقلی سا نذاسنهذ غیشقهبنونیان بؿهتن
این ونم تلش چنهذاس معنهبداس نیؼهت .جبلهت اینکهم آناهم ثباه ؿهک گیهشی چنهین نهوی تلهش شهبیی
میؿود دقیقبً ام حکومهتشهب و ؿهشکتشهبی ثهضس ملهی و چنهذملیتی اػهت کهم مؼهکن سا ثهم انهواس
کههب یی ػههودآوس مهین شنههذ و دس نتیجههم تولیهذؽ سا اص مجههشای ثههبصاس تههشویت مهیکننههذ .حههبل آنکههم تولیهذ
مؼکن اص مجشای ثبصاس قهط یکهی اص ؿهک شهبی ممکهن تهبمین مؼهکن اػهت .دس كهوستی کهم مؼهکن سا
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ی نیهبص و حه ثهشای شمهم ثهذانی ر شمانهبس کهم دس قهوانین اػبػهی کـهوسشب ثهم آس اؿهبسه مهی ؿهودر
آن به تبمین مؼکن اص مجشای ثبصاس چنذاس معنبداس نجبیذ ثبؿذ.
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