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-1مقدمه:
در چند دههی گذشته بسياری از کشورهای جهان و از جمله ایران ،امواج وسيعي از افزایش جمعيت در شهرها و تمایل به زندگي
شهری را تجربه نمودهاند .مسئلهای که باعث شده تا در بسياری از موارد ،مناطق روستایي از جمعيت و به خصوص جمعيت فعال
خالي و شهرها جایي برای پذیرش آن در محدودههای تعریف شده ،نداشته و حجم وسيعي از جمعيت ناگزیر از سکونت در
اطراف شهرها و مناطق غيررسمي شهری باشند .سکونتگاه غيررسمي به مفهوم امروزی ،اشاره به اقامت گزیني بدون اجازهی
مالک زمين و معموالً بدون یک طرح رسمي و بدون مطابقت با هيچ یک از قوانين و مقررات ،استانداردهای برنامهریزی و روش
های عموماً پذیرفته شده ساخت و ساز دارد (مختاری و همکاران .)95 :1397 ،شکلگيری حاشيهنشيني در ایران با وجود
ویژگيهای منحصر به فرد خود و تفاوتهایي که با سایر کشورهای در حال توسعه دارد ریشه در توسعه برونزا و رشد بسيار
سریع شهرنشيني دارد که آغاز آن به طور تقریبي مقارن با سالهای آغازین  1300هجری شمسي ميباشد .بنا برگزارش سال
 2001ميالدی مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد حدود 20درصد جمعيت شهری جهان در فقر مطلق به سر ميبرند و امروزه در
آسيا تعداد فقرای شهری بيش از ميزان آن در نيمه دوم دهه 90ميالدی ميباشد .همچنين کميسيون جهاني آینده شهرها در قرن
 21هشدار داده که به موازات رشد ابرشهرها فقرشهری در کشورهای جنوب در حال افزایش است و بخش عمدهای از رشد
شهرنشيني بر پایهی اقتصاد غيررسمي همراه با گسترش سکونتگاههای غيررسمي صورت خواهد گرفت و این گرایش را رسمي
شدن شهر نشيني ناميده است .از این رو ميبينيم که حاشيهشيني و اسکان غيررسمي ،مسئلهای گذرا با ابعاد محدود نبوده و توافقي
برای بقای باز توليد و بسط آن وجود دارد که حاکي از عدم کفایت راه حلها و سياستهای متداول شهری است و رهيافتها و
اقدامات نویني را ميطلبد (رهبریپور .)20 :1391،اولين فردی که اصطالح حاشيهنشيني و انسان حاشيهنشين را به کار برد،
رابرت .ای .پارک 1بود .او در مقالهی ،مهاجرت بشر و انسان حاشيهنشين این مفهوم را چنين شرح ميدهد :انسان حاشيه نشين
فردی است که از لحاظ فرهنگي-انساني دورگه است که صميمانه در زندگي فرهنگي دو جمعيت متمایز زندگي ميکند و با هر
دو آنها شریک است ،مایل نيست از گذشته خود بگوید و هنوز همه ابعاد جامعه ميزبان را نپذیرفته است (.)Park,2007:881
بنابراین حاشيهنشيني به توسعه شهری اطالق ميشود که بدون برنامهریزی ،هدایت ،کنترل و بدون رعایت مقررات شهرسازی
توسط توده مردم ایجاد ميشود .امروزه ساخت و سازهای غيرمجاز به گونه ای وسيعتر و سازمان یافتهتر از سابق به شکل زاغه
و...تحت عنوان بخش بازار غيررسمي درحال تکوین است .حاشيهنشيني از پيامدهای توسعه ناهمسو و بد ریخت در نظام
شهرنشيني است .بيش از  50درصد از جمعيت جهان در شهرها سکونت دارند ،فضاهایي منطقهای که بستری گسترده از
ساختارهای خرد و کالن ارتباطي ،تعارضات اجتماعي و خشونتهای سازمان یافته را ترسيم مينماید .بسياری از مسایل
اجتماعي-اقتصادی و سياسي در کشورهای در حال توسعه ناشي از رشد و گسترش بد ریخت نظامها و فضاهای شهرنشيني بوده
است ( .) Homer & Giaweki,1995:19در روند توسعه شهرنشيني به ویژه بعد از انقالب صنعتي و قرن نوزدهم با دگرگوني
ساختاراجتماعي-اقتصادی سنتي ،توزیع نابرابر منابع و تسهيالت در فضای منطقهای توسعه یافته است که و با وضع مناسبات نوین
اجتماعي ،زمينهساز شکلگيری ساختار از ریخت افتادهای از توسعه بودهایم .در این ساخت به نقل از چارلز آبرامز« 2محدودههای
فاقد یا تقليل یافتهای از تسهيالت و خدمات شهری به وجود آمدند که حاشيهنشينان بوده و در چرخه شهرنشيني دروازهبانان
اجتماعي ناميده شدند (زاهدزاهداني .)25 :1369،حاشيهنشيني را ميتوان یک نوع محروميت خواند .آنچه که محروميتها را به
وجود ميآورد و موجب توسعه روز افزون آن ميشود فراموش کردن اقشار ضعيف در برنامهها ،برنامهریزیها و ضعف مدیریت
در تشخيص درست ،به هنگام و ارائهی راه حل مناسب و سود بخش برای آحاد جامعه ميباشد ،این پدیده یک مسألهای
اجتماعي است و برای درک آن باید دیدگاهي جامع نگر داشت.
1- Rabert-E-park
2- Charlz Abramz
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از آنجا که غفلت برنامه در پرداختن به بخشي از جمعيت کشور موجب منتفي شدن نيازمردمان به سرپناه نميشود .بنابراین حاشيه
نشينان حذف یا فراموش شده نياز به مسکن و سرپناه خود را در چارچوبها غيررسمي تدارک ميبينند که آسيبهای محيطي
نيز از پيامدهای آن خواهد بود (امکچي .)35 :1375 ،اگرچه مطالعات تجربي در نظام مسکن شهرها ،حساسيت مهاجرت را در
مقابل شرایط بازار مسکن نشان ميدهد ،اما عدم یکنواختي همهی بازارهای مسکن شهری تضمين ميکند که مسکن نميتواند
به طور معمول یک فشار عمده روی مهاجرت اعمال کند (زنگنه و همکاران.)49 :1391،
رشد شتابان شهرنشيني در ایران بهخصوص در سي سال اخير و مهاجرت گسترده به شهرها ،مشکالتي را به وجود آورده است
(آلبوغبيش و شویچي .)43 :1393،اسکان غيررسمي نواحي گسترش یافته را شدیداً دچار معضالت عدیده نهادهای تمدني ،رفاه
اجتماعي ،خدمات شهری وعمومي ميکند .آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان رواني وجسماني ،آب آشاميدني بهداشتي ،برق،
گاز ،تلفن ،ساماندهي بافت شهری ،سيستم فاضالب ،زیباسازی محيط شهری ،کوچه ،خيابان ،پيادهروها ،بوستانها و بهخصوص
درمناطق سکونت محرومان روز به روز پيچيدهتر و سختتر ميشود .وجود نابرابریهای حاد و عدیده درجوامع که بارزترین
نماد آن نابرابریهای اقتصادی و اجتماعي است که با تفاوت هایي نيز درشناخت امکانات بالقوه جامعه ،برخورداری از فرآیند
دریافت علم ،حرفه و فن ،حق انتخاب شغل ،سطح و نحوه زندگي دلخواه ،بهرهمندی از مواهب خدادادی طبيعي وثروتهای
ملي ،حضور درحوزههای سياسي-اجتماعي ،چتر حمایتهای قانوني ،مدني و شهروندی و وسایلي از این دست در افراد این قشر
از جامعه منجر به بهبود کيفيت زندگي آنان ميشود قابل ارائه و تبيين است.
اهميت و ضرورت موضوع سکونتگاههای غيررسمي از آن روستت کته مکانيستم ایجتاد فضتاهای مستالهدار شتهری (اجتماعتات
غيررسمي) در قالب یک رابطه علت و معلولي با بستياری از جریانتات و تصتميمات اتختا شتده در ستطح جامعته ارتبتاق برقترار
ميکند ،به عبارت دقيقتر ظهور فضاهای غيررسمي در ساختار شهری حکایت از ناستالم بتودن ستاختار اقتصتادی داشتته و نتوعي
دوگانگي را در عرصه زندگي شهری نشان ميدهد(رفيعيان .)285 :1382،وضعيت اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگتي شتهر ،متنعک
کننده توسعه آن است .شکلهای متراکم پيشرفت اقتصادی و اجتماعي موجب پنهان مانتدن دوگتانگي و نتاهمگوني متتداول بتين
ثروتمند و فقير ،یا برتری و عدم برتری در شهر ميشود .ناهمگونيهای گستترده اجتمتاعي و اقتصتادی بتين ستاکنان شتهر ،اغلتب
نتيجه عقبماندگي یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان ميباشد .اما گذشته از این ،پيامتد برنامتهریتزی داخلتي کوتتاه
مدت نيز ميباشد .این امر منجر به ازدیاد اسکانهای غير رسمي در شهرها ،حتي در کشورهای با پتانسيل نستبتاً مطلتوب اقتصتادی
ميشود و اقتصاد کالن به حاشيه رانده شده ،حکومت فقير با سهم نابرابر سود همکتاری اجتمتاعي ،ستازمان فضتایي فاستد و فقيتر
پدیدههای اجتماعي از سطح کالن تا خرد-دالیلي برای رویش سریع سکونتگاههای غيررستمي در نتواحي شتهری کشتورهای در
حال توسعه هستند(.)Nawagamuwa,2003,5

سکونتگاه های غيررسمي شهربندرامام خميني در بستر مفاهيم اجتماعي ،کالبدی ،اقتصتادی و زیستتي آن ،مستایل حتاد و بغرنجتي
وجود دارد که موجب افت شدید کيفيت زندگي در آنها شده است .نکته بسيار مهمتر که بر ضرورت و توجه بيشتر به انجام ایتن
پژوهش منجر گردیده است ،تفاوت بسيارکم در وضعيت کمبودها در سطح سکونتگاههای غير رسمي این شتهر متيباشتد کته در
کاهش ميزان رضایتمندی ساکنان آنها نقش زیادی دارد .از جمله نکات قابل طرح ميتوان به امنيت نامناسب سکونتگاههتا هتم
برای ساکنان و هم برای افرادی که با مقاصد مختلف به آنجا مراجعه ميکنند به ویژه شبها اشاره کترد .همچنتين بته نبتود شتبکه
معابر مناسب ،مشکالت حقوق تمليکي زمين ها ،نرخ بتاالی بيکتاری خصوصت ًا در بتين جوانتان و روی آوردن آنهتا بته شتغلهتای
نامتعارف ،عدم استحکام ابنيه ساختشده و استفاده از مصالح غيرمعمول(الستتيک ،حلبتي ،چتوب و ،)...نظافتت نتامطلوب و رهتا
شدن فاضالب و پرسه زدن حيوات ولگرد در تمام سکونتگاههای غير رسمي این شهر نيز ميتوان پرداخت.
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هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناخت و ارزیابي رضایت مندی ساکنان چهارسکونتگاهها غيررسمي شهر بندر امام خميني بر اساس
مولفههای انتخابي پژوهش(اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی و زیستي) است .برای رسيدن به هدف این پژوهش پاسخ به یک سوال و
طرح فرضيه زیر قابل طرح ميباشد:
 سطح سنجش رضایتمندی ساکنان مستقر در چهار منطقه حاشيهنشين شهر بندرامام خميني از نظر شتاخصهتای انتختابي
پژوهش چگونه بوده است ؟
 به نظر ميرسد بيتوجهي به شاخص اقتصادی و سپ

شاخص اجتماعي نقش بسازایي در کاهش رضایتمنتدی ستاکنان

در سکونتگاههای غيررسمي شهر بندر امام خميني داشتهاند.
-2مباني نظری پژوهش:
شهرهای بزرگ و کوچک جهان به لحاظ کيفيات محيطي در شرایط چندان مناسبي قرار ندارند .بطوریکه در بسياری از کالن
شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته شهروندان با مشکالت و مسایل روزمره گوناگوني دست به گریبان
هستند .بحرانهای عصبي روزمره از قرار گرفتن در معرض ترافيکهای سنگين شهری ،آلودگيهای زیست محيطي و تغييرات
آب و هوایي گرفته تا ایجاد محيط های ناامن شهری ،ونداليسم و بسترهای مساعد برای ایجاد رفتارهای ناهنجار ،ضرورت نگاهي
نو به مسایل شهرهای امروزه را اجتناب ناپذیرمينماید(درسخوان وبایرامزاده .)109 :1399،یکي از پدیدههای مشترک جهاني
شهرها در قرن  ،21معضل حاشيهنشيني است .در حال حاضر به طور متوسط بيش از  30درصد از جمعيت شهرها را حاشيهنشينان
تشکيل ميدهند که پيشبيني شده است تا سال  2050ميالدی بيش از  38درصد از جمعيت کالنشهرها ( 3/5ميليارد نفر) در
مناطق حاشيهنشين ساکن شوند (آ رورحيمي .)87 :1396،شهرسازی معموالً با رشد اقتصادی و توسعه همراه است که پيامدهایي
چون نابرابریهای اجتماعي ،فقر ،افزایش فساد و جرم و جنایت ،بحرانهای زیست محيطي ،نابرابری و اختالف طبقاتي ،عدم
تأمين اجتماعي ،مرگ و مير زودرس کودکان و مادران ،بدمسکني و بيمسکني ،اسکان غيررسمي و ...را ميتوان دراین قالب
متذکر شد .در حال حاضر سهم بخش شهری از تعداد کل فقرا در حال افزایش است که این تعداد در کشورهای درحال توسعه
بيشتر است .در شهرهای این کشورها همواره تعداد محدودی از محلهها در رفاه و آسایش بوده و در نقطهی متقابل ،پارهای از
ساکنين در مناطق شهری از رفاه و آسایش قابل قبولي برخوردار نيستند .در ایران نيز به موازات رشد شهرنشيني ،گسترش محالت
فقيرنشين به ویژه سکونتگاههای غيررسمي از پدیدههای فراگير شهر معاصر بوده است .حاشيهنشيني و اسکان غيررسمي ،مسألهای
گذرا و با ابعاد محدود نبود ه و توافقي بر بقای بازتوليد و بسط آن وجود دارد که حاکي از عدم کفایت راه حلها و سياستهای
متداول شهری است و رهيافتها و اقدامات نویني را ميطلبد (زادوليخواجه و همکاران .)64 :1393،حاشيهنشيني و اسکان غير
رسمي پدیدهای است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مستایل و مشتکالت اقتصتادی -اجتماعي ،مانند جریان سریع
شهرنشيني و مهاجرت های لجام گسيخته در بيشتر کشورهای جهان ،به ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار شده است .با توجه به
حجم و روند رو به افزایش اینگونه سکونتگاهها ،رهيافتهای مختلفي برای حل مسئله حاشيهنشيني ارائته شتده است .یکي از این
رهيافت ها توانمندسازی ،پذیرفتن حقوق شهروندی این ساکنان و حرکتت بته ستوی مشتارکت مردمي است .حاشيهنشيني به
معنای اعم شامل تمام کساني است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ،ولي جذب اقتصاد شهری نشدهاند و شکلي از
نحوه زیست را سامان دادهاند که نه شهرنشيناند و نه روستانشتين ،در واقتع یتک قطب جدید و نوظهتوری را ایجتادکردهاند .از
خدمات ،امکانات ،تسهيالت رفاهي و زیربنایي محروم ماندهاند .به لحاظ اینکه خصوصيات و سبک زنتدگي آنهتا چالش
برانگيز است(طلوعدل و همکاران.)79 ،1400،
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-2-1ادبیات اسکان غیر

رسمي1

هيچ تعریف پذیرفته شده جهاني از سکونتگاههای شهری وجود ندارد .ادبيات مربوق به سکونتگاههای شهری درکشورهای
درحال توسعه با پریشاني واژگاني و عدم توافق بر چگونگي تعریف و مفهوم سازی بعضي از سکونتگاهها همراه است .چه
چيزی سکونتگاههای غيررسمي را تشکيل ميدهد؟ و چه چيزی معياری برای تبيين کردن اشکال و مظاهر متفاوت این
سکونتگاهها است؟ در نتيجه تعدادی از واژگاني که برای شناسایي این سکونتگاهها استفاده ميشود عبارتند از :حاشيه نشيني،2
زاغه نشيني 3و آلونک نشيني ،4از طرفي یک تعدادی صفتها هم برای توضيح بيشتر این سکونتگاهها استفاده ميشود ،از قبيل:
حاشيهای ،5خودرو ،6غيررسمي ،7بيبرنامه ،8غيرقانوني ،9نامنظم ،10غيرمجاز ،11بيضابطه 12و سکونتگاههای در حال گذار .13بدین
ترتيب سادهترین تعریفي که ميتوان برای اسکان غيررسمي ارائه داد ،این است که اسکان غيررسمي ،ناظر بر محل اسکان
بخشي از جمعيت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمي زمين و مسکن و برپایه قواعد و قول و قرارهای خاص
خود ،به دست خود ساکنان این گونه مکانها ،ساخته شده است.
رویکردهای مختلفي برای حل مسئله اسکان غير رسمي از اوایل قرن بيستم که موضوع سکونتگاههای غير رسمي مورد توجه
جدی واقع شد در دستورکار قرار گرفت ،بهطوری که با شکست راهبردهای گوناگوني
از قبيل :نادیده گرفتن ،14حذف و تخليهی اجباری ،15خودیاری ،16مسکن عمومي ،17مکان و خدمات 18و ارتقا بخشي
(بهسازی ،)19در اواخر دههی 1980دیدگاه چارلز آبرامز 20با عنوان رهيافت توانمندسازی افراد ساکن در این نوع سکونتگاهها
مطرح شد .این رهيافت با ابتکار عمل بانکجهاني در بسياری از کشورهای درحال توسعه نظير برزیل ،هندوستان ،ایران،
اندونزی ،غنا در حال اجراست(پورمحمدی و همکاران .)590 :1398،رویکردهای مختلف دیگری در سکونتگاههای غيررسمي
وجود دارد از جمله :آبرامز 21اعتقاد دارد؛ بي خانمانها و خيابان خوابها ،گروههایي که خانه یا اتاقهایي را در محالت فقرنشين
اجاره ميکنند ،زور آباد نشينها و ساکنان حلبي آبادها هم از این دستهاند .استاک 22؛ اسکان غيررسمي را آلونکهای اميد (رو
به ترقي) و آلونکهای یاس (روبه زوال) نام ميبرد (ایراندوست و عظيمي  .)50 :1393،از نظر مازلو؛ نيازهای گوناگون
شهروندان در پنج رده زیر قرار دارند که عبارتند از :نيازهای فيزیکي ،نيازهای ایمني و امنيتي ،نيازهای اجتماعي و وابستگي
اجتماعي ،نياز به احترام اجتماعي و محترم بودن و باالخره نياز به کمالجویي و نشان دادن کمال توانایي انسان
).(Stueart,1987:106
1- Informal settlements
2- Marginal Settlement
3- Squatter
4- Slum
5- Shanty Town
6- Marginal
7- Spontaneous
8- Informal
9- Unplanned
10- Illegal
11- Irregular
12- Unauthorized
13- Transitional Settlements
14- Negligence
15- Force Eviction
16- Selfhelping
17- Public Hoseing
18- Site and Service
19- Upgrading
20- Charlz Abramze
21- Abramz
22- Stokes

25

واکاوی ميزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمي با استفاده از مدلکداس / ...حسن سهم پور و همکار

ساکنان سکونتگاههای غيررسمي در ابعاد مختلف کالبدی (مسکنناهنجار) ،اجتماعي(رفتارهایاجتماعي جدا از جامعهشهری) و
اقتصادی (ویژگيهای اشتغال و درآمد ) متمایز ميشوند و از محرومترین اقشار جامعه شهری به شمار ميآیند که به اعتبار همين
محروميت شدید ،در برابر هر گونه آسيب بيدفاع هستند (خراساني مقدم و همکاران .)100 :1394،بروز آسيبها و نابساماني
های فراوان کالبدی ،اجتماعي و اقتصادی و...در این نواحي ،سطح زندگي ساکنان را تاحدی کاهش داده است و مهمترین هدف
توسعه پایدار ،یعني افزایش کيفيت زندگي و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی روبه رو ساخته است (صفری .)6 :1381،در
شکل ( )1روش انجام تحقيق ارائه شده است.

شکل ( :)1روش انجام پژوهش
مآخذ :نگارندگان1398،

-2-2پیشینه تحقیق:
با توجه به مطالب مطرح شده در خصوص موضوع؛ سعي شده است نزدیکترین عنوانهای تحقيق در پيشينه پژوهش آورده شود.
اميد است پژوهشگران با توجه به این امر و پيگيری و تحقيق در این زمينه برای بهبود طرحها و پروژههای شهری موجبات رشد
و توسعه شهری را فراهم آورند .در این راستا کمانرودی و همکاران ()1398در پژوهشي نشان دادند شکلگيری اجتماعات غير
رسمي مشگينشهر ،در پي مهاجرت روستا-شهری ،به ویژه مهاجرت از روستاهای شمال این شهر به حواشي آن ناشي شده است.
این مهاجرتها به تأثير از عوامل منطقهای (توسعه نامتوازن و مهاجرتهای ناحيهای و سکونتگاهي) و محلي(توسعه زیرساختهای
خدماتي ،قيمت ارزان زمين ،ضعف مدیریت شهری ،محورهای ارتباطي برون شهری) به وقوع پيوسته است .رایجترین شکل
تکوین این اجتماعات ،تقسيم و بازتقسيم اراضي کشاورزی و بایر پيرامون این شهر است.
رپوا )2021( 1در مقالهای با عنوان((اسکان غيررسمي در شهر بغداد))پرداخته است .سکونتگاههای غيررسمي در نتيجه گسترش
شهر و از بين رفتن زمينهای کشاورزی و تاثيرات آن منجر شده است .سوءاستفاده از اراضي دولتي و انجام ساخت و سازهای
غيرقانوني در زمينهای کشاورزی حواشي شهر بغداد به پراکندگي نامنظم شهر و به خطرات ناشي از گسترش حاشيهنشيني در آن
دامن زده است.
ميروی

فضلي )2016( 2در مقالهای در زمينهی ((علل رشد اسکان غيررسمي در شهرکابل افغانستان)) به این نتيجه دست یافته

است که 80درصد جمعيت شهر کابل در سکونتگاه های غير رسمي ساکن هستند .همچنين ناامني و تغييرات سياسي به عنوان
عامل اصلي وتمایل به یک زندگي بهتر ،کار و آموزش از عوامل رشد اسکان غيررسمي در شهر کابل محسوب ميشوند.
1. Repeva
2-Mirwais Fazl
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آلمي و همکاران )2015( 1در پژوهشي با عنوان ((روششناسي اجتماعي-فضایي برای ارزیابي مدیریت شهری سکونتگاههای
غيررسمي)) پرداختهاند .آنها روششناسي اجتماعي-فضایي برای ارزیابي بهبود عدالت فضایي در مقایسه با رویکردهای دیگر بر
اساس اطالعات شفافي چون کيفيت زیربنایي نقشهبرداری مناطق بالقوه و زمينهای شهری صورت ميگيرد (حکيمي و
همکاران.)59 :1397،
هگازی )2015( 2در پژوهشي با عنوان((سياستهای ارتقایي در سکونتگاههای غيررسمي در مصر در جهت بهبود روند ارتقاء))
ارزیابي روند ارتقاء شهری در مصر را با در نظر گرفتن مسئله سياست ارتقاء شهروندان سکونتگاههای غيررسمي برای ارائه برخي
اقدامات عملي و استراتژیهایي که ميتوانند به طور مؤثر روند ارتقاء شهر را به سمت پيشرفت هدایت کند بررسي کند (حکيمي
و همکاران.)59 :1397،
ویکيسا و همکاران )2011( 3در پژوهشي تحت عنوان؛ بررسي ویژگيهای فيزیکي و اجتماعي و اقتصادی و مداخلهگر در
سکونتگاههای غيررسمي(کشورهای درحال توسعه) را مورد بررسي قرار دادند .با افزایش فناوری ،بهبود اوضاع اقتصادی،
اجتماعي و سياسي به افراد ساکن در این مناطق ميتوان کمک نمود تا به ارتقای سطح زندگي خود بپردازند.
ژانگ )2011( 4در پژوهشي علل پيدایش سکونتگاههای غيررسمي در کشور چين را ناشي از تغيير و تحول نظام سوسياليسم به
عنوان نتيجهای اجتناب ناپذیر از افزایش نابرابری اجتماعي ،شهرنشيني ،فقر و فضاهای با خيل عظيم روستائيان مهاجر به شهرها مي
داند.
خليفه )2011( 5در پژوهشي با عنوان ((تعریف مجدد از سکونتگاههای غيررسمي در مصر)) ،برنامهریزی در خصوص محالت
حاشيهنشين و طبقه بندی محالت برنامه ریزی نشده و محالت ناامن و تدوین استراتژی و رسيدن به بهبود شرایط را از مهمترین
اهداف در آن به شمار ميآورد (حکيميو همکاران.)59 :1397،
ماتور)2013( 6در مطالعه و بررسي اسکان غير رسمي با رویکرد اجتماع محور در کشورهای آسيای جنوبي ،افزایش و نقش
سرمایه اجتماعي در ارتباق با تغيير و بهبود اوضاع اقتصادی آنها را موثر ارزیابي کرده است.
درسخوان و بایرام زاده( )1399در مقالهای با عنوان ((ارزیابي نشاق اجتماعي در سکونتگاههای غيررسمي در محله کشتارگاه
اروميه)) پرداخته است .نتایج این پژوهش نشانگر وجود رابطه متوسط مستقيم ميان ابعاد اجتماعي ،اقتصادی و کالبدی و گویههای
آنها با نشاق اجتماعي ميباشد ،همچنين در ارزیابي سطح نشاق اجتماعي با کسب ميانگين  2/52در سطح متوسط رو به پایين قرار
دارد.
کریمزاده و همکاران( )1398در مقالهای با عنوان ((آسيبشناسي اجتماعي حاشيهنشيني کالنشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی))
پرداخته است .آنها نشان دادند که ترک تحصيل به خاطر فقر اقتصادی ،سطح سواد پایين و فقدان مراکزفرهنگي ،تفریحي مهمترین
آسيبهای اجتماعي حاشيهنشيني بوده است .ترکيب این سه عامل آسيبهای جدی دیگری نظير :اعتياد ،نبود شغل رسمي و اشتغال
کا ب را باعث شده است.
کرمينسب و همکاران( )1398در مقالهای با عنوان ((تحليلعلل پایابيکانونهای اسکانغيررسمي در پيرامون کالنشهر شيراز))
نشان دادند که مهمترین عامل شکل گيری سکونتگاههای غيررسمي در روستای کيانآباد شيراز ،عامل مهاجرت(پایين بودن
درآمد و تأمين مسکن ارزان است) بوده است.
1- Almi et al
2- Hegazy
3- Wekesa et al
4- Zhang
5- Khalifa
6- Mather
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احمدپورو همکاران()1397در مقالهای با عنوان((واکاوی نقش سرمایه روانشناختي در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای
غيررسمي شهر رشت)) پرداختهاند .یافتههای تحقيق نشان ميدهد که در سکونتگاههای غير رسمي گونه دوم (سکونتگاههای
غيررسمي با پيشينه روستایي) منابع انساني این سکونتگاهها از نظر سرمایه روانشناختي در وضعيت مطلوبتری تا دو گونه(باز
تقسيم و تفکيک زمينهای کشاورزی و تصرف خرنده و باند بازی) دیگر قراردارند.
بهزادفرو همکاران ( )1397درمقالهای با عنوان((ارزیابي شاخصهای توانمندسازی در سکونتگاههای غير -رسمي با رویکرد
دارایي مبنا در کالنشهر تهران)) در محله ميانآباد اسالم شهر پرداخته اند .نتایج نشان مي دهد؛ همبستگي ميان شاخص کالبدی
باالتر از بقيه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهيانه مربوق به شاخص نياز مالي باالترین ميزان همبستگي را به ميزان
رضایت ساکنان محله ميانآباد اسالم شهر به عنوان یک سکونتگاه غيررسمي را به خود اختصاص ميدهد.
مومنپورعليآباد و اکرحقيقي( )1397در مقالهای با عنوان((ارزیابي پایداری اجتماعي هني در ميان شهروندان در سکونتگاههای
غيررسمي حصارامام شهر همدان)) نشان دادند مؤلفههای :آموزش ،بهداشت و کيفيت زندگي دارای ميزان پایداری اجتماعي
بيشتری ازنظر ساکنان هستند .همچنين حذف مؤلفه مشارکت ،نيازمند اقدامات مختلف در جهت توانمندسازی شهروندان به
منظور استفاده از ظرفيتهای موجود در محدوده در جهت ارتقاء وضعيت این سکونتگاه است.
درموارد اشاره شده در پيشينه پژوهش ،کليه شاخصهای مورد بررسي (اجتماعي -اقتصادی -زیست محيطي و کالبدی) در روند
احياء و تقویت بنيان و ساختار اسکان غيررسمي ،موثر ارزیابي شدهاند ،اما با توجه به موقعيت جغرافيای طبيعي و انساني و
همچنين نقش ساختارهای دولتي و حاکميتي برخي از کشورها یا شهرهای مورد مطالعه که با معضل حاشيهنشيني مواجه هستند و
تفاوت در عملکرد کالبدی ،اقتصادی ،زیستي و اجتماعي آنها ،نقش مهمي در به تاخير انداختن افزایش کيفيت زندگي واصالح
سکونتگاههای غيررسمي داشته است.
 -3مواد و روش تحقیق:
روش این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی است و براساس روش توصيفي-تحليلي است .جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه
انجام گرفته است .در این پژوهش به بررسي چهار سکونتگاه غيررسمي شهر بندرامامخميني (تلمبهخانه شماره ،4جلفالملح،
شهرک صباغان-کمپ  Bو شهرک وليعصر-گاما) پرداخته شده است .هدف تحقيق حاضر ارزیابي رضایتمندی ساکنان مناطق
حاشيهنشين انتخاب شده شهر بندر امام خميني بر اساس برخي مولفههای اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی و زیستي و رتبهبندی مولفه
ها با توجه به مدل انتخابي پژوهش ميباشد .جامعه آماری پژوهش ساکنان چهارسکونتگاه غيررسمي اشاره شده است که جمعيتي
در حدود  6800نفر ساکن در آن قرار گرفتهاند .1با استفاده از رابطهی کوکران ،حجم نمونه 364 ،نفر بدست آمده است .برای
سنجش رضایتمندی از شاخصها ،هر شاخص به هشت معرف و  41متغير در نظر گرفته شده و از طریق پرسشنامه تنظيم گردیده
است .سوالها براساس طيف ليکرت طراحي شدند و پاسخها به  5دستهی خيليزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خيليکم تقسيم شدهاند.
برای برآورد روایي ابزار پژوهش ،از اعتبار صوری استفاده شد .در این روش ،گویههای هر مفهوم ،در اختيار استادان و صاحب
نظران و متخصصان قرار گرفت .اجماع و توافق نظر آنها برسر طيفي منسجم از گویهها برای سنجش هر مفهوم ،به اعتبار صوری
ابزار پژوهش منجر شد .برای برآورد پایایي پژوهش ،از تکنيک آلفای کرونباخ استفاده شد.

 -1جهت تعيين توزیع پرسشنامه ،مالک جمعيتي انتخاب و دسته بندی الزم انجام گردید( 50درصد به منطقه پر جمعيت(شهرک صباغان-کمپ  30 ،Bدرصد به منطقه
متوسط جمعيت(تلمبه خانه شماره 4و جرف الملح) و  20درصد به منطقه کم جمعيت (شهرک ولي عصر(گاما) در بين سرپرستان خانوار توزیع گردید.
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ضریب آلفای کرونباخ در مجموع برای شاخصهای مورد سنجش  0/61درصد بدست آمده که مقادیر آن برای هر متغير به
صورت جداگانه در جدول ( )1نشان داده شده است .با استفاده از آزمون  Tبرابری ميانگين نمونه برآورد شده با ميانگين جامعه
محاسبه شده است .همچنين وزندهي متغيرهاتوسط مدل آنتروپي شانون 1و رتبهبندی شاخصهای انتخابي پژوهش با استفاده از
تکنيک کداس 2انجام شده است.
جدول ( :)1بررسي پایایي متغيرهای پژوهش
متغيرها
انسجام

مشارکت

امنيت

درآمد

اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

و هزینه

تعداد متغير

4

3

11

5

6

ميزان آلفا

0/63

0/64

0/59

0/59

0/64

مالکيت

عمر و مصالح

تراکم

بهداشت

ساختمان

ساختمان

محيط

5

3

4

0/61

0/63

0/56

مآخذ :محاسبات نگارندگان1398،

 -4معرفي محدوده مورد مطالعه
شهر بندر امامخميني در استان خوزستان و در موقعيت  49درجه و  56دقيقه طول شرقي و  30درجه و  29دقيقه عرض شمالي از
مختصات جغرافيایي واقع شده است .این شهر از شرق به بخش مرکزی بندر ماهشهر ،از جنوب به خورموسي و در فاصله 30
کيلومتری از شمال به رودخانه جراحي محدود ميشود (شکل .)2قسمتهایي از زمينهای منطقه که در شرایط عادی دارای
ارتفاع پایينتری نسبت به سطح دریا است ،محل تجمع آبهای جاری و نزوالت جوی زمستان ميباشد .بر اساس آخرین
سرشماری نفوس و مسکن سال  ،1395جمعيت این شهر  78353بوده و  1041هکتار مساحت دارد .به طور کلي شهر بندر امام
خميني از تعدادی شهرک و مجموعههای مسکوني تشکيل شده است .در شهر بندر امام خميني بر اساس آخرین آمار اخذ شده
از اداره مسکن و شهرسازی شهرستان ماهشهر در سال  ،1398هفت منطقه حاشيهنشين با جمعيتي در حدود  10000نفر ساکن در
آن وجود دارد که عبارتند از :تلمبه خانه شماره ،4نيزار یک ،نيزار دو ،شهرک مقداد -ایستگاه  ، 7شهرک شهيد صباغان
(کمپ ،)Bشهرک ولي عصر(گاما) و حرف الملح.

شکل ( :)2موقعيت شهر بندر امام خميني
مآخذ :جعفرزاده1396،
1- Entropy
2- Codas
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شکل -3تصویر هفت منطقه حاشيهنشين شهر بندر امام خميني
مآخذ :نگارندگان1398،

 -5تحلیل یافتههای پژوهش:
-5-1یافتههای جمعیتشناختي پژوهش:
براساس مطالعات صورت گرفته 66/4 ،درصد از پاسخگویان را مردان و  33/6درصد را زنان تشکيل دادند 43 .درصد از پرسش
شوندگان مجرد 57 ،درصد متأهل بودهاند .همچنين ،بيشترین تعداد پاسخدهندگان از گروه سني 30-25سال با 48/3درصد
بودند .از نظر تحصيالت نيز 62/2درصد از پرسش شوندگان زیردیپلم17/1،دیپلم و20/3درصد تحصيالت دانشگاهي داشتند.
ازنظر وضعيت درآمدی نيز ،بيشترین فراواني مربوق به افراد با طبقهی درآمدی کمتر از  1/5ميليون تومان و کمترین فراواني به
افراد با طبقهی درآمدی باالی  2/5ميليون تومان اختصاص داشته است (جدول.)2
جدول ( :)2تعداد ،درصد و درصد تجمعي پاسخگویان برحسب ویژگيهای دموگرافي
ویژگيهای دموگرافي

تعداد

درصد

درصد تجمعي

مرد

242

66/4

66/4

زن

122

33/6

100

 25تا  30سال

176

48/3

48/3

 31تا  43سال

135

37/2

85/5

44تا 56سال

38

10/5

96

 +57سال

15

3 /7

100

مجرد

157

43

43

متاهل

207

57

100

زیردیپلم

226

62/2

62/2

دیپلم

62

17/1

79/1

فوق دیپلم

37

10/2

89/3

26

6 /4

95/7

13

3 /7

100

زیر یک و نيم ميليون تومان

225

61/8

61/8

بين1 /5ميليون تا  2/5ميليون تومان

99

27

88/8

2/5ميليون تومان به باال

40

11

100

جنسيت

سن

وضعيت تاهل

تحصيالت

ليسان
فوق ليسان
درآمد

و باالتر

مآخذ :محاسبات نگارندگان1398،

-2-5یافتههای استنباطي پژوهش:
در این پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي به تجزیه و تحليل دادههای پژوهش پرداخته شده است .در پژوهش
حاضر ،برای بررسي رضایتمندی ساکنان چهارسکونتگاه غيررسمي از شاخصهای انتخابي پژوهش در شهر بندر امام خميني،
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با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در این زمينه و در نظر گرفتن ساختار و خصوصيات مناطق حاشيهنشين شهری ،از برخي
شاخصهای عيني که اشاره به جنبههای عيني و قابل لم

زندگي دارند و در ابعاد مختلف قابل تعریف هستند استفاده شده است.

این شاخصها عبارتند از :شاخصهای اجتماعي ،کالبدی ،اقتصادی و زیستي .شایان کر است که عوامل دیگری نيز بر روی
سکونتگاههای غير رسمي تاثير گذارند همچون :عوامل زیباشناختي ولي به دليل گستردگي موضوع به آنها پرداخته نشده است .به
منظور افزایش قابليت اندازهگيری شاخصها ،برای هر یک از آنها ،معرفهای مشخصي نيز تعيين شده است .به طوری که
شاخص اجتماعي ،با سه معرف :انسجام ،مشارکت و امنيت اجتماعي بررسي شده است .برای بررسي شاخص کالبدی ،از دو
معرف :عمر و نوع مصالح ساختمان ،تراکم ساختمان استفاده شده است .برای سنجش شاخص اقتصادی ،از دو معرف :وضعيت
درآمد -هزینه و مالکيت پرسش به ميان آمده است .در نهایت برای شاخص زیستي از یک معرف بهداشت محيط نيز استفاده
شده است (جدول.)3
جدول ( :)3شاخصها و معرفها و گویههای مورد بررسي در چهار سکونتگاهها غيررسمي شهر بندر امام خميني
شاخصها

گویهها

معرفهای بررسي

رضایت از ارتباق و تعامل با همسایگان -رضایت از صميميت با همسایگان -رضایت از شرکت در
انسجام اجتماعي

مراسم مختلف همسایگان(جشن ،عزا و -)...رضایت از وساطت ساکنان برای حل اختالفات و
درگيریهای احتمالي در محله

مشارکت
اجتماعي

رضایت از انجام کارگروهي -رضایت از مشارکت در ترتيب دادن مجال

عزا و شادی -رضایت

ازمشارکت در تصميم گيری در سطح محل
رضایت از برخورد با افراد معتاد ،شرور ،بزهکار و ...در سطح محل -رضایت از پارک کردن

اجتماعي

اتومبيل در محله -رضایت از خالي گذاشتن منزل به مدت چند روز -رضایت از امنيت مسيرهای
خلوت محله به ویژه شبها -رضایت از امنيت به همراه داشتن وجه نقد یا وسایل قيمتي در سطح
امنيت اجتماعي

محل -رضایت از روشنایي معابر -رضایت از رفت وآمد همسایگان به منزل یکدیگر -رضایت از
امنيت کودکان و نوجوانان در هنگام بازی کردن در سطح محل -رضایت از سپردن منزل به
همسایگان و اقوام در هنگام مسافرتهای طوالني مدت -رضایت از برقراری امنيت در سطح محل
توسط نيروهای انتظامي -رضایت از سرکشي نيروهای انتظامي در مواقع اطالع رساني

عمر و مصالح
ساختمان
کالبدی

رضایت از واحد مسکوني خود -رضایت از استفاده مصالح دسته دوم برای تعميرات واحد
مسکوني -رضایت از ایمني واحد مسکوني در برابر مخاطرات طبيعي -رضایت از تعداد خانوار در
هر واحد مسکوني -رضایت از تاسيسات واحد مسکوني(لوله کشي آب ،برق ،گاز ،فاضالب و)...
رضایت از تراکم زیاد جمعيت در سطح محل -رضایت از اشراف ساختمان ها به یکدیگر و

تراکم ساختمان

مزاحمت های بصری -رضایت از به هم فشردگي ساختمان ها -رضایت از مساحت واحد مسکوني
خود -رضایت از تعداد اتاق های واحد مسکوني -رضایت از نسبت تعداد خانوار و مساحت واحد
مسکوني
رضایت از وضعيت اشتغال در سطح محل -رضایت از درآمد خانوار -رضایت از هزینه های

درآمدوهزینه

خانوار -رضایت از تامين و تهيه اقالم خوراکي مورد نياز -رضایت از دستگاه های حمایت کننده
مالي(کميته امداد،بهزیستي و)...

اقتصادی
مالکيت
زیستي

بهداشت محيط

رضایت از سکونت در این محل -رضایت از وضعيت مالکيت (اجاره ای-ملکي ،سایر) -رضایت از
وضعيت حقوقي ملک(سنددار بودن یا نبودن)
رضایت از وضعيت جمع آوری زباله -رضایت از وضعيت رهاشدن فاضالب در سطح زمين ها-
رضایت از نظافت در سطح محل -رضایت از وضعيت پرسه زدن حيوانات ولگرد در سطح محل
مآخذ :نگارندگان1398،
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در ادامه یافتهها؛ با توجه به اینکه توزیع همه ی متغيرهای پژوهش نرمال نبوده است ،بنابراین سنجش رضایت مندی ساکنان از
متغيرهای پاسخ داده شده بوسيله آزمون ميانگين مورد انتظار یا ارزش آزمون برآورد و استنباقهای الزم از آن استخراج گردید.
طبق قضيه ی حد مرکزی در آمار استنباطي توزیع آماری ميانگين متغير وقتي حجم نمونه زیاد باشد (بيشتر از عدد )30به طور
جانبي به توزیع نرمال ميل ميکند؛ بنابراین آزمون  T-testکه شرق استفاده از آن توزیع نرمال متغير است در حالت حجم نمونه
زیاد برای متغير نرمال ،توان آماری بيشتری نسبت به آزمون غير پارامتری دارد .در نتيجه برای متغيرهای غير نرمال هم در صورت
برقرار بودن شرایط مذکور از آزمون پارآمتری  T-testاستفاده ميشود .چون حجم نمونه در این تحقيق  364عدد و خيلي بيشتر
از عدد 30است ،برای متغيرهای نرمال و غير نرمال از آزمون پارامتری  T-testاستفاده شده است(جدول.)4
جدول ( :)4شاخصهای آماری هر یک از گویههای پرسشنامه توزیع شده در مناطق حاشيهنشين شهر بندر امام خميني
دامنه

معرفها

ميانگين

انحراف استاندارد

بيشترین

کمترین

انسجام اجتماعي

2/38

0/87

0 /4

0 /2

0 /2

مشارکت اجتماعي

2/42

0/97

0 /4

0 /3

0 /1

امنيت اجتماعي

2/31

0/59

0 /5

0 /3

0 /2

درآمد وهزینه

2/02

1/05

0 /4

0 /2

0 /2

مالکيت

2/42

0/72

0 /4

0 /3

0 /1

عمر و مصالح ساختمان

2/45

0/591

0 /4

0 /3

0 /1

تراکم ساختمان

2/49

1/09

0 /5

0 /2

0 /3

بهداشت محيط

2/24

1/01

0 /4

0 /2

0 /2

تغييرات

ميانگين کل

2/37

2/22

2/47

2/24

مآخذ :محاسبات نگارندگان1398،

بر اساس نتایج جدول( ،)4که نشان دهندهی وضعيت ميانگين نمرهی پاسخگویان برای شاخصهای انتخابي پژوهش است .اولين
شاخص مورد بررسي  ،شاخص اجتماعي است که با استفاده از سه معرف انسجام ،مشارکت و امنيت اجتماعي بررسي شده است.
مطابق یافتهها ،ميانگين شاخص اجتماعي 2/37 ،است .این ميانگين ،از مقدار متوسط  3پایينتر است که در نتيجه ميتوان گفت
رضایتمندی ساکنان چهار سکونتگاه غيررسمي شهر بندرامامخميني در شاخص اجتماعي و متغيرهای آن در هنگام بررسي
وضعيت مناسبي نداشته است .همچنين در ميان معرفهای شاخص اجتماعي ،به ترتيب ،امنيت اجتماعي با  2/31درصد کمترین
مقدار در مقایسه با انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي داشته است که نشان دهنده وضعيت نامساعد امنيت در این سکونتگاهها
ميباشد .شاخص بعدی ،مولفهاقتصادی است که ميانگين نمرهی آن  2/22درصد ارزیابي شده است .با توجه به اینکه این
شاخص ،کمترین ميانگين را در ميان سایر شاخصها دارد ،ميتوان ا عان داشت ميزان رضایتمندی ساکنان از شاخص اقتصادی
در چهارسکونتگاه غيررسمي ارزیابي شده وضعيت نامساعدی دارد به ویژه وضعيت اشتغال و افزایش هزینهها در این شاخص
بيشتر تاثيرگذار بوده است .در ميان معرفهای شاخص اقتصادی ،متغير درآمد -هزینه با ميانگين  2/02درصد در مقایسه با سایر
متغيرها پایينترین ميزان را به خود اختصاص داده است .از این رو فرضيه پژوهش "تایيد" ميگردد .شاخص دیگر ،وضعيت
کالبدی در محدوده مورد مطالعه را نشان ميدهد .با توجه به جدول( ،)4ميانگين این شاخص در  2/47درصد ارزیابي شده است
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و از مقدار متوسط 3پایينتر است .در ميان معرفهای این شاخص ،عمر و مصالح ساختمان با ميانگين ،2/45درمقایسه با معرف
تراکم ساختمان با 2/49درصد در وضعيت کمتری قرار دارد .ساخت واحدهای مسکوني غيرمتعارف و استفاده از مصالح
نامرغوب و از همه مهمتر موقعيت قرار گيری سکونتگاهها مثالً :شهرک صباغان –کمپ  Bیا شهرک ولي عصر(گاما) به دليل
پایين بودن سطح تراز زمين و باال بودن سطح آب های زیر سطحي ،رطوبت از کف به دیوار تمام واحدهای مسکوني سرایت
کرده است .همچنين در فصل زمستان و هنگام بارندگي قسمت اعظم زمينهای این مناطق مملو از آب است و ادغام آن با
فاضالب ناشي از واحدهای مسکوني سيما و چهرهی بسيار نامناسبي را در محل به وجود آورده است .شاخص زیستي به عنوان
چهارمين شاخص مورد ارزیابي در سکونتگاههای مورد مطالعه با ميانگين  2/24درصد بعد از شاخص اقتصادی پایينترین رتبه را
در اختيار دارد .در این شاخص یک معرف (بهداشت محيط) و چهار متغير در نظر گرفته شده است .کمترین رضایتمندی
ساکنان از جمعآوری زبالهها و رهاشدن فاضالب در سطح زمينها(گنداب) و پرسه زدن حيوانات ولگرد بوده است .به طورکلي،
با توجه به جدول ميانگين ،وضعيت رضایتمندی ساکنان در چهارسکونتگاه غيررسمي ارزیابي شده شهر بندر امام خميني در
سطح پایين ارزیابي شده است .الزم به توضيح است که هریک از شاخصها با استفاده از ميانگين گویههای هر شاخص به متغير
تبدیل شده و سپ

شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگي) برای متغيرها حساب شدهاند (جدول.)5
جدول ( :)5شاخصهای آماری (مرکزی پراکندگي) پژوهش
شاخص

ميانگين

انحراف استاندارد

بيشترین

کمترین

دامنهی تغييرات

اجتماعي

2/37

0/0788

2/68

2/21

0/47

اقتصادی

2/22

0/0616

2/80

2/25

0/55

کالبدی

2/47

0/09

2/63

2/37

0/26

زیستي

2/24

0/0554

2/74

2/21

0/53
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-5-3روش کداس (:)1CODAS
تکنيک کداس به معني ارزیابي مبتني بر فاصله ترکيبي ميباشد .روش این تکنيک برگرفته از مقاله دکتر مهدی کشتاورز قرابتایي
و همکاران در سال  2016ميالدی ميباشد .این تکنيک یکي از روشهای تصميمگيری چنتد شاخصته )  (2MADMاستت کته
هدف آن رتبه بندی گزینهها بر اساس تعدادی معيار است .روش کوداس مطلوبيت گزینهها را بر اساس دو روش تعيتين متيکنتد.
اولين روش محاسبه فاصله اقليدسي گزینهها از ایدهآل منفي و دومتين روش محاستبه فاصتله تاکستي 3گزینتههتا از ایتده آل منفتي
است .در حالت کلي اگر فترض متيشتود کته  mمعيتار و  nگزینته باشتد .تشتکيل متاتری

دادههتا در ایتن پتژوهش بتر استاس

ستتکونتگاههتتای غيررستتمي ( mگزینتتههتتا) و شتتاخصهتتای انتختتابي پتتژوهش( )nتعيتتين شتتده استتت .بنتتابراین روش رتبتتهبنتتدی
چهارسکونتگاه غيررسمي بر اساس انتخاب شتاخصهتای (اجتمتاعي ،اقتصتادی ،کالبتدی و زیستتي) بتا استتفاده از ایتن روش بته
صورت گامهای زیر ميباشد:
اولين گام در این روش تشکيل ماتریپژوهش هستند .حالت کلي ماتری

تصميم است .یعني ماتریسي که معيارهای آن ستونها و سطرهای آن گزینههای

تصميم به صورت رابطه ( )1ميباشد .هر کدام از سکونتگاههای غيررسمي با ( )mو با توجه

به تعداد شاخصها که با ( )nمعرفي شدهاند به شرح جدول ( ،)6نشان داده شده است.
1- Combinative Distance-Based Assessment
2.- Multiple Attribute Decision Making
3- Taxicab distance
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(رابطه)1

تصميم

جدول( :)6تشکيل ماتری

شاخصها()N

سکونتگاهها()M

اجتماعي

اقتصادی

کالبدی

زیستي

تلمبهخانه شماره4

2/47

2/41

2/57

2/43

جلف ملح

2/46

2/35

2/55

2/51

شهرک صباغان(کمپ (B

2/66

2/46

2/59

2/49

شهرک گاما

2/71

2/59

2/64

2/51
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دومين گام؛ نرمالسازی یا بيمقياس سازی ،در حل تمامي تکنيکهای تصميمگيری چند معياره مبتني بر ماتریدر این مرحله با توجه به دادههای جدول( )6ماتری
عناصرماتری

تصميم است.

تصميمگيری ،نرمال سازی یا بيمقياس سازی آنها محاسبه ميشود.

نرمال ( )Nبا استفاده از روابط()2و( )3مشخص ميشوند(جدول.)7
(رابطه)2

(رابطه)3
جدول ( :)7ماتری
سکونتگاهها()M

تصميم نرمال شده
شاخصها()N

اجتماعي

اقتصادی

کالبدی

زیستي

تلمبهخانه شماره4

0/911

0/931

0/973

1

جلف ملح

0/908

0/907

0/965

0/968

شهرک صباغان(کمپ )B

0/982

0/949

0/981

0/976

شهرک ولي عصر(گاما)

1

1

1

0/968
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-سومين گام؛ تشکيل ماتری

نرمال وزن دار است .یعني باید وزن معيارها را در ماتری

نرمال ضرب کرد .برای این منظور از

روش انتروپي برای وزن معيارها استفاده شده است .با در دست داشتن اوزان معيارها با رابطه( ،)4ماتری
تشکيل ميدهيم(جدول .)8پ

از تشکيل ماتری

تصميم نرمال موزون را

نرمال موزون زمان محاسبه نقطه ایدهآل منفي 1است .ایدهآل منفي هر معيار با

نمایش داده شده و به صورت رابطه( )5محاسبه ميشود .کوچکترین مقدار هر معيار در ماتری

نرمال موزون را به عنوان نقطه

ایده آل منفي انتخاب ميکنيم.
1- Negative-Ideal Solution
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(رابطه)4
(رابطه)5
جدول ( :)8ماتری

NSj=Min Vij
تصميم نرمال موزون
شاخصها()N

سکونتگاهها()M
اجتماعي

اقتصادی

کالبدی

زیستي

تلمبهخانه شماره4

0/226

0/2316

0/2453

0/251

جلف ملح

0/2251

0/2259

0/2434

0/243

شهرک صباغان(کمپ )B

0/2434

0/2365

0/2472

0/2449

شهرک ولي عصر(گاما)

0/248

0/249

0/252

0/243

Wj

0/248

0/249

0/252

0/251

ایده آل منفي

0/2251

0/2259

0/2434

0/243
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چهارمين گام؛ محاسبه ميزان مطلوبيت هرگزینه ،برای تعيين ميزان مطلوبيت هرگزینه ابتدا ميزان دوری هر گزینه از ایدهآل منفيبا استفاده از دو نوع فاصله محاسبه ميشود :فاصله اقليدسي با استفاده از رابطه 6و فاصله منهتن یا فاصله تاکسي با استفاده از
رابطه ،7بدست ميآید.
(رابطه)6
(رابطه)7
-پنجمين گام؛ در این گام باید ماتری

ارزیابي نسبي را با استفاده از رابطه( )8ایجاد ميکنيم .که در این رابطه Ψ ،نشان دهنده

یک تابع آستانه برای تشخصي برابری فاصله اقليدسي دو گزینه است.
(رابطه)8
ششمين گام؛ در این گام با جمع مقادیر  hikگزینهها ،ميتوان آنها را رتبهبندی نمود هر چه مقدار  Hiبزرگتر باشد گزینه رتبهبهتری دارد(جدول.)9
جدول ( :)9رتبهبندی چهار سکونتگاه غيررسمي از نظر شاخصهای انتخابي پژوهش با استفاده از تکنيک CODAS
سکونتگاه

Hi

رتبه

شهرک ولي عصر(گاما)

0/162

1

شهرک صباغان(کمپ )B

0/056

2

تلمبه خانه شماره4

-0/063

3

جلف الملح

-0/154

4
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نتيجه نهایي بدست آمده از تکنيک کداس نشان ميدهد ،جایگاه چهار سکونتگاه غيررسمي شهر بندر امام خميني بر اساس
ارزیابي رضایتمندی ساکنان آنها با توجه به شاخصهای انتخابي پژوهش به این صورت ميباشد که :شهرک وليعصر(گاما) با
مقدار ( Hiمقدار نهایي تابع معيار گزینهها)  0/162در رتبه اول و به ترتيب ،شهرک صباغان-کمپ  ،Bتلمبهخانه شماره  4و
جلف الملح با مقدار 0/056 ،Hiو  -0/063و  -0/154در رتبههای دوم تا چهارم قرار گرفتهاند .نکته حائز اهميت در رتبه بندی
این سکونتگاهها این است که وضعيت رضایتمندی ساکنان این سکونتگاهها در ارزیابي مولفهها؛ موثر بوده است و کمي و
کاستيهای موجود با قرارگرفتن یک سکونتگاه در رتبهی اول به معنای شرایط مطلوب و مناسب آن نيست ،بلکه در بين شرایط
نامساعد موجود سکونتگاهها اولویتمندی رضایت ساکنان مد نظر قرارگرفته است .بنابراین ممکن است مولفههای مورد مطالعه،
در بعضي زیرشاخصها( گویهها) از نظر بعد عيني با هم متفاوت باشند و عوامل دیگر سبب شده نظر پاسخ دهندگان تفاوت
داشته باشد .به طورکلي نظرات پاسخ دهندگان با توجه وضعيت شاخصها که در بررسي ميداني مشاهده شده است مطابقت دارد
و با شرایط موجود اختالف چنداني ندارد .نکته مهمتر تفاوت بسيار کم وضعيت کمبودها در سطح سکونتگاههای غيررسمي این
شهر ميباشد که به صورت یکسان در کا هش رضایت ساکنان آنها در هنگام توزیع پرسشنامه نقش داشته است .امنيت نامناسب
سکونتگاه ها هم برای ساکنان آنها و هم برای افرادی که با مقاصد مختلف به آنجا مراجعه ميکنند به ویژه شبها ،نبود شبکه
معابر مناسب ،مشکالت حقوق تمليکي زمينها ،نرخ باالی بيکاری خصوصاً در بين جوانان و روی آوردن آنها به شغل های
نامتعارف ،عدم استحکام ابنيه ساخت شده و استفاده از مصالح غير معمول(الستيک ،حلبي ،چوب و ،)...نظافت نامطلوب و رها
شدن فاضالب و پرسه زدن حيوات ولگرد در تمام سکونتگاههای غير رسمي این شهر کامالً مشهود بوده است.
-6بحث و نتیجه گیری:
اسکان غيررسمي یک بيماری به شمار مي رود و حاکي از عدم سالمت ساختارهای اقتصادی و اجتماعي است .برای بهبود چنين
پدیدهي نازیبایي ،عالوه بر اصالح ساختارهای اقتصادی-اجتماعي ،باید سریعاً از گسترش آن ممانعت به عمل آورد و سپ

به

اصالح مناطق حاشيهنشين مباد رت نمود .با توجه به راهبردهای گوناگون ،توانمندسازی و بهسازی ،بهترین راهبردی است که مي
تواند باحفظ اصل کرامت انساني و عدالت اجتماعي ،به رشد توانمندیها و ارتقای سطح زندگي آنها منجر گردد .نگاهي به
سياستها و برنامههای مبارزه با فقر شهری در  50سال گذشته نشان ميدهد که سکونتگاههای غيررسمي و مناطق محروم شهر به
عنوان بخشي از سيستم شهری باید مورد پذیرش واقع شوند؛ به همين دليل برنامههای ساماندهي و ارتقای شرایط زیستمحيطي
این مناطق از باالترین اولویت برخوردار باشد؛ بنابراین پایداری و استمرار هر اقدام عمراني ،اجتماعي و  ...زماني امکانپذیر است
که نقش شرکتکنندگان ازدریافت کنندگان منفعل به مدیران فعال تغييرکند؛ بنابراین بایستي از عملکردی استفاده شود که باعث
خودکفایي اجتماعات شود؛ حمایت از قشر بسيار فقير این سکونتگاهها از طریق اجرای برنامههای ویژه و کمکهای مالي (خرده
وام) ،تأمين و تضمين حق مالکيت ،بهترین مشوق و محرک برای سرمایهگذاری ساکنان در احداث مسکن و تسهيالت زیربنایي
است .به عبارت دیگر در محيطي که منابع محدودند ،هر عاملي که خودیاری را در جامعه افزایش دهد ،دارای ارزشي بسياری
خواهد بود؛ بنابراین باید از منابع و قابليتهای این مناطق جهت حل مشکالت شهری استفاده و تالش کرد تا این مناطق جذاب
بافت اصلي شهر شوند(حاتمينژادوهمکاران.)83 :1397،
در بستر مفاهيم اجتماعي ،کالبدی ،اقتصادی و زیستي ،سکونتگاههای غيررسمي شهر بندرامام خميني ،مسایل حاد و بغرنجي
وجود دارد که موج ب افت شدید کيفيت زندگي در آن شده است .پژوهش حاضر با هدف ارزیابي شاخصهای اجتماعي،
اقتصادی،کالبدی و زیستي با تاکيد بر رضایتمندی ساکنان چهار سکونتگاه غير رسمي شهر بندر امام خميني ميباشد .به منظور
تعيين شاخصهای اسکان غيررسمي از چهار شاخص اصلي (اجتماعي ،کالبدی ،اقتصادی ،زیست محيطي) استفاده شده است .در
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بخش یافتههای تحقيق ،انتخاب شاخص ها در مقياس پژوهش انجام شده صورت گرفته است و امکان اندازهگيری آنها مد نظر
بوده است .به منظور افزایش قابليت اندازهگيری شاخصها ،برای هریک از آنها معرفهای مشخصي نيز تعيين شده است .به
طوری که شاخص اجتماعي ،با سه معرف ،انسجام ،مشارکت و امنيت بررسي شده است .برای بررسي شاخص اقتصادی ،از دو
معرف درآمد -هزینه و مالکيت پرسش به ميان آمده است .برای سنجش شاخص کالبدی از دو معرف ،عمر و مصالح ساختمان،
تراکم ساختمان استفاده شده ،همچنين شاخص زی ستي با یک معرف بهداشت محيط در نظر گرفته شده است .همچنين چهل و
یک متغير نيز از هشت معرف مشخص شده انتخاب گردیده است .جهت آزمودن فرضيهی تحقيق به بررسي ميانگين نظرات
ساکنان در باب رضایتمندی از شاخصهای اجتماعي و اقتصادی و کالبدی و زیستي در سکونتگاههای غيررسمي شهر بندر
امام خميني پرداخته شد .نتایجي که از تحليل دیدگاههای ساکنان به دست آمد ،نشانگر عملکرد نه چندان مطلوب متغيرهای
تحقيق در منطقه مورد مطالعه درارائه خدمات به ساکنان ميباشد؛ به طوری که ميانگين نظرات ساکنان ،نشان دهندة رضایت
کمتر از حد متوسط را نشان داده است.
آنچه که ميتوان در این تحقيق به عنوان مسئله اصلي در مقایسه با تحقيقات پيشين اشاره کرد؛ هر گونه تغيير در بهبود و اصالح
متغيرهای پژوهش در هر یک از سکونتگاههای غير رسمي شهر بندر امام خميني از جمله :ویژگيهای کالبدی و اجتماعي و
اقتصادی و ...با تو جه به شرایط متفاوت بومي ،محلي و قومي شهر( قوميتهای گوناگون ،سواد پایين ،طبقات کم درآمد ،امنيت
نامناسب ،آموزش نادرست ،زادو ولد زیاد و )...کار بسيار سخت و دشوار است .دليل اصلي آن هم خصوصيات اجتماعي و
فرهنگي این سکونتگاهها و ان

گرفتن با این نوع زندگي طي چن د دهه گذشته تا بحال باشد که در برابر هر گونه تغيير مقاوت از

خود نشان دهند(مثالً :استفاده از انشعابات غير رسمي آب و برق و بدون سند بودن امالک و ...به نوعي عادت یا فرهنگ غلط شده
و تعميم یافته است) .در اکثریت مقاالت کليه شاخصهای مورد بررسي (اجتماعي -اقتصادی -زیست محيطي و کالبدی) در
روند احياء و تقویت بنيان و ساختار اسکان غيررسمي موثر ارزیابي شدهاند ،اما با توجه به موقعيت برخي از شهرهای موردمطالعه
که با این معضل مواجه هستند وهمچنين مسایل متفاوت کالبدی ،اقتصادی ،زیستي و اجتماعي و ...که قبالً اشاره گردید ميتواند
نقش مهمي در به تاخير افتادن افزایش کيفيت زندگي ساکنان آنها داشته باشد .موضوعيکه ميتواند همسو بامطالعات مطرح
شده در پيشينه تحقيق این پژوهش با نتایج پژوهشهای؛  )2010( Matherو  )2005( Neuwirthو درسخوان و بایرام
زاده( )1399و کریمزاده و همکاران( )1398و مومنپورعليآباد و اکرحقيقي ( )1397که به نقش شاخص های ،اجتماعي،
زیستي و اقتصادی و  ...دارد اشاره کرد .از سویي دیگر استفاده از مدل به کار گرفته شده(کداس) به عنوان یک روش تصميم
گيری چند معياره برای ارزیابي شاخصهای این پژوهش است که ميتواند یک نوآوری در این پژوهش به نسبت پژوهشهای
دیگر باشد.در حقيقت این پژوهش نشانگر این موضوع است که قابليت تاثيرگذاری هر یک از متغيرهای پژوهش با توجه به
ظرف و مکان متغير و قابل تغيير و حتي حذف شدني ميباشند.
براساس یافتهها و معيارهای تحقيق ،پيشنهادهایي نيز ميتوان بيان کرد که در مطالعات مقدماتي این بررسي حاصل شده است.
باید این واقعيت را قبول داشت که برخورد با حاشيهنشيني و اسکان غيررسمي نميتواند به صورت قهری باشد ،خصوصاً در
کشورهایي که دارای مشکالت عدیده از جمله مسایل اقتصادی و اجتماعي و سياسي هستند؛ بنابراین وقتي شهرها گسترش پيدا
ميکنند و روستاها از گسترش باز ميمانند الجرم و خود ساخته مناطق حاشيه نشين در مفهوم عام و مناطق کم برخوردار یا بي
برخوردار در مفهوم خاص در کنار شهرها یا در دورن آنها شکل ميگيرند .پ

باید با این واقعيت کنار آمد و به نوعي آنها را

ساماندهي و در مسير اصلي خود قرار داد .درآمد کم ،کم آگاهي ،عدم شغل ،زادو ولد باال ،بزهکاری و تخلفات ساخت و ساز
و ...علت های به وجود آمده از معلول مناطق کم برخوردار یا بي برخوردار در شهرها مي باشند .پ
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کمتوجهي به عامل مهم انساني در گسترش اسکان غيررسمي نقش بسيار زیادی دارد؛ از این رو در جهت تحقق اهداف
بایدکوشيد ،تا پ

از عدالت سازی نسبي شرایط زندگي برای ساکنان فراهم و به داشتههای قابل قبولي از زیرساختها و

امکانات شهری دست یابند .بنابراین برای اجرای به یک برنامه و برنامهریزی صحيح در جهت بازآفریني اسکان غيررسمي
شهربندر امام خميني ميتوان به راه کارهای زیر که به صورت کاربردی و بومي سازی شده است اشاره کرد:
 مشخص کردن وضعيت ملکيت حقوقي مساکن ساخته شده و تالش در جهت رفع معارضين در این مناطق با همکاری
سازمان ثبت و اسناد و امالک و شهرداری و اداره راه و شهر سازی شهرستان بندر ماهشهر و استان خوزستان و تسهيل امور
برای تعيين تکليف آنها (صدورسند در صورتي که منع قانوني وجود نداشته باشد ،مثالً :شهرک ولي عصر (گاما) و
شهرک صباغان-کمپ )B
 با توجه به باال بودن ميزان بيکاری در این مناطق خصوصاً نيروی جوان؛ راه اندازی و احداث مراکز فني و حرفه ای به
صورت ویژه و با اولویت دادن به جوانان این مناطق مي تواند تعداد زیادی از آنها را برای کسب مهارت و حرفه آموزی
ترغيب نماید.
 احداث و راه اندازی مساجد با کارکرد مذهبي و فرهنگي و ورزشي ،خصوصاً برگزاری نشستهای فرهنگي و آموزشي در
جهت تقویت روابط زندگي شهری و خانوادگي.
احداث و راه اندازی کيوسک یا ایستگاههای انتظامي در هریک از این مناطق در جهت افزایش ضریب امنيت.
ترميم واصالح زیرسازی معابراصلي و فرعي خاکي و اقدام به روکش آسفالت آنها
 فقدان شبکه فاضالب و رهاشدگي فاضالبهای خانگي در کوچهها و جوی خيابانها و همچنين ساماندهي جمعآوری زباله
های این مناطق خصوصاً مناطق تلمبهخانه شماره 4و شهرک صباغان-کمپ.B
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