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چکیده
فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و تعامالت اجتماعی و محل انجام فعالیتهای ضروری ،اختیاری و اجتماعی ،باید از کیفیتت-
های کالبدی -عملکردی ،فرهنگی -معنایی و اقتصادی -اجتماعی مناسب برخوردار باشند .در ستکونتگاههتای غیررستمی نیتز ،فضتاهای
شهری علیرغم فقدان بسیاری از کیفیتهای الزم ،بستر زندگی اقشار کمدرآمد و محل رخداد انواع فعالیتهای شتهری استت .پتووه
حاضر در پی واکاوی و توصیف چگونگی انجام فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی در فضاهای شهری سکونتگاههای غیررستمی و
تبیین دالیل این رخدادها ،به عنوان اهداف پووه

در محدودهی حاشیهی شرقی بزرگراه چمران شهر تهران میباشد .پووه

محتوای تحقیق از نوع کمی -کیفی بوده و با توجه به جدول نمونهگیری مورگان و توزیع  201پرسشنامهی سنج

با توجه به

مکان ،کته معیارهتای

آن از مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی بررسی شده استخراج شده و با روش نمونهگیری احتمالی تصادفی آغاز و با روش تحلیتل
عاملی و استفاده از نرمافزار  SPSSنتایج تحلیل ارائه شده است .در این فرایند از روشهای مصاحبه و مشاهدهی رفتتار در قرارگتاههتای
طبیعی رفتاری نیز استفاده گردیده است .یافتهها نشان میدهد استفاده از فضاهای شهری در سکونتگاههای غیررسمی ،به عنوان رفتار یت
خانوادهی بزرگ که از جامعهی روستا -شهری کوچ

به عنوان جامعهی مبدأ ،به جامعهی کالنشهری مقصد مهاجرت کرده است ،تلقی

شده و به دالیل سامانههای حمایتگر قوی و سرمایهی اجتماعی ساکنان از ی
خصوصی منزل از طرف دیگر ،ی

طرف و ضرورت جبران انتواع محتدودیتهتای عرصتهی

ضرورت اجتماعی تدافعی برای تضمین بقا محسوب میشود ،به طوریکه فضاهای شهری ،بستر بروز

فعالیتهای متنوع با بازهی زمانی بادوام و تواتر زیاد ،عمأل صحنهی حفاظت از ساکنان این جوامع و مقاومت آنها در برابر تتن

بیترون-

ماندگی از جامعهی شهری رسمی میباشد ،که علیرغم فقدان کیفیتهای الزم ،موجبات انسجام اجتماعی را فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :سکونتگاه غیررسمی ،فضای شهری ،استفاده از فضاهای شهری ،سامانه حمایتگر اجتمتاعی ،جتدارهی شترقی بزرگتراه
چمران -حدفاصل پل مالصدرا و پل مدیریت.
 1این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نیلوفر گرامی به راهنمایی دکتر میترا حبیبی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشتگاه هنتر تهتران ،بتا
به روز کردن منابع و تجارب جهانی ،میباشد.
 . 2نویسنده مسئول02634220230 ،niloofargerami@yahoo.com :
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بیان مسأله:
رشد سریع شهرنشینی ،عدم توزیع عادالنهی منابع اجتماعی و اقتصادی ،در کنار ضعف برنامتهریتزی و متدیریت شتهری،
منجر به افزای

تصاعدی مهاجرت و اسکان اقشار کمدرآمد در حاشیهی شهرهای بزرگ و نتیجتأ شکلگیری ستکونتگاههتای

غیررسمی میشود .گروههایی که غالبأ جذب مشاغل نازل و ناپایدار شهری شده و مجبور به تأمین سرپناه خود ،خارج از بتازار
رسمی مسکن در شهر میباشند ولی با بهرهگیری از سامانههای حمایتگر اجتماعی خود ،در مقابل تن

بیرونماندگی از جامعه-

ی شهری ،تضمینی برای بقای خود جستجو میکنند .شرایطی که شیوهی سکونتی خاصی را ایجاد کترده و رفتارهتای متفتاوت
اجتماعی و همسایگی را به وجود میآورد ،موضوعی که در این تحقیق مورد پووه

قرار گرفتته و از ایتن زاویته توصتیف و

چگونگی بهرهبرداری این اقشار از فضاهای شهری و تحلیل و تبیین رفتارها و فعالیتهای انجام شتده را در دستتور کتار قترار
داده است .در این تحقیق ،پس از تعریف سکونتگاههای غیررسمی ،فضاهای شتهری مطلتوب و ویوگتیهتای مربتو ،،شتامل
تشریح انواع فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی بوده و نهایتأ چگونگی انجام این فعالیتها را در فضاهای شتهری متورد
پووهی واکاوی مینماید و بنا به ضرورت پس از بررسی آرای نظری عرصهی پووه

و استفاده از نتتایج تجتارب ختارجی و

داخلی در این رابطه ،با پشتوانهی یافتههای تحقیق ،موضوع در محدودهی جدارهی شرقی بزرگراه چمران تهران -حدفاصل پتل
مالصدرا و پل مدیریت ،مورد بررسی و پووه

قرار گرفته و نتایج در قالب جدول و نقشته ارائته شتده استت .بتدین منظتور

سواالت زیر مطرح می شود:



فضاهای شهری سکونتگاه غیررسمی مورد پووهی چه ویوگیهایی داشته و ساکنین چگونه از آنها استفاده میکنند؟
فضاهای شهری مطلوب چه ویوگیهایی داشته و نحوهی وقوع انتواع فعالیتتهتا در آنهتا چگونته استت؟ ویوگتی
فضاهای شهری سکونتگاههای غیررسمی چیست؟ ساکنین سکونتگاه غیررسمی متورد پووهتی ،چگونته از فضتاهای
شهری استفاده میکنند و دالیل آن چیست؟

پیشینه و مبانی نظری:
سکونتگاههای غیررسمی در نتیجهی ضعف برنامهریزی و مدیریت شهری و عدم توزیع متناسب منابع اجتماعی -اقتصادی
و در نتیجه مهاجرت بیرویه به شهرهای بزرگ شکل میگیرند و محیط آنها به شدت آسیبپتذیر و پتذیرای ناهنجتاریهتای
اجتماعی است (قرخلو و عابدینی؛  ،1386صرافی؛  1381و علی آبادی .)1381 ،از دیگر عوامل ایجاد سکونتگاههای غیررستمی
کمبود مسکن ارزان قیمت ،مدیریت شهری ضعیف ،درآمد کم و جابجایی ناشی از جنگ ،بالیای طبیعی و تغییرات اقلیمی می-
باشند ( .)UN-Habitat, 2015bاین سکونتگاهها اغلب در حاشیهی مناطق شهری ،بدون دسترسی به بازارها و منتابع بته وجتود
آمده و این امر موانع آن را در دستیابی به فرصت های معیشتی افزای

میدهتد ( .)Chant, 2014واژهی ستکونتگاه غیررستمی

اولین بار در نوشتههای چارلز آبرام و جان تورنز و به ویوه پس از کنفرانس مسکن ونکوور کانادا در سال  1976رایتج گردیتد.
با تعریف این واژه ،روشهای مقابلهای و دشمنیجویانه ،نسبت به این سکونتگاهها را به روشهای حمایت از آنهتا تغییتر داد
( .)Srinivas, 1998این سکونتگاهها شیوهی سکونتی ناپایداری هستند که در نتیجهی پاسخ خودجوش اقشار کمدرآمد شهری به
تأمین سرپناه ،خارج از بازار رسمی زمین و مستکن شتکل گرفتتهTurner, 1968( ،؛ El-Batran, 1998: 222؛ پیتران 1376 ،و
پیران )1381 ،و در واقع راه حل تأمین سرپناه سال فقرا بتا یت

قیمتت معقتول متیباشتد ( )Choguill, 2007ستکونتگاههتای

فقیرنشین غالبأ توسط مهاجرین روستایی که جذب مشاغل غیررسمی و نازل شهر شدهانتد ،ایجتاد گشتتهانتد (صترافی:1382 ،
 .)266شیوهی زندگی معمول ساکنین این دست سکونتگاهها از جنبههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،کالبدی و  ...از
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دیگر شهروندان رسمی متفاوت بوده( ،صالحی امیری و خدائی )50 :1390 ،و کیفیتت زنتدگی و هتمچنتین زیرستاختهتای
شهری در این سکونتگاهها بسیار پایین و کمتر از سرانههای استاندارد میباشد

(Srinivas, & World Bank/UNCHS, 2007: 1

 )1997: 1از مهمترین ویوگیهای این سکونتگاهها میتوان به مکان جغرافیایی مشخص ،منافع مشترکی که ساکنان را به یکدیگر
پیوند میدهد ،الگوی مشترکی که بر روابط اجتماعی -اقتصادی ساکنین حاکم است ،تجانس گروهی و همبستگی نستبتأ بتاالی
ساکنین به خصوص در مواجهه با مسائل مشترک و افراد خارج از اجتماع خود و همچنین قدرت کنتترل یکتدیگر اشتاره کترد
(پیران .)1366 ،باال بودن سرمایههای اجتماعی درونی از ویوگیهای این سکونتگاههاستت .ویوگتی دیگتر ایتن ستکونتگاههتا،
غیرقانونی بودن ساخت و سازهای صورت گرفته در آنها از وجوه مختلف حقوقی مانند مالکیت زمتین ،رعایتت اصتول فنتی
ساختمان و  ...میباشد ( Srinivas, 1997: 1و جواهریپور .)1382 ،الزم به تأکید است که با بهرهگیری از روشهای زیتر متی-
توان مانع شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی گردید :برنامهریتزی شتهری از پتایین بته بتاال ،تعتدیل و کنتترل قیمتت زمتین،
جلوگیری از سوداگری مسکن ،توزیع عادالنهی خدمات شهری ،نظارت جهانی ،تقویت جامعتهی متدنی ،گستترش مشتارکت
دموکراتی  ،ایجاد فرصتهای شغلی مناسب ،ترویج پایداری زیست محیطی و نوآوریهایی کته آمتوزش و اشتتراک دانت
تسهیل می کنند

را

(.)UN-Habitat, 2016

فضاهای شهری ،فضاهای باز عمومی (میدان ،خیابان ،پارکها و  )...هستند( ،گلکار )1387 ،که ورود همگتان در تمتام
ساعات شبانهروز به آنها آزاد بوده )Grunstrom, 2005( ،و مهمتر از همه در آن تعامالت اجتماعی صورت میگیرد و در واقع
با حضور شهروندان و فعالیتهای آنها معنا مییابند .عالوه بر ابعتاد اجتمتاعی ،فیزیکتی و نمتادین فضتا ،زنتدگی روزمتره و
الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از فضا ،نق

مهمی در تعریف فضای شهری داشته( ،طالبی1383 ،؛ تتوالیی1382 ،؛ توستلی،

 1386و کاشانیجو )1389 ،و تعامالت و فعالیتهای اجتماعی و همچنین ارتبا ،استفادهکنندگان با عناصر کالبتدی و نمتادین،
مهمترین رخداد در این فضاهای عمومی محسوب میشوند (حبیبی25 :1382 ،؛ مدنیپور 1384 ،و کتالن .)1377 ،از ویوگتی-
های فضاهای شهری مطلوب میتوان به طور خالصه به موارد زیر اشتاره نمتود :سترزندگی و پویتایی ،تنتوع ستنی و جنستی
استفادهکنندگان ،گسترهی زمانی وسیع استفاده از فضا ،سرزندگی و امنیت ،قدم زدن و زندگی پیاده ،بروز فعالیتهای اختیتاری
و اجتماعی ،ایمنی یا محافظت ،آسای

 ،لذت ،وجود بستر تبادل در فضا ،بروز فعالیتهتا و ارتباطتات اجتمتاعی و فرهنگتی،

بروز رفتارهای شهروندی در فضا ،احساس تعلق به مکان ،عمومی بودن فضا ،محصوریت ،خوانایی ،معیارهای زیبایی شناختی،
مشارکت در فضا ،مشارکت اجتماعی ،نظافت و پاکیزگی ،جذابیت ،جامعیت ،تمایز ،نیرومندی و سالمت ،راحتی ،دسترسیها و
ارتباطات ،وجود فضای جمعی ،شکل ذهنی ،فعالیتها و کاربریهای مرتبط ،عدالت کافی و آزادی.
در فضاهای شهری ،فارغ از وجود یا فقدان هر ی

از کیفیات ذکر شده ،سه نتوع فعالیتت ضتروری ،انتختابی و اجتمتاعی

صورت میگیرد( ،یان گل )1392 ،که به شرح زیر تعریف شده است.
فعالیت ضروری« :فعالیت های ضروری آنهایی هستند که حالتی تقریبأ اجباری دارند؛ مانند رفتن به مدرسه یا سرکار ،خریتد،
منتظر اتوبوس یا کسی ماندن ،توزیع نامه و  . ...به بیان دیگر فعالیتهایی که به درجات مختلف ناگزیر به شرکت کردن در آن-
ها هستیم( ».گل 3 :1387 ،و گل و سوار )1394 ،به باور گل ،این فعالیتها کمترین تأثیرپذیری را از محیط پیرامون دارند.
فعالیت انتخابی« :فعالیتهای انتخابی زمانی صورت میپذیرند که تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان و مکتان نیتز
فراهمآور زمینهای مساعد برای انجام آنها باشند» (گل 5 :1387 ،و گل و سوار .)1394 ،از میان این فعالیتها میتوان به پیاده-
روی ،نشستن در پارک برای استفاده از هوای تازه یا لذت بردن از نور آفتاب و  ...اشاره کرد .این فعالیتتهتا تنهتا در صتورت
مطلوب بودن شرایط فیزیکی و جوی محیط بیرون رخ می دهند.
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ویژگیهای اجتماعی سکونتگاههای غیررسمی:
از بارزترین ویوگیهای اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی ،سرمایهی اجتماعی است که دربرگیرنتدهی مفتاهیمی چتون
اعتماد ،همکاری و همیاری میان اعضای ی

گروه یا ی

جامعه میباشد .وابستگیهای قتومی میتان ستاکنین ستکونتگاههتای

غیررسمی و همچنین هدف مشترک آنها برای بقا در شهر رسمی ،منجر به افزای

سرمایههای اجتمتاعی در میتان ایتن گتروه

میشود (براتی و یزدانپناه شاهآبادی .)1390 ،فوکویاما ،سرمایهی اجتماعی را شکل و نمونهای از ی

هنجار غیررستمی استت

که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد میشود ،تعریف میکنتد (فوکویامتا .)22 :1379 ،در مقیتاس محلتهای ،سترمایهی
اجتماعی شامل منابعی در اجتماعات محلهای است که از طریتق میتزان بتاالیی از اعتمتاد ،عمتل و کتن

متقابتل ،هنجارهتای

مشترک ،تعهدات و التزامات و تعلقات مشترک ،شبکههای رسمی و غیررسمی ،و کانالهتای متثثر اطالعتاتی ،پدیتد متیآیتد.
ممکن است افراد و گروهها ،از این سرمایه برای آسان نمودن فعالیتها به منظور منفعت رساندن به افراد و گروههتا و اجتمتاع
استفاده کنند؛ که همگی از ویوگیهای روابط موجود بین ساکنین سکونتگاههای غیررسمی میباشتد ( )Kay, 2005در کتل ،متی-
توان مثلفههای سرمایهی اجتماعی را در مشارکت اجتماعی ،عالقهی فراوان به جامعه ،اعتمتاد اجتمتاعی ،تعتاون و همیتاری و
روابط خانوادگی و دوستان خالصه کرد که در نهایت منجر به رشد و ارتقاء سطح توسعهی اجتماعی– اقتصادی میگردد .یکی
از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهی اجتماعی ،ترس از قربانی شدن است .این ترس در فضای غیررسمی کم و در بیرون آن ،بته
دلیل باال بودن تضادها ،بسیار زیاد است .در نتیجه همبستگیهای اجتماعی و تعامالت در ایتن ستکونتگاهتا افتزای

متییابتد

(ملکی و دیگران 1390 ،و زوکین .)1380 ،لذا وجود سرمایهی اجتماعی و بهرهمندی از انسجام اجتمتاعی ،مهتمتترین ویوگتی
ساکنان سکونتگاههای غیررسمی میباشد.
چگونگی استفادهی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی از فضای شهری:
با مقایسهی ویوگیهای فضای شهری مطلوب با فضای شهری سکونتگاههای غیررسمی درمییابیم که سکونتگاههای فقیتر
شهری فاقد بسیاری از کیفیات فضای شهری مطلوب هستند .گرچه کیفیت فضای شهری میتواند تأثیر بته ستزایی در نحتوهی
استفادهی شهروندان از فضای شهری داشته باشد ،اما چگونگی استفادهی شهروندان از فضای شهری و رفتاری کته از ختود در
آن بروز میدهند ،بی تر ریشههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دارد تا کالبدی .نحوهی استفاده از فضاهای با کیفیتت پتایین
در سکونتگاههای غیررسمی به خصوص در کشورهای جهان سوم ،به دلیل محدودیتها و همچنین توانمندیهتای اجتمتاعی،
به نیاز و ی

ضرورت اجتماعی برای بقا تبدیل شده است .لذا فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی نیز در این ستکونتگاه-

ها ،به صورت متفاوتی نسبت به فضاهای شتهری رستمی صتورت متیگیترد (گتل .)215-229 :1392 ،فضتاهای عمتومی در
سکونتگاههای غیررسمی که عمدتأ در نتیجهی فرآیندهای خودکفا و خودمختار محلی و بدون هر گونه مداخلهای توسط دولت
شکل گرفتهاند ،صرفأ ی
میزان دلبستگی ساکنان ،نق

فضای خالی کمارزش میان ساختمانها نیستند ،بلکه از لحاظ میزان استفادهای که از آنها میشتود و
مهمی در حیا ،اجتماعی و همچنین امنیتت ستکونتگاه دارنتد؛ بته طتوری کته زنتان و کودکتان

سکونتگاههای غیررسمی با امنیت کامل در فضاهای شهری به انجام انواع فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی میپردازنتد
(.)Garcia, 2013 & Cruz et al, 2014

باید توجه داشت که استفاده از فضای شهری به شدت تحت تأثیر فرهنگ استفادهکنندگان آن فضا میباشد و ممکن استت
تفاوتهای سنی ،جنسیتی و  ...در استفاده از فضای شهری در فرهنگهای متفاوت ،یکستان

نباشتد ()Habarth & et al, 2009

برای مثال ،تبعیضهای جنسیتی استفاده از فضاهای شهری در کشورها و شهرهای سنتی استالمی بتی تتر مشتاهده متیشتود
( .)Meir & Gekker, 2011& Alizadeh, 2007وجود سرمایههای اجتماعی و تعتامالت در فضتاهای شتهری ،در کنتار فرهنتگ
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استفادهکنندگان ،معیارهای مهمی در تعیین نحوهی استفاده از فضای شتهری متیباشتد کته ایتن دو مثلفته در ستکونتگاههتای
غیررسمی بی تر از شهر رسمی قابل ردیابی است (براتی و یزدانپناه شاهآبادی.)1390 ،
در بهسازی ،نوسازی ،بازسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی باید حس قوی وحدت ،انستجام و مشتارکت در
این سکونتگاهها ،متفاوت بودن نحوهی انجام فعالیتهای ضروری ،انتختابی و اجتمتاعی در فضتاهای شتهری ستکونتگاههتای
غیررسمی ،باال بودن تعامالت اجتماعی و میزان استفادهی آنان از فضاهای شهری توسط مدیران ،برنامهریزان و طراحتان متورد
توجه قرار گیرد .در غیر این صورت نتیجهی مورد نظر حاصل نخواهد شد .حال آنکه اگر این ویوگیها در نظر گرفتته شتوند،
نه تنها رضایت مسئوالن طرح برآورده خواهد شد ،بلکه ساکنین نیز در حفظ و نگهداری فضاهای شهری خود مشتارکت کترده
و احساس تعلق خاطر ،هویت و وابستگی آنها افزای

مییابد .در جداول زیر خالصهای از مطالعات نویستندگان از تجتارب

جهانی در رابطه با موضوع آورده شده است.
جدول  -1جمعبندی تجارب جهانی نحوهی استفاده از فضاهای شهری در سکونتگاههای غیررسمی
مورد

کاستاریکا

2005

سورابایا (اندونزی)

2009

بارسلونا (اسپانیا)

پووهی

سال

2004

هدف

نتیجه

تخلیهی سکونتگاه

عدم استفادهی ساکنین از فضاهای

غیررسمی و

شهری طراحی شدهی محله ،تغییر

اسکان مجدد در

فضاهای شهری توسط ساکنین بر

محلهی از پی

اساس نیازها و سب

برنامهربزی شده

علت موفقیت

زندگی و

فرهنگ خود
مقابلهی ساکنین با دولت و تشکیل

حذف و تخلیهی

NGOها برای جلوگیری از تخلیه و

اجباری سکونتگاه

طراحی و بازسازی بسیار موفق

غیررسمی

سکونتگاه طی  5سال توسط خود
ساکنین

توانمندسازی
سکونتگاه
گارکرنشین و فقیر
شهری

توانمندسازی محله به صورت
مشارکتی و با همکاری باالی زنان
محله ،طراحی موفقیتآمیز فضاها بر
اساس نیازها و نحوهی انجام انواع
فعالیتهای شهری

منبع
Sixteenth

موفقیت پروژه با تغییر فضاها بر
اساس سب

زندگی و نحوهی انجام

انواع فعالیتهای ضروری ،انتخابی و
اجتماعی ساکنین در طراحی جدید

Report of State
of the Nation on
Sustainable
Human
Development,
&2010
Grundstrom,
2005

موفقیت پروژه به علت طراحی آن
توسط خود ساکنین و با توجه به
نیازها ،سب

زندگی و نحوهی انجام

Some, 2009

انواع فعالیتها در فضای شهری
موفقیت پروژه به علت طراحی آن
توسط خود ساکنین و با توجه به
نیازها ،سب

زندگی و نحوهی انجام

Roman et al,
2004

انواع فعالیتها در فضای شهری

مأخذ :مطالعات کتابخانه ای نویسندگان.1396 ،

در دوران پی

از انقالب اسالمی به پیدای

سکونتگاههای غیررسی با اغماض نگریسته میشد .زیرا بتا صتاحب خانته

شدن برخی از فقرا و نیز با حذف اجاره و هزینهی مسکن بازتولید نیروی کار ارزان برای صنایع مونتاژ ممکن میشتد( .پیتران،
 )1374البته با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر از چند گاهی سیاست تخریب به ویوه در تهران در دستور کار قترار متی-
گرفت (بیات .)43 :1391 ،در جدول زیر خالصهای از رویکردهتای متدیریت ملتی و محلتی در مواجهته بتا ستکونتگاههتای
غیررسمی در دوران بعد از انقالب اسالمی آورده شده است.
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جدول  -2رویکردهای اصلی برای حل معضل سکونتگاههای غیررسمی ایران در دورههای مختلف
سیاست/رویکرد
پاکسازی

مصداق

دورهی رواج

نتیجه

جنوب تهران – خاک

دورهی انقالب

جابجایی خانوارها

سفید

دههی 70

تشکیل محلههای جدید

مسکن عمومی

کوی نهم آبان

سیاستهای بخشی

قانون تأمین مسکن

مختلف مسکن

کمدرآمدها ()1372

مکان – خدمات و

از

در دوران مختلف به ویوه پی

کمدرآمدها

انقالب

عدم پوش

پس از انقالب

مناسب

نبود ارزیابی مشخص

تمام شهرهای ایران

دههی 1360

شهرهای جدید

کالنشهرها

دههی  1360و اوائل 70

بهسازی و

بندرعباس –

توانمندسازی

کرمانشاه و زاهدان

آمادهسازی

فروش و واگذاری مسکن از سوی

عدم پوش

کمدرآمدها

عدم جذب و شمول فقرا
رویکرد اخیر ،هنوز نتایج خود را به

دههی 1380

صورت کامل نشان ندادهاست.

مأخذ :نویسندگان.1396 ،

مواد و روش تحقیق:
این پووه

جهت تحلیل چگونگی استفاده از فضای شهری در سکونتگاههای غیررسمی و چرایی ایتن نتوع استتفاده ،از

متغیرهای کیفی منتج از مبانی نظری اندیشمندان و تجارب جهانی ،که شامل واقعیتهایی چندگانه و پیچیده ،و نیازمند توصیف
و تفسیر میباشد ،در تنظیم پرسشنامه استفاده کرده است .در این راستا نتایج دادههای حاصل از پرسشنامهها ،با توجه بته هتدف
تحقیق ،که تحلیل چگونگی استفاده از فضاهای شهری سکونتگاههای غیررسمی است ،با روش تحلیل عاملی و نرمافزار آمتاری
 SPSSبررسی شدهاند .در این روش دادههای کمی حاصل از پرسشنامهها با استفاده از شاخصهای  Rو  Qطبقتهبنتدی شتده و
نتایج به صورت نمودارهای کیفی نمای

داده شدهاند .در نتیجه ،تحقیق ،ی

با توجه به جمعیت  1400نفری مورد پووه

پووه

کمی -کیفی محسوب میشود.

و بر اساس جدول نمونهگیری مورگتان ،تعتداد  201پرسشتنامهی ستنج

مکان ،با دارا بودن سطح خطای  5درصد و با روش نمونتهگیتری احتمتالی تصتادفی تهیته و در محتل توزیتع شتد .ستثاالت
پرسشنامه بر اساس چارچوب نظری تنظیم شده است .با روش تحلیل عاملی و نرمافزار  SPSSبتر روی نتتایج پرسشتنامههتای
سنج

مکان ،چگونگی انجام سه دسته فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی ،در فضاهای شهری محدودهی مورد مطالعته

به دست آمده که در زیر به توضیح خالصهای از نتایج آنها پرداخته میشود .متغیرهای ستنج

شتده در محتل شتامل میتزان

اقامت در محله ،جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل ،هزینهی زندگی ماهیانهی کل خانواده (تخمین درآمتد)،
محل زندگی قبلی ،نحوهی آشنایی با محله ،دلیل مهاجرت به محله ،دلیل ادامهی سکونت در محله ،ویوگتیهتای متورد عالقته
ساکنین از محله ،فضاهای مورد عالقه و استفادهی ساکنین در محله ،میزان رضایت و عوامل نارضایتی از محلته و  ...متیباشتد.
عالوه بر پرسشنامه از روشهای مشاهدهی رفتار در قرارگاههای رفتاری و مصاحبه نیز استفاده شده است.
محدودهی مورد مطالعه ،سکونتگاههای غیررسمی حاشیهی اتوبان چمران تهران ،حدفاصتل پتل مالصتدرا و پتل متدیریت
است .این محدوده در محلهی ون

واقع در ناحیهی ی

حد شرقی آن ،خیابان شیخ بهایی از شمال تا خیابان ده ون

منطقهی سه شهرداری قرار دارد ،که حد شتمالی آن بزرگتراه نیتای ،
و خیابان مجیدپور ،حد جنوبی آن ،بزرگراه همت و حد غربتی آن

بزرگراه چمران میباشد .مساحت این محدوده حدود  50هکتار و جمعیت آن  1400نفر است.
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طبق مشاهدات میدانی ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توستط ستاکنین ،وضتعیت کالبتدی محتدودهی متورد مطالعته بستیار
نامطلوب بوده به نحوی که در بعضی خانههای قسمتهای جنوبیتر آن گلههای گوسفند نگهداری متیشتود و ستب

زنتدگی

کامأل روستایی و قومی – قبیلهای است .نحوهی تصرف زمینها و امالک از طریق باز تقسیم اراضی غیرقتانونی بتاغهتا توستط
خود مالکین آنها و فروش آنها به مهاجرین و تازهواردان و یا تصرف غیرقانونی باغهای رها شده و باز تقستیم آنهتا توستط
خود مهاجرین در سالهای گذشته میباشد .وجود توتستانهایی در البهالی خانهها گواه وجود باغهتا و توتستتانهتای بتزرگ
تقسیم شده در گذشته است.
یافتههای پژوهش:
نحوهی انجام فعالیتهای ضروری :با توجه به مشاهدات میدانی ،مصاحبه و نتایج پرسشنامه ،بی ترین فعالیتت ضتروری کته
ساکنین با هدف انجام آنها از خانه خارج میشوند ،رفت و آمد به محل کار و یا تحصیل خود و یا فرزندان و همچنین خریتد
کردن است .عالوه برانجام این دو فعالیت ضروری که معموأل روزانه میباشند .فعالیتهای دیگری چون انجام تکالیف درستی
و انجام امور مربو ،به خانه و یا مشاغل خانگی و همچنین آشپزی ،آن هم به میزان باال ،در فضاهای شهری رخ میدهد ،انجام
این دست فعالیتهای ضروری در بیرون از منزل و در سطح محله ،از ی

سو ،نشان از محدودیتهای داختل منتزل در انجتام

آنها دارد .از سوی مرتبط به فرهنگ روستایی ساکنین ،روابط همسایگی و قومی ،میل باالی تعامالت اجتمتاعی و ستامانههتای
حمایتگر اجتماعی است که باعث میشود تا امور روزانه را نیز با همکاری و کم

یکدیگر انجام دهند .زمتان انجتام فعالیتت-

های ضروری ،بی تر در صبحها و گاهی نیز در بعد از ظهرها میباشد .رخداد این فعالیتها در شب بسیار کتم و نتادر استت.
محل انجام این فعالیتها بی تر داخل محله و نزدی

خانه است .پراکندگی انجام این فعالیتها در شکل  5آورده شده استت.

هر نقطهی قرمز در تصاویر  6 ،5و  7نشاندهندهی  5پاسخ در پرسشنامه است.
نحوهی انجام فعالیتهای انتخابی :فعالیتهای انتخابی انجام شده ،به ترتیب فراوانی ،نشستن به قصتد لتذت بتردن ،گفتت و
گوی طوالنی ،بازی کردن یا نظارت بر بازی کودکان ،تفریح و ورزش ،رفتن به پارک ،پیادهروی و خرید تفننی بوده که بی تتر
در بعد از ظهرها و عصرها ،همراه دوستان و در کوچه ،خانهی دوستان و همسایگان و اقوام صورت میگیرد .پراکنتدگی انجتام
این فعالیتها در شکل  6آورده شده است.
نحوهی انجام فعالیتهای اجتماعی:
فعالیتهای اجتماعی شامل سه دسته فعالیت تماشا کردن دیگران ،گوش دادن به مردم و گفت و گوی کوتتاه و هتمچنتین
بازی کودکان و تماشای آن میشود که فراوانی همهی موارد باال بوده و با اشتیاق زیاد انجام میشوند که نشتاندهنتدهی روابتط
اجتماعی قوی و میل به تعامالت اجتماعی باالی ساکنین است .بر اساس مبانی نظری ،مطلوب و باال بودن میتزان فعالیتتهتای
اجتماعی ،نشان از عملکرد مناسب فعالیتهای ضروری و انتخابی در فضای شهری دارد ولی در محدودهی مورد مطالعه ،علی-
رغم کمبودها و کاستیهای کالبدی و اقتصادی ،انجام فعالیتهای شهری به خوبی صتورت متیگیترد کته دلیتل آن بتر استاس
تحلیلهای انجام شده ،وجود سامانههای حمایتگر اجتماعی قوی میان ساکنین و نیاز به تعامل اجتمتاعی استت .فعالیتتهتای
اجتماعی نیز مانند فعالیتهای انتخابی ی تر در بعد از ظهرها و عصترها ،اغلتب تنهتایی یتا همتراه دوستتان در بوستتانهتا و
فضاهای سبز حاشیهی اتوبان و همچنین در کوچهها صورت میگیرد .پراکندگی انجام این فعالیتها در شکل زیتر آورده شتده
است.
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شکل  -1مکان انجام فعالیتهای ضروری

شکل  -2مکان انجام فعالیتهای انتخابی

شکل  -3مکان انجام فعالیتهای اجتماعی

مأخذ :نویسندگان1396 ،

در جدول زیر ،نحوهی توزیع انواع فعالیتها در محله ،به تفکی

جنسیت زمان انجام آنها نشان داده شده است.

جدول  -3جمعبندی چگونگی استفاده از فضای شهری در سکونتگاه غیررسمی مورد مطالعه
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نوع فعالیتها (به ترتیب فراوانی)

زمان انجام فعالیتها

همراهان در انجام فعالیتها

مکان انجام فعالیتها

(به ترتیب فراوانی)

(به ترتیب فراوانی)

(به ترتیب فراوانی)
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در نمودار زیر ،موقعیتهایی که در سمت چپ قرار گرفتهاند ،مربو ،به فعالیتهایی هستند که ارتبا ،زیادی بتا زنتدگی
روزمره جامعه دارد ،ولی فضای کالبدی مشخصی در محله به آن اختصاص داده نشده و محل انجتام آنهتا بته انتختاب ختود
ساکنین است .وسط نمودار فعالیتهایی را که در فضای عمومی صورت میپذیرند ،و در سمت راست ،فعالیتهایی کته دارای
فضای مشخص برای انجام هستند استقرار یافتهاند .هرچه فعالیتها به سمت باالی نمودار نزدی تر شوند میزان رخداد انجتام
آنها بی تر میشود.

نمودار  -1موقعیت انجام فعالیتها در فضای شهری سکونتگاه غیررسمی مورد مطالعه

نتیجهگیری:
یافتههای پووه

از طریق تحلیل پرسشنامهها ،مصاحبهها و مشاهدات میدانی ،بیانگر این است کته در محتدودهی متورد

مطالعه ،علیرغم کیفیت پایین فضا ،هر سه نوع فعالیت ضروری ،انتخابی و اجتماعی در فضاهای شهری به میزان باال ،متنتوع و
در ساعات مختلف شبانه روز ،در مکانهای مختلف سکونتگاه و به همراهی و مشارکت گروههای مختلفی اتفاق میافتد که بته
تفصیل به توضیح چگونگی انجام هر فعالیت پرداخته شده است .وقوع پرتکرار و متنوع انواع فعالیتهای ضروری و انتخابی و
در نتیجه شکلگیری فعالیتها و تعامالت بادوام اجتماعی در سطح فضاهای شهری سکونتگاه غیررسمی مطالعه شده ،بتا تکیته
بر پشتوانهی نظری و تجربی تحقیق ،مبین این واقعیت است که فضاهای شهری این سکونتگاهها ،علتیرغتم فقتدان کیفیتت و
ویوگیهای کالبدی ی

فضای شهری مطلوب ،بستر شکلگیری زندگی اجتماعی و حیات مدنی این جوامع بوده ،فضایی امتن،

متکثر ،قابل انعطاف ،حمایتگر و چند عملکردی تلقی میشوند ،موضوعی که از جنبههای مختلفی قابل تبیین است ،مردمی کته
دارای فرهنگ مشترک روستایی بوده و از مزایای خویشاوندی برخوردارند در شرایط و بحران بیرونماندگی از جامعهی رسمی
شهری که مقصد آنها میباشد ،از حمایت و همبستگی اجتماعی جامعهی مبدأ ،به عنوان وضعیتی تدافعی برای بقا استفاده می-
کنند .حمایتهای عمیق عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی که میتواند رنج دیده نشدن را تا حدودی التیام بخشیده و با مشتورت و
همیاری ،مسیر مقاومت و پیشروی را در جامعهی مقصد ،هموارتر نماید ،از جانب دیگر ،فقدان فضای کتافی بترای تخصتیص
انواع فعالیتهای ضروری انجام یافته در حریم خصوصی خانه ،دلیل دیگری است که برخی از این فعالیتهتا ،نظیتر آشتپزی،
نوشتن تکالیف درسی ،مراقبت از کودکان یا سالمندان به نوعی از عرصهی خصوصی به عرصهی عمومی مهتاجرت نمایتد ،تتا
عالوه بر تأمین فضای کافی ،در عرصهی روشن عمومی از همراهی و خرد جمعی نیز برخوردار شتده و بته نتوعی بتا الگتوی
گذران اوقات فراغت و فعالیتهای انتخابی ،تلفیق گردد ،موضوعی که به ویوه در تبادل تجتارب و حضتور زنتان در متدیریت
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امور خانواده و مراقبت ،نقشی مثبت و قابل توجه ایفا نموده و در عین حال بتا نظتارت اجتمتاعی و حضتور چشتمان خیابتان،
امنیت فضاهای اجتماعی نیز تأمین میگردد ،موضوعی که با توجته بته گستتردگی فعالیتتهتا ،تتواتر زمتانی و متدت دوام ،از
سکونتگاه غیررسمی ،ی

خانوادهی بزرگ میسازد تا به صورت جمعتی بترای همتهی مشتکالت پتی

رو و بقتا در شترایط

دشوار ،اقدام نمایند و به تدریج با شیوههای سکونت جامعهی مقصد ،خود را منطبق نمایند ،انطباقی که پس از یتافتن مهتارت-
های الزم ،آرام آرام و بدون بازگشت ،به دست میآورند و رضایت سکونتی ساکنان را علیرغم فقدان کیفیت فضاهای شتهری
در سایهی حمایت و همبستگی اجتماعی قوی قابل فهم مینماید .موضوعی که وقتوف بته آن متیتوانتد مستئولین ،متدیران و
برنامهریزان شهری را متوجه اتخاذ سیاستها و رهیافتهای مناسب برای ساماندهی این سکونتگاهها نماید.
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