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واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری
(مطالعه موردی :شهرک جعفرآباد کرمانشاه)

غالمرضا میری* ،1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
محمودرضا انوری ،استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
تاریخ دریافت1400/3/9 :

پذیرش نهایی1400/5/25 :

چکیده
امروزه با گذشت چند دهه تالش نظام برنامهریزی و سیاستگذاری ،سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از دغدغه-
های اصلی مدیریت شهری به شمار میروند ،لذا هدف پژوهش حاضر ،واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر
رسمی و جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی آن (مطالعه موردی :شهرک جعفرآباد کرمانشاه) میباشد .رویکرد حاکم
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ندا گلپایگانی ،دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.

بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،توصیفی و استنباطی از نرم-
افزار  SPSSو مدل ویکور فازی ،استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل سرپرستان خانوار در شهرک
نمونهای ،نشان داد ،وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه نامناسب میباشد .نتایج آزمون کای اسکویر (با توجه
سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  ،)0/05نشان از عدم ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و بازآفرینی
کالبدی شهرک جعفرآباد میباشد .نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه ،در تمام شاخصهای مطرح شده با ضریب بتا به
دست آمده و سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  ،0/05گویای عدم عملکرد مناسب مدیریت شهری در بازآفرینی
کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه میباشد .در نهایت نتایج رتبهبندی سازمانهای شهری دخیل در ساماندهی شهرک
جعفرآباد با استفاده از مدل ویکور فازی نشان داد ،شهرداری با وزن  ،0/682در اولویت قرار دارد.
واژگان کلیدی :وضعیت کالبدی ،سکونتگاههای غیر رسمی ،مدیریت شهری ،کرمانشاه.

نحوه استنادهی به مقاله:
گلپایگانی ،ندا ،میری ،غالمرض ،انوری ،محمودرضا ( .)1400واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی:
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جعفرآباد به تعداد  68000نفر بود ،که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 ،نفر تعیین شد .نتایج آزمون  Tتک
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براساس برآوردهای سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه

ایجاد این فضاها ،رشد فزاینده جمعیت شهری از توان

اسکان بشر ،حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اکنون

سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت ارایه خدمات و

در زاغهها و حاشیههای شهری یا به صورت اسکان غیر

تسهیالت ،برای این جمعیت پیشیگرفته و برآورده نشدن

رسمی زندگی میکنند (معتمدی و همکاران ،)1 :1398 ،به

نیاز مسکن گروههای کم درآمد در فضای رسمی و برنامه-

تعبیری شهر در هر کشوری به محل تمرکز ثروت و انباشت

ریزی شده ،اسکان غیر رسمی در بسیاری از شهرها ،را

فقر تبدیل شده است و همین امر پیامدهای نامطلوبی را با

گسترش داده است (حاجیعلیزاده و اکبرپوربناب:1395 ،

خود به همراه داشته که در زمینههای اجتماعی و کالبدی

 .)7در واقع روند شکلگیری سکونتگاههای غیر رسمی که

آنها نمود پیدا میکند (رحمانپور.)1 :1395 ،

دارای نقطه آغازین و همزمان مشترک با انقالب صنعتی

کشورهای در حال توسعه است که غالباً بیشتر به صورت

عوامل موثر در شکلگیری آنها و ساختارهای نظام حاکم به

غیـر رسمی اشغال میشود که این امر ناشی از نیـاز شـدید

اشکال متفاوت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

بـه مسـکن بـه ویـژه از سـوی اقشـار کـم درآمـد مـیباشـد

نمود پیدا کرده و مشکالت خاصی را موجب گردیده است.

(زیهوفر و والدینیر ،)14 :2008 ،1کمیساریای عالی حقوق

با گذشت چند دهه تالش نظام برنامهریزی و سیاست-

بشر سازمان ملل متحد اعالم کرده ،که حدود یک چهارم

گذاری ،سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از دغدغه-

جمعیت شهری جهان در سکونتگاههای غیر رسمی بسر می

های اصلی مدیریت شهری به شمار میروند (پوراحمد و

برد (سازمان ملل .)1 :2018 ،2اسکان غیر رسمی یکی از

همکاران .)29 :1389 ،رشد سکونتگاههای غیر رسمی در

پدیدههای مرکب شهری است که عمدتاً در اثر فرایندهای

شهرهای جهان در حال توسعه و یافتن راهبردهای موثر به

اقتصادی و اجتماعی در شهرها پدید میآید .این پدیده

منظور برخورد با این موضوع ،به یکی از چالشهای مهم

شهری نمود عینی ـ کالبدی و اجتماعی ویژهای را در

توسعه شهری در کشورهای مختلف از جمله ایران ،در دهه

شهرهای کشورهای پیشرفته ،در حال توسعه و جهان سوم

های اخیر تبدیل شده است (آخوندی و همکاران:1390 ،

آفریده است (اسکندرینوده و همکاران.)6 :1389 ،

 .)247شکلگیری سکونتگاههای نامتعارف و غیر رسمی در

کشورها زیادی با آن رو به رو میباشند ،که این مسئله در

نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی است که در سطوح ملی و

کشورهای در حال توسعه مشهودتر است و تاثیرات

منطقهای و حتی درون مناطق وجود دارد (حاتمینژاد و

ناخوشایندی را بر چهره و سیمای شهرها وارد نموده که

همکاران.)2 :1390 ،

باعث گسترش فقر و افزایش نا امنی ،ضعف بهداشت ،بروز

در این میان ،شهر کرمانشاه به دلیل سرعت تحوالت

ناهنجاریهای اجتماعی افزایش جرم و جنایت و بسیاری از

اقتصادی خود در دهههای اخیر ،به ویژه دهة  ،70عرصة
حضور گروههای کثیری از جمعیت روستاهای بومی و غیر

Zeihofer and Valdinir
United Nation

1
2

بومی (استانهای ایالم و لرستان) بوده است که این افراد
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اسکان غیر رسمی از جمله مسایلی است که اکثر

نظام شهرنشینی ایران و بخصوص کالن شهرها ناشی از

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

اسکان غیر رسمی شکل رایج رشد شهری در اکثر

بوده تا به حال ادامه داشته و بر اساس شرایط جغرافیایی و
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 .1مقدمه

مشکالت دیگر میگردد (بگری .)12 :1396 ،در فرآیند
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رفاهی برای آنها از یک سو و فقدان اهرم نظارتی و کنترلی

سکونتگاههای غیر رسمی مسائل متعددی به همراه دارد که

از سوی دیگر ،سبب شد که طیف وسیعی از سکونتگاههای

فقط محدود به این مناطق نمیشود و کل یک شهر را در بر

غیر رسمی و نابسامان در اطراف شهر هویدا گردد .روند

میگیرد؛ به طوری که پیامد آن ،بروز انواع ناهنجاریها در

روبه رشد و گسترش اسکان غیر رسمی و محالت فقیرنشین

زمینة شهرنشینی است .اشتغال افراد حاشیهنشین در مشاغل

در شهر کرمانشاه ،گویای واقعیت انکارناپذیر در عرصة نظام

غیر رسمی و کاذب ،وجود ساخت و سازهای غیرمجاز ،عدم

توسعة شهری کشور است .این گرایش به خصوص در دهة

توانایی شهرداریها برای ارائة خدمات مناسب در این

 ،50به دلیل تزریق سرمایههای ناشی از درآمدهای نفتی و

مناطق ،آلودگی محیطزیست ،اثرات نامطلوب فرهنگی،

سیاستهای واردات محور ،بروز جنگ تحمیلی در دهة ،60

اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی این مناطق بر کل سیستم شهری

خشکسالیهای متعدد در مناطق روستایی استان و استانهای

و مانند اینها ،از جمله آثار مخرب و مضر حاشیهنشینی و

همسایه (ایالم و لرستان) ،روند فزایندهای به خود گرفت

اسکان غیر رسمی است .این روند ،نیازمند ارائه راهکارهایی

(جمشیدی و همکاران .)323 :1392 ،یکی از مناطق حاشیه

در خصوص مدیریت شهری با رویکرد ساماندهی کالبدی،

نشین شهر کرمانشاه ،شهرک جعفرآباد ،میباشد ،که در اثر

سکونتگاههای غیر رسمی و کاهش آسیبهای ناشی از آن

مهاجرت دهه پنجاه شمسی و اسکان کم درآمدها پیریزی

میباشد .در سالهای جاری مدیریت شهری در زمینه

شد در سالهای جنگ به دلیل مهاجرت هموطنان جنگ-

بهسازی و بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمی در شهر

زده ،رشد یافت .عدم برخورداری این بافت از زیر

کرمانشاه کارهای زیادی انجام داده ،لذا میزان و اثربخشی

ساختهای شهری و رشد فزاینده مهاجرین سبب کاهش

آن در شاخصهای کالبدی تا به حال سنجیده نشده است.

سطح خدمات در این بخش از شهر گردید .دو عامل

بنابراین ،این پژوهش در پی پاسخ به این سواالت ذیل می-

(افزایش گروههای تهیدست شهری و فقدان سیاستهای

باشد که وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه

مدرن برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد) ،سبب

چگونه میباشد؟ عملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی

نابسامانیهای کالبدی و غیرکالبدی شده است .این محله در

شاخص کالبدی سکونتگاه غیر رسمی (شهرک جعفرآباد)

زمینهای مرتفع جنوبشرقی کرمانشاه در اراضی کشاورزی

چگونه بوده است؟

نفر شکل گرفته است .عدم ورود زیرساختهای شهری به

وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیررسمی و عوامل موثر در

این بخش (بهرغم نزدیکی این بافتها به مرکز شهر

ایجاد شرایط فعلی آنها (مطالعه موردی :شهرک جعفرآباد

کرمانشاه) به دلیل عوامل نامساعد توپوگرافی (پستی و

کرمانشاه) پرداختهاند .نتایج بررسی عوامل موثر در ایجاد

بلندیها) و ارتفاع اراضی و عدم توان مالی ساکنان آن بوده

شرایط کالبدی فعلی سکونتگاههای غیررسمی در شهرک

است .در اولین طرح جامع شهر کرمانشاه ،این اراضی در

جعفرآباد نشان داد که ،در تمامی عوامل مطرح شده،

خارج محدوده قانونی قرار گرفت و بعد از آن ساخت و

میانگین به دست آمده باالتر از حد متوسط عدد  ،3میباشد،
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خانواده دولت شاهی با وسعت  150هکتار و جمعیت 68000
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اند .سرعت باالی مهاجرت و عدم امکان ارائة خدمات

مالی ساکنان) انجام شد .در نهایت باید گفت شکلگیری
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برای بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی راهی این شهر شده-

سازها به صورت غیرمجاز و غیراصولی (به دلیل عدم توان
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که این نشان دهنده میزان تاثیر زیاد این عوامل در ایجاد

مواد مخدر و مشروبات الکلی روی میآورند .همچنین نتایج

شرایط کالبدی فعلی سکونتگاههای غیررسمی در شهرک

معادالت ساختاری نشان میدهد ترک تحصیل به خاطر فقر

جعفرآباد میباشد .همچنین ارتباط معناداری بین عوامل موثر

اقتصادی ،سطح سواد پایین و فقدان مراکز فرهنگی ،تفریحی

و ایجاد شرایط کالبدی فعلی سکونتگاههای غیررسمی با

مهمترین آسیبهای اجتماعی حاشیهنشینی بوده است.

سطح معناداری  99درصد اطمینان وجود دارد .عبادی و

ترکیب این سه عامل آسیبهای جدی دیگری نظیر اعتیاد،

همکاران ( ،)1399در پژوهشی به بررسی سکونتگاههای غیر

نبود شغل رسمی و اشتغال کاذب را باعث شده است.

اجتماعی صنعتی شدن است که شهرنشینی ،شکل فضایی

مدیریت و برنامهریزی منطقهای در ایران از نظر اثرات

غالب و موازی انتقال اجتماعی اقتصادی این پارادایم است.

مستقیم و غیرمستقیم در رتبه  ،1مدیریتهای محلی در رتبه

این پدیده در دهههای اخیر با پیدایش جامعه اطالعاتی

 ،2ضوابط و مقررات تعیین شده در طرحهای توسعه شهری

همچنان گسترشیافته و گویی تعهدی برای بقا و بازتولید آن

در رتبه  ،3برنامهها و مقررات ناظر بر ساخت و سازها در

وجود دارد .و بیشترین دلیل آن در سطح کالن را نیز باید

محدوده قانونی و حریم شهرها در رتبه ،4

ساختاری دانست ،که سازوکار تبعیضآمیز و فقر زا بر پایه

سیاستگذاریهای کالن اجتماعی -اقتصادی -زیست

توزیع عادالنه منابع قدرت ،ثروت و درآمد در جریان است.

محیطی در رتبه  ،5سیاستها و برنامههای مسکن کم

ارتقاء سطح آگاهیهای اجتماعی ساکنین ،ارتقاء امنیتی

درآمدها در رتبه  ،6مقررات ناظر بر روند تفکیک و

ساکنین ،ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیربنایی

قطعهبندی رسمی زمین در ایران در رتبه  ،7نهادهای جامعه

و اجتماعی ،ارتقاء توانمندیهای اقتصادی ساکنین ،ظرفیت-

مدنی و بخش خصوصی در رتبه  8و ضعف فرهنگ

سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل

شهرنشینی رتبه  9را در شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی

پروژه ،توجه به اولویتهای اهل محل در تعریف و ارائه

به خود اختصاص داده است .غفاری و همکاران ( ،)1396در

پروژهها ،هماهنگی با دستگاههای مدیریت شهری در بخش-

پژوهشی به ارایه چارچوب تحلیلی و الزامات بهسازی برای

های مختلف ،از جمله رویکردهای ساماندهی این محالت

سکونتگاههای غیر رسمی در ایران ،الزامات قانونی و

میباشد .کریمزاده و همکاران ( ،)1398در پژوهشی به

راهکارهای حقوقی تحقق آن ،پرداختهاند .از مهمترین

بررسی آسیبشناسی اجتماعی حاشیهنشینی کالنشهر تبریز با

راهبردهای پژوهش حاضر ،راهبرد خیابان محور است .این

رویکرد توانمندسازی پرداختهاند .نتایج نشان داد ،اکثر

راهبرد شامل شش حوزه اصلی مدیریت و برنامهریزی

خانوادههای حاشیهنشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود

شهری ،اقتصاد شهری ،زیرساختهای پایه ،امنیت تصرف

ندارند و چون این افراد عموماً فاقد مهارت و تخصص و

(زمین و مسکن) ،حکمروایی ،قانونگذاری و مشارکت ،و

سرمایهگذاری هستند ،به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل

رویکرد حق محور است که چارچوب تحلیلی پژوهش

دستفروشی ،کوپنفروشی ،تکدیگری ،خرید و فروش

حاضر نیز مبتنی بر این پنج حوزه ارائه شده است .حیدری و
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رسمی ،پیامد شهرنشینی سریع و انتقال به پارادایم اقتصادی

غیررسمی در ایران ،پرداختهاند .نتایج نشان میدهد نظام

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

نشان میدهد حاشیهنشینی و یا به تعبیر امروزی اسکان غیر

دالیل نهادی-مدیریتی در شکلگیری سکونتگاههای

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

رسمی و رویکردهای ساماندهی نوین ،پرداختهاند .نتایج

اللهپور و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به تبیین
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سکونتگاههای غیررسمی در محلّهی اسالم آباد شهر زنجان،

به قصد تهیه مسکن" نشان داد و به قانون قدرت و قدرت

پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که علی رغم پایین

قانون تصریح نمود (حسینزاده دلیر .)36 :1370 ،جان ترنر

بودن نرخ رشد جمعیت در این محلّه ( 1/4درصد) نسبت به

هم در سال  1969نظریه خوشبینانه و مثبتی را اتخاذ نمود و

شهر زنجان ( 2/02درصد) ،تراکم جمعیّت باال بوده و در

اسکان غیررسمی را به عنوان راهحل مناسب برای حل

نتیجه به کاهش سطح سرانهی مسکونی منجر شده است.

مشکالت مسکن در نواحی شهری کشورهای در حال

همچنین نتایج حاصل از پژوهش حاکی از پایین بودن سطح

توسعه توصیف کرد .چارلز آبرامز این شرح را ارائه می-

استاندارد شاخصهای اجتماعی و کالبدی ،به خصوص

دهد" :ساختمان یا بخشی از یک شهر که در آن ویرانی،

شاخص مسکن در محلّهی اسالم آباد نسبت به شهر زنجان

نارسایی عرضه خدمات درمانی ،تراکم زیاد جمعیت در

میباشد .جوانیتا 1و همکاران ( ،)2020در پژوهشی به بررسی

واحدهای مسکونی ،فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از

شاخصهای ارزیابی پایداری در شهرک غیر رسمی بوگوتا

عوامل طبیعی نظیر سیل دیده میشود (شکوئی.)80 :1355 ،

در آمریکا جنوبی پرداختهاند .نتایج نشان داد که ارزیابی

به طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در

پایداری شهرکهای غیررسمی به توسعه برنامههای بهسازی

سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکند و در صورتی که

محله کمک میکند و با بهبود پایداری محالت غیررسمی،

این روند ادامه پیدا کند و دولتها برنامهای برای این

پایداری کلی شهر را افزایش مییابد پاتریسیا و اهلنزب

2

موضوع نداشته باشند ،تا سال  ،2030حدود  2میلیارد نفر از

جامعه جهانی جنوب پرداخته است .در این پژوهش روش

خواهند کرد (برزگر و همکاران .)142 :1398 ،با این

مرسوم جهانی برای کنترل این جوامع (چارچوب اعتماد

اوصاف ،پرداختن به مسئله اسکان غیر رسمی نه تنها

3

ضرورتی بر آمده از ارزشهای اعتقادی و انسانی ،بلکه

و همکاران ( ،)2019در پژوهشی به بررسی تغییرات مکانی

سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها و توسعه

محدوده سکونتگاههای غیررسمی مغولستان پرداختهاند .این

ملی است .نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی

پژوهش بین سالهای  1990تا  2013به انجام رسیده است.

برای کل است (صالحیامیری و خدایی.)6 :1390 ،

اراضی جامعه) و راهکارهای آن پرداخته شده است .هونگ

نتایج نشان داد که پیدایش سکونتگاههای غیررسمی در

علل شکلگیری سکونتگاههای غیر رسمی را میتوان

مرحله اولیه در حاشیه شهر و در امتداد جاده های اصلی رخ

در قالب مکاتب و نظریات نیز مورد بحث قرار داد ،نظریاتی

داده است.

که به دالئل شکلگیری و گسترش این سکونتگاه ها

متفکرینی چون رابرت ازارا پارک ،جان ترنر و

گرا تقسیم نمود :در دیدگاه لیبرال ،مهمترین دلیل شکل-

چارلزآبرامز بر میگردد .چارلزآبرامز در سال  1964اسکان

گیری این سکونتگاهها عامل جمعیتی و مهاجرت است .از
نظر این مکتب ،در مرحلهای از توسعه جوامع ،مازاد نیروی

1

Juanita
Patricia and Ehlenzb
3
Hogeun
2

کار و مازاد تولید بوجود میآید .از این رو موجی از
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سابقه اصطالح اسکان غیررسمی به نوشتههای

پرداختهاند ،را میتوان به سه دسته لیبرال ،بنیادگرا و جامعه
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( ،)2020در پژوهشی به بررسی سکونتگاههای غیررسمی در

جمعیت شهرنشین دنیا در اینگونه سکونتگاهها زندگی
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لطفی ( ،)1394در پژوهشی به ساماندهی و توانمندسازی

غیررسمی را به عنوان یک فرآیند "تصرف نواحی شهری
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واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی با تأکید( ....گلپایگانی و همکاران)

مهاجرت -که طبیعی به نظر می رسد ،از روستاها به شهرها

 .2روش تحقیق

آغاز می شود .این جمعیت وقتی به شهر می رسد به دلیل

رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق

عدم توان پاسخگویی شهر در زمینه اشتغال و مسکن ،به

کاربردی است .در این مورد مطالعات جامعی در خصوص

ناچار در سکونتگاههای غیررسمی سکنی میگزیند .در کل

شاخصهای تحقیق در محدوده مورد مطالعه انجام و سپس

این مکتب دلیل اصلی شکلگیری و گسترش این

برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،توصیفی و استنباطی از نرم-

سکونتگاهها را عامل رشد جمعیت میداند و راه حل این

افزار  SPSSو مدل ویکور فازی 1استفاده شده است.

 .)10 :1389بنیادگراها بر خالف لیبرالها ،دلیل اصلی

 Tو ضریب تغییرات ،کای اسکویر و رگرسیون چندگانه

گسترش سکونتگاههای غیررسمی را در عوامل خارجی

انجام پذیرفت .همچنین جهت رتبهبندی سازمانهای شهری

جستجو میکند .از نظر آنان وابستگی کشورهای در حال

دخیل در ساماندهی کالبدی شهرک جعفرآباد از مدل

توسعه به کشورهای پیشرفته در نظام جهانی باعث میشود

ویکور فازی استفاده شد.

اینگونه کشورها ،صنعتی شدن اتفاق میافتد .این وابستگی و

از فرمول کوکران 384 ،نفر تعیین شد .همچنین با استفاده از

این تحوالت باعث شکاف بین شهر و روستا و آغاز

روش دلفی تعداد  20نفر از متخصصان ،مدیران و اساتید

مهاجرتهای سنگین روستا-شهری میشود .این در حالی

دانشگاه به عنوان جامعه نمونه جهت پاسخگویی به سواالت

است که به دلیل سرمایه بر بودن صنعت ایجاد شده ،فرصت

مدل پژوهش تعیین شدند .روش جمع آوری داده ها به دو

اشتغال برای تعداد معدودی از افراد فراهم میشود و بقیه

صورت ،انجام میگیرد .اول ،مطالعات کتابخانهای ،اسنادی

وارد مشاغل غیر رسمی و سکونت غیررسمی میشوند.

و آرشیوی ،که در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در

اندیشمندان مکتب جامعه گرا ،پیدایش گروههای فقیر و

زمینه و ادبیات تحقیق و مبانی نظری ،موضوع از منابع فارسی

حاشیهای در جامعه شهری کشورهای در حال توسعه را

و التین کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای مورد نیاز و نیز از

ناشی از عملکرد طبیعی تضاد کار و سرمایه دانستهاند و نتیجه

اینترنت استفاده شده است .بدین صورت که پژوهشگر سعی

این عملکرد انباشت سرمایه در شهر ،رشد نامتعادل اقتصادی

نموده است با مراجعه به کتابخانه دانشگاهها و سازمان اسناد

و بروز تضادهای اجتماعی بین شهر و روستاست (آقابخشی،

و کتابخانه ملی ایران و مراکز اطالع رسانی و جستجو در

 .)1381با توجه به پژوهشهای انجام شده و نتایج آنها،

بانکهای اطالعاتی داخلی و خارجی از آخرین

نوآوری این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشهـای مشـابه،

دستاوردهای مطالعات و تحقیقات انجام شده در دسترس

بکارگیری نمونهای از مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه

داخل و خارج از کشور استفاده نماید .دوم ،مطالعات

کمی و ترکیب آن با منطق فازی (ویکور فازی) جهت رتبه-

میدانی :در این قسمت به منظور جمعآوری دادهها و

بندی سازمانهای شهری دخیل در ساماندهی سکونتگاههای

اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه (محقق ساخته)،

غیررسمی میباشد.
Fuzzy Vikor

1
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و تبدیل به وارد کننده شوند .در مقابل در شهرهای بزرگ

جعفرآباد ( ،)68000خانوار است که حجم نمونه با استفاده
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این کشورها نقش تامین کننده مواد غذایی را از دست بدهند

جامعه آماری پژوهش ،سرپرستان خانوار در شهرک
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مساله را نیز در کنترل جمعیتی میبیند (نیک نام و موسوی،

تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری
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مشاهده و مصاحبه استفاده شد .برای ارزیابی اعتبار ابزار

روش آلفای کرونباخ (تعداد نمونه پایلوت  30نفر) استفاده

پژوهش از روایی محتوایی استفاده شده است ،به این

شده است و میانگین این آماره ،برای شاخصهای وضعیت

صورت که پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار جمعی از اساتید

کالبدی  0/79و مدیریت شهری و بازآفرینی کالبدی ،0/81

دانشگاه و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت

به دست آمده است (جدول  .)1در این پژوهش گویهها و

(اعتبار صوری) و پس از چند مرحله اصالح ،در بین نمونهی

شاخصهای مورد بررسی به شرح ذیل میباشد (جدول .)2

آماری توزیع گردید .برای تعیین پایایی ابزار سنجش از
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

وضعیت کالبدی

0/79

مدیریت شهری و بازآفرینی کالبدی

0/81

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .2گویهها و شاخصهای پژوهش
شاخص

گویه

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از خیابانهای ناقص(مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند)
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زمینهای خالی یا توسعه نیافته
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زمینهای کثیف و پر از زباله
ناخوشایندی سکونتگاههای غیررسمی از نظر اقتصادی یا اجتماعی

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-12-05

جدول  .1مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از گویهها

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از کاربریهای غیراقتصادی و غیرمقرون به صرفه
وضعیت کالبدی

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از ساختمانهای متروکه و خالی

سکونتگاههای غیررسمی

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از کاربریهای ناهماهنگ و ناسازگار اجتماعی و اقتصادی
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از محدودههای فاقد خدمات و تسهیالت شهری
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از آلودگی زیست محیطی
چشم انداز نامطلوب بصری
بو نامطلوب سکونتگاههای غیررسمی
بازآفرینی ریختشناسی و فرم بافتهای نامنظم و آشفته سکونتگاههای غیررسمی
استفاده از مصالح با دوام و بومی منطقه در ساخت و ساز و کیفیت ابنیه سکونتگاههای غیررسمی
استحکام مساکن و مقاومت در برابر زلزله سکونتگاههای غیررسمی

مدیریت شهری

وجود کاربریهای عمومی و زیرساختها

و بازآفرینی کالبدی

نصب پوشش محدودهها از شبکه آب آشامیدانی سکونتگاههای غیررسمی

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زباله و مصالح ساختمانی ریخته شده در سرتاسر محله

نصب پوشش محدودهها از شبکه فاضالب سکونتگاههای غیررسمی
ایجاد شبکههای زیرساختی سکونتگاههای غیررسمی
منبع :گلپایگانی و همکاران ،1400 ،بگری ،1396 ،حاتمی¬نژاد و همکاران ،1390 ،اسکندری نوده و همکاران1389 ،

 .1 .2محدوده مورد مطالعه

دارای جمعیتی بالغ بر  884602نفر و مساحت 93389956

شهر کرمانشاه ،نهمین شهر پر جمعیت و یکی از

متر مربع است (طرح جامع کرمانشاه .)1398 ،شهر کرمانشاه

کالنشهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه است .این شهر

بزرگترین شهر کردنشین و پرجمعیتترین شهر ،در منطقهی

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117
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فرخشاد ،از شمال غربی به کوه طاق بستان و از جنوب به

محلههای شهر کرمانشاه است که در شرق شهر و در منتهی

سفید کوه منتهی میشود که در قسمت مرکزی استان

الیه حاشیه شهر واقع شده است .در تقسیمبندی مناطق

کرمانشاه با موقعیت  47درجه و  4دقیقه شرقی و  19درجه و

شهرداری در منطقه  3واقع است .جعفرآباد از شمال به

 34دقیقه شمالی قرار دارد و دارای  24500کیلومتر مربع

قبرستان باغ فردوس ،از جنوب به پادگان ارتش لشکر 81

گستردگی و ارتفاع  1200متر از سطح دریا است .کرمانشاه

زرهی کرمانشاه و شهرک بعثت ،از شرق به زمینهای خالی

یکی از شاهراههای ارتباطی شرق و غرب و قدیمیترین راه

حاشیه شهر و از غرب به خیابان رشیدی و میدان نواب

عبور زائران عتبات عالیات است که به همین سبب تأثیرات

محدود میشود (طرح جامع کرمانشاه.)1398 ،

 .3یافتههای تحقیق

مسکن است .این شاخصها مناسبترین ابزار اندازهگیری

یافتههای توصیفی

پیشرفت و تحقق هدفهای کلی است .به طور کلی ،میتوان

نتایج یاقتههای توصیفی (ویژگیهای افراد پاسخگو) در

شاخصهای مسکن را در سه گروه عمده تقسیم بندی کرد

جدول ( )3آمده است .تحلیل مسائل مدیریت شهری و

(شاخصهای کمی مسکن ،شاخصهای کیفی مسکن ،و

بازآفرینی شاخصهای کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه،

شاخصهای اقتصادی مسکن) .در این پژوهش تنها به دنبال

از طریق ابزاری صورت میگیرد به نام شاخصهای مسکن و

بررسی شاخصهای کالبدی مسکن پرداخته شده است

بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی

(جدول .)4

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ،منبع :نگارندگان1400 ،
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مرکزی باختر ایران است .شهر کرمانشاه از شمال به کوه

فرهنگی و معنوی برجا گذارده است .جعفرآباد یکی از

جدول  .3گویهها و شاخصهای پژوهش
سن پاسخگویان

جنس
78/13

21/87

26/04

31/25

23/43

13/02

6/25
مدت اسکان

وضعیت شغل
آزاد

دانشجو

بازنشسته

کارمند

سایر

زیر  3سال

 3تا  5سال

 5تا  10سال

 10سال به باال

26/04

14/06

31/25

13/02

15/62

13/02

70/31

10/41

6/24

منبع :نگارندگان1400 ،
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 40-30سال

 50-40سال
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جدول  .4تحلیل پاسخها و میانگین شاخصهای کالبدی (مقیاس اسمی) ،شهرک جعفرآباد
ردیف
.1

.2

.4

.5

نحوه مالکیت و تصرف مسکن شما چگونه

فراوانی

311

73

-

-

است؟

درصد

80/98

19/02

-

-

گزینهها

زیر  70متر

 140-70متر

200-141متر

فراوانی

89

76

107

112

درصد

22/1

19/5

27/4

28/7

آیا واحد مسکونی که شما در آن زندگی

گزینهها

بله

خیر

می کنید دارای سند رسمی می باشد؟

فراوانی

154

230

درصد

39/05

61/00

گزینهها

یک طبقه

دو طبقه

سه طبقه

فراوانی

230

112

42

0

درصد

59/89

29/16

10/93

29/5

گزینهها

 1خانوار

 2خانوار

 3خانوار

فراوانی

51

110

107

116

درصد

13/1

28/0

27/4

29/7

گزینهها

اسکلت فلزی

اسکلت بتنی

آجر و آهن

بلوک سیمان

فراوانی

54

82

130

118

درصد

13/8

21/0

32/4

30/3

گزینهها

نوساز

مرمتی

تخریبی

فراوانی

58

78

130

118

درصد

14/9

20/0

32/7

30/3

گزینهها

کمتر از  10سال

 20-10سال

 30-21سال

فراوانی

63

78

125

118

درصد

16/2

20/0

31/7

30/3

گزینهها

سنگ

سیمان

مساحت واحد مسکونی به چه مقدار
است؟

تعداد طبقات واحد مسکونی شما چگونه
است؟

تعداد خانوار در واحد مسکونی شما به
چه مقدار است؟

.7

کیفیت مسکن مسکن شما چگونه است؟

.8

عمر بنا مسکن شما چند سال است؟

.9

نمای ساختمان مسکن شما چگونه است؟

واقع است؟ (چند متری)

نگهداری

آجر و بلوک
سیمانی

متر

چهار طبقه و
بیشتر

بیشتر از 3
خانوار

بیشتر از30
سال

خشت و گل

فراوانی

47

80

109

148

درصد

11/3

21/3

27/2

38/0

گزینهها

زیر  2متر

 204متر

 6-4متری

باالی  6متری

فراوانی

51

72

137

122

درصد

13/3

18/7

32/7

31/0

منبع :نگارندگان1400 ،
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نوع معبری که واحد مسکونی در آن

قابل

باالی 200

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

.6

مصالح اسکلت مسکن شما چگونه است؟

.10

اعیان

خدمت

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-12-05

.3

سئواالت

گزینهها

ملکی عرصه و

اجارهای

در برابر

سایر
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با مقیاس اسمی) با تعداد  10متغیر با نظر متخصصین در این

ترتیب شاخصهای ،برخورداری سکونتگاه غیررسمی از

امر تهیه و طراحی شده است .مقیاس این پرسشها در این

زمینهای خالی یا توسعهنیافته با میانگین  ،3/81برخورداری

پرسشنامه به صورت اسمی میباشد .این شاخصها نسبت به

سکونتگاه غیررسمی از زباله و مصالح ساختمانی ریخته شده

یکدیگر برتری ندارند .همانطور که در جدول ( ،)4مالحظه

در سرتاسر محلهها با میانگین  ،3/71برخورداری سکونتگاه

میشود ،به ترتیب در سواالت ،نحوه مالکیت و تصرف

غیررسمی از کاربریهای ناهماهنگ و ناسازگار اجتماعی و

مسکن بیشترین میزان پاسخ در گزینه ملکی عرصه و اعیان با

اقتصادی با میانگین  ،3/68برخورداری سکونتگاه غیررسمی

مقدار فراوانی به دست آمده  ،80/89مساحت واحد مسکونی

از ساختمانهای متروکه و خالی با میانگین ،3/65

بیشترین میزان پاسخ در گزینه باالی  200متر با مقدار فراوانی

برخورداری سکونتگاه غیر رسمی از کاربریهای

 ،28/7سند رسمی واحد مسکونی بیشترین میزان پاسخ در

غیراقتصادی و غیرمقرون بهصرفه با میانگین ،3/61

گزینه خیر با مقدار فراوانی به دست آمده  ،61/00در سئوال

ناخوشایندی سکونتگاههای غیررسمی از نظر اقتصادی یا

تعداد طبقات واحد مسکونی ببیشترین میزان پاسخ در گزینه

اجتماعی با میانگین  ،3/16برخورداری سکونتگاه غیررسمی

یک طبقه و بیشتر با مقدار فروانی به دست آمده ،59/89

از خیابانهای ناقص (مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند) با

سوال تعداد خانوار بیشترین میزان پاسخ در گزینه بیشتر از 3

میانگین  ،3/14برخورداری سکونتگاه غیررسمی از آلودگی

خانوار با مقدار فراوانی به دست آمده  ،29/7سوال مصالح

زیست محیطی با میانگین  ،3/13برخورداری سکونتگاه غیر

مساکن بیشترین میزان پاسخ در گزینه آجر و آهن با مقدار

رسمی از زمینهای کثیف و پر از زباله با میانگین ،3/05

فراوانی به دست آمده  ،32/4سوال کیفیت مسکن بیشترین

برخورداری سکونتگاه غیر رسمی از محدودههای فاقد

میزان پاسخ در گزینه تخریبی با مقدار فراوانی به دست آمده

خدمات و تسهیالت شهری با میانگین  ،3/03چشمانداز

 ،30/3سوال عمر بنا مسکن بیشترین میزان پاسخ در گزینه

نامطلوب بصری با میانگین  ،3/04بوی نامطلوب سکونتگاه-

 30-21سال با مقدار فراوانی به دست آمده  ،31/7سوال

های غیر رسمی با میانگین  ،3/01باالترین و پایینترین

نمای ساختمان بیشترین میزان پاسخ در گزینه خشت و گل با

میانگینها را به خود اختصاص دادهاند.

معبر در واحد مسکونی بیشترین میزان پاسخ در  6-4متری با

مقدار میانگین بیشتر از عدد  3باشد وضعیت کالبدی،

مقدار فروانی به دست آمده  ،32/7را به خود اختصاص داده

شهرک جعفرآباد کرمانشاه نامناسب است و هر چه مقدار

است.

میانگین کمتر از حد میانه عدد  3باشد وضعیت کالبدی،

یافتههای تحلیلی

شهرک جعفرآباد کرمانشاه مناسب است .بنابراین ،با توجه به

بررسی وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه

میانگینهای به دست آمده در تمامی شاخصها ،وضعیت

جهت بررسی وضعیت کالبدی سکونتگاههای
غیررسمی (شهرک جعفرآباد) کرمانشاه از آزمون  Tتک

کالبدی ،شهرک جعفرآباد کرمانشاه نامناسب میباشد.

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

مقدار فراوانی به دست آمده  ،38/0در نهایت در سوال نوع

در واقع با توجه به شاخصهای مطرحشده هر چه
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غیررسمی شهرک جعفرآباد کرمانشاه ،پرسشنامهای (کالبدی

( ،)5مالحظه میشود ،در بین شاخصهای مطرح شده ،به
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در ابتدا جهت تحلیل وضعیت کالبدی سکونتگاههای

نمونهای استفاده شده است .همانطور که در نتایج جدول
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جدول  .5بررسی میزان وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه
شاخصها
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از خیابانهای ناقص
(مسیرهایی که سنگفرش نشدهاند)
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زمینهای خالی
یا توسعه نیافته
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زمینهای کثیف
ناخوشایندی سکونتگاههای غیررسمی از نظر اقتصادی
یا اجتماعی

میانگین

T

3/14

43/631

0/000

3/81

41/727

0/000

3/99

3/05

42/998

0/000

3/18

2/92

3/16

45/231

0/000

3/32

3/00

( 2دامنه)

باال

پایین

3/29

3/14
3/63

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از کاربریهای
3/61

غیراقتصادی

43/539

0/000

3/78

3/45

و غیرمقرون به صرفه
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از ساختمانهای

3/65

متروکه و خالی

45/967

0/000

3/80

3/49

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از کاربریهای
3/68

ناهماهنگ

41/298

0/000

3/81

3/54

و ناسازگار اجتماعی و اقتصادی
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زباله و مصالح
3/71

ساختمانی

41/562

0/000

3/88

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-12-05

و پر از زباله

معناداری

فاصل اطمینان تفاوت 0/95

3/54

ریخته شده در سرتاسر محلهها
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از محدودههای
فاقد
خدمات و تسهیالت شهری
برخورداری سکونتگاه غیررسمی از آلودگی زیست

3/13

41/435

0/000

3/43

3/00

چشم انداز نامطلوب بصری

3/04

41/334

0/000

3/16

2/98

بو نامطلوب سکونتگاههای غیررسمی

3/01

41/345

0/000

3/18

2/87

محیطی

منبع :نگارندگان1400 ،

کالبدی ،شهرک جعفرآباد

وی کراموز  ،0/112استفاده از مصالح با دوام و بومی منطقه

جهت بررسی عملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی

در ساخت و ساز و کیفیت ابنیه سکونتگاههای غیررسمی با

کالبدی ،شهرک جعفرآباد ،از آزمونهای کای اسکویر و

مقدار کای اسکویر به دست آمده  ،22/31و وی کراموز

رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج به شرح جدول

 ،0/134استحکام مساکن و مقاومت در برابر زلزله

 6بیان شده است.

سکونتگاههای غیررسمی با مقدار کای اسکویر به دست

همانطور که در جدول ( ،)6مالحظه میشود ،در بین

آمده  ،14/62و وی کراموز  ،0/210وجود کاربریهای

شاخصهای مطرح شده ،به ترتیب شاخصهای بازآفرینی

عمومی و زیرساختها با مقدار کای اسکویر به دست آمده

ریختشناسی و فرم بافتهای نامنظم و آشفته سکونتگاههای

 ،18/76و وی کراموز  ،0/112نصب پوشش محدودهها از

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

بررسی عملکرد مدیریت شهری برای بازآفرینی

غیر رسمی با مقدار کای اسکویر به دست آمده  ،21/34و
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3/03

45/425

0/000

3/18

2/88
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شبکه آب آشامیدانی سکونتگاههای غیررسمی با مقدار کای

کای اسکویر به دست آمده  12/77و وی کراموز  0/103و

اسکویر به دست آمده  ،10/54و وی کراموز  ،0/109ایجاد

سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  ،0/05نشان از عدم

شبکههای زیرساختی سکونتگاههای غیررسمی با مقدار کای

ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و بازآفرینی

اسکویر به دست آمده  ،15/65و وی کراموز  ،0/187شکل

کالبدی ،شهرک جعفرآباد میباشد.

و فرم شبکههای دسترسی سکونتگاههای غیررسمی با مقدار
جدول  .6نتایج آزمون کای اسکویر برای تعیین تاثیر و ارتباط مدیریت شهری در بازآفرینی کالبدی
شاخصها
بازآفرینی ریخت شناسی و فرم بافتهای نامنظم و آشفته سکونتگاههای غیررسمی

21/34

0/112

0/123

استفاده از مصالح با دوام و بومی منطقه در ساخت و ساز و کیفیت ابنیه سکونتگاههای غیررسمی

22/31

0/134

0/089

استحکام مساکن و مقاومت در برابر زلزله سکونتگاههای غیررسمی

14/62

0/210

0/090

وجود کاربریهای عمومی و زیرساختها

14/76

0/112

0/110

نصب پوشش محدودهها از شبکه آب آشامیدانی سکونتگاههای غیررسمی

18/76

0/143

0/092

نصب پوشش محدودهها از شبکه فاضالب سکونتگاههای غیررسمی

10/54

0/109

0/098

ایجاد شبکههای زیرساختی سکونتگاههای غیررسمی

15/65

0/187

0/087

شکل و فرم شبکههای دسترسی سکونتگاههای غیررسمی

12/77

0/103

0/094

اسکویر

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .7نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه
شاخصها
استفاده از مصالح با دوام و بومی منطقه در ساخت و ساز و کیفیت ابنیه سکونتگاههای غیررسمی

0/109

2/123

0/087

استحکام مساکن و مقاومت در برابر زلزله سکونتگاههای غیررسمی

0/113

1/562

0/112

وجود کاربریهای عمومی و زیرساختها

0/107

2/639

0/085

نصب پوشش محدودهها از شبکه آب آشامیدانی سکونتگاههای غیررسمی

0/121

2/543

0/098

نصب پوشش محدودهها از شبکه فاضالب سکونتگاههای غیررسمی

0/107

2/123

0/076

ایجاد شبکههای زیرساختی سکونتگاههای غیررسمی

0/112

1/643

0/154

شکل و فرم شبکههای دسترسی سکونتگاههای غیررسمی

0/154

1/342

0/092

منبع :نگارندگان1400 ،

واقع شدند .همانطور که در جدول شماره ( ،)7مشاهده می-

سکونتگاههای غیررسمی (شهرک جعفرآباد) با

شود ،در تمام شاخصهای مطرح شده با ضریب بتا به دست

استفاده از مدل ویکور فازی

آمده و سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  ،0/05گویای

در این بخش هر یک از سازمانهای شهری بر اساس

عدم عملکرد مناسب مدیریت شهری در بازآفرینی کالبدی

شاخصهای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ارزیابی

شهرک جعفرآباد کرمانشاه نشان میدهد.

میشوند .چون این نتایج به صورت داده خام وجود دارد
توسط کارشناسان از  1تا  10ارزیابی شدند.

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

هشت متغیر برای پیشبینی متغیر مستقل مورد استفاده

رتبهبندی سازمانهای شهری دخیل در ساماندهی

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

بازآفرینی ریخت شناسی و فرم بافتهای نامنظم و آشفته سکونتگاههای غیررسمی

Beta
0/123

t
2/312

sig
0/090
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کای

وی کرامرز

سطح معناداری
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جدول  .8نتایج سازمانهای شهری و شاخصهای ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/75 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/75 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،1 ،1

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،1 ،1

استانداری

شهرداری

مسکن و شهرسازی

منبع :نگارندگان1400 ،

برای هر شاخص بر اساس رابطه زیر محاسبه شود .جدول

جهت وزندهی فازی به معیارها میتوان با متغیرهای

(.)9

زبانی وزن هر بعد با استفاده از نظر متخصصین محاسبه کرد.

نظر متخصصین به وزن دهی ابعاد پرداخته شده است در این

پرسشها در هر سازمان شهری برای هر یک از نماگرها در

قسمت لزومی به وزن دهی ابعاد با متغیرهای زبانی نمیباشد.

هر سازمان یک عدد فازی به دست آمد که حاصل میانگین

در ادامه نیز جهت محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر

نظرهای نمونهها بود .سپس الزم است از طریق فازی زدایی

سازمان شهری ،نیاز است تا اعداد فازی برای هر سازمان با

یا دیفازی کردن ،اعداد فازی بدست آمده در طی محاسبات

هم جمع شود و به طور جداگانه متوسط پاسخ دهندگان

از حالت فازی خارج و به اعداد حقیقی تبدیل شوند جدول
(.)10

جدول  .9محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر سازمان شهری
کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی-فرهنگی

اقتصادی

()0/49 ،0/49 ،0/66

()0/49 ،0/49 ،0/99

()0/49 ،0/49 ،0/66

()0/49 ،0/49 ،0/24

فرمانداری

()0/58 ،0/42 ،0/16

()0/66 ،0/49 ،0/41

()0/49 ،0/41 ،0/49

()0/66 ،0/49 ،0/41

شهرداری

()0/66 ،0/82 ،0/74

()0/58 ،0/68 ،0/90

()0/49 ،0/49 ،0/24

()0/66 ،0/82 ،0/74

مسکن و شهرسازی

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .10دیفازی کردن ماتریس تصمیمگیری و وزن دهی هر بعد برای تبدیل به اعداد قطعی
0/386

0/490

0/386

0/246

فرمانداری

0/523

0/470

0/303

0/470

شهرداری

0/41

0/470

0/246

0/410

مسکن و شهرسازی

منبع :نگارندگان1400 ،

در ادامه نیز ،جهت وزن دار کردن ،مقادیر ماتریس نرمال هر

به بررسی شاخص مطوبیت و شاخص نارضایتی معیارها

یک از گزینهها بر وزن ابعاد (که قبالً از روشهای دیگر به

پرداخته شده است جدول ( .)12در نهایت ،شاخص ویکور

دست آمده بود) ضرب میگردد جدول ( .)11در ادامه نیز

که همان امتیاز نهایی هر گزینه است محاسبه شد (جدول

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

از آنجا که قبال با استفاده از  AHPفازی و  ANPبا استفاده از

به این ترتیب با یکپارچه سازی نظر پاسخگویان به

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-12-05

کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی

واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی با تأکید( ....گلپایگانی و همکاران)
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 .)13تحلیل کلی اولویتهای سازمانهای شهری دخیل در

 ،0/682فرمانداری با وزن  ،0/612مسکن و شهرسازی با

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (شهرک جعفرآباد) با

وزن  ،0/578در اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتهاند.

استفاده از مدل ویکور فازی نشان داد ،شهرداری با وزن
جدول  .11محاسبه ماتریس وزنی
0/076

0/073

0/108

0/156

فرمانداری

0/104

0/070

0/085

0/172

شهرداری

0/081

0/070

0/069

0/150

مسکن و شهرسازی

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .12تعیین شاخص مطلوبیت ( )Sو شاخص نارضایتی ( )Rمعیارها
R

S

کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی-فرهنگی

اقتصادی

0/156

0/413

0/076

0/073

0/108

0/156

فرمانداری

0/172

0/431

0/104

0/070

0/085

0/172

شهرداری

0/150

0/371

0/081

0/070

0/069

0/150

مسکن و شهرسازی

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .13مقادیر  Qبه دست آمده سازمانهای شهری
اولویت

Q

سازمان شهری

3

0/578

فرمانداری

1

0/682

شهرداری

2

0/612

مسکن و شهرسازی

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-12-05

کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی-فرهنگی

اقتصادی

منبع :نگارندگان1400 ،

حاد بودن معضل حاشیهنشینی است .جمعیت حاشیهنشینان در

مدیریت شهری در ساماندهی آن (مطالعه موردی :شهرک

شهر کرمانشاه نزدیک به  370هزار نفر برآورد میشود.

جعفرآباد کرمانشاه) پرداخته شده است .بر اساس مطالعات

جعفرآباد یکی از محلههای شهر کرمانشاه است که در شرق

حاصل از پرسشنامه (اسمی) و بازدیدهای میدانی ،اغلب

شهر و در منتهیالیه حاشیه شهر واقع شده است .در

مساکن شهرک جعفرآباد از تراکم باالی جمعیتی

تقسیمبندی مناطق شهرداری در منطقه  3واقع است .این

برخورداند .این مسئله زمانی قابل تعمق است که ساختمانها

محله با حدوداً دارای  68هزار نفر جمعیت و مساحتی حدود

در اغلب این ناحیه شهری ناپایدار و در عین حال فشردگی

 150هکتار را در بر میگیرد .ساکنان آن غالباً با منشاء

کالبدی در آنها بیشتر است .این مسئله در کنار ازدحام باالی

روستایی هستند و همبستگی قومی و ایلی خود را در قالب

جمعیتی میتواند در زمان سانحه به یک بحران جدی تبدیل

همبستگی محلهایی تدوام بخشیده اند .به واسطه اینکه طرح

شود .در عین حال ،نتایج یافتههای استنباطی نشان میدهد که

اولیه آن توسط مالک پیریزی شده و دارای شبکه معابر

از نظر شاخص تراکم جمعیت ،بیشتر قسمتهای محله در

نسبتاً مناسبی است و کوچههای باریک در آن به ندرت دیده

معرض آسیبپذیری باالیی قرار دارند .همچنین تعداد

می شود .اما قطعات با ابعاد کوچکی تفکیک شده و بعدها

خانوار در واحد مسکونی و ساختمانی از میانگین تعداد

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

کرمانشاه یکی از چهار شهر نخست در ایران به لحاظ

وضعیت کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی و جایگاه

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

 .4بحث و نتیجهگیری

فروتر نیز شده است .بنابراین ،در پژوهش حاضر به واسنجی
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خانوار در واحدهای مسکونی بخشهای متعارف و استاندارد

تحلیل کلی اولویتهای سازمانهای شهری دخیل در

شهری ،بیشتر است .نتایج نیز در این قسمت نشان داد تعداد

ساماندهی کالبدی ،شهرک جعفرآباد با استفاده از مدل

خانوار در واحدهای مسکونی این شهرک در حد بحرانی

ویکور فازی نشان داد ،شهرداری با وزن  ،0/682فرمانداری

قرار دارند .همچنین قابل ذکر است ،بهسازی شبکه معابر

با وزن  ،0/612مسکن و شهرسازی با وزن  ،0/578در

بسیار مهم است .استفاده از مصالح مقاوم مانند سازههای با

اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتهاند.

جنس فلز یا بتن یا فناوریهای پیشرفته در سازه ساختمانها،

کرمانشاه عدم هماهنگی ،عدم مشارکت و تبعیت از افراد

جهت وضعیت کالبدی ،شهرک جعفرآباد کرمانشاه از

ذی نفوذ و بدون توجه به خواستههای مردم در ساماندهی

آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است .نتایج نشان داد،

سکونتگاههای غیررسمی جعفرآباد است .امروزه مدیریت

در بین شاخصهای مطرح شده ،به ترتیب شاخصهای،

شهری نمیتواند به صورت خودسرانه و خودخواهانه مسائل

برخورداری سکونتگاه غیررسمی از زمینهای خالی یا توسعه

و معضالت شهری را برطرف نماید و باید تصمیماتی که در

نیافته با میانگین  ،3/81بوی نامطلوب سکونتگاههای

مدیریت شهری اتخاذ میگردد برخواسته از خواستهها و

غیررسمی با میانگین  ،3/01باالترین و پایینترین میانگینها

تصمیمات جمعی مردم باشد زیرا مردم خواستهها و نیازهای

را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به میانگینهای به دست

شهری خود را بهتر از هر کسی میشناسند و بهتر از هر کسی

آمده در تمامی شاخصها ،وضعیت کالبدی ،شهرک

میتوانند برای آن راهکار ارائه نمایند .یکی از موضوعاتی

جعفرآباد کرمانشاه نامناسب میباشد.

که در مدیریت شهری کرمانشاه مورد بی توجهی و غفلت

اسکویر و رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج

های ارزان قیمت برای شاخاص بیبضاعت ساکن در شهر

آزمون کای اسکویر نشان داد ،با توجه به مقدار کای

میباشد از سیاستهای مدیریت شهری از جمله (شهرداری

اسکویر و وی کراموز به دست آمده و سطح معناداری به

کرمانشاه) درخواست هزینههای فراوان درامد ناشی از

دست آمده بیشتر از  ،0/05در تمامی شاخصها ،نشان از

عملیات ساخت و ساز شهر به عنوان حق و حقوق شهرداری

عدم ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و بازآفرینی

میباشد که فشارهای زیادی از لحاظ مالی به مردم شهر وارد

کالبدی ،شهرک جعفرآباد میباشد .نتایج آزمون رگرسیون

میگردد و در این راستا مردم توان پرداخت ان هزینهها را

چندگانه جهت بررسی نقش مدیریت شهری در بازآفرینی

ندارند و مبادرت به ساخت مساکن غیررسمی در جعفرآباد

کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی جعفرآباد در تمام

میکنند و مدیریت شهری را عامل اصلی آن دانستهاند .نتایج

شاخصهای مطرح شده با ضریب بتا به دست آمده و سطح

پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای ،گلپایگانی و همکاران

معناداری به دست آمده بیشتر از  ،0/05گویای عدم عملکرد

( ،)1400جوانیتا و همکاران ( )2020و حیدری و لطفی

مناسب مدیریت شهری در بازآفرینی کالبدی شهرک

( ،)1394هم راستا میباشد .در نهایت با توجه به نتایج

جعفرآباد کرمانشاه ،میباشد.

پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1400.2.6.8.4

بازآفرینی کالبدی شهرک جعفرآباد ،از آزمونهای کای

میباشد که بر اساس ان شهرداری موطف به ساخت خانه-

] [ DOI: Doi:10.52547/gsma.2.2.117

همچنین جهت بررسی عملکرد مدیریت شهری در

قرار گرفته است عدم تحقق بند  21ماده  55قانون شهرداری
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بسیار الزامی است که در این شهرک بسیار کمرنگ است.

یکی از برجستهترین وجوه تمایز در مدیریت شهری
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ـ نظارت سازمانهای شهری بر اجرای ضوابط و

ـ پایین بودن درآمد ساکنان و بیکاری آنها ،سبب ایجاد

مقررات ملی ساختمان و اجرای تمامی مراحل ساخت و ساز

چالش اقتصادی در منطقه جعفرآباد کرمانشاه شده است،

تمامی مساکن محله جعفرآباد کرمانشاه.

بنابراین ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای آنان ،به ویژه در

واحدهای مسکونی محله جعفرآباد کرمانشاه و همچنین بکار

اشتغال در اقتصاد غیررسمی و شغلهای کاذب میانجامد،

بردن شیوههای نوین برای بهبود کیفیت و افزایش عمر مفید

بلکه موجب افزایش درآمد ،کاهش فقر ،بهبود کیفیت

بناها در شهر.

زندگی آنها و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی برای

ـ با توجه به اینکه محله جعفرآباد کرمانشاه ترکیبی از

تمامی گروههای اجتماعی خواهد شد.

ها از نظر شاخصهای کیفی پایینترین میزان را دارند .به

اجتماعی است که در نتیجه وجود قومیتهای متفاوت و

همین خاطر تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی و

رواج انحرافات اجتماعی در منطقه به وجود آمده است.

نوسازی بافتهای فرسوده ،برای کیفیت مسکن و زندگی

بنابراین پیشنهاد میشود مسئوالن در زمینه افزایش امنیت

مردم این محله از جمله راهکارهایی است که در برنامه-

اجتماعی این منطقه به تصمیمگیری و اجرای برنامههای

ریزیهای شهر میبایست در نظر گرفته شود .همچنین عالوه

کوتاهمدت (برقراری امنیت از طریق نیروهای انتظامی) و

بر طرحهای ساماندهی و نوسازی که باید در این بخشها

بلندمدت (برنامهریزی برای باال بردن فرهنگ شهرنشینی

صورت گیرند ،خدمات رسانی شهری ،مانند دسترسی به

ساکنان ،ایجاد اشتغالهای کارامد و باال بردن سطح سواد

مراکز آموزشی ،ورزشی ،و فضاهای سبز نیز میبایست با

ساکنان) همت گمارند.

کیفیت و کمیت بیشتری انجام شود.

تقدیر و سپاسگزاری

ـ تعدد مراکز تصمیمگیری و اختیارات محدود

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،پژوهش حاضر برگرفته از رساله

شهرداری منطقه در شهرک جعفرآباد یکی از معضالت

دکتری ندا گلپایگانی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری،

اساسی در سطح منطقه میباشد که استانداری در راه حل این

دانشکده علوم انسانی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی

مشکل باید حداکثر تالش را داشته باشند.

است ،و فاقد حامی مالی میباشد.

ـ توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی در سطح شهرک
جعفرآباد
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بافت شهری ـ روستایی دارد ،میتوان گفت این گونه بافت-

ـ یکی از چالشهای مهم شهرک جعفرآباد ،چالش
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ـ افزایش سهم واحدهای مسکونی با دوام از کل

بخشهای تولیدی ،نه تنها به کاهش بیکاری و جلوگیری از

ـ توسعه و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری
شهروندی در سطح شهرک جعفرآباد که برای این مهم می-
توان از مساجد و تکیههای سطح شهرک به عنوان یک محل
اشاعه این فرهنگ کمک گرفت.
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ـ ارتقاء فرهنگ شهرنشینی با هدف مشارکت

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)6تابستان 1400
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Abstract
Today, after decades of planning and policy-making efforts, informal settlements are still a major
concern for urban management. Therefore, the purpose of this study is to Analysis of the Physical
status Informal settlements and the position of urban management in its organization (Case study:
Jafarabad town, Kermanshah). The approach governing the research space is qualitative and
quantitative and the type of research is applied. Software (SPSS) and model (Fuzzy VIKOR) were
used to analyze descriptive and inferential information. The statistical population of the present study,
including heads of households in Jafarabad town (68000), the sample size was determined using
Cochran's formula, 384 people. The results of one-sample t-test showed that the physical condition of
Jafarabad town in Kermanshah is unsuitable. The results of Chi-square test (according to the level of
significance obtained more than 0.05), show a lack of significant and positive relationship between
urban management and physical regeneration of Jafarabad town. The results of multiple regression in
all indicators with Beta coefficient and a significant level of more than 0.05, indicates the lack of
proper performance of urban management in the physical reconstruction of Jafarabad town in
Kermanshah. Finally, the ranking results of urban organizations involved in organizing Jafarabad town
using fuzzy Victor model showed that the municipality with a weight of 0.682 is in priority.
Keywords: Physical Condition, Informal Settlements, Urban Management, Kermanshah.

*1 Corresponding Author: email: Gholam_Reza_Miri@yahoo.com
To cite this article:
Golpaygani, N., Miri, Gh,. Anvari, M. (2021), Analysis of the physical condition of informal settlements with
emphasis on urban management (Case study: Jafarabad town, Kermanshah), Journal of Geographical Studies of
Mountainous Areas, 2(6), 117-135. Doi:10.52547/gsma.2.2.117

