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رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که این شهرها از تأمین مسکن مناسب
برای شهروندان خود باز مانده اند و به همین دلیل پدیده اسکان غیر رسمی شکل جدیدی در چهره شهر نشینی
بوجود آورده است .امروزه چالش های ناشی از اسکان غیررسمی و نوع برخورد با آنها از اهم مسایل و وظایف
مدیریت شهری به شمار می رود .با توجه به طیف گسترده چالش های اسکان غیر رسمی در این تحقیق چالش
ها در دو بخش اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی گردید .جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مسئوالن و
کارشناسان و دست اندرکاران مدیریت شهری شهر بندرعباس و نمونه آماری آن نیز شامل کارشناسان اداری
مدیریت شهری در شهرداری و ارگان های مرتبط با آن ،سازمان مسکن و شهرسازی و فرمانداری است .تعداد
 320پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزیع گردید که  227پرسشنامه تکمیل و به محقق
بازگردانده شد .نتایج حاصل از بکارگیری آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن حاکی از آن
است که ،چالش های مذکور نسبت به یکدیگر از ارجحیت معنی داری برخوردار نبوده و از یک درجه اهمیت
برخوردارند .سایر نتایج نیز حاکی از آن می باشد که ارتباط معنی داری بین چالش های اقتصادی و اجتماعی
ناشی از اسکان غیررسمی و وظایف مدیریت شهری وجود دارد.
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با افزایش روزافزون جمعیت شهرنشــین در جهان و به دنبال آن بزرگ شــدن شــهرهای موجود و ایجاد
شهرهای جدید ،مدیریت شهری با چالش های متعددی در زمینه اداره مطلوب شهرها مواجه شده است ،یکی از
این چالشها بحث حاشیه نشینی به عنوان مصداقی از اسکان غیررسمی است .اسکان غیررسمی در جهان فراگیر
بوده و خاص کشورهای مشخصی نمی باشد ،اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکالت ساختاری نظیر
تنگناهای اقتصادی ،رشد سریع شهرنشینی و  ...این مسئله نمود عینی و بارزتری یافته است.
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ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با این مشکل بخصوص در اطراف شهرهای بزرگ ،کالن شهر ها و
مراکز استان ها مواجه است .شهرهایی که از رونق اقتصادی بیشتری برخوردارند و پتانسیل بیشتری برای جذب
مهاجرین دارند ،مساله اسکان غیررسمی در آنها نمود بیشتری دارد .بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان و
بزرگترین شهر این استان به علت رونق اقتصادی مرکز توجه و تجمع افراد و اقشار بسیاری است که از شهرها
و روســتاهای دیگر به این شــهر آمده اند و به دلیل گران بودن هزینه اسکان رسمی به اسکان غیررسمی روی
آورده اند که این امر چالش های متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و عمرانی را برای مدیران شهری ایجاد کرده
است .از جمله مسائلی که اسکان غیررسمی ایجاد می کند می توان به عواملی از قبیل سرقت ،بزهکاری ،قتل و
خرید و فروش مواد مخدر نام برد .مشــکالت فوق و همچنین عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز باعث می شود
که مدیریت شهری در ارائه خدمات خود به ساکنان این مناطق نظیر خدمات شهری ،حمل و نقل درون شهری
و خدمات آتش نشــانی در مواقع لزوم با مشکالت مختلف مواجه شود .در فضاهایی که اسکان غیررسمی وجود
دارد مشکالتی نظیر مسکن غیر معمول ،معابر کم عرض و باریک ،آسیب پذیری بسیار باال در حوادث طبیعی به
لحاظ نبودن نظارت در ساخت و ساز و همچنین مشکالت زیست محیطی و بهداشتی ،تراکم جمعیت و به بتع آن
افزایش آسیب های اجتماعی ،پایین بودن سطح امنیت ،برخورداری پایین از امکانات و تسهیالت زندگی ،اشتغال
در مشاغل غیررسمی و بعض ًا مضر به حال جامعه نظیر خرید و فروش مواد مخدر و عدم برخورداری از امکانات
و تاسیسات و خدمات شهری ارائه شده توسط مدیریت شهری و همچنین مشکل تصرف و عدم مالکیت قانونی
بر زمین وجود دارد .مســائل مذکور سبب می شود که مدیریت شــهری در اداره مطلوب شهر و خدمت رسانی
بهینه به شــهروندان با تنگناهایی مواجه شود .از طرف دیگر عدم برخورداری یا برخورداری کم سکونتگاههای
غیررسمی از تسهیالت زندگی شهری که در مناطق و نواحی دیگر شهر وجود دارد باعث می شود که این مکانها
را به کانونهایی برای مســائل حاد شهری که ضد توســعه پایدار شهر در دراز مدت است ،تبدیل کند و در اداره
شــهر خلل ایجاد می کند .پژوهش حاضر درصدد پیدا کردن جواب به این ســئوال اصلی است که :چه ارتباطی
بین چالش های ناشــی از اسکان غیررسمی و وظایف مدیریت شهری شهر بندرعباس وجود دارد؟ تا با شناخت
روابط و اولویت بندی اجزاء این رابطه از دیدگاه مدیران شهری با توجه به وظایف محوله به مدیریت شهری راه
را برای حل این مسائل هموارتر کند زیرا بسیج منابع با استفاده از دیدگاه های مشترک ،در راستای حل مسائل
یا کم کردن تأثیرات چالش ها به نتیجه ای بهتر منجر خواهد شد.
ادبیات موضوع

رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که این شهرها از تأمین مسکن مناسب
برای شهروندان خود باز مانده اند .آمارهای ارائه شده از فرآیند شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد
که به شهرهای کوچک و بزرگ این کشــورها ساالنه به طور شگفت آوری  45میلیون ساکن جدید اضافه می
شــود ،این تعداد انبوه شهرنشینان جدید در کشــورهای فقیر نتیجه فراوانی گسترده مهاجرت روستا به شهر به
اضافه آهنگ باالی افزایش طبیعی جمعیت به شــمار می آید ،با این اوصاف ما در عصری زندگی می کنیم که
طی آن جهان داری شــتابان ترین آهنگ شهرنشینی است .بنابر محاسبات بین سال های  1950و  2025یعنی
دوره  75ســاله تراز کلی شهرنشــینی جهان از  29درصد به  61درصد افزایش خواهد داشت .آمارها نشان می
دهند که شهرنشــینی و رشد شهری در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته که این رشد
را در اوج اتقالب صنعتی گذرانده اند با شتاب بیشتری در حال وقوع است(پاتر و ایوانز .)18-17 :1384،در زمان

انقالب صنعتی کشــور انگلستان نیز با پدیده افزایش جمعیت شهرنشینی مواجه بوده است به طوری که انگلس
یکصد ســال پیش در انگلستان به محله های زاغه نشینی اشاره می کند و وجود آنها را ناشی از انقالب صنعتی
می داند(زیاری ،نوذزی.)21 : 1388،
ســند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی(مصوب هیئت وزیران در بهمن ماه  )1382عنوان
اســکان غیررســمی را از نظر تأکید بر رسمیت نداشتن از نظر برنامه ریزی شهری یا در مواردی از نظر مدیریت
شــهری مورد تاکید قرار داده ،اما از اصطالحات و واژه هایی چون خودرو ،نامتعارف ،خود انگیخته ،نابســامان و
حاشیه نشــینی نیز به منظور اطالق به این سکونتگاه ها نام برده است(وزارت مسکن و شهرسازی .)1 :1382،
در واقع اسکان غیررسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها(به ویژه شهرهای
بزرگ) به شــکلی خودرو و فاقد مجوز ســاختمان و برنامه رسمی شهرســازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و
ســطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون؛ حاشیه نشینی ،اسکان غیررسمی،
سکونتگاه های خودرو و نابسامان و اجتماعات آلونکی نامیده می شود(صرافی.)5 :1381،

2
بخشــی مشخص و موثر برای پاسخگوئی به نیاز سرپناه کم درآمدها در توزیع جغرافیایی
 -1ضعف برنامه های
مناسب
 -2عدم پیش بینی فضایی مســکونی کافی و مناسب اقشــار کم درآمد در طرح های کالبدی شهری و اعمال
استانداردهای خارج از استطاعت ایشان
 -3دسترســی ناچیز به نظام های رســمی اعتباری و وام مســکن برای کم درآمدها ،به ویژه شاغلین در بخش
غیررسمی3
 -4وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل در ساخت
و سازها ،بویژه در فضای بینابینی شهرها
 -5فقدان نهادســازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه
سازی خودیار 4

2 Sectoral
3 Informal Sector
4 Self-Help
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محققــان مـــعمو ًال علــل تـــشکیل
سکـــونتگاه های غیررسمی را در دو سطح
بررسی می کنند :سطح کالن و سطح خرد.
علل سطح کالن را بیشتر ساختاری و حاصل
ساز و کار تبعیض آمیز و مولد فقری می دانند
که به واسطه توزیع ناعادالنه منابع قدرت و
ثروت و میزان بهره مندی از آنها وجود دارد
و نمود این تبعیضات را می توان هم در سطح
ملی و هم منطقه ای و محلی مشــاهده کرد
که در سطح ملی به صورت عدم تعادل های
منطقه ای و در ســطح منطقه ای و محلی ،به صورت برتری شهرهای بزرگ و محالت خوب و ثروتمند نشین
در برابر دیگر شــهرها و محالت است که سبب مهاجرت به سوی کانون های سکونتگاهی برتر می شود .اما در
سطح خرد نیز علل گوناگونی وجود دارد که مهمترین آن عبارتند از(صرافی:)7 :1381،
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نظریه ها و نگرشهای راجع به اسکان غیررسمی
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در مورد اســکان غیررسمی و حاشیه نشینی ،صاحب نظران و اندیشمندان زیادی با بهره گیری از مکاتب
عملی مختلف ،به ارائه دیدگاه ها و راه حل های گوناگون مبادرت ورزیده اند .در این میان از لیبرالیسم ،رادیکالیسم،
مکتب وابستگی و نئولیبرالیسم یاد می شود که هر یک به نحوی از اثرگذارترین مکاتب فکری در عرصه های
اقتصادی ،اجتماعی و شهری به ویژه مقوله مسکن درچند قرن گذشته به شمار می روند .در این رابطه مشخص
اســت که اثرگذاری این مکاتب غالب ًا نه به صورت مســتقیم بلکه در شکل اثرپذیری از آرا و الگوهای اقتصادی
و سیاســی بوده که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی زمان رایج بوده اند(ایراندوســت .)53 :1388،به عبارت
دیگر ،در ارتباط با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ســاکنین سکونتگاه های خودرو نظریات بسیاری ارائه شده
اســت که طیف گســترده ای دارد و از منفی ترین نوع نگرش که ایشــان را به لحاظ اجتماعی افرادی شیطان
صفت برمی شــمرد تا مثبت ترین آن که ساکنین این سکونتگاه ها را «
انسان های برانگیخته» لقب می دهد ،را در برمی گیرد (داودپور:1384،
 .)18لیبرالیســم را می توان به عنوان دکترین و مجموعه ای از اصول،
در جهت ساماندهی و مدیریت اقتصاد بازار به منظور دستیابی به حداکثر
کارائی ،رشــد اقتصادی و رفاه فردی دانست(قاسمی .)37 :1384،آنچه
بیشــترین تأثیر را بر سیاست های مسکن داشــته ،لیبرالیسم اقتصادی
اســت که آدام اســمیت را بنیانگذار آن می دانند ،وی معتقد بود اقتصاد
آزاد رفاه عمومی را تأمین می کند و دســت نامرئی بازار تعادل را ایجاد
کرده و دخالت دولت در ایــن زمینه لزومی ندارد .از جمله نظریه های
برآمده از دنیای سرمایه داری و لیبرالیسم ،نظریه یا مکتب تکامل گرای
نوسازی اســت که در نیمه دوم قرن بیستم از موثرترین دیدگاه ها در
حوزه برنامه ریزی شــهری و سیاست های کالبدی شهری بوده است،
به نحوی که بســیاری از مدل های فضایی رایج که زیربنای سیاست
های شــهری در کشورهای در حال توســعه را تشکیل می دهند غالب ًا
از نظریه نوســازی ناشی شده است (ایراندوست .)54 :1388،مهمترین
چهرۀ دیــدگاه لیبرالی ،جان اف ترنر 5معمار معروف دانشــگاه ام.آی.
تی اســت که بی وقفه به مطالعه آلونک نشــینی در جهان سوم بویژه
در آمریکای التین(بخصوص پرو) و جنوب شــرق آسیا(باالخص هنگ
کنگ) پرداخته اســت .او معتقد است که باید زمینه ای فرآهم آورد که
تهیدستان شهری نیزی چون سایر طبقات و بر اساس توان و نیازهای
خود ،ســرپناهی تدارک ببینند .بر این اساس ترنر نیز مدعی است که دولت ها فقط باید امکان مسکن خود ساز
را فراهم آورند و امکانات و خدماتی از قبیل راه ،آب آشــامیدنی ،برق و ســایر امکانات بهداشتی و آموزشی را در
اختیار تهیدستان قرار دهند .این امر ممکن نمی شود مگر قبل از هر چیز مسکن خود ساز و به تبع آن سکونتگاه
غیرمتعارف ،قانونی تلقی شود و تمایل نادرست به تخریب آلونک ها از میان برود .براساس مفروضات باال ،ترنر
ســازندگان آلونک ها و سکونتگاه های نامتعارف را برنامه ریزان شهری و معمارانی می داند که در جوامعی که
معماری و برنامه ریزی شهری به فکر آنان نیست ،خود به فکر خویش اند(پیران .)96 :1373،برگس معتقد است
که پیشــنهادهای ترنر در نظام های سرمایه داری و شبه سرمایه داری غیرعملی خواهد بود .نظریات لیبرالی از
جمله نظریات ترنر در جهت گیری بانک جهانی نسبت به مسکن تهیدستان مورد توجه قرار گرفت و برنامه هایی
نظیر آماده سازی های زمین 6در دهه های  70و  ،80نمونه ای از عمل به این گونه نظریات است (داودپور:1384،
 .)26نگرش های مختلف دیدگاهی که بر اســاس نظریات لیبرالیســتی شکل گرفته را در آثار جمعیت شناسان،
جامعه شناسان ،اقتصاددانان ،شهرسازان و برنامه ریزان شهری معتقد به این نگرش می توان یافت .نقطه مقابل
5 John F. Turner
6 Sites and services

دیدگاه لیبرالی ،دیدگاه اقتصاد سیاســی فضا قرار دارد .البته این دیدگاه یکدست نیست و به شقوق مختلف و در
مباحث متناقض تقســیم می شود .برخالف دیدگاه لیبرالی ،اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاه های
مختلف می پردازد و می کوشد با ریشۀ مسأله درگیر شود .لذا سرمایه داری و تحوالت آن خاصه پس از جنگ
جهانی دوم به متغیر مستقل و اصلی این دیدگاه تبدیل می گردد .سرمایه داری به عنوان نظامی فوق العاده پویا
که منطق آن انباشت برای انباشت مجدد است ،از همان آغاز سودای جهان شمولی داشته است (پیران:1373 ،
 .)97در دیدگاه ساماندهی ،دولت ها با بهسازی مناطق از راه قانونی کردن زمین و بهبود شرایط زندگی مردم و
استفاده از مشارکت ساکنان سعی دارند در درجه اول این سکونتگاه ها را به رسمیت بشناسند و در درجه دوم از
توان و استعداد ساکنان برای ایجاد محیط زندگی بهتر بهره برداری کنند (هادیزاده)128 :1382 ،
اسکان غیر رسمی در ایران و بندرعباس

 -ورود نفت به اقتصاد ایران و بی نیازی خزانه دولت از درآمدهای کشاورزی

 -اصالحات ارضی و فروپاشی تولید سنتی بدون جایگزین های کارآمد

 ورود ایران به اقتصاد جهانی و نظام تقسیم کار بین المللی ،به طوری که اقتصاد شهری و انگاره هایمکتب نوسازی سبب فروپاشی اقتصاد سنتی روستایی و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها گردید.

 صنعتی شــدن؛ صنعتی شــدن جامعه شــهری ایران با توجه به قابلیت های ملی و منطقه ای نبوده ،بلکه روبه سوی بیرون دارد و مهاجرین شهرها نه بر اساس نیاز صنایع بلکه بر اساس دالرهای ناشی از اقتصاد تک
محصولی (نفت) که به اقتصاد شهری تزریق شده است و رونقی کاذب ایجاد کرده است ،به شهرها روی می آورند
و چون این روستاییان شرایط الزم (سواد کافی و تخصص) را برای ورود به ساخت جامعه شهری ندارند
در نتیجه در حاشیه شهر قرار می گیرند (نقدی.)151 :1386،
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روند رو به رشد شهرنشینی در ایران ،باعث شده است که سرعت توسعۀ شهری از ظرفیت و توانایی دولت
و شــهرداریها در گسترش زیرساخت ها و ارائه خدمات و فراهم نمودن شرایط اشتغال بیشتر شود ،در نتیجه این
امر ،اســکان غیررسمی با سرعتی شــتابان گسترش یافته است .اسکان غیررسمی در ایران از حدود سال 1320
شــروع شده و تا سال  1350به شدت رشد یافته است که خود معلول مسائلی چون اصالحات ارضی و باالرفتن
قیمت نفت است که دگرکونی های سریع و وسیعی در رشد و گسترش شهرها پدید آورده و مهاجرت روستاییان
و ســاکنان شهرهای کوچک را در پی داشته اســت (زیاری ،نوذری .)22 :1388،نقدی عوامل زیر را به عنوان
دالیل حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در ایران نام می برد.
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در مورد نسبت جمعیتی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی به جمعیت شهری کشور برآوردهای مختلفی بیان
گردیده اســت ،سند توانمند سازی اســکان غیررسمی به عنوان یک مرجع رسمی بیان می دارد که حداقل یک
هشتم جمعیت شهری کشور ( حدود چهارو نیم میلیون نفر) در این سکونتگاهها غیر زندگی می کنند .اما صرافی
این نسبت را حدود یک پنجم جمعیت شهری می داند و معتقد است که در کشور ما اسکان غیررسمی با رشدی
سریع تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی ،مواجه بوده است (صرافی .)5 :1381،آخرین برآوردها نشان می
دهد؛ که هفت و نیم میلیون نفر در ســکونتگاه های غیررســمی ساکن هستند که این جمعیت حدود  20درصد
جمعیت شــهری کشور است و  10درصد مساحت شهری کشور را اشــغال نموده است .از این سکونتگاه های
غیررسمی  91درصد در محدوده شهرها واقع شده اند که  85درصد آنها قدمت بیش از  15سال را دارند(دبیرخانه
ستاد توانمندسازی1388 ،
اسکان غیررسمی در بندرعباس
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شــهر بندرعباس از دهه ،باتوجه به رویکردهاي توسعه اي کالن کشور ،اســتقرار صنایع و فعالیتهاي بزرگ
مقیاس ،افزایش حجم تردد دریایی و ...به سرعت از نظر جمعیتی روبه افزایش نهاد و رشد محالت نامتعارف از
شدت بیشتري برخوردار شد (ستاد ملی توانمند سازی2؛  .)1 :1389بندرعباس به لحاظ وسعت جغرافیایی مکانی
به مســاحتي معادل  6000هكتار را در بر می گیرد که طبق آخرین گزارشات رسمی ،سكونتگاههاي غيررسمي
این شهر با جمعيت معادل  127110نفر  1700هكتار از مساحت شهر را شامل مي شود كه  31درصد مساحت
و  33درصد جمعيت شهر را به خود اختصاص می دهد(صادقی .)1389 ،بندرعباس به لحاظ الگوی رشد خاص
خود که به صورت خطی و در امتداد ســاحل می باشــد ،مشکالتی را جهت خدمت رسانی شهری دارد .از جمله
مشــکالت اساسی این شهر ،مشکل سیستم فاضالب آن است در کنار این مشکل ،نارسایی هایی چون مشکل
سیستم جمع آوری آب های سطحی و جمع آوری و دفع زباله را می توان نام برد.
شــهر بندرعباس از  34محله تشــکیل شده است و محالتی نظیر سورو ،پشت بند ،کنسولگری ،اوزی ها،
بازار و نخل ناخدا جزء محالت قدیمی تر شهر و محالتی نظیر گلشهر 2500 ،دستگاه 600 ،دستگاه ،کوی پلیس
جزء محالت جدیدتر محسوب می شود .بافت شهر را می توان در شش گروه متمایز مشتمل بر بافت بومی اصلی
شــهر ،بافت بومی تغییر شــکل یافته ،بافت بومی جدید و منظم ،بافت بومی مغشوش و نامنظم؛ بافت جدید و
برنامه ریزی شده و بافت جدید مشابه شهرهای دیگر تفکیک و طبقه بندی نمود(رفیعیان و دیگران.)50 :1385 ،
عمده ترین عوامل ایجاد و تقویت کننده بافت اسکان غیررسمی در فضاي شهري بندرعباس عبارتند از:
 -1تغییر ساختار اقتصادي شهر بندرعباس درکلیت اقتصاد ملی ،منطقه اي و محلی

 -2ناتوانی اقتصاد منطقه اي ،در جذب و نگهداري جمعیت بومی به دلیل فقر محیطی ،نابســامانی اقتصادي و
بی ثباتی اجتماعی.
 -3وجود بحران ها و جریانات سیاسی ،ملی و منطقه اي

 -4فقدان مدیریت توانمند شهري و به خصوص عدم هماهنگی سازمانی به شکل یکپارچه
 -5ناتوانی در اجراي خطوط و برنامه هاي مصوب شهري ،بویژه درحوزه شهرسازي.

 -6عدم امکان و توانایی در تعیین و تحدید قطعی خط محدوده و گسسته بودن بافت کالبدي شهر.
 -7وجود اقتصاد غیررسمی و حاشیه اي در شهر بندرعباس(ستاد ملی توانمند سازی2؛ .)60 :1389

بررســی توزیع شاخص تراکم در محالت غیررسمی در ســال  1385از توزیع نسبت ًا نامتوازن جمعیت در این
محالت حکایت می کند .براساس نتایج حاصل از سرشماري در سال  1385در شهر بندرعباس ،میانگین تراکم
ناخالص جمعیتی در شــهر بندرعباس حدود  56نفر در هکتار بوده اســت .در حالی که میزان این شــاخص در

محالت غیررسمی بیشتر از میانگین شهر و برابر با 90/5نفر در هکتار بوده است .نتایج نشان میدهد که شهرك
توحید با 33/9نفر در هکتار کم تراکم ترین و محله ششصد دستگاه با  156/7نفر در هکتار پر تراکم ترین محله
شهر بندرعباس به شمارمی روند(ستاد ملی توانمند سازی1؛ .)7 :1389
مدیریت شهری

اهداف و وظایف مدیریت شهری
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مدیریت شــهری را به عنوان کاربرد اصول و روش های مدیریت سازمان های خصوصی در قلمرو عمومی
تعریف کرده اند .همچنین مدیریت شــهری را روشی برای حل معضالت رو به افزایش شهرهای کشورهای در
حال توســعه تعریف نموده اند (برک پور و اســدی .)1 :1388 ،مديريت شهري فرآيندی است که در مجموع به
يک نظام تصميم گيري منجر خواهد شــد ،ميزان موفقيت و عدم موفقيت مديريت شــهري بستگي به قدرت و
مشــروعيت و ســاختار حقوقي و اجتماعي و اقتصادي جامعه مورد نظر دارد .در میان موضوع هایی مانند محیط
زیســت شهری ،حمل و نقل شهری ،ایمنی شهری یک عامل بســیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای
بر دیگرعوامل ســازنده زندگی شــهری دارد ،مدیریت شهری است(سعیدنیا .)20 :1382،به طور کلی در مفهوم
مدیریت شهری دو برداشت وجود دارد که الزم است از یکدیگر تفکیک شود .برداشت نخست به صورت سنتی
مدیریت شــهری را اداره امور شــهرها و اجرای وظایفی که شهرداری ها در این زمینه برعهده دارند تعریف می
کند .این برداشت مدیریت شهری را در مقابل برنامه ریزی شهری قرار می دهد و موجب می گردد تا مجریان و
برنامه-ریزان از یکدیگر فاصله بگیرند .در نگرشی نو به مدیریت شهری که از اواخر دهۀ  1980در جهان مطرح
گردید ،دامنه مدیریت شهری بسیار وسیعتر تعریف شد( .صرافی.)70-69 :1379 ،
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هدف اصلی نظام های مدیریت شــهری برطرف کردن یا کاهش مســائل و چالش های ناشی از رشد سریع
شــهری است .اما خود این نظامها در انجام آن مأموریت با محدودیت ها و موانع فراوانی در زمینه های مختلف
ســازمانی ،سیاسی ،اداری ،تأمین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص روبرو هستند (برک پور و اسدی:1388،
 .)2بنابراین ،برنامه مدیریت شــهری که در ســال  1986بوســیله بانک جهانی با مشارکت مرکز اسکان بشر
7
شهری است.
ســازمان ملل ( )UN-HABITATپایه گذاری شد ،تا به امروز بزرگترین برنامه جهانی مدیریت
این برنامه بر ایجاد کمک های فنی و ظرفیت ســازی در پنج زمینه تمرکز دارد که عبارتند از :زمین شــهری،
محیط شهری ،منابع مالی شهرداری ،زیرساخت های شهری و فقر شهری؛ که در مشارکت با دیدگاه های دیگر
در برنامه ریزی در تالش اســت تا مســئولیت برنامه ریزی را در عوض اینکه فقط به یک بخش مربوط باشــد
به سراســر حکومت محلی 8تعمیم دهد که این امر باعث ارتقاء فرآیند مشــارکت جهت تصمیم گیری در امور
مربوط به حکومت محلی ،ارتقاء و بهبود بخشیدن به تفکر استراتژیک و همچنین باعث همبستگی برنامه های
حکومت محلی برای اجرا در چارچوب برنامه ها و بودجه های عملیاتی می شــود(UN-HABITAT,2009:
 .)22اهداف این برنامه ،تقویت مشارکت شهرها در کشورهای در حال توسعه است که به سمت توسعه انسانی
در حرکت هســتند .این اهداف عبارتند از :حکومت مشارکتی ،کارایی اقتصادی ،برابری اجتماعی ،کاهش فقر و
بهبود محیط شــهری(راهنما و توانگر .)922 :1385 ،اما جهت انجام این پروژه وظایف ســازمان های نمونه ی
آماری مرتبط با مدیریت شهری در شهر احصا شد و از آنها پرسشنامه وظایف مدیریت شهری تنظیم گردید که
در ادامه به آن پرداخته می شود.

7 Urban Management Program
8 Local Government

وظایف سازمان های مرتبط با مدیریت شهری
شهرداری
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الف) وظایف عمرانی :مانند احداث خیابان ها ،معابر و میادین ،اعالم نظر نســبت به طرح های جامع و هادی
شــهری ،اعالم نظر در خصوص نقشــه های تفکیکی ،الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ،الزام به پذیرش
نقشه ساختمانی از اعضای نظام مهندسی
ب) وظایف خدماتی :ایجاد تأسسیات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب ،تعیین محلهای
مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضوالت ســاختمانی ،احداث غسالخانه و گورستان ،پیشگیری از حوادث،
پیشگیری از آلودگی محیط زیست و نگهداری و تعمیر تونل های شهری
ج) وظایف نظارتی و حفاظتی :اجراء آراء کمیسیون ماده  ،100صدور پروانه ساختمان ،نظارت بر کلیه ابنیه ای که در
شهرها ایجاد می شود ،جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی ،حفظ اموال و دارائی شهر ،اقامه دعوا علیه اشخاص
و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری ،حفظ فضای سبز.
د) وظایف رفاهی :احداث بناها و ســاختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی ،کشتارگاه ،بوستان
و جلوگیری از سد معابر.
ه) مدیریت منابع :بودجه شــهرداری ،عوارض ساختمانی و ترتیب ممیزی و وصول آن ،سایر عوارض شهرداری
و نقش شهرداری در تعیین ارزش معامالتی ساختمانها(کامیار.)54 :1387 ،
وزارت راه و شهرسازی
برخی از اهداف و وظایف وزارت راه و شهرسازی در زمینه امر مسکن در شهرها عبارتند از (پورتال وزارت مسکن
و شهرسازی)
 -1تعيين مراكز جمعيتي وتعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور
 -2تامين رفاه اجتماعي در زمينه مسكن.
 -3كمك به حفظ تعادل اقتصادي از طريق اعمال سياســتهاي تشــويقي و اســتفاده از سرمايهگذاري درامر
ساختمان
 -4اتخاذ و اعمال سياســتها و تنظيم برنامه هاي جامــع و هماهنگ براي ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و
وسعت شهرها در سطح كشور.
 -5تهيه و تنظيم سياســت ها و خط مشــي هاي اجرايي و ضوابط الزم براي هدايت و كنترل شهرنشــيني در
جهت تحقق طرح جامع سرزمين با لحاظ اولويت هاي آمايشي.
 -6نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي
 -7راهبري اجراي طرح هاي بهســازي ،نوسازي و بازسازي محالت و ساماندهي بافت هاي قديمي شهرها و
حاشيه آنها با رويكرد توانمند سازي ساكنين اين بافتها.
ي و نظارت در زمينهاســتفاده بهينه از زمين در محدودههاي
ت عمرانزمينهاي شــهر 
 -8برنامهريزيو مديري 
شهري.
 -9تهيه و اجراي طرح هاي ســاختمان هاي دولتي و تامين ســاختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي مورد
نياز جامعه

وزارت کشور (فرمانداری ها)
برخی از اهداف و وظایف وزارت کشور (فرمانداریها) در زمینه سکونتگاه های غیررسمی عبارتند از:
 .1برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان

 .2نظارت و مراقبت در بهبود و پیشــرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقســیم اعتبارات طرحهای عمرانی با
در نظر گرفتن اولویتها.
 .3هماهنگ ساختن ارگانهای اداری و اجرایی و نهادهای انقالب اسالمی در اجرای سیاست عمومی دولت.

 .4فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی
و غیردولتی.
 .5جلوگیــری از پیشآمدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و ســوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آســیب
دیدگان.
 .6مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات الزم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 .7نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.
 .9پیش بینی و پیشگیری معضالت امنیتی شهرستان

 .10برنامــه ریزی ،هدایت و ایجاد هماهنگی های الزم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ،قاچاق ســاح ،مواد
منفجره ،كاال و ارز .
 .11ایجاد زمینه های الزم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گســترش مشــاركت های مردمی در همه زمینه ها و
نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی(فرمانداری طبس).
 )7-2بررسی پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده
تحقیقات مذکور بیشــتر از روش توصیفی و تحلیلی
استفاده کرده اند و هر جا که الزم دیده اند از ابزار کمکی
مانند مصاحبــه های گروهی نیز اســتفاده کرده اند .در
مورد ســطح تجزیه و تحلیل پژوهش های یاد شده می
توان گفت که بیشتر این تحقیقات در سطح محله ای به
بررسی موضوع مورد مطالعه خود پرداخته اند.
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 .8مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه (استانداری هرمزگان)
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روش انجام تحقیق

تحقيــق حاضــر از حيث هدف آن يک تحقيق کاربردي و از حيث نحوه گــردآوري داده ها از نوع تحقيقات
توصيفــي و از شــاخه مطالعات ميداني به شــمار مي آيــد .روش انجام تحقيق به صورت پيمايشــي بوده که
مهمترين مزيت آن قابليت تعميم نتايج به دســت آمده به کل جامعه آماري است .متغيرهاي تحقیق شامل ابعاد
اســکان غیررســمی(چالش های اجتماعی و اقتصادی در اسکان غیررسمی) و سازمان های مجری در مدیریت
شهری(شهرداری ،فرمانداری و مسکن و شهرسازی) می باشند.
جامعه و نمونه آماري

ابزار گردآوري داده ها و روايي و پايايي آن

ابزار اصلي گردآوري داده ها پرسشــنامه بوده است .در طراحي ســواالت پرسشنامه دقت الزم بعمل آمده تا
ســواالت از سادگي و وضوح کافي برخوردار باشند .پرسشنامه اوليه مرکب از  52سوال که پس از تحليل پایایی
از طریق آلفای کرونباخ به  44سوال تقليل يافت .ضريب آلفاي کرونباخ مقياس پیامدهای اسکان غیررسمی 22
سوال ( 1تا %72 )22درصد و مقياس وظایف مدیریت شهری شامل  22سوال( 23تا %89 )44درصد كه نشانگر
قابليت اعتماد ابزار تحقيق مي باشــد .قابلیت اطمینان کل پرسشنامه شــامل  44گویه  %85گردید .پرسشنامه
ا موافقم()5موافقم( )4نظري ندارم( )3مخالفم( )2کام ً
بر اســاس طيف پنج گزينه اي ليکرت به صورت کامــ ً
ال
مخالفم ( )1بوده است.
همچنين جهت آزمون روايي ســؤاالت از اعتبار محتوا اســتفاده شد .براي سنجش اعتبار محتواي پرسشنامه
از نظرات متخصصان ،اســاتيد دانشگاهي و کارشناسان خبره استفاده شده است .در اين مرحله با انجام مصاحبه
هاي مختلف و کسب نظرات افراد ياد شده ،اصالحات الزم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد که
پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محققين را مي سنجد.
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جامعه آماري اين تحقيق متشــکل از كليه مسئوالن و کارشناســان و دست اندرکاران مدیریت شهری شهر
بندرعباس اســت .نمونه آماري شامل کارمندان سه ســازمان فرمانداری ،شهرداری و مسکن و شهرسازی شهر
بندرعباس بوده اســت .نمونه-گيري به روش تصادفي خوشــه ای از ميان کارمندان ســه سازمان فوق صورت
گرفته است .حجم نمونه آماري  196نفر برآورد شده است .که جهت اطمینان از دریافت پرسشنامه تکمیل شده
به تعداد نمونه آماری 320 ،سری از پرسشنامه تکثیر و توزیع گردید که از این تعداد  227نفر به آن پاسخ دادند
که  %69/6را مردان و  %30/4از پاســخ دهندگان را زنان تشــکیل داده اند .نمونه آماری مورد مطالعه از میان
کارمندان سازمان های شــهرداری  ،%67فرمانداری  ،%9مسکن و شهرسازی  %19و شورای شهر  %5تشکیل
داده اند .توزیع سن پاسخ دهندگان نشان می دهد بخش عمده ای از آنها  %57/7بین  26تا  35سال می باشند.
هم چنین از نظر میزان تحصیالت % 28/9دیپلم و فوق دیپلم %61/3 ،کارشناسی و  %10نیز کارشناسی ارشد و
دکتری می باشند .در نهایت سابقه شغلی افراد مورد بررسی قرار گرفت؛ در این مطالعه بخش عمده ای از پاسخ
دهندگان  %75/6دارای سابقه ای کمتر از  15سال می باشند.
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روش هاي تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
 )1آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

به منظور آزمون فرضيات ،ابتدا از آزمون همبســتگي رتبه اي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار ،SPSS 17
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جهت سنجش همبستگي بين متغيرها استفاده شد .به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن ،بين دو متغير
از آزمون همبســتگي اســتفاده ميشود .زماني که اين دو متغير کمي باشند از همبستگي پيرسون و هنگامي که
متغيرهاي مذکور کيفي هســتند از همبستگي اسپيرمن استفاده ميشــود .در اين تحقيق از آنجائي که متغيرها
کيفي هستند از همبستگي اسپيرمن بهره جستهايم که نتايج آن در جدول زیر منعکس گرديده است.
هم چنین ضرایب همبســتگی بین چالش های اسکان غیررسمی و سازمان های مجری مدیریت شهری به
شرح جدول زیر به دست آمد.

 )2-4آزمون رتبه بندی فریدمن

به منظور رتبه بندی ابعاد پیامدهای اســکان غیررسمی(چالش های اجتماعی و اقتصادی) و وظایف مدیریت
شهری(ســازمان های شهرداری ،فرمانداری و مســکن و شهرسازی) از آزمون فریدمن استفاده می کنیم .نتایج
فرضیات مورد بحث در جدول زیرقابل مشــاهده اســت .در میان فرضیاتی که مورد قبول واقع شده اند نتایج در
ادامه تشریح می گردد:
از میان اجزای چالش های اقتصادی که تفاوت معنی داری در آنها بدست آمده است نتایج نشان می دهد،
مشکل دفع زباله به صورت مکانیزه در سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس بیشترین و چالش عدم انگیزه
تأمین اعتبار الزم برای مقابله با مســائل شــهری در سکونتگاه های غیررسمی توسط مدیریت شهری کمترین
میانگین رتبه را داشــته اند .از میان اجزای چالش های اجتماعی ایجاد زمینه برای تخطی از قوانین و مقررات
نظیر شرارت ،توزیع و مصرف مواد مخدر بیشترین و چالش مشارکت ساکنین در اداره محل زندگی خود کمترین
میانگین رتبه را داشته اند.
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در میان وظایف ســازمان های مجری مدیریت شهری نیز آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج
حاکی از آن می باشد که اهمیت وظایف مدیریت شهری شهرداری در اسکان غیررسمی از منظر پاسخ دهندگان
دارای اختالف معنيداري اســت .در این میان وظیفه به نظر شــما تا چه اندازه مدیریت شهری در جلوگیری از
گســترش سکونتگاه های غیررسمی در شــهر بندرعباس با مشکل مواجه شده است؟ بیشترین و وظیفه به نظر
شما تا چه اندازه مدیریت شهری در پرداخت نقدی بهای اراضی و مساکن مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی
در ســکونتگاه های غیررسمی در شهر بندرعباس با مشــکل مواجه شده است؟ کمترین میانگین رتبه را داشته
اند .هم چنین بین وظایف مدیریت شــهری سازمان مسکن و شهرســازی در اسکان غیررسمی از منظر پاسخ
دهندگان دارای اختالف معنيداري اســت .در این میان وظیفه به نظر شما تا چه اندازه مدیریت شهریدر نظارت
بر فعالیتهای شهرسازي بخش خصوصي ازحيث رعايت ضوابط شهرسازي در مناطق اسکان غیررسمی در شهر
بندرعباس با مشکل مواجه شده است؟ بیشترین و وظیفه به نظر شما تا چه اندازه مدیریت شهریدر توانمندسازی
ساکنین ســکونتگاه های غیررسمی در شهر بندرعباس با مشکل مواجه شــده است؟ کمترین میانگین رتبه را
داشته اند .در نهایت بررسی ها نشان داد که بین اهمیت وظایف مدیریت شهری فرمانداری در اسکان غیررسمی
از منظر پاســخ دهندگان دارای اختالف معنيداري اســت .در این میان وظیفه به نظر شما تا چه اندازه مدیریت
شــهری در زمینه مراقبت امور مربوط به اتباع بیگانه در مناطق اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس با مشکل
مواجه بوده است؟ بیشترین و وظیفه به نظر شما تا چه اندازه مدیریت شهری در بسط ورزش همگانی در مناطق
اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس با مشکل مواجه بوده است؟ کمترین میانگین رتبه را داشته اند.
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
 )1بررسی یافتههای پژوهش با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
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نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی پژوهش با اســتفاده از آزمون آماری ضریب همبســتگی اسپیرمن نشان
داد که با افزایش چالش های ناشــی از اسکان غیررســمی ،مدیریت شهری در انجام وظایف خود با مشکالت
بیشتری مواجه شده است .در جهت تبیین این نتایج با نظریات مطرح در این حوزه می توان گفت که بر اساس
تعریف دیدگاه لیبرالیســم که می گوید لیبرالیســم را می توان به عنوان دکتریــن و مجموعه ای از اصول ،در
جهت ســاماندهی و مدیریت اقتصاد بازار به منظور دســتیاببی به حداکثر کارائی ،رشــد اقتصادی و رفاه فردی
دانست(قاسمی ،)37 :1384،مدیریت شهری با افزایش چالش-های ناشی از اسکان غیررسمی از نظر این دیدگاه
مشــکالت بیشتری در برآورده کردن خواســته های آن دارد .همانگونه که "ترنر" چهره معروف دیدگاه لیبرالی
مطرح کرده است مسکن را نمی توان توسط دولت یا شهرداری برای همه اقشار فراهم آورد زیرا نیازها گوناگون
است و اولویت هر خانوار با دیگری متفاوت ،و برآوردن نیاز همگان به نحو مطلوب ممکن نیست (پیران:1373،
 .)96از طرف دیگر بر اساس نظریه دولت به مثابه تأمین کننده ،که در آن دولت به عنوان متولی اصلی مسکن
و تأمین مســکن مطرح شده(ایراندوست )57 :1388،مدیریت شهری در ایران که از اجزای دولت محسوب می
شود مشکالت زیادی را در راستای اهداف نظریه مذکور دارد و عدم توانایی مدیریت شهری در تحقق این امر،
باعث افزایش اسکان غیررسمی و پیامدهای ناشی از آن می شود .بعالوه از آنجایی که محله های حاشیه نشین،
فضاهای زندگی غیررســمی و فضاهای نامتعارف شــهری ،همگی بازتاب فضایی اقتصاد بیمارگونه و مدیریت
ناتوان برنامه ریزی فضایی و در واقع معلول بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی در ســطوح ملی ،منطقه ای
و محلی اســت(حاتمی نژاد )150 :1382 ،بنابراین هم در سطح منطقه ای استان هرمزگان که در آن بندرعباس
به عنوان مرکز استان ،محل رجوع مهاجرین از دیگر شهرهای استان و حتی استان های دیگر به لحاظ بازتاب
فضایی اقتصاد تجاری آن اســت و هم در ســطح محلی به علت ساختار شــهر به لحاظ فیزیکی ،اقتصادی و
اجتماعی مشکالت ناشــی از اسکان غیررسمی گریبانگیر مدیریت شهری بندرعباس است .می توان گفت که
هرچه اســکان غیررسمی و به تبع آن پیامدهای ناشی از آن در شهر افزایش یابد ،به مثابه این است که وظایف
مدیریت شــهری در برآورده کردن نیازهای ســه گانه فوق بیشتر می شود و به همان نسبت مشکالت مدیریت
شهری نیز افزایش می یابد .از آنجایی که هدف اصلی مدیریت شهری برطرف کردن یا کاهش مسائل و چالش
های ناشــی از رشد سریع شهری است(برک پور و اسدی )2 :1388 ،و یکی از نمودهای بارز رشد بدون برنامه
و ســریع شــهری مسئله اسکان غیررسمی و پیامدهای ناشی از آن اســت بنابراین هر چه چالشهای ناشی از
اسکان غیررسمی بیشتر باشد مدیریت شهری در دستیابی به هدف خود با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با نتایج حاصل از تحقیق عالءالدینی و جواهری پور ( )1387همسو می
باشــد زیرا در تحقیق مذکور عدم رعایت ضوابط فنی در ساخت و ساز و همچنین مشکالت ناشی از دفع آبهای
سطحی را در محله های فرودست از معضالتی می داند که مدیریت شهری با آن مواجه است .بعالوه همسوئی
بسیاری در نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سیف الدینی ( )1381می توان مشاهده کرد زیرا در پژوهش مذکور
پیامدهایی از اسکان غیررسمی نظیر فعالیت های غیرقانونی مربوط به بندرعباس ،عدم امنیت رفت آمد در شب،
مبادله مواد مخدر ،رفتار خشــونت آمیز در محالت ذکر شــده است که در این پژوهش نیز در قسمت پیامدهای
اقتصادی اجتماعی ناشی از اسکان غیررسمی از دیدگاه دست اندرکان مدیریت شهری بندرعباس به این موضوع
صحه گذاشته شده است.

9 Turner, J.F

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه ارتباط معنی دار بین چالش های اقتصادی ناشــی از اســکان غیررســمی و
وظایف مدیریت شهری شهر بندرعباس نشان داد که بين اين دو متغير رابطه معنيداري وجود دارد و در مقایسه
با پژوهش های پیشین مـــی توان گفت که نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش محـــمدی و هـمکاران ()1388
می تواند همسو تلقی شود زیرا در هر دو پژوهش بر مشکالت مشترکی مانند مشکالت فاضالب ،بحث بیکاری
و کمی درآمد ،مسائل مربوط به فضای سبز و معابر تأکید شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه ارتباط معنی دار بین چالش های اجتماعی ناشــی از اســکان غیررســمی
و وظایف مدیریت شــهری شهر بندرعباس نشــان داد که بين اين دو متغير رابطه معنيداري وجود دارد .نتایج
این فرضیه با نتایج پژوهش محمدی و همکاران ( )1388می تواند همســو تلقی شــود زیرا در هردو پژوهش بر
مشکالت مشترکی اجتماعی ناشی از اسکان غیررسمی تأکید شده است.
 )2بررسی یافتههای پژوهش با توجه به آزمون فریدمن
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در تبییــن فرضیه های فــوق می توان
گفــت ،همانگونه کــه انتظــار می رفت
هیچکدام از مشکالت اجتماعی و اقتصادی
ناشی از اسکان غیررسمی در بندرعباس از
منظر پاسخ دهندگان برتری خاصی نسبت
به دیگری ندارند و این امر نشانگر آن است
که صرف نظر از نوع مشــکل ،باید به همه
آثار و پیامدهای اســکان غیررسمی توجه
شــده و درصدد برطرف کردن مشکالت
ناشــی از آن برآمد .در ادامه نیز دیده شــد
که تفاوت معناداری بین وظایف سازمان های متولی مدیریت شهری در این پژوهش وجود ندارد یعنی در حالت
کلی پاسخ دهندگان هیچکدام از سازمان ها را در انجام وظایف خود برتر از دیگری ندیده اند .اما هر چه که در
اولویت بندی ،محدوده پیامدهای ناشــی از اسکان غیررسمی و وظایف سازمانی تنگ تر در نظر شد ،تمایز قابل
توجهی نیز رخ نمود به طوری که در اولویت بندی اجزای پیامدهای اقتصادی ،بیشــتر پاســخ دهندگان مشکل
دفع زباله را در مناطق اســکان غیررسمی در اولویت قرار داده اند و در اولویت بندی اجزای پیامدهای اجتماعی
نیز تخطی از قوانین و مقررات نظیر شرارت و توزیع و مصرف مواد مخدر را در صدر اولویت بندی گنجانده اند.
چون این گونه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تقریب ًا در مناطق اســکان غیررسمی مشهودتر از پیامدهای دیگر
اســت انتظار نیز بر این بود که این گزینه ها از طرف پاسخ دهندگان با اقبال بیشتری مواجه شود .فرضیه های
ســیزدهم تا پانزدهم به اولویت بندی وظایف ســازمان های مذکور در این پژوهش از منظر پاسخ دهندگان می
پردازد و با توجه به گســترش روزافزون مناطق اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس(ستاد ملی توانمندسازی ،1
 ،)20 :1389در اولویت بندی وظایف شهرداری عدم توانایی آن را در جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی در
اولویت قرار داده اند و چون نظارت بر ساخت و ساز در بخش خصوصی را قانون جز وظایف مسکن و شهرسازی
دیده است ،پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که مسکن و شهرسازی در انجام این وظیفه خود با بیشترین مشکل
مواجه شــده اســت .از طرف دیگر نیز به علت سکونت قابل توجهی از اتباع بیگانه (افغان ها) در مناطق اسکان
غیررســمی ،در بحث وظایف فرمانداری در مدیریت شهری مناطق اسکان غیررسمی ،پاسخ دهندگان بیشترین
اولویت را به "عدم توانایی در امور مربوطبه اتباع بیگانه" نسبت داده اند.
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 )3پیشنهاداتی جهت کاهش چالش های اقتصادی  -اجتماعی ناشی از اسکان غیررسمی

از آن جایی که بررســی اهمیت اجزای چالش های اقتصادی از نظر پاســخ دهندگان ،به ترتیب چالش های
مربوط به ،دفع زباله در مناطق اســکان غیررســمی ،مشکل تردد وسائط نقلیه و شرایط نامطلوب بهداشتی حائز
بیشترین رتبه گردیده اند ،پیشنهاد می گردد مدیریت شهری بیشترین امکانات خود را جهت رفع این مشکالت
بــکار گیرد .عالوه بر آن می توان از پیشــنهاداتی جهت اصالح معابر عمومــی و تعریض کوچه ها و همچنین
اســتفاده از سیســتم های دفع و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه با توجه به امکان تردد وسائل نقلیه کوچک
و بزرگ در کوچه ها نام برد.
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از آن جایی که در بررســی اهمیت اجزای چالش های اجتماعی از نظر پاسخ دهندگان ،به ترتیب چالش های
مربوط به ،ایجاد زمینه برای تخطی از قوانین و مقررات ،رشــد بی رویه جمعیت و مشکل کنترل اجتماعی این
مناطق حائز بیشــترین رتبه گردیده اند ،لذا پیشــنهاد می گردد مدیریت شهری با برنامه ریزی منظم و منسجم
و همچنین با بهره گیری از فنون آموزش عمومی در جهت آگاه ســاختن و آموزش ســاکنین ســکونتگاه های
غیررسمی برای تنظیم خانواده و آگاهی از حقوق خود و دیگران تالش نماید .در زمینه مشکل کنترل اجتماعی،
پیشنهاد می گردد که فرمانداری با هماهنگی نیروهای انتظامی ،تدابیری در زمینه برقرای نظم و کنترل اجتماعی
اتخاذ نماید ،همچنین می توان با بهره گیری از نیروهای داوطلب ساکن در این مناطق کنترل بیشتری از لحاظ
امنیتی برقرار نمود.
پیشنهاداتی به شهرداری

با توجه به بررسی اهمیت وظایف شهرداری توسط پاسخ دهندگان ،پیشنهاد می گردد که شهرداری و ارگان های
مرتبط اهتمام ویژه ای را به ترتیب او ًال در جلوگیری از گســترش سکونتگاه های غیررسمی ،ثانی ًا در نگهداری،
اصالح و توســعه معابر و ثالث ًا در ایجاد تأسیســات شهری جهت بهبود وضعیت ســکونتگاه های غیررسمی در
شــهر بندرعباس بکارگیرد .همچنین می توان افزایش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شــهرداری با اقداماتی
نظیر ســاخت مکانهای ورزش عمومی ،احداث بوستانهای کوچک و سرای فرهنگ محله و کتابخانه عمومی (با
همکاری نهاد کتابخانه های عمومی) در جهت فراهم آوردن زیر ســاخت های الزم برای گذران اوقات فراغت
را پیشنهاد نمود.
پیشنهاداتی به سازمان مسکن و شهرسازی

با توجه به بررسی اهمیت وظایف مسکن و شهرسازی توسط پاسخ دهندگان ،پیشنهاد می گردد که مسکن و
شهرســازی اهتمام ویژه ای را به ترتیب او ًال در نظارت بر فعالیت های شهرسازی بخش خصوصی ،ثانی ًا اعمال
سیاســت های دولت بر اراضی شــهری و ثالث ًا در کنترل تراکم جمعیت در ســکونتگاه های غیررسمی در شهر
بندرعباس بکارگیرد.
پیشنهاداتی به فرمانداری

با توجه به بررســی اهمیت وظایف فرمانداری توسط پاسخ دهندگان ،پیشنهاد می گردد که فرمانداری اهتمام
ویژه ای را به ترتیب او ًال در مراقبت امور مربوط به اتباع بیگانه ،ثانی ًا پیشگیری از معضالت امنیتی نظیر مبارزه با
اراذل و اوباش توزیع کنندگان مواد مخدر و اقالم غیر فرهنگی و ثالث ًا در اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات
و مفاسد اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی در شهر بندرعباس بکارگیرد.
تقدیر و قدردانی :این پژوهش با حمایت شــرکت عمران و مسکن سازان هرمزگان و با همکاری شهرداری
بندرعباس ،مســکن و شهرسازی و فرمانداری و با راهنمای جناب آقای دکتر امیری و مشاوره جناب آقای دکتر
پورموسوی انجام گرفته است و با راهنمای جناب آقای دکتر امیری و مشاوره جناب آقای دکتر پورموسوی انجام
گرفته است که بدینوسیله از همه بزرگواران تقدیر و تشکر بعمل می آید.
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 .13زیاری ،کرامت اهلل و آذر دخت نوذری( .)1388ســاماندهی و توانمند ســازی اسکان غیررسمی شهر اهواز(کوی منبع آب).
پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره  68تابستان 1388صص 36-21
 .14سایت استانداری هرمزگان
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