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چکیده
داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب ،که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف میشود ازجمله حقوق بنیادین
شهروندان هر سرزمین بهحساب میآید .چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت
شناختهشده است و دولتها موظف شدهاند شرایط دستیابی خانوادهها به مسکن متعارف را فراهم آورند .هدف
از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل
میباشد .روش تحقیق با توجه به موضوع آن ،توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق ساکنین
سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل میباشد که طبق سرشماری سال  1395تعداد آنها برابر  60125نفر
میباشد و حجم نمونه برابر  385نفر به دست میباشد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار آماری spss
استفادهشده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون  Tبا دو گروه مستقل استفادهشده است.
نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل تأثیر مثبت
معنیداری دارد و تفاوت معنیداری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و
هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.
واژگان کلیدی :هویت اجتماعی ،نظم اجتماعی ،سکونتگاههای غیررسمی ،اردبیل
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مقدمه
داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب ،که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف میشود ازجمله حقوق بنیادین
شهروندان هر سرزمین بهحساب میآید .چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت
شناختهشده است و دولتها موظف شدهاند شرایط دستیابی خانوادهها به مسکن متعارف را فراهم آورند .لیکن
علیرغم پذیرش این حق ،معضل سرپناه بهمنزله یکی از حادترین و پیچیدهترین مسائل اجتماعی کشورهای
جهان همچنان مطرح است .البته مشکل مسکن معضلی تازه نیست (محسنی .)14 :1389 ،پرداختن به
سکونتگاههای غیررسمی فینفسه و جدا از تحوالت ساختاری و فرآیندهای اقتصاد سیاسی و اجتماعی راه
بهجایی نمیبرد .شکست صدها برنامه در سطح جهان و کوششهای نابخردانه در تخریب سکونتگاههای
غیررسمی گواه این مدعاست .فهرست چنین برنامههایی آنچنان بلند است که برای بیان همه آنها مثنوی هفت
هزار من کاغذ خواهد شد .کافی است اشاره شود که پس از  40سال درگیری با سکونتگاههای غیررسمی
نخستین بار در امریکای التین و سپس در جنوب شرقی آسیا و هزینه کردن میلیاردها دالر سرمایه ،امروزه
پذیرش آنها در دستور کار قرارگرفته و ادغام سکونتگاههای غیررسمی در شهرها و نهایتاً بهسازی آنها
سخن به میان آمده است (شیبانی و غالمی .)29 :1390 ،گسترش بازار غیررسمی زمین و مسکن و اسکان
پراکنده جمعیت در آبادیها و شهرکهای خودرو ،گرچه معموالً به بهبود نسبی شاخصهای مسکن خانوارهای
کمدرآمد میانجامد ،اما میزان محرومیت از حداقل زیرساختها و خدمات شهری را افزایش میدهد و هزینه
مدیریت شهری را برای ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی و بهبود شرایط زیست آنها را باال میبرد.
هزینههای جانبی مدیریت شهری در خصوص عملکرد این سکونتگاهها که به خاطر ساختار خود به بازتولید
آسیبهای اجتماعی پرداخته و باعث بروز ناامنی برای مجموعه شهر میشود بسیار باالتر از هزینههای
ساماندهی آن میباشد .لذا ارائه سیاستهای کلی و عزم ملی جهت برخورد و رویکرد مناسب با این پدیده
نیازمند بررسی و مطالعه همهجانبه میباشد (پیری و همکاران.)1391 ،
حاشیهنشینی در اصل همزاد شهرهای امروزی است .هر نقطه شهری که فاقد استانداردهای خدمات و
زیرساختهای شهری ازجمله مسکن ،زیرساختها ،معابر ،خدمات آب ،تلفن و فاضالب باشد ،بهاصطالح
حاشیه خوانده میشود  .طبیعی است که ساکنین این نواحی از حقوق شهروندی و از تمامی امکانات زندگی در
یک شهر بزرگ محروم میمانند .مدل درآمدی بیشتر حاشیهنشینان کاذب یا تابه هنجار است .تکدی گری،
دستفروشی ،گرایش به اعمال خالف قانون و غیره تنها راههایی است که بیشتر آنها برای گذران زندگی به
آن متوسل میشوند .انطباق و سازگاری در حاشیه شهرها بسیار پایین است و مردمی که از فرهنگهای متفاوت
و نگرشهای متفاوت مجبور به زندگی در حاشیه شهرهای بزرگشدهاند اغلب نه با تفاهم بلکه با تخاصم در
کنار یکدیگر زندگی میکنند و طبیعی است که آنها احساس امنیت را تجربه نمیکنند و نمیتوانند ازنظر
شغلی ،کاری و خانوادگی آرامشی احساس کنند و در ادامه اینکه طبیعی است که خانواده و فرزندان بیشترین
آسیبها را در حاشیه شهرها میبینند و حتی گاه نمیتوانند هویت خود را حفظ کنند (اسماعیلپور:1389 ،
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 .)16طبیعی است که مشکالت حاشیهنشینها محدود به جمعیت خودشان نمیشود و تمام بدنه جامعه را درگیر
میکند زیرا جامعه بهصورت یک شبکه است و تمامی ابعاد آن به هم مربوط است .بهویژه در کالنشهرها این
مشکالت دوچندان میشود زیرا در کالنشهرها انجام وظایف شهروندی توسط تمام شهروندان میتواند
مشکالت را حل کند و بهصورت زنجیرهوار همه به هم مربوط شوند .حال با نادیده گرفتن جمعیت حاشیهنشین
در حومه شهرها درواقع شهر چشم خود را روی دزدی ،تکدی گری و کالهبرداری بسته است و این آسیبها
در تمامی جامعه تسری پیدا میکند (شریعت زاده .)22 :1382 ،اغلب ساکنان این مناطق را شهرنشینان یا
روستائیان مهاجر فقیری تشکیل میدهند که جهت تأمین هزینههای زندگی در داخل شهر مشغول به کار بوده
و برای رسیدن به محل کار باید هرروز مسافت زیادی را طی کنند .بنابراین رفتوآمد و هزینههای آن از مسائلی
است که برای این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.کمبود آب و فقدان سیستم آبرسانی مناسب نیز از
مشکالت دیگری است که اهالی این مناطق با آنان روبهرو هستند بهنحویکه در بعضی از این مناطق ،آنها
مجبور به خرید آب از تانکرهای حامل آب میباشند (صدیق سروستانی.)1389 ،
جمعیت انبوهی که در شهرها  ،شهرکها و آبادیهای اطراف شهر اردبیل و مناطق فقیرنشین داخل اردبیل
زندگی

میکنند و با رشد بیرویهای افزایش مییابد ،درواقع اغلب همان کسانی هستند که در مقابله با

محدودیتهای پیشگفته  ،عدم توانایی مالی در تهیه مسکن در داخل محدوده شهر اردبیل یا مشکالت دیگر
در محل سکونت قبلی ،مسکن خود را به خارج از محدوده یا مناطق حاشیهای داخل شهر منتقل کردهاند و در
عمل باید جزء جمعیت شهر اردبیل به شمار آیند .چراکه هیچیک از این محالت ،آبادیها ،شهرکها و حتی
شهرهایی که جمعیت آنها بهسرعت رشد میکنند مانند محلههای فقیرنشین داخل شهر جاذبهای جز مجاورت
با شهر اردبیل ندارند که البته وجود رفاه نسبی ،تفریح و سرگرمی برای مردم بهویژه برای جوانان از عوامل مهم
جذبکننده در شهرهایی چون اردبیل بوده است.با توجه به مطالب فوق هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر
نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل میباشد.
مبانی نظري
نظم اجتماعی ازجمله موضوعاتی محسوب میشود که از همان اول پیدایش جامعهشناسی به یک دغدغه و
مفهوم نظری اصلی در نزد جامعه شناساندن کالسیک مبدل شده است که اساس روایتی جامعهشناسی که قضا
روایتی مقتدر مسلط بود در پاسخ به مسئله نظم انسجام اجتماعی شکل گرفت در وجه ممیزه رویکردهای نظری
در مفهومسازی بنیانها و شیوه دستیابی به نظم اجتماعی تداوم آن است .و رویکردهای وفاق با مفهومسازی
نظم در جامعه وفاق ارزش و هنجاری سازگاری اصلی تکوین و قوام نظم اجتماعی به شمار میآید (قادرزاده
و بخشان .)8 :1398،هویت اجتماعی :تاجفل ( )1978از پیشگامان نظریه هویت اجتماعی است که هویت
اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند میزند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر بداند :عنصر
شناختی(آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد ) .)Webber, 2008عنصر ارزشی(فرضهایی درباره
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پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی) و عنصر احساسی (احساسات نسبت به گروه و نسبت به
افراد دیگری که رابط خاصی با آن گروه دارند) بر این اساس هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل عبارت است
از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروههای اجتماعی سرچشمهام
بگیرد همراه بااهمیت احساسی منتظم به آن عضویت(شیانی و احمد پور .)264 :1396 ،مفهوم و اسکان
غیررسمی دارای اصطالحات مختلف دیگری مانند سکونتگاههای خودرو برنامهریزی نشده ،غیرقانونی و
حاشیهنشینی توصیف شده است( سلمانزاده و همکاران  .)44 :1398سکونتگاههای غیررسمی یکی از تبعات
شهرنشینی سریع است) .)Nazire, et al., 2016: 471که عمدتاً مهاجران روستایی و تهیدستان شهری را خود
جایداده و بدون مجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانون توسعه شهری در درون یا خارج از محدوده
شهرها شکل میگیرند) .(Sarrafi, and Mohammadi, 2018: 9لذا هرچند تا زمان انجام این تحقیق ،کار
پژوهشی قابلمالحظهای ،درزمینه با بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی
موردمطالعه مشاهده نگردیده است .که در این مقاله ،مرتبط با موضوع انجامگرفته که هارون نظریه و همکاران
در مقاله خود با عنوان تأثیرات ارتقای سکونتگاه غیررسمی منطقه افشار در کابل افغانستان بیان میکنند برای
بهبود شرایط زندگی حدود  69درصد از جمعیت شهر که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند نهادهای
بینالمللی تصمیم به اجرای برنامه نهادی و سیاستهای ارتقای کالبدی گرفتهاند هزارجریبی و لهراسپی در
تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی در سال(  )1390وجود این رابطه را در
بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی موردمطالعه قراردادند .مطالعه ایشان از نوع کمی و با استفاده از
پرسشنامه و هدفشان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی افراد بر هویت جمعیشان بود .این تحقیق وجود رابطه
بین سرمایه اجتماعی افراد و هویت قومی و ملی آنها را تأیید کرد.
معرفی قلمرو پژوهش
استان اردبیل با وسعتی معادل  17هزار و 867کیلومترمربع در شمال فالت ایران ،بین 45 37تا 42 39عرض
شمالی از خط استوا و30 47تا  55 48طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ در شمال غرب ایران واقعشده است.
میانگین ارتفاع این منطقه بیش از  1400متر از سطح دریاست که پستترین نقطه داخلی با ارتفاع  100متر در
شهر پارسآباد و بیلهسوار و بلندترین قله آن سبالن با ارتفاع  4811متر است .استان اردبیل از شمال با
جمهوری آذربایجان ،از شرق با استان گیالن ،از جنوب با استان زنجان و از غرب با استان آذربایجان شرقی
محدود است (صیاد بید هند یو قراخلو .)1397:119،درجه حرارت ،در ایستگاه اردبیل سردترین درجه حرارت
 -33/8درجه سانتیگراد و گرمترین درجه حرارت  38/2درجه سانتی گراد در مدت آمارگیری بوده است.و
بیشترین بارندگی مربوط به فصل بهار معادل  102/8میلیمتر و کمترین مقدار مربوط به فصل تابستان به میزان
 22/0میلیمتر میباشد .میانگین بارندگی ساالنه در ایستگاه اردبیل در طول دورهی آماری برابر با  303/9میلیمتر
میباشد.
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شکل( :)1نقشه موقعیت اردبیل در تقسیمات سیاسی کشور

روش تحقیق
تحقیق حا ضر ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی ،ازلحاظ نوع روش ،تو صیفی و همب ستگی و ازلحاظ
روش گردآوری اطالعات روش تحقیق موردنظر پیمایشیییی می باشییید .جامعه آماری ،حجم نمونه و روش
نمونهگیری تحقیق حا ضر را کلیه ساکنین سکونتگاههای غیرر سمی شهر اردبیل ت شکیل میدهند که تعداد
آنها برابر  60125نفر میباشیید .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران اسییتفاده شییده اسییت که طبق این
فرمول تعداد نمونه آماری برابر  385بهدستآمده است.روش مورداستفاده برای نمونهگیری از این گروه روش
تصادفی از نوع سهمیهای استفادهشده است.
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روش گردآوری اطالعات در مرحله اول با استفاده از روش کتابخانهای و با ابزار فیشبرداری صورت
میگیرد .در مرحله دوم جمعآوری اطالعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد و با مراجعه به درب
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منازل هر یک از پرسشنامهها در بین شهروندان توزیع شد .بهطوریکه گردآوری دادههای موردنیاز،از
پرسشنامههای محقق نظم اجتماعی و هویت اجتماعی استفادهشده است که در قالب طیف لیکرت طراحیشده
است و با گزینههای کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مشخصشده است .لذا جهت سنجش روایی پرسشنامه از
اعتبار محتوایی استفادهشده است ،به این نحو که پرسشنامهها در اختیار اساتید قرارگرفته و نظرات آنها در
مورد اینکه آیا پرسشنامه ها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها هستند خواسته شد که مورد تاییدشان بود .برای
سنجش ضریب پایایی پرسشنامهها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتایج حاصل از ضریب آلفای
کرونباخ به شرح زیر بهدستآمده است:
جدول ( :)1جدول ضريب پايايی سؤاالت مربوط به هر متغیر
متغیر

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

هویت اجتماعی

16

0/89

نظم اجتماعی

21

0/74

منبع :يافتههاي تحقیق1400،

پژوهش حاضییر پس از تکمیل پرسییشیینامه ،دادههای گردآوریشییده ،بر اسییاس مقیاسهای اندازهگیری
متغیر ها کد گذاری شیییده و با نرمافزار SPSSپردازش و تجز یهوتحل یل شییید .روش های موردنظر برای
تجزیهوتحلیل شییامل :توصیییفی( معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی درصیید ،فراوانی ،طبقهبندی دادهها و
نمایش آنها از طریق جداول فراوانی) اسییتنباطی :ابتدا با اسییتفاده از آزمون کولموگروف  -اسییمیرنوف نرمال
بودن توزیع داده آزمون شد و با توجه به نرمال بودن برای تحلیل فر ضیات از ضریب رگر سیون ا ستفاده شده
است.
يافتههاي پژوهش
طبق نتایج تحقیق  60/66درصیید پاسییخگویان مرد هسییتند و  39/33درصیید نیز زن هسییتند .همچنین 31
در صد پا سخگویان مجرد ه ستند و  69در صد نیز زن ه ستند .در مورد توزیع سنی نتایج ن شان میدهد که 6
در صد پا سخگویان با کمترین فراوانی زیر  20سال سن دارند و  30/33در صد با بی شترین فراوانی  30تا 39
ساله هستند .همچنین  24/33درصد پاسخگویان  5تا  10سال سابقه سکونت در منطقه را دارند 33/66 ،درصد
 11تا  15سال و  42در صد نیز بیش از  15سال سابقه سکونت در منطقه دارند .نتایج ن شان میدهد که 61
در صد پا سخگویان مهاجر ه ستند و  49در صد نیز غیر مهاجر ه ستند .همچنین  43/16در صد پا سخگویان
مهاجر با بی شترین فراوانی بیش از  15سال پیش مهاجرت کردهاند و  10/38در صد با کمترین فراوانی کمتر از
 5سال پیش مهاجرت کردهاند .درنهایت  50/27در صد پا سخگویان مهاجر با بی شترین فراوانی از رو ستاهای
دیگر اسییتانها مهاجرت کردهاند و  9/83درصیید با کمترین فراوانی از شییهرهای اسییتان اردبیل مهاجرت
کردهاند.
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تعیین تأثیر نظم اجتماعی بر هويت اجتماعی ساکنین سکونتگاههاي غیررسمی شهر اردبیلجدول( :)2خالصه مدل رگرسیون
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

0/672

0/451

0/387

منبع :يافتههاي تحقیق1400،

طبق نتایج جدول ( )2ضریب همبستگی بین نظم اجتماعی و هویت اجتماعی برابر  0/67و ضریب
تعیین نیز برابر  0/45است.
جدول ( :)3نتايج تحلیل واريانس يکطرفه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

رگرسیون

1248/90

1

1248/90

9/25

0/001

اختالف

17273/86

383

35571/40

کل

18522/76

384
منبع :یافتههای تحقیق1400،

طبق نتایج جدول ( :)3و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون  fبرای سطح اطمینان  0/99کمتر از
 0/01است بنابراین میتوان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون مجاز است و به عبارتی میتوان گفت
که متغیر مستقل میتواند بهعنوان پیشبینی کننده متغیر وابسته در نظر گرفته شود.
جدول ( :)4نتايج ضريب رگرسیون تک متغیره
متغیر پیشبین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

SE

BETA

T

P

ثابت

20/97

27/27

-

4/19

0/001

نظم اجتماعی

1/14

7/05

0/672

7/62

0/001

منبع :یافتههای تحقیق1400،
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طبق نتایج جدول ( )4و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون رگرسیون برای سطح اطمینان 0/99
کمتر از  0/05است ،بنابراین میتوان گفت که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی ساکنین سکونتگاههای
غیررسمی تأثیر دارد.
مقايسه هويت اجتماعی ساکنین مهاجر و غیر مهاجر سکونتگاههاي غیررسمی شهر اردبیلجدول ( :)5نتايج آزمون  tبا دو گروه مستقل جهت معنیداري اختالف میانگین هويت اجتماعی در بین ساکنین
مهاجر و غیر مهاجر

گروه

میانگین هویت اجتماعی

انحراف معیار

غیر مهاجر

71/60

10/95

مهاجر

58/98

9/95

اختالف
میانگین

12/62

t

12/80

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

383

0/001

منبع :یافتههای تحقیق1400،

طبق نتایج جدول () 5و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/99کمتر از
 0/01است بنابراین میتوان گفت که تفاوت معنیداری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر
وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

نتیجهگیري
طبق نتایج تحقیق  27/33درصد پاسخگویان کیفیت امکانات سکونتگاههای غیررسمی را دارای کیفیت خیلی
پایین بیان کردهاند 29/33 ،درصد دارای پایین 20/33 ،درصد متوسط 13/33 ،درصد باال و  9/66درصد نیز
دارای کیفیت خیلی باال بیان کردهاند .بیش از نیمی از محالت و کوچههای این سکونتگاهها از خدمات آب،
برق و گاز برخوردارند ،بااینحال بیش از  90درصد این محالت به فاضالب شهری متصل نیستند.این محالت
به دلیل عدم نظم در ساخت از معابر مناسب برخوردار نیست .پارکها و فضای سبز از شرایط خوبی برخوردار
نیستند و فاضالب بیشتر این منازل به کوچهها و یا به آبراهها میریزد.اما بزرگترین مشکل این سکونتگاهها
دوری به اماکن بهداشتی همانند درمانگاهها و بیمارستانها ،دوری از اماکن فرهنگی و اماکن ورزشی است .با
توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق میتوان گفت که در حال حاضر وضعیت سکونت در سکونتگاههای
غیررسمی شهر اردبیل از کیفیت مناسبی برخوردار نمیباشد .طبق نتایج تحقیق ،نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی
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ساکنین سکونتگاههای غیررسمی تأثیر دارد .ضریب همبستگی بین نظم اجتماعی و هویت اجتماعی برابر 0/67
و ضریب تعیین نیز برابر  0/45است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنیداری بین میانگین هویت
اجتماعی افراد مهاجر و غ یر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است و
محالت حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل غالباً دارای هویتهای گوناگون با توجه به مناطقی
که ازآنجا مهاجرت کردهاند میباشند .با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که عمدهترین ویژگیهای
سکونتگاههای غیررسمی بههمریختگی فضاهای اجتماعی و عدم رعایت نظم شهری و شهرسازی و بدون
استحکام بودن بناهای آن

میباشد .نتایج تحقیق با یافتههای تحقیق شیبانی ( )1390همسو است .وی در

تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که اسکان غیررسمی پدیدهای ناهنجار است که نسبت به بافت متداول
شهر قابلمشاهده است ،نامیده و بیان داشته که این پدیده تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار
کم درآمدی است که در فضای رسمی و برنامهریزیشده شهر جایی ندارند در فرار از محدودیتهای قانونی
خارج از توان خود ،به برپایی سکونتگاههای نابسامان در حاشیه شهر به امید آنکه به فرصتهای شغلی مستمر
شهری دسترسی پیدا نمایند .نتایج تحقیق با یافتههای تحقیق پیری و همکاران ( )1391همسو است .آنها در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدهاند که حاشیهنشینی یا به تعبیر امروزی اسکان غیررسمی ،پیامد شهرنشینی
سریع و انتقال به پارادایم اقتصادی اجتماعی صنعتی شده است که شهرنشینی ،شکل فضایی غالب و موازی
انتقال اجتماعی اقتصادی این پارادایم است .نتایج تحقیق با یافتههای تحقیق محسنی ( )1389همسو است .وی
در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که از پیامدهای صنعتی شدن و شهرنشینی شتابان میتوان به پدیده
حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد .حاشیهنشینی شهری که شاید همزاد شهر و شهرنشینی باشد
در شرایط امروزی ابعاد بزرگتری یافته و یکی از مسائل مهم کشورها بخصوص کشورهای کمتر توسعهیافته
محسوب میشود نتایج تحقیق با یافتههای تحقیق ابراهیمزاده و همکاران ( )1383همسو است .آنها در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدهاند که گسترش فیزیکی نابسامان و بیرویه شهرها یکی از مشکالت شهرنشینی جهان
سوم در دوران معاصر میباشد.

پیشنهادات
برنامهریزی  ،تهیه و اجرای طرحها و انجام اقدامهای الزم بهمنظور تحقق ضوابط حفاظتی اعالمشده توسطسازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد بناها  ،مجموعهها  ،محوطهها و چینیجاهای تاریخی .
انجام اقدامها و ایجاد زمینههای الزم برای تسری  ،تقویت و ارتقای هویت تاریخی – فرهنگی شهر از طریقانجام و حمایت از اجرای پژوهشهای موضوعی تاریخی – فرهنگی و تهیه و اجرای طرحهای مرمت ،
ساماندهی و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی
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صدور هرگونه پروانه ساختمانی و انجام عملیات عمرانی در عرصه و حریم چینیجاها  ،بناها و محوطههایتاریخی بر اساس ضوابط حفاظتی اعالمشده
جلوگیری شهرداریها از هرگونه تخریب  ،تجاوز به حریم  ،مرمت  ،تعمیر و تغییر کاربری مغایر با ضوابطحفاظتی اعالمشده
بررسی و ارائه طرحهای الزم برای اصالح بافت جمعیت و اقدام برای ارتقای سطح بهداشت عمومی و شرایطزیستمحیطی
بررسی و تعیین مشاغل مضر و انتقال آنها از سکونتگاههای غیررسمیتمام دستگاهها  ،سازمانها و نهادهای دولتی کشور  ،ایجاد تأسیسات زیربنایی مانند راههای دسترسی  ،تأمینآب  ،برق  ،گاز و تلفن و دفع فاضالب را در اولویت اجرایی خود قرار خواهند داد
دادن یارانه کارمزد تسهیالت مسکن به سازندگان ( بخشهای خصوصی  ،تعاونی و عمومی ) واحدهایمسکونی ارزانقیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب
-ارتقای شاخص بهسازی مسکن و دادن کمکهای اعتباری و فنی  ،برای بهسازی و نوسازی مسکن
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