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چكيده
تمركز  موجب  شهرنشين  جمعيت  افزايش  اخير،خصوصا"  قرن  دو  در  جهان  جمعيت  رشد  سرعت  افزايش 
جمعيت در قطبهای توسعه و رشد شده است. نکته قابل توجه اين كه شهرهای بزرگ تنها در داخل محدوده خود 
رشد نمی كنند بلکه ساكنين شهرهای بزرگ به علت هزينه های روزافزون زندگی از جمله مسکن در محدوده 
كالنشهرها مجبور به تامين سرپناه)اغلب بصورت خودانگيخته( در بافت های خالی و يا روستاهای داخل و يا 
خارج از حريم قانونی شهرها می گردند.پس از مدتی بعلت جذب مهاجران كه بيشتر از ناحيه مادرشهری صورت 
می گيرد و نرخ باالی رشد جمعيت در اين سکونتگاه و همچنين تقاضای فزاينده برای خدمات، فرايند مذكور 
تنها »وضعيت موجود« تلقی شده و مسئوالن و مديران شهری مجبور به تهيه طرح های توسعه شهری برای 
اين مناطق می گردند. لذا با تعيين خط محدوده و حريم، شاهد باال رفتن قيمت زمين و مسکن در بافتهای 
حوزه  در  عالمه  غيررسمی  سکونتگاه  هستيم.  جديد  خودانگيخته  های  سکونتگاه  بازتوليد  و  محدوده  داخل 
شهری پاكدشت يکی از اين موارد است كه در نتيجه اشباع جمعيت و كمبود گرانی مسکن و اجاره بهاء در 
حصارامير)بعنوان يکی از هسته های جمعيتی الحاقی به شهر پاكدشت( در حاشيه غربی اين سکونتگاه بوجود 
زمينه  قبيل سکونتگاه ها می تواند  اين  اجتماعی ساكنين  اقتصادی-  از ويژگی های كيفی  آگاهی  آمده است. 

مناسبی جهت ساماندهی و ارتقاء وضعيت اين سکونتگاهها شود. 

واژگان کليدی:
سکونتگاه عالمه، حصارامير، محروميت، بازتوليد اسکان غيررسمی، آسيب های اجتماعی، اسکان نايابی

 



مقدمه
سکونتگاه های خودرو1 كه با واژگانی چون اسکان غيررسمی2 ، حاشيه نشينی3 و نظاير آن تعريف شده اند، 
اما در  نيافته حاصل سرمايه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارد،  اگرچه ريشه در شهرنشينی ناقص و تحول 
سالهای اخير بويژه در منطقه كالنشهر تهران رو به گسترش بوده است. به حدی كه حدود 20-30 درصد از 
جمعيت كل استان در اين قبيل سکونتگاهها زندگی می كنند و اين مسئله با توجه به وضعيت ساختارها و روند 
رشد جمعيت و مهاجرت به منطقه شهری تهران و ادامه پديده شهروندزدايی از شهر تهران ادامه خواهد يافت. 
درهم  زمين عمال"  از  برنامه  بدون  استفاده  و  آالينده  نظير مسکن،كارگاه های  متعدد  فکنی مشکالت  برون 
ريختگی و نابسامانی شديدی را در مجموعه شهری تهران پديد آورده است. )متوسلی،64:1385( از طرف ديگر، 
امروزه مسئله اسکان نايابی4  در كالنشهر تهران ابعاد گسترده ای پيدا كرده است. بطوريکه بازتاب آن در فقر 

مسکن5 بصورت محالت فرسوده،غيررسمی نمايان است. 
بررسی های آماری نشان می دهد كه طی چهار دهه يعنی از 1345 تا 1385 جمعيت محدوده قانونی شهر 
تهران حدود 2/5 برابر شده و از 2/72 به 7/5 ميليون نفر رسيده است، در حالی كه در همين مدت، جمعيت 
مجموعه شهری تهران حدود 7/5 برابر شده و از حدود 736 هزار نفر به بيش از 5 ميليون نفر افزايش يافته 
است. پس می توان گفت سهم تهران از جمعيت استان از حدود 79 درصد در سال 1345 به كمتر از 60 درصد 

در سال 1385 كاهش پيدا كرده است )زنجانی، 1386: 51(.
بزرگترين شهرهای منطقه پس از تهران و كرج، يعنی اسالمشهر، شهر قدس، قرچك، باقرشهر، پاكدشت و 
غيره حاشيه نشين هايی بودند كه به طور غيررسمی شکل گرفته و بعداً به شهر تبديل شده اند. تنها طی ده ساله 
80-1370 چهار شهر عمده از نه شهر جديد آن يعنی اكبرآباد، مالرد، پاكدشت و حسن آباد با مجموع جمعيت 
بيش از 350 هزار نفر جزء مراكز حاشيه نشين بوده اند. در حال حاضر 17 مركز حاشيه نشين، كه هر يك بيش 

از ده هزار نفر جمعيت دارند در انتظار نوبت شهر شدن هستند )سرور، 1387: 3-8(.

جامعه آماری
و  پاكدشت  اجمالی شهر  يا شانزده متری غربی،به معرفی  به سکونتگاه غيررسمی عالمه  پرداختن  از  قبل 

سکونتگاه حصارامير می پردازيم.
شهر پاكدشت با مساحت حدود 2350 هکتار و جمعيت 162584 نفر ) در سرشماری سال 1385( بعنوان مركز 
شهرستان پاكدشت در جنوب شرق شهرستان تهران واقع شده است كه بعد از انقالب اسالمی رشد جمعّيت 
استقرار  آمايش، 15:1387(. بررسي روند تحول  را تجربه نموده است )مهندسين مشاور طرح و  بي سابقه اي 
جمعّيت و فعاليت هاي اقتصادي در محدوده حوزه شهري پاكدشت نشان مي دهد كه تا دو دهه پيش تغييرات 
جمعّيتي و عملکردي در كانون هاي زيستي اين حوزه كند و بطئي بوده است ولی به مرور بر شدت آن افزوده 
می شود بنحويکه شدت اين گسترش در روستاهاي پلشت، مامازند و قوهه و خاتون آباد بيشتر از ساير كانون هاي 
زيستي حوزه شهري پاكدشت بوده است. ولي پس از اشباع اين روستاها و الحاق اين مجموعه به شهر پاكدشت، 
ساير كانون هاي پيرامون پاكدشت جاذب جمعّيت مهاجر و كم درآمد مي گردد. يکي از اين مراكز سکونتگاهي 
حصار امير مي باشد. سکونتگاه حصار امير واقع در دهستاني به همين نام است. اين سکونتگاه طّي دهه ي اخير 
با موج مهاجرت هاي شديدي مواجه بوده است. مي توان گفت با افزايش خدمات و امکانات و به تبع آن افزايش 
قيمت زمين و مسکن در هسته اولّيه شهر پاكدشت، در پيرامون سکونتگاه ها و روستاهای نزديك به پاكدشت 
قبيل  اين  بومي  اهالي  توسط  زمين  تفکيك  و  غيررسمي  )نظير حصارامير( شاهد شکل گيري سکونتگاه هاي 
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1

2Spontaneous settlement-1
Informal settlement-2
Squatter settlement- 3

شرايطی  به  نايابی  4-اسکان 
اراده  از  كنار  بر  كه  دارد  داللت 
افراد و خانواده ها و علیرغم تمايل 
آنان، شرايطی شکل گرفته است 
سرپناه،خريد،رهن  واگذاری  كه 
كامل،رهن-اجاره  و باالخره اجاره 
سرپناه در هیچ مکانی برای آنان 
ممکن نیست.)پیران،24:1387(

اجالس  دومین  گزارش  در   -5
بشر)استانبول1996( اسکان 
شد  تعريف  خانوارهايی  برای 
برخوردار  سرپناهی  فاقد  كه 
و  سالمت  و  امنیت  ايمنی،  از 
باشد. شهری  زيرساخت های 

)صرافی،8:1387(



روستاها و جمعّيت پذيري آنها هستيم. جمعيت حصار امير از 3527 نفر در سرشماری سال 1365 به 25281 نفر 
در سال 1385 رسيده است)مركز آمار ايران1385(.متوسط نرخ رشد ساليانه 10% گوياي نرخ باالي رشد جمعّيت 
می باشد كه زمينه هاي مساعدی براي شکل گيري سريع هسته هاي سکونتگاه غيررسمي در اين بخش از 

مجموعه كالن شهري تهران مي باشد.
پاكدشت  به ديگر مناطق شهر  قيمت زمين و مسکن در حصارامير نسبت  نرخ  همانطور كه مالحظه شد، 
شهر  اوليه  هسته های  در  مهاجران  اشباع  از  پس  يعنی  اخير  دهه  دو  در  منطقه  اين  لذا  می باشد  پايين تر 
پاكدشت)مامازند،پلشت،قوهه(، باال رفتن نرخ زمين و مسکن و اجاره بهاء در اين مناطق و تشديد اين روند به 
علت رسمی شدن اين مناطق وتهيه طرح هادی)طرح جامع در دست تهيه است( و تعيين حريم برای شهر، 
همواره به همراه شهرك انقالب،جاذب جمعيت مهاجر از حوزه شهری پاكدشت و از منطقه شهری تهران بوده 

است.
نکته قابل تامل ديگر اين است كه در دو سال اخير شاهد بازتوليد فضای غيررسمی جديد االحداث ديگری 
بصورت  و  است  معروف  متری غربی  شانزده  يا  و  به محله عالمه  كه  باشيم  در حاشيه غربی حصارامير می 
خودانگيخته ايجاد شده است. در واقع سکونتگاه حصارامير نيز مانند هسته های اوليه شهر پاكدشت پس از اشباع 
جمعيت در اطراف هسته اوليه روستای حصار امير و باال رفتن نرخ اجاره بها و مسکن، افراد كم درآمدی سابقه 
سکونت چندين ساله در حصارامير و حتی قبل از آن در منطقه شهری تهران و حتی در محالت جنوبی و يا 
شرق شهر تهران )كيان شهر، شوش، خاك سفيد تهرانپارس و...( را داشته اند به اين محله جديداالحداث هجوم 
آورده اند و جمعيتی حدود 800 نفر در زمين های باير اطراف حصارامير در مساحتی در حدود 10 هکتار در طول 

دو سال گذشته ساكن شده اند.
در نقشه شماره)1( و شماره)2( موقعيت سکونتگاه های تشکيل دهنده شهر پاكدشت و محله غيررسمی عالمه 

نيز مشاهده می گردد.

نقشه شماره)1(: موقعيت هسته های جمعيتی شهر پاكدشت
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نقشه شماره )2(: موقعيت سکونتگاه غيررسمی عالمه در حاشيه غربی حصارامير

 

روش تحقيق
در اين تحقيق نتايج حاصل از بازديد از محله، برگرفته ازمشاهدات ميداني نگارنده شامل مصاحبه با افراد 
مطلع و معتمد، بحث هاي متمركز گروهي )FGD( به صورت تك جنسي )فقط مرد يا فقط زن( و همچنين 
تکميل پرسشنامه است.  در مصاحبه ها سعی شده است عالوه بر صحبت با اهالی محل، افراد مطلع و معتمد 
نيز  شناسايی شوند تا بحث های عميق تری با آنان صورت گيرد در كنار بحث هاي متمركز گروهي تعداد 100 
پرسشنامه نيز تکميل گرديد تا شاخص هايي همچون ميزان درآمد، شغل غالب و نرخ بيکاري به گونه بهتري 
ميداني  يافته هاي  مبناي  بر  پرداخت كه  بررسي خواهيم  به تحليل شاخص هاي مورد  ادامه  در  بررسي شوند. 

تعريف و تحديد شده اند. اين شاخص ها عبارتند از:
 شغل غالب؛

 برخورداري از تخصص ها و مهارت هاي حرفه اي؛
 آسيب ها و مسائل اجتماعي؛

 محروميت از خدمات شهري؛
 احساس امنيت؛

 سرمايه اجتماعي؛
 رضايت از زندگي؛

 احساس تعلق به محل؛
 وضعيت بهداشت و سالمت زنان.

تحليل شاخص های کيفی سكونتگاه غيررسمی عالمه)شانزده متری غربی(
4-1- شغل غالب

ساكنين  اغلب  مانند  ساكنين  غالب  شغل  امير،  حصار  محله  از  آمده  بعمل  بازديدهای  و  مشاهدات  در 

 3
0-

29
ره

ما
ش

88
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پاي

33 3

4



سکونتگاههاي غيررسمي كارگري روزمزد)بنايی،نقاشی ساختمان،كارگران روزمزد شهرداری( همچنين كارگران 
كارگاههای ريخته گری و تراشکاری و ديگر صنايع در حوزه شهری پاكدشت هستند كه محل كار بسياری از 

كارگران روزمزد)اغلب نيمه ماهر( شهر تهران می باشد.
شغل نانوايی از مشاغل بحث برانگيز در اين محله به حساب می آيد زيرا آردی كه به نانوايی محل تعلق می 
گيرد از نوع آرد سهميه بندی دولتی نيست و طبيعتًا اهالی محل كه درآمد چندان بااليی هم ندارند نمی توانند 
نانی با قيمت 150 تومان تهيه نمايند لذا بايد مسافت زيادی را در پی نان روزانه خود طی كنند، عالوه بر اينکه 

فرد مالك نانوايی نيز دچار ضرر شده است.
ازطرف ديگر،اغلب اين ساكنان چند ماه از سال را بيکارند و لذا اگرچه در بين مصاحبه شوندگان عده ای 
بيش از ميانگين كل سکونتگاه درآمد داشته اند ولی بعلت بعد باالی خانوار و موقت بودن شغل سرپرست خانوار 
همگی بدون استثناء از وضعيت مالی و اقتصادی خود ابراز نارضايتی نموده اند.همين احساس نارضايتی در مورد 
وضعيت مسکن برای تمام اهالی صادق می باشد.طبق بازديد های ميدانی هيچ يك از خدمات زير بنايی در اين 
ناحيه جديد االحداث وجود ندارد و برق بصورت غيرقانونی استفاده می شود.آب شرب از روستايی به نام توچال 
برای اهالی به فروش می رسد. از نظر اسفالت معابر نيز هيچ اقدامی صورت نگرفته است لذا همبستگی آماری 

بين دو متغيير ميزان درآمد و سطح رضايت از وضعيت مالی و اقتصادی و مسکن بی معنی می باشد.

برخوردار  شغلی  امنيت  احساس  از  مشکالتی  چنين  وجود  و  بيمه  نداشتن  بدليل  محله  اين  اهالی  كل  در 
نيستند.  

 4-2- برخورداري از تخصص ها و مهارت هاي حرفه اي
دارند،  حرفه اي  فني  تخصصي،  آموزشي  مراكز  به  ناچيزي  دسترسي  اساسًا  اينکه  دليل  به  محله  اين  در 
اغلب در زمره ي اقشاري قرار مي گيرند كه فاقد مهارت هاي شغلي و توانايي هاي حرفه اي هستند. بازتوليد و 
تداوم فقر در سکونتگاههاي غيررسمي موجب مي شود تا ساكنان آنها از تجهيز خود به تخصص هاي شغلي و 
توانمندسازي شان در مينه  مهارت هاي حرفه اي كه مي تواند در بهبود وضعيت معيشتي آنان موثر باشد، ناتوان 
باشند. اكثر مطالعات تجربي در كشورهايي مانند هندوستان، بنگالدش، سريالنکا، آفريقاي جنوبي و... انجام 
گرفته، نشان مي دهد كه ساكنان سکونتگاههاي غيررسمي فاقد مهارت های شغلي هستند و اين خود دليلی 

برای وجود معضل بيکاری و تزلزل شغلی می باشد.
بر اساس انواع نا توانايی های تعريف شده برای انسان كه مشتمل بر »انسان فاقد سرمايه، انسان فاقد مهارت، 
انسان فاقد آموزش، انسان فاقد اشتغال، انسان فاقد اعتماد به بازار كار، انسان فاقد ارتباط، انسان فاقد نيروی 
جوانی، انسان فاقد سالمت، انسان فاقد سرمايه، انسان فاقد اشتغال« می باشد ساكنان محله حصار امير بيشتر 
دچار ناتوانی مهارت هستند، اين نوع ناتوانی ها عمدتًا در مناطق فقير به دليل نبود يا كمبود مهارت است، غالب 

كشورهای پيشرفته برای رفع اين مشکل راهکار آموزش را  انتخاب كرده و پيشبرده اند.

 4-3- امکانات آموزشي
اينکه محله غيررسمی بعنوان سکونتگاه غيررسمي در تعاريف شهرداري خارج از خط محدوده  با توجه به 
مركز  اين  اما  می باشد،  دبستان  مانند  آموزشی  محدود  امکانات  دارای  اما  مي شود،  محسوب  خدمات شهری 
آموزشی خود مشکالت جانبی را برای دانش آموزان ايجاد كرده است. معابر مقابل مدرسه آسفالت نبوده و تنها 
به پخش شن و سنگريزه بر روی اين سطح اكتفا كرده اند اين كار منجر به زخمی شدن محصالن اين مدرسه 

شده است، از ديگر مشکالت آموزشی اشاره به حضور آموزگاران بی صالحيت در مراكز آموزشی بوده است.
عالوه بر اين وجود پدران بيکار و معتاد كه در سطح اين محله متاسفانه زياد هم می باشد، منجر به ترك 
تحصيل زودهنگام و روانه ساختن آنها به تراشکاری ها و ... می شود و اين خود آغاز شکل گيری پديده »انسان 
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فاقد مهارت و سرمايه« می گردد.

 4-4- آسيب ها و مسايل اجتماعي 
زيربنايي  و  فرهنگي  اقتصادي،  مختلف  محروميت هاي  محل  غيررسمي،  سکونتگاههاي  مناطق  معمواًل 
عديده اي هستند كه اين محروميت ها در كنار ساير شرايط نامساعد اجتماعي براي ساكنين، آسيب هاي اجتماعي 
مختلفي را نيز به بار مي آورند. در سکونتگاههاي غيررسمي ميزان قاچاق، فحشا به دليل فقر و بيکاری بسيار 
باالتر از محالت رسمی شهر است. آسيب هايی از قبيل دزدي، تجاوز، مصرف مواد مخدر، دعوا و نزاع هاي 
فردي و گروهي و... بستر مناسبي براي رشد و نمو دارند. وجود اين آسيب ها محله ی آسيب خيز را برای مدت 
زمان طوالنی محله بدنام می سازد. برای مثال محله حصار امير به دزدی، قاچاق و يافتن جنازه های مشکوك 

به قتل و مرگ در اثر مصرف مواد مخدر)بويژه كراك( معروف شده است.
آسيب های  وجود  به  آنها  محله،  اين  زنان  با  شده  انجام  مصاحبه های  و  گروهی  متمركز  بحث های  طی 
آجتماعی زير به شکلی بارز اشاره كردند؛ دزدی، تجمع پسران جوان سر كوچه ها، متلك پرانی، نزاع، قاچاق مواد 

مخدر، همسر آزاری بر اثر اعتياد و .... 
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براي سکونتگاه هاي  از شاخص هاي مناسب  اجتماعي مرتبط، مي توانند يکي  بنابراين آسيب ها و مسايل    
نقاط ساير شهر  بقيه  به  اين سکونتگاهها نسبت  باشند؛ به طوريکه ميزان آسيب هاي اجتماعي در  غيررسمي 

داراي ميزان باالتري است.

 4-5- محروميت از خدمات شهري
و  از خدمات رساني، دستگاهها  قرار گرفته اند محروم  قانوني شهر  از حريم  بيرون  مناطقي كه  تمام  تقريبًا 
معابر، شبکه  و  آسفالت خيابانها  البته خدمات شهري شامل موارد مختلفي چون  دارند.  قرار  نهادهاي شهري 
فاضالب، جمع آوري زباله، انشعاب آب، گاز، تلفن و... است كه بعضًا ممکن است بخشي از آنها مانند تلفن، برق 
به اهالي عرضه گردد. براي مثال محله غيررسمی حصارامير از امکاناتی مانند برق، تلفن برخوردار و از امکاناتی 
مانند آسفالت كوچه ها و معابر، شبکه فاضالب شهري، آب تصفيه شده، گاز لوله كشی برخوردار نيستند و تمام 

خانوارها بصورت غيرقانونی از خدمات شهری استفاده می كنند. 

 4-6- احساس امنيت
حاشيه نشيني  و اسکان غيررسمی از پيامدهاي توسعه نامتوازن و نامنظم در نظام شهرنشيني است. بسياري 
از مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از رشد و گسترش نابسامان نظام ها 
و فضاهاي شهرنشيني بوده است. زماني كه ساختار كالن در توزيع سرمايه با ايجاد نابرابري، برخي از فضاهاي 
منطقه اي مثل روستاها و شهرهاي كوچك را محروم مي نمايد به خلق پاره اي از نظام هاي وابسته،  حاشيه اي 
غيررسمي، عقب مانده، سکونتگاههاي غيررسمي و مهاجر دامن مي زند. اصواًل حاشيه نشيني نوعي بي سازماني 

فضايي_ اجتماعي است كه به شکل مستمر اصول و راهبردهاي توسعه پايدار جامعه را به چالش مي كشد. 
احساس امنيت، احساس مصونيت فرد در مقابل تهديدهايي است كه از جانب كنشگران دولتي و غيردولتي 
جان، مال، فکر و توانايي افراد را تهديد مي كنند. مقوله احساس امنيت در رابطه تنگاتنگي با آسيب هاي اجتماعي 
قرار دارد و معمواًل مي تواند سکونتگاههاي غيررسمي را از ساير نقاط شهري جدا كند؛ بدين معنا كه در محالت 
فقيرنشين و سکونتگاه هاي غيررسمي به دليل وجود مسائلي همچون درگيري و نزاع هاي خشونت بار، وجود 
افراد معتاد در اين مناطق، باال بودن ميزان دزدي، فحشاء، استفاده از مشروبات الکلي و مزاحمت هاي خياباني 
و مسايلي از اين دست، ميزان احساس امنيت پايين تر از ساير مناطق شهر است. يکي از موارد اشاره شده در 
مصاحبه با افراد محالت هدف، خشونت در ميان اعضاء خانواده بود. برای مثال يکی از زنان محله كه تحت 
خشونت از سوی همسر معتاد خود است بدليل هراس از همسرش كه او را به دفعات با چاقو تهديد به مرگ 

كرده است اقدام به شکايت نمی كند.
اكثراً زنان محله از حضور مواد فروشان و تجمع جوانان در كوچه ها ابراز ترس و نارضايتی كرده اند. پدران 

جوان نيز نگران آينده كودكان خويش در محله جرم خيز حصار امير هستند.
است.البته  موجود،نسبتا"مناسب  پاسخ های  به  توجه  با  منطقه كوچك  اين  امنيت  نظر ظاهری وضعيت  از 
نمی توان از پاسخ ها نتيجه قطعی دريافت نمود زيرا اگرچه موارد قتل و سرقت و توزيع مواد مخدر در بين 
ساكنان كم می باشد ولی احساس امنيت در وجود تمام اهالی منطقه از سطح پائينی برخوردار است.به عبارت 
بعضا"  و  از محالت مجاور  قليلی كه  پرانی،عربده كشی توسط عده  مانند:زورگيری،متلك  ناامنی هايی  ديگر 
در اين محالت جديداالحداث زندگی می كنند از طرف پاسخ دهندگان تاكيد شده است.لذا با وجود پيگيری 
نيروی انتظامی در پاكسازی معتادين از زمين های باير اطراف اين ناحيه باز هم احساس ناامنی بصورت بالقوه 
وجود دارد.يکی از داليل رضايت نسبت به وضعيت امنيت در اين ناحيه می توان به جمعيت كم ناحيه  و از 
طرف ديگر شاغل بودن اكثر اين افراد در مشاغل كارگری است كه فرصتی برای اعمال خالف قانون باقی 
نمی گذارد.همچنين اكثر اين افراد متاهل می باشند و برای كسب روزی  و درآمد حالل برای خانواده خود 
تالش می كنند و طبق مشاهدات ميدانی اغلب قريب به اتفاق اين افراد،انسانهايی شريف و پاكدامن هستندكه 
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با حداقل امکانات توانسته اند سرپناهی برای خود دست و پا كنند و دارای پتانسيل های باالی انسانی)بويژه 
زنان(می باشند.

اكثراً زنان محله از حضور مواد فروشان و تجمع جوانان در كوچه ها ابراز ترس و نارضايتی
 كرده اند. پدران جوان نيز نگران آينده كودكان خويش در محله جرم خيز حصار امير هستند.

 4-7- سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي، مؤلفه اي است كه به كيفيات شبکه روابط اجتماعي بر مي گردد و اعتماد تعميم يافته يکي از 

مهمترين مؤلفه هاي آن است. اعتماد  تعميم يافته به دو بخش تقسيم مي شود:
4-7-1-اعتماد اجتماعي.

4-7-2-اعتماد نهادي.

 4-7-1-اعتماد اجتماعي:
به رابطه ميان افراد يك محله با ساير محالت شهر و رابطه ميان افراد يك محله خاص با يکديگر عنوان 

می شود.
اهالی محله حصار امير در ميان ساير محالت بدليل فقر، نابسامانی محله و وجود انواع بزه و جرم در ميان 
محالت ديگر پاكدشت چندان قابل پذيرش نمی باشد و متاسفانه سطح وفاق و همبستگی نيز ميان اهالی محله 

پايين است.

 4-7-2-اعتماد نهادي
اين نوع سرمايه اجتماعي به رابطه بين مردم و سازمانها خصوصا سازمانهاي دولتي می پردازد. كه در اين 
مورد،  ساكنين محله  حصار امير كمترين اعتماد را به نهادهاي دولتي بويژه شهرداري دارند، بنابراين سرمايه 
اجتماعي در اين محله بسيار پايين می باشد. در صحبت با اهالي مشخص گرديد آنها به دفعات برای آسفالت 
معابر به شهرداری مراجعه كردند، آنها به رشوه هايی كه برای صدور مجوز خانه سازی به مامورين شهرداری 
پاكدشت پرداخته اند)برای ساخت هر واحد مسکونی بين يك تا دو ميليون تومان( اشاره می كردند كه اين 

مسئله بيانگر سوء مديريت شهری است.
وقتی از ساكنين محله حصار امير پرسيده می شود بزرگترين مشکل محله شما چيست؟

را عنوان می  ای  پايه  نبود خدمات  و  آشغال در سطح محله  نبود يك سطل  و  معابر  آسفالت  نبود  همگی 
كنند. 

در مجموع نتايج بدست آمده  حاكی از عدم اطمينان اهالی به كاركنان شهرداری و عدم همبستگی بين اهالی 
و عدم وجود شورای محل است.زيرا اغلب ساكنين،شناختی نسبت به يکديگر ندارند.اگرچه تركيب قومی،اغلب 
ترك هستند ولی بعلت عدم شناخت از يکديگر،تقريبا هيچ نوع همبستگی هنوز بوجود نيامده است.همبستگی 
اجتماعی-اقتصادی اين اهالی با اهالی بافت اصلی حصارامير بسيار بيشتر از داخل محدوده جديداالاحداث است.

اين  بودن  تاسيس  تازه  بافت اصلی حصارامير و همچنين  اقوام و دوستان در  را ميتوان وجود  از داليل  يکی 
منطقه بدون هدف اجتماعی مشترك و وجود علقه های اجتماعی و قومی و قبيله ای بين ساكنان تازه وارد اين 

محدوده ميباشد.

 4-8-رضايت از زندگي
اكثر مطالعات تجربي در مورد سکونتگاههاي غيررسمي نشان مي دهند كه ساكنان اين قبيل محالت رضايت 
ناچيزي از شرايط عمومي حاكم بر زندگي شان دارند. همچنين وضعيت روحي و رواني اغلب ساكنان)بويژه مردان 
سرپرست خانوار( در وضعيت نامناسبي قرار دارد. از آنجايي كه رضايت از زندگي شاخصي ذهني و تفسيري است، 
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لزومًا مي بايست در كنار ساير شاخصها سنجيده شود. در مورد محله غيررسمی حصار امير نيز بيشترين حجم اين 
نارضايتي از شرايط عيني حاكم بر اين محله می باشد. برای مثال نارضايتي از وضعيت معيشتي، درآمد پايين 

ماهانه، امکانات و تأسيسات زير بنايي و خدماتي، ناامني و آسيب هاي اجتماعي و.... 

 4-9-احساس تعلق به محل
از شاخص هاي حائز اهميتي است كه مي تواند گوياي وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي باشد، ميزان احساس 
تعلق افراد به محله خود مي باشد كه متاثر از عوامل اجتماعي- اقتصادي مختلفي است. معمواًل در سکونتگاه هاي 
غيررسمي كه وضعيت  عوامل اجتماعي - اقتصادي چنادان مطلوب نيست، لذا  افراد اغلب از سر ناچاري در 
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محالت خود باقي مي مانند و اگر شرايط مطلوب تري فراهم شود به محالت بهتري نقل مکان خواهند كرد. 
طي مصاحبه هاي انجام شده با ساكنان محله حصار امير، مشخص گرديد با افزايش و بهبود وضعيت خدمات 
رفاهي در محالت مذكور، ميزان دلبستگي افراد به اين محالت باال خواهد رفت اما در صورتيکه محالت در 

همين وضعيت باقي بمانند، افراد ترجيح مي دهند كه به محله ديگري نقل مکان كنند.

 4-10- وضعيت بهداشت و سالمت زنان
با توجه به نقش كليدي كه زنان در جامعه ايفا مي نمايند وضعيت بهداشت و سالمت آنان از اهميت به سزايي 
مانند محله حصار  زنان ساكن در محالت فرودست و سکونتگاههاي غيررسمي  متاسفانه  برخوردار است كه 
ارائه شده به  امير داراي وضعيت نامطلوب مضاعفي هستند. هرگز نمي توان وضعيت بهداشت و آموزش هاي 
زنان ساكن در سکونتگاههاي غيررسمي را با آنچکه زنان ساكن در محالت عادي شهر از آن بهره مند هستند، 

مقايسه نمود.
وجود تابوهاي فرهنگي حاكم در اين مناطق شهري، به زنان اجازه ابراز و درميان گذاشتن مشکالت جسماني 
و وضعيت سالمت روحي_رواني خود با ديگران را نخواهد داد؛ بنابراين اين زنان نسبت به ساير هم جنسان خود 
در ساير محالت، از حيث ارائه آموزش هاي پيشگيري كننده در باب ابتالء به انواع بيماري هاي زنان باالخص 

بيماري هاي مقاربتي در وضعيت نامناسب تري قرار دارند.
در كنار اين مسائل، پايين بودن استانداردهاي بهداشتي محل سکونت مانند بهداشت محيط زيست، سالمت 
آب آشاميدني مورد مصرف خانوارها، به همراه تابوي عدم آموزش مسائل بهداشت جنسي به مردان، زنان محله 
حصار امير را به شدت آسيب پذير مي نمايد. اين قبيل معضالت جسمي به تبع مشکالت روحي پنهاني مانند 

استرس، عدم اعتماد به نفس، افسردگي، وسواس فکري وغيره را براي زنان اين محله در بر دارد.
طبق مشاهدات ميدانی از محله حصار امير، وضعيت بهداشتي كاماًل نامطلوب اين سکونتگاه، در كنار نبود 
آموزش، وضعيت بهداشت و سالمت زنان را  در اين محله به شاخص قابل تاملی دربررسی  سکونتگاههاي 

غيررسمي مبدل ساخته است. 

يافته ها:
   نبود مديريت واحد شهري و مشخص نبودن جايگاه قانوني حصار امير در حوزه شهري پاكدشت )با وجود 
بيش از 25000 نفرجمعيت( خود موجب تداوم رشد بدون برنامه و خودانگيخته و بازتوليد اسکان غيررسمي در 

حصار امير مي گردد.
اين  نيافته.  تغيير چنداني  اين سکونتگاه  اجتماعي  نامتعادل  و  نامتعارف  بافت    در طول سالهاي گذشته، 
پديده عمدتًا ناشي از تمركز فضائي و جغرافيائي فقر در منطقه و افزايش جدايي هاي اجتماعي- فضايی جمعيت 
است. در حال حاضر نيز به دليل كاهش فرصت هاي تحرك و ارتقاي اجتماعي و انباشت مشکالت فرهنگي- 

اجتماعي، شاهد عدم خود بسندگِي اجتماعي و تشديد آن هستيم.
  اين سکونتگاه از نظر زير ساخت هاي كالبدي در وضعيت نامناسبي بسر مي برد. بطوريکه آب ُشرب  و 
سيستم دفع فاضالب واحدهای مسکونی بسيار ناكارآمد عمل مي كند.همچنين به علت تنّوع قومي، همبستگي 
كمي در بين اهالي وجود داردواز نظر ميزان اعتماد نهادي، اكثر ساكنان نسبت به نهادهاي دولتي ابراز نارضايتي 
و بي اعتمادي دارند. اغلب ساكنان نيز به دهك هاي پائين درآمدي تعلّق دارند و اكثراً بصورت كارگران روزُمزد 

مي باشند كه چندماه از سال را بيکارند.
  100 درصد جمعيت محله غيررسمی   را مهاجران تشکيل مي دهند و همواره در تصميم گيري هاي نهايي 
در اين سکونتگاه، اين اقلّيت بومي حصار امير هستند كه قادر به اعمال نفوذ در تصميم گيری هاي مديران 

شهري هستند.
با توجه به ميزان نسبتًا باالي جمعّيت جوان )29-15( ساله كه حدود 35% مي باشد، اين سکونتگاه     
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داراي پتانسيل هاي باالي نيروي انساني و دركنار آن مسايل اجتماعی و اقتصادی ناشی از ساختار جمعيتی 
می باشد.

ساكنان اين محالت به علت تمکن مالی اندك همگی جزء دهك های درآمدی پايين محسوب می شوند و 
ميانگين درآمد آنها زير 300 هزار تومان است.اگر حداقل درآمد را طبق مصوبه وزارت كار و امور اجتماعی 275 

هزار تومان در نظر بگيريم ابعاد فقر اين ساكنان بيشتر مشخص می گردد.
نابرابری)درچارچوب  سازمان فضايی در حصارامير و محله جديداالحداث در حاشيه غربی آن،حامل منطق 
از جمله مسکن مناسب در منطقه شهری  پايه زندگی و  نيازهای  اقتصادی-سياسی( در دسترسی به  سازمان 
با  تغيير نگرش در برخورد  بازتوليد محالت غيررسمی در حاشيه بالفصل حصارامير گويای  باشد.  تهران می 
توسعه  بعد مشروط  فضا)بعنوان  از  استفاده  در  ملی  اقتصادی  سازمان  نگرش  تغيير  و  ها  گونه سکونتگاه  اين 
اقتصادی-اجتماعی(می باشد كه طرح آمايش می تواند رويکرد توانمندی در عرصه ملی و منطقه ای و طرح 
گونه  اين  درآمدان  كم  توانمندسازی  رويکرد  نهايت  در  و  شهری  حوزه  مقياس  در  ساختاری-راهبردی  های 
سکونتگاه ها نيز كه در يك سر ديگر طيف قرار دارند ابزارهايی برای نوسازی اجتماعی و كالبدی شهرها به 

شمار ميروند.
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