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چکیده
گسترش یافته و متقاباًل بر محیطی  که در زمین های از عوامل، فراتر از مکان تشکیل شده و  اسکان غیررسمی پدیده ای است 
بلکه در  اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن،  تأثیر می گذارد. چاره جویی این مسئله به سیاست گذاری و  نیز  از آن  فراتر 
سطح ملی نیاز دارد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی، شناخت و اولویت بندي مسائل و مشکالت اسکان غیررسمی 
کرمانشاه، مطالعه موردی محله جعفرآباد می باشد. به این منظور، از روش تحقیق پيمایشي براي انجام پژوهش  در شهر 
استفاده شد. اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از 250 خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه که به روش 
نمونه گیري خوشه ای تصادفي انتخاب شده اند،  جمع آوری گردید. یافته هاي پرسشنامه با استفاده از تکنیك  تحلیل سلسله 
گرفته اند. در این مطالعه مسائل و مشکالت موجود در مناطق حاشیه نشیني به پنچ دسته  مراتبي )AHP( مورد بررسي قرار 
کلي تقسیم شد. چالش هاي اقتصادي، چالش هاي اجتماعي، چالش هاي آموزشي، چالش هاي بهداشتي و چالش هاي 
مربوط به امور رفاهي، مبناي کلي این مطالعه مي باشد. نتایج تحقیق نشان مي دهد، عامل اجتماعی، اصلي ترین چالش در 

منطقه و عوامل اقتصادی، بهداشتی، آموزشي و رفاهي در اولویت هاي بعدي مي باشند.

 واژگان کلیدی : اولویت بندي، چالش، اسکان غیررسمی، تحلیل سلسله مراتبی، جعفرآباد.
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1.مقدمه 
سکونتگاه های غیررسمی، به دنبال شهرنشینی شتابان معاصر در 
کالبدی از  کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، به مثابه ی 
گرفتند )ایراندوست،  فقر شهری در درون یا پيرامون شهرها شکل 
چ گونه شهرها در مجموعه  1389: 60(. همچنین رشد یکباره و قار
گسترش  کمتر توسعه یافته در پی  سکونتگاه های شهری جوامع 
از  گسترده  مهاجرت  مــوجــب  جهانی،  ســرمــایــه داری  مناسبات 
پيرامون، که عمدتًا روستایيان فقیر و بدون شغل و تخصص بودند، 
و  اقتصادی  اجتماعی،  محدودیت های  اســت.  شــده  شهرها  به 
سیاسی مهاجران، عدم تناسب زیرساخت ها و تجهیزات شهری و 
گسترش شهرها موجب خلق  رشد متناسب آن با رشد جمعیت و 
فضایی غیرقابل تحمل از شهرها شد. سکونتگاه های غیررسمی با 
کم درآمد و غالبًا با مشاغل غیررسمی و شیوه ای از  تجمعی از اقشار 
شهرنشینی ناپایدار همراه بوده و زمینه ساز بسیاری از آسیب های 
مسئله ای  صرفًا  شهری  مشکل  این  می روند.  شمار  به  اجتماعی 
کالن ساختاری در سطوح  کالبدی و فیزیکی نبوده بلکه از عوامل 
 ،Martinez et al., 2008:87( مــی شــود  ناشی  منطقه ای  و  ملی 
و  شاطریان  159؛   ،1390 هــمــکــاران،  و  کپور  خا  ،Habitat, 2009

اشنویی، 1392: 202(. 
نموده  اعالم  بشر به نقل از صرافی )1387(   اسکان  رئیس  برنامه 
که بيش از  که سال 2007 نخستین سالی در تاریخ بشر است  است 
نیمی از جمعیت جهان در شهرها به سر برده اند و در همین سال، 
کن نواحی فرودست شهری از مرز یك  شاهد عبور تعداد جمعیت سا
میلیارد نفر بوده ایم؛ یعنی یك نفر از هر سه نفر شهرنشین. ازاین رو 
استنتاج می شود شهری شدِن فقر از بزرگترین چالش های توسعة 
کنونی، در طی سه  که درصورت تداوم روند نامطلوب  جهانی است 
شهری  فرودست  نواحی  کنان  سا نفر  میلیارد  دو  شامل  آتی،  دهة 
از بدتر  شد )صرافی، 1387: 7(. از سوی دیگر آمار و ارقام  خواهد 
شدن شرایط فقر در سراسر جهان حکایت دارد. در چنین شرایطی، 
کشورهای در حال توسعه به  به ویژه شهرهای میلیونی  شهرها، 
شکل غم انگیزی مکان تمرکز فقر شده و به مرور زمان تعداد زیادی 
یا سکونتگاه های  و  فقیرنشین  به حاشیه شهرها )محالت  فقرا  از 
جدیدی  مشکالت  با  نیز  آنجا  در  که  می شوند  رانــده  غیررسمی( 
)ایراندوست  می شوند  است،روبرو  محلی  شرایط  از  برخواسته  که 
جهان  در  غیررسمی  اســکــان  بنابراین   .)202  :1386 صــرافــی،  و 
نمی باشد.  مشخصی  کشورهای  خــاص  و  ــوده  ب گیر  فرا معضلی 
هم  شــمــال  کــشــورهــای  در  بلکه  جــنــوب،  کــشــورهــای  در  نه تنها 
کپور،  کرد )خا می توان نمونه های متعدد، اما متفاوت از هم را پيدا 
برخورداری  عدم  و  محرومیت   .)Chowdhury et al., 2006 1390؛ 
با  از تسهیالت زندگی شهری در قیاس  سکونتگاههای غیررسمی 
کانون ُبغرنج شهری و مانع توسعه  دیگر نواحی شهری، آنها را به 
که در فرایند  پایدار انسانی تبدیل نموده است. جای تردید نیست 
شهرها  حاشیه های  به  شهروندان  از  زیادی  تعداد  جهانی سازی، 
رانده خواهند شد و به طبع آن از بسیاری  حمایت های اجتماعی 
نیز محروم خواهند شد )صرافی، 1381، 6(. شکل گیری این پدیده 
به  محدود  فقط  که  دارد  همراه  به  خــود  با  را  متعددی  مسائل 

کل یک شهر را متأثر می سازد؛  مناطق حاشیه نشینی نمی شود و  
که پيامد آن بروز انواع ناهنجاری ها در زمینه شهرنشینی  به طوری 
کاذب،  است. اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل غیررسمی و 
وجود ساخت وسازهای غیرمجاز، عدم توانایی شهرداری ها برای 
ارائه خدمات مناسب در این مناطق، آلودگی محیط زیست، اثرات 
نامطلوب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق بر 
کل سیستم شهری و غیره از جمله آثار مخرب و مضر حاشیه نشینی 

می باشد. 
مسئله  با  توسعه  حــال  در  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  نیز  ــران  ای
این  بــا  بــرخــورد  نحوه  لحاظ  از  و  ــوده  ب مــواجــه  غیررسمی  اســکــان 
در  شده  انجام  مطالعات  براساس  می باشد.  بررسی  قابل  پدیده 
که  گفت  زمینه حاشیه نشینی در مناطق مختلف ایران، می توان 
نامناسب،  ساخت وساز  از  است  عبارت  آن  ویژگی های  مهمترین 
کــاذب،  اشتغال  بيکاری،  اقتصادی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  فقر 
عدم رعایت بهداشتی جمعی و فردی، عدم دسترسی به امکانات 
رفاهی، بهداشتی و آموزشی، افزایش جرم وجنایت، فساد، فحشا، 
مصرف بيش از حد مواد مخدر در مقایسه با سایر مناطق شهری 
چون  بزرگی  شهرهای  اطــراف  در  کنون  هم ا دیگر  ســوی  از   .  ... و 
کشور نیز  کرمان، اصفهان و سایر شهرهای  تهران، مشهد، شیراز، 
و  )ربانی  می باشیم  حاشیه نشین  مناطق  گسترش  و  رشد  شاهد 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و  راستا  همین  در  همکاران، 1388(. 
حاشیه نشینی و نیز علت اهمیت و ارزش تاریخی و فرهنگی شهر 
با شناختی عمیق تر به این موضوع و روند  تا  کرمانشاه الزم است 
رو به افزایش آن پرداخته شود.  مطالعه حاضر در پی پرداختن به 
مسئله حاشیه نشینی  و مشکالت موجود در مناطق حاشیه نشین 
کرمانشاه بوده و پاسخگویی به سؤاالت زیر از اهداف مشخص  شهر 
آن می باشد: 1- چه معیارهایی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت 
باالیی برخوردار است؟ 2- چگونه می توان با تلفیق و ترکیب این 

کرد؟ معیارها، مهمترین چالش در منطقه مورد مطالعه را انتخاب 

2.مبانی و سوابق تحقیق
سکونتگاه هاى غیررسمی، مسکن بخش عمده اى از فقراى شهرى 
که بازار رسمی توان تأمین آن را ندارد؛ در همین  را تأمین می کنند 
گروه هاى فقیری می شوند  حال این محالت، مکانی براى سکونت 
کار ارزان را براى اقتصاد  که در خدمت اقتصاد شهر هستند و نیروى 
در  غیررسمی  سکونتگاه هاى  وجــود  ایــن  با  می کنند.  فراهم  شهر 
تهدید  را  شهرها  پــایــدارى  کــه  مسائلی اند  و  مشکالت  ــده  دارنـ بــر 
برخی  و  فقر  تجمع  اجتماعی،  گروه هاى  می نمایند. آسیب پذیرى 
و  اجتماعی  محیطی،  کالبدى،  ناپایدارى  اجتماعی،  آسیب هاى 
و  مشکل  مثابه  به  را  محالت  این  که  ویژگی هایی اند  از  اقتصادى 
مشکالت  از  بسیارى  می کند.  مطرح  برنامه ریزى  نظام  در  مسئله 
با  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  صــورت  به  غیررسمی  سکونتگاه هاى 
مسئله امنیت شهرى ارتباط پيدا می کند )ایراندوست، 1391: 160(. 
غیررسمی،  اسکان  و  فقر  با  مرتبط  نظریه هاى  و  دیدگاه ها  برخی 
از  لوئیس  اسکار  می یابد.  شهرى  امنیت  مسئله  با  روشنی  ارتباط 
که در دهه60 میالدی نظریه -فرهنگ  نخستین نظریه پردازانی بود 
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فرض  این  بر  وى  نمود. نظریه  ارائه  فقیر  اجتماعات  درباره  فقر- را 
گرفتارند و بيشتر  گریزناپذیر  که فقرا در یك فرهنِگ فقر  استوار بود 
آنی  رضایتمندى  جــبــری گــرى،  بی انگیزگی،  چــون  ویژگىهایی  از 
محیطی  دام  در  فقیر  مــردم  و  بــرخــوردارنــد  اجتماعی  بی نظمی  و 
بيشتر  لوئیس،  نظریه  تقویت  و  رواج  با  آمده اند.  گرفتار  اجتماعی 
محالت فقیرنشین  با بدبينی و بيم به مثابه مشکلی ناامن و تهدید 
که باید از میان برداشته شوند. این  کننده شهر نگریسته می شدند 
براى  دستمایه اى  مستبد  و  متمرکز  رژیم هاى  در  ویــژه  به  نگرش 
که با نارضایتی  اتخاذ گاه و بىگاه رویکرد تخریب و تخلیه اجبارى بود 
شهرى  آشوب هاى  و  شورش ها  با  گاهی  و  شهرى  فقیر  گروه هاى 
بهبود  در  ناتوانی فقرا  به  اذعان  نظریه  این  عمده  تأثیر  بود؛  همراه 
که به جاى پاسخگویی به نیازهاى فقراى  شرایط زندگی خود بود 
)ایراندوست،  داشــت  پی  در  را  ــازدارنــده  ب سیاست هاى  شهرى، 
در  کن  سا مردم  که  می کند  عنوان   )2010(  Perleman .)161  :1391
تخلیه  نگران  میالدی  و 70   60 دهه  در  غیررسمی  سکونتگاه های 
اجباری محله و تخریب مسکن خود بودند. از طرفی، در عصر حاضر 
کن در سکونتگاه های غیررسمی دیگر نگران تخلیه اجباری  مردم سا
محله و تخریب مسکن خود  نیستند، زیرا ترس از خشونت سازمان 
گروه ها و باندهاى بزهکار و فعال در زمینه  یافته، جرم و جنایت و 
جوانان  بيکارى  اســت.  مناطق  آن  در  اصلی  مسئله  مخدر،  مــواد 
بيداد می کند. بيکاران به سربازان باندهای موادمخدر و محله های 
فقیر به مرکز اصلی توزیع مواد مخدر شهر بدل شده اند. ایراندوست 
امر  این  توسعه  در  خود  فقرا  که  انــدازه  هر  می کند،  عنوان   )1391(
دخالت و کمک کنند، به همان اندازه )خود فقرا( گرفتار اثرات منفی 

آن شده و به همان اندازه از قربانیان آن به شمار می روند. 
گرفتن  که از فاصله  پرلمن، به نقل از ایراندوست )1388( آن چه را 
کل شهر ناشی شده، شکل جدیدى  سکونتگاه هاى فقیرنشین از 
در  که  می نامد. پدیده اى  شدن  یا -حاشیه اى-  حاشیه نشینی  از 
کشورهاى توسعه یافته نیز در قالب باز تولید جغرافیایی نو از مرکز و 
حاشیه، تهدید بزرگی براى شهرهاى بزرگ به شمار می رود. در این 
شرایط  سکونتگاه هاى فقیرنشین به مکانی ناامن و پرخطر و ناامید 
کننده در توسعه شهرى بدل شده و تهدیدى براى پایدارى و امنیت 

شهرى محسوب می شوند.
فقر شهری مجموعه ای از فقر انتقال یافته از جامعة روستایی )به 
وسیله مهاجران به شهر( و نیز فقِر تولید و باز تولید شده در جامعة 
دربرمی گیرد.  را  شهری(  درون  جابجایی های  وسیله  )به  شهری 
چهرة دلخراش فقر و چشم انداز هولناك آن، تردیدی باقی نمی گذارد 
کنونی )صرافی،  کارستان و متفاوت از روال  کاری است،  که نیاز به 
گفت، علل حاشیه نشینی را نمی توان  1387: 7(. بنابراین می توان 
کرد، زیرا  ج از چارچوب علل مهاجرت از روستا به شهر بررسی  خار
که از  حاشیه نشینی قسمتی از سیل روزافزون جمعیت مهاجرانند 
کوچک سرازیر شده اند و تا زمانی  روستا به سمت شهرهای بزرگ و 
که مهاجرت از روستا به شهر ادامه یابد، مسئله حاشیه نشینی هم 
وجود خواهد داشت )ربانی و همکاران، 1388: 97؛ تقوی گودرزی 
انتخاب  در  افراد  اصلی  دالیل  مهمترین   .)104 همکاران، 1391:  و 
پایين بودن قیمت  ارزش ملک،  پایين بودن  مناطق حاشیه ای، 

 Vedeld &( زمین ، پایين بودن قیمت و میزان اجاره بهای مسکن
Siddham, 2002: 3( و مسئله بيکاری است )پاپلی یزدی، 1380: 12(. 
هنگامی که فقرا به حاشیه شهرها رانده می شوند و یا مهاجران فقیر 
که در آن محالت سکنا می گزینند، در آنجا نیز با چرخه اى  جدیدی 
که  می شوند،  رو  روب  محلی  شرایط  از  ناشی  جدید  مشکالت  از 
در این  می کند؛  تشدید  آنان  میان  در  را  فقرزایی  روند  شرایط  این 
شرایط فقرا به نحو نابرابرى از نبود مراقبت هاى بهداشتی، مدرسه، 
فرصت هاى شغلی، غذا، حمل و نقل، آموزش )کارآموزى(، مسکن 
می برند.  رنــج  عدالت  به  دسترسی  و  اطالعات  امنیت،  مناسب، 
که نتایج و پيامدهاى این نابرابرى تنها براى فقرا  واقعیت این است 
کاهش امنیت شهرى بارزترین  کل شهر است؛  نیست بلکه شامل 
جنوب  و  شمال  میان  فزاینده  شکاف  است.  نابرابرى  این  نتیجه 
کل شهر به همراه دارد؛ انواع سرقت،  گوار براى  شهرها، پيامدهاى نا
کودکان خیابانی، خشونت هاى شهرى  کالهبردارى، فساد،  دزدى، 
که غالبًا ریشه در نابرابرى و بی عدالتی  همه و همه نتایجی هستند 
یادآوری  به  الزم  البته   .)171  :1391 )ایراندوست،  دارند  شهرها  در 
می باشد.  جهانی  پدیده  یک  حاشیه نشین  مناطق  وجود  است، 
دالیل شکل گیری این پدیده، متنوع و متعدد بوده که ممکن است 
.)Akhter & Toran, 2000: 2( از مکان به مکان دیگر متفاوت باشد

نشان  مختلف  مناطق  در  گرفته  صـــورت  پــژوهــش  چند  نتایج   
اولیه  خدمات  نبودن  اســتــانــدارد  مهاجرت،  ــودن  ب بــاال  می دهد 
بی ثباتی  سواد،  سطح  بودن  پایين  خانوار،  بعد  باالبودن  شهری، 
در تحصیل و پایين بودن خدمات بهداشتی- درمانی، بی مسکنی 
و بدمسکنی، معضل دفع زباله، عدم دسترسی به آب بهداشتی و 
سالم، گسترش آسیب ها و انحرافات اجتماعی، احساس عدم تعلق 
و بيگانگی با شهر، زیرساخت های فاقد امکانات الزم، عدم مالکیت 
از تصمیمات مسئوالن دربــارۀ نحوه  و بی اطالعی  و مسکن  زمین 
کنان آنها از مهمترین چالش های مناطق  رفتار با این مناطق و سا
ناطق پور،  و  اسدالهی  1382؛  )نــقــدی،  می باشند  حاشیه نشین 
1385؛ لوئیز و همکاران،  2003؛ یانگ، 2000؛ اسماعیلی و امیدی، 

.)1391
کریم آباد زاهدان با  ابراهیم زاده و همکاران )1383( در مطالعه ای در 
عنوان حاشیه نشینی؛ ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل 
با  و  از حاشیه نشینی  ناشی  ناهنجاری های شهری  بررسی  به  آن، 
رویکرد توانمندسازی سکونتگاه های نابسامان پراداخته اند. نتایج 
دلیل  به  مطالعه  مورد  منطقه  درصد  داد، 58  نشان  مطالعه  این 
اقتصاد،  غیررسمی  بخش  در  مهارت  و  ســواد  سطح  بــودن  پایين 
کاذب رو می آورند. 80/7 درصد واحدهای  جذب و به شغل های 
وجــود  همچنین  می باشند.  ساختمان  پــروانــه  فــاقــد  مسکونی 
که  مسیرهای روباز فاضالب و فضاهای غیربهداشتی در سطح شهر 
گردیده، از دیگر آثار فضایی-کالبدی  منجر به شیوع انواع بيماری ها 
همکاران  و  محمدی  است.  شهری  ناحیه  این  در  حاشیه نشینی 
در  حاشیه نشینی  چالش های  بررسی  به  مطالعه ای  در   )1387(
عدم  داد،  نشان  مطالعه  نتایج  پرداختند،  کوهدشت  شهرستان 
کم  برخورداری از سیستم فاضالب مناسب، مشکل مالی و درآمد 
مطالعه  مــورد  منطقه  در  حاشیه نشینی  چالش های  مهمترین  از 
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کلی چالش های  به شمار می آید. همچنین دراین مطالعه به طور 
حاشیه نشینی به پنج دسته تقسیم شد که به ترتیب اهمیت شامل 
چالش های اجتماعی-فرهنگی، چالش های زیستی، چالش های 
ــی- بــهــداشــتــی و چــالــش هــای  ــوزشـ اقــتــصــادی، چــالــش هــای آمـ
بررسی  به  مطالعه ای  در   )1389( ایراندوست  می باشند.  رفاهی 
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی به صورت موردی در شهر 
از چند  که پس  داد  نشان  این مطالعه  نتایج  پرداخت.  کرمانشاه 
غیررسمی  سکونتگاه های  شهری،  برنامه ریزی  نظام  تالش  دهه 
همچنان یکی از مسائل و مشکالت اصلی مدیریت شهری به شمار 
که می توان  می روند. همچنین در این مطالعه عنوان شده است 
کرمانشاه  طرح و برنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در 
را از بعد نظری و تا حدی عملی، تحولی در برنامه ریزی و نگرش به 
مسئله دانست. اما موانع ساختاری و نهادی امکان تحقق اهداف 
را مشکل ساخته است. از جمله این موانع می توان به برنامه ریزی 
مشارکت  مجموع  در  کــه  ــرد  ک ــاره  اشـ مسکن  تأمین  بـــرای  ــاال  ب از 
گرفته شده است. یافته های  محلی و درون زا تا حد زیادی نادیده 
پژوهش تیموری و همکاران )1390(، با هدف بررسی و اولویت بندی 
بيرجند  شهرستان  دهلکوه  منطقة  حاشیه نشینان  چالش های 
و  رفــاهــی  چــالــش هــای  داد،  نشان   ،AHP تکنیک  از  اســتــفــاده  بــا 
را  اولــویــت  کمترین  و  بيشترین  ترتیب  بــه  بهداشتی   - آمــوزشــی 
داده انـــد.  اختصاص  خــود  به  منطقه  ایــن  حاشیه نشینان  نظر  از 
جنبه های  بررسی  هــدف  با  خــود  مطالعه  در   )1391( ایراندوست 
مختلف امنیت شهری در ارتباط با سکونتگاه های غیررسمی عنوان 
سویه  دو  رابطه اى  غیررسمی  سکونتگاه هاى  و  امنیت  که  می کند 
غیررسمی  سکونتگاه هاى  کنان  سا و   شهر  کل  امنیت  با  که  دارند 
ارتباط پيدا می کند. فقر، امنیت سکونت، بالیاى طبیعی و انسان 
امنیتی  اصــلــی  مسائل  شــهــرى  شــورش هــاى  و  خشونت ها  ســـاز، 
گفته شده  هستند. با توجه به مطالب  سکونتگاه هاى غیررسمی 
تقسیم  کلی  دسته  پنچ  به  را  حاشیه نشینی  چالش های  می توان 
چالش های  اجتماعی،  چالش های  اقتصادی،  چالش های  کــرد؛ 
آموزشی، چالش های بهداشتی و چالش های مربوط به امور رفاهی 

کلی این مطالعه می باشند. که مبنای 

3.روش تحقیق 
کم بر روش تحقیق توصیفی- کاماًل سیستمی، رویکرد حا با  نگرش 
و  مسائل  اولویت بندی  که  تحقیق  اصلی  هدف  تا  است،  تحلیلی 
کرمانشاه  مشکالت موجود در محله حاشیه نشین جعفرآباد شهر 
شناخت  ــرای  بـ ــتــدا  اب مطالعه،  ایـــن  در  ــردد.  ــ گ مشخص  اســـت، 
مطالعات  از  غیررسمی  اســکــان  از  حــاصــل  مــوجــود  چــالــش هــای 
بازدید  کارشناسان، اساتید دانشگاه و  از  کتابخانه ای، نظرخواهی 
از مناطق و محله های حاشیه نشین عوامل مورد بررسی شناسایی 
مراتبی  سلسله  تحلیل  مدل  از  استفاده  با  بعد  مرحله  در  شدند. 
برای  مطالعه  این  در  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد   ،)AHP(
از  غیررسمی  اسکان  از  ناشی  چالش های  اولویت بندی  و  بررسی 
چالش های  از  عبارتند  که  اصلی  شاخص  پنج  غالب  در  متغیر  نه 
اقتصادی، چالش های اجتماعی، چالش های آموزشی، چالش های 

بهداشتی و چالش های مربوط به امور رفاهی، استفاده شده است.

4.روش تحلیل داده ها
چــالــش هــای مــوجــود در مناطق  اولــویــت بــنــدی  ــررســی و  ب ــرای  بـ
مختلفی  روش هـــای  کنون  تا مختلف،  شهرهای  حاشیه نشین 
سلسله  تحلیل  روش  روش هــا،  این  از  یکی  که  شده  گرفته  کار  به 
مراتبی )AHP( است. این روش در طی فرایندی به قضاوت عوامل 
مورد بررسی به صورت جفتی )ورودی ها( پرداخته و در نهایت، به 
کار رفته در  محاسبه امتیاز هر یك از عوامل )چالش های موجود( به 
تحلیل ها منجر می شود )خروجی ها(. با توجه به ماهیت موضوع، 
از روش  با استفاده  که  از نوع پيمایشی بوده  روش تحقیق حاضر 
دلیل  )بــه  خانوار  سرپرست   250 تصادفی  خوشه ای  نمونه گیری 
حین  در  مشکالت  دیگر  و  مکانی  زمانی،  مالی،  محدودیت های 
شده،  تصحیح  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  اطالعات(  جمع آوری 

انتخاب شدند.
ــنــدی چــالــش هــای  ــویــت ب ــه ایــنــکــه هـــدف تحقیق، اول ــا تــوجــه ب ب
تکنیك  از  استفاده  با  پرسشنامه  یافتههای  است،  حاشیه نشینی 
گروهی  که یك روش تصمیم گیری   ،)AHP( تحلیل سلسله مراتبی
قرار  پـــردازش  و  ارزیــابــی  مــورد  می باشد،  پيچیده  محیط های  در 
تصمیم گیری  فنون  معروف ترین  از  یکی   AHP روش  است.  گرفته 
گردید . این روش هنگامی  که در سال 1970 ابداع  چندمنظوره است 
تصمیم گیری  معیار  و  رقیب  گزینه  چند  با  تصمیم گیری  عمل  که 
گیرد. فرآیند تحلیل سلسله  روبروست، می تواند مورد استفاده قرار 
به طور  را  کمی  معیارهای  با  همراه  کیفی  معیارهای  مراتبی ترکیب 
مقایسه های  روش  AHPبــر  اساس  می سازد.  امکان پذیر  همزمان 
است  تصمیم گیری  معیارهای  و  آلترناتیوها  دویــی  دوبــه  یا  زوجــی 
جمع آوری  به  نیاز  مقایسه ای  چنین  بــرای   .)1379 )قدسی پور، 
تصمیم گیرنده این  به  امر  این  است.  تصمیم گیرندگان  از  اطالعات 
غ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها  که فار امکان را می دهد 
مقایسه  این  بر  عــالوه  کند.  تمرکز  گزینه  یا  معیار  دو  مقایسه  روی 
دوبه دویی، به دلیل اینکه پاسخ دهنده فقط دو عامل را نسبت به 
هم می سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد، اطالعات ارزشمندی 
را برای مسئله مورد بررسی فراهم می آورد و فرآیند تصمیم گیری را 

منطقی می سازد )معصوم زاده و تراب زاده، 1383(.

5.نتایج و بحث
 5.1.سابقه محالت فقیرنشین در شهر کرمانشاه

ع  زار و  نقدی  از  نقل  به  کرمانشاه  شهر  حاشیه نشینان  جمعیت 
به  رو  رونــد  می باشد.  نفر  هــزار   150 با  برابر   1381 ســال  در   )1391(
تعداد  شــده  سبب  شهر  حاشیه  نواحی  جمعیت  نسبت  افــزایــش 
حاشیه نشینان به بيش از 230 هزار نفر و به عبارتی حدود 25 درصد 
ع، 1391: 67(. البته الزم  جمعیت شهری رسیده است )نقدی و زار
حدود  که  شده  مشخص  بررسی ها  آخرین  در  اســت،  یــادآوری  به 
کرمانشاه در سکونتگاه های فقیرنشین  40 درصد از جمعیت شهر 
مواجه اند  بدمسکنی  یا  و  مسکن  مشکل  با  نوعی  به  و  کن اند  سا
شهر  حاشیه نشین  مناطق   .)209  :1386 صرافی،  و  )ایراندوست 
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گالن،  کرمانشاه شامل محالت جعفرآباد، نوکان، باغ ابریشم، چقا
صادقیه،  شــهــرک  آناهیتا،  شــاطــرآبــاد،  حــکــمــت آبــاد،  کبود،  چقا
عمومًا  که  بوده  لیژه  سرخه  و  دیزآباد  دره دراز،  و  چمن  دولت آباد، 
این مناطق بعد از دهه های 40 و 50 با توجه به رشد شهری و ادغام 

کم در شهر تشکیل شده اند. روستاهای اطراف و با فاصله 
و یکی  بزرگترین  کرمانشاه، جعفرآباد  بين مناطق حاشیه شهر  در 
این  می باشد.  شهر  این  حاشیه نشین  مناطق  مسئله دارترین  از 
به  مــحــدوده ای  و  نفر  هـــزار   60 از  بيش  جمعیتی  دارای  منطقه 
مساحت 105 هکتار در مجاور محله های مرکزی و قدیمی شهر واقع 
ع، 1391: 67(. این منطقه عالوه بر داشتن  شده است )نقدی و زار
اجتماعی،  کالبدی،  ویژگی های  دارای  مالحظه،  قابل  جمعیت 
کمبود امکانات  اقتصادی و فرهنگی مخصوص به خود می باشد. 
شدید  کمبود  سالم،  آشامیدانی  آب  بهداشت،  همچون  اساسی 
از ویژگی های  خدمات آموزشی، ورزشــی، تفریحی و فرهنگی و ... 
بارز این منطقه می باشد. همچنین از ویژگی های دیگر این منطقه 
جمعیت  پایين(،  )متراژ  کوچک  و  کم  مترا خانه های  به  می توان 
کل سبب  که به طور  جوان باال، باال بودن درگیری بين افراد و ... 
به وجود آمدن محیطی ناامن و دارای انواع آسیب های اجتماعی از 
جمله دزدی، قتل، قاچاق مواد مخدر و مشروبات و ... شده است.

 5.2. ویژگی های فردی
رده سنی  در  مورد مطالعه  افراد  کثریت  ا داد،  نشان  بررسی  نتایج 
دارنــد.  قــرار  تا 65 ســال(، میانگین سنی 38 ســال  میانسال )35 
همچنین خانوارهای مورد مطالعه غالبًا با خانواده خود مهاجرت 
کرده اند؛ 93/65 درصد افراد مورد مطالعه با تمام افراد خانوار به 
کرده اند و میانگین افراد تحت تکفل هر خانوار 6/3  شهر مهاجرت 
باال بودن تعداد خانوار در این منطقه به دلیل باال  نفر می باشد. 
کنترل  از روش هــای مختلف  ولــد، عدم استفاده  و  زاد  نرخ  بــودن 
صورت  به  زنــدگــی   و  پسر  فرزند  داشتن  به  زیــاد  تمایل  جمعیت، 
مطالعه  مورد  افراد  از  درصد   66/9 می باشد.  گسترده  خانوارهای 
دارای همسر، 18/7 درصد ازدواجشان منجر به طالق شده، 5/6 
)این  بودند  نیز مجرد  درصد همسرشان فوت شده و 9/8 درصد 
که مجرد می باشند، درواقع پدرشان فوت  شده و پسر  بخش از افرد 

بزرگ خانوار، سرپرست می باشد(.
5.3. ویژگی های اجتماعی 

افراد سرپرست خانوار بی سواد،  نتایج نشان داد، 38/32 درصد 
ابتدایی و 29/03 درصد دارای  32/65 درصد تحصیالت در حد 
تحصیالت باالتر از ابتدایی می باشند. بررسی محل تولد افراد مورد 
کرمانشاه  شهر  متولد  آنها  از  درصــد   53/9 که  داد  نشان  مطالعه 
کوهدشت، هلیالن  نبوده و در شهرهای دیگری از جمله هرسین، 
از طوایف مختلف  کنان محله  و ... متولد شده اند. به عبارتی سا
کثر آنها به دالیل خویشاوندی، آشنایی و یا  لک )لکستان( بوده و ا
هم روستایی بودن، این منطقه را برای زندگی خود برگزیده اند. یکی 
از دالیل باال بودن نرخ آسیب های ناهمگون اجتماعی و فرهنگی 
کنان این منطقه و سایر مناطق مشابه، وجود طوایف  در بين سا
مختلف  جغرافیایی  مکان های  مهاجرت  علت  )به  است  مختلف 
که باعث ناهماهنگی و تفاوت در شیوه زندگی  جدید شهری  کشور( 

شده و در بسیاری از موارد سبب از دست دادن هویت و تغیير آن 
در  محیط جدید خواهد شد که نهایتًا توسعه خالفکاری و بزهکاری 
را در این مناطق موجب خواهد شد. نتیجه به دست آمده در باره 
وجود آسیب های اجتماعی در منطقه) مانند دزدی، اعتیاد، فروش 
مواد مخدر و ...( نشان داد که حدود 70 درصد از افراد مورد مطالعه  

این موارد را تأیيد می کنند. 
 5.4. ویژگی های اقتصادی 

نتایج نشان داد، از نظر موقعیت اشتغال 38/45 درصد سرپرست 
خانوارهای مورد مطالعه از معضل بيکاری رنج می بردند و 62/13 
مانند  مشاغلی  به  مطالعه  مــورد  خانوارهای  سرپرست  از  درصــد 
ساده  کارگر  شهرداری،  کارگر  کسی،  وا نان خشکی،  دست فروشی، 
ــد.  دارن اشتغال  اجــارهــای(  کسی  )تا کسی  تا رانــنــده  و  ساختمان 
از 60  که درآمــد ماهانه بيش  این است  از  کی  نتایج حا همچنین 
ریــال است.  از دو میلیون و پانصد هــزار  کمتر  افــراد  ایــن  از  درصــد 
همچنین 75/8 درصد از افراد مورد مطالعه از وضعیت اقتصادی 
کرده اند، 12/9 درصد  خود ناراضی بوده و آن را بسیار ضعیف عنوان 
این وضعیت را در حد متوسط دانسته و 11/3 درصد نیز از وضعیت 
اقتصادی خود راضی بودند. نتایج بررسی در مورد رضایت از تغیير 
که حدود 57/9  وضع مالی نسبت به قبل از مهاجرت نشان داد 
که وضع مالی شان چندان تغیير نکرده و سایر  کرده  درصد عنوان 
افراد معتقد به تغیير وضعیت مالی شان نسبت به قبل از مهاجرت 
بودند. بنابراین در این مناطق، با توجه به محدود بودن ظرفیت 
کنترل های  که باعث پایين آمدن  امکانات و سازمان های موجود 
بـــرای جبران  ــراد  کــه افـ اجتماعی مــی شــود، مــوجــب خــواهــد شــد 
هزینه های موجود و درواقع برای به دست آوردن رؤیایی که در شهر 
که دارای درآمد باال  به دنبال آن هستند، به سمت فعالیت هایی 
بوده ولی خالف قانون می باشند، جذب خواهند شد. بنابراین در 
باال  بسیار  پنهان(  )اشتغال  غیررسمی  اشتغال  درصد  مناطق  این 
می باشد.  از طرفی با توجه به نسبت مستقیم محرومیت )اجتماعی 
و اقتصادی( با جرم و جنایت، در این منطقه و مناطق شبیه به این 
شاهد آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، دزدی، قتل، فروش 
باالی مواد مخدر، دعوا و درگیری بين افراد، الت بازی، قماربازی، 

فقر و ... می باشیم. 
5.5. ویژگی های کالبدی

خانه ها  بــاالی  کــم  تــرا مطالعه،  مــورد  منطقه  بــارز  ویــژگــی هــای  از 
مورد  خانوارهای  زیربنای  متوسط  داد،  نشان  نتایج  می باشد. 
که با توجه به متوسط ُبعد خانوار  مطالعه برابر با 78/8 متر بوده 
)6/3 نفر(، 12/5 متر متوسط زیربنا برای هر نفر می باشد. از لحاظ 
تعداد اتاق در واحدهای مسکونی در منطقه مورد مطالعه، 35/76 
اتاق و  اتاق، 49/19 درصد دارای سه  از خانوارها دارای دو  درصد 
که دارای چهار اتاق  15/05 درصد  در خانه هایی زندگی می کردند 
موقعیت  لحاظ  از  اســت،  ایــن  از  کی  حا نتایج  می باشد.  بيشتر  و 
مسکن، بيش از 50 درصد از افراد مورد مطالعه به صورت خانواده 
با 1/3  برابر  مسکونی  واحد  هر  در  خانوار  تعداد  )متوسط  گسترده 
کثریت  ا خانوار( و در خانه استیجاری زندگی می کردند. همچنین 
آنها )63/73 درصد( از روستا به منطقه یادشده مهاجرت کرده اند. 
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این افراد به خاطر ضعف مالی، خشک سالی، نداشتن زمین زراعی 
کافی و مهاجرت سایر اقوام خود، حاضر به َترک منطقه  به اندازه 

قبلی شده اند.

6. ایجاد ساختار سلسله مراتبی
چالش های  اولویت بندی  مراتبی،  سلسله  الگوی  تدوین  ــرای  ب
می گیرد،  صـــورت  سطح  ســه  در  کرمانشاه  شهر  حاشیه نشینی 
ــویــت بــنــدی چــالــش هــای  ــداف: شــامــل اول ــ ــه عــبــارتــنــد از: 1- اهـ ک
کرمانشاه؛ 2- معیارها: شامل بيکاری، سطح  حاشیه نشینی شهر 
خانوار،  جمعیت  آموزشی،  امکانات  چندقومیتی،  بافت  ــد،  درآم
ســطــح تــحــصــیــالت، نــاهــنــجــارهــای اجــتــمــاعــی، مــیــزان مشارکت 
پنج  شامل  گزینه ها:   -3 عمومی؛  بهداشت  سطح  و  اجتماعی 
که عبارتند از عوامل  عامل اصلی حاصل از حاشیه نشینی می باشد 

اجتماعی،  آموزشی،  رفاهی، اقتصادی و  بهداشتی. 
چهار  تصمیم گیری،  مسئله  حل  در   AHP روش  کارگیری  به  برای 

مرحله اساسی به شرح زیر وجود دارد:
6.1. ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم

آغاز  در  شود،  استفاده  تصمیم گیری  ابزار  AHP به عنوان  از  هرگاه 

مسئله  بيان کننده  که  مناسب  مراتب  سلسله  درخــت  یك  باید 
مورد مطالعه است، فراهم شود. سلسله مراتب تصمیم، درختی 
که با توجه به مسئله تحت بررسی، سطوح متعددی دارد.  است 
بيان  آن  آخــر  سطح  و  تصمیم  هــدف  بيانگر  آن  نخست  سطح 
برای  و  می شوند  مقایسه  یکدیگر  با  که  است  گزینه هایی  کننده 
انتخاب، با یکدیگر در رقابت هستند. سطح میانی این درخت را 
گزینه ها به شمار  که مالك مقایسه  کتورهایی تشکیل می دهند  فا
در ادامه برای  می آیند)جعفربيگلو و مبارکی، 1387(. )نمودار 1(. 
گزینه ها را با عالئم التین به  کدام از معیارها و  کار، هر  آسانتر شدن 

صورت جدول 1 مشخص می کنیم.
6.2. مقایسه های زوجی

یکدیگر  با  دوبــه دو  صــورت  به  کتورها  فا یا  معیارها  مرحله  ایــن  در 
چالش های  اولویت بندی  در  مثال  عنوان  به  می شوند.  مقایسه 
کرمانشاه، معیار بيکاری دو برابر معیار سطح  حاشیه نشینی شهر 
درآمد از ارجحیت برخوردار می باشد .در آن صورت ماتریس مقایسه 

دوبه دویی این دو معیار به شکل جدول2 خواهد بود:
ج شده و  2 در

1 در ستون نخست سطر دوم، معکوس عدد 2 یعنی 
که هنگام انتخاب چالش های حاشیه نشینی  به معنای این است 

K = عوامل آموزشيF = سطح تحصیالتA = بيکاري

L = عوامل رفاهيG = ناهنجارهاي اجتماعيB = سطح درآمد

M = عوامل اقتصاديH = میزان مشارکت اجتماعيC = بافت چند قومیتي

N = عوامل بهداشتيI = سطح بهداشت عموميD = امکانات آموزشي

J = عوامل اجتماعيE = جمعیت خانوار

جدول1- نمادگذاری

نمودار1- ساختار سلسله مراتبی اولویت بندی مسائل و مشکالت موجود در مناطق اسکان غیررسمی

سطح درآمدبيکاريمعیار

12بيکاري

سطح درآمد
2
11

جدول 2- ماتریس مقایسه دوبه دویی
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عامل  نصف  درآمــد  سطح  میزان  عامل   ، گیرنده  تصمیم  سوی  از 
ارجحیت  معنی  به  و   1 عدد  ماتریس  قطر  دارد.  ارجحیت  بيکاری 
گزینه نسبت به خودش است. پس از تعیين  مساوی یك عامل یا 
میانگین  از  استفاده  بــا  خبرگان  وسیله  بــه  معیارها  نسبی  وزن 

هندسی، وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر تعیين می گردد.
و  گــروهــی  مقایسه  جــدول هــای  از  اولــویــت هــا  استخراج    .6.3

انتخاب بهترین گزینه
در این مرحله وزن نسبی عوامل هر سطح از سطوح سلسله مراتب 
و  نــرمــال ســازی  مفهوم  از  منظور  .بــدیــن  مــی شــود  محاسبه  مــدل 
کردن، از مقادیر هر سطر،  میانگین موزون استفاده و پس از نرمال 
گرفته می شود. مقادیر حاصل از میانگین موزون  میانگین موزون 

گزینه رقیب است. نشان دهنده اولویت )درجه اهمیت( 
)CR( خ سازگاری 6.4. محاسبه نر

ســازگــاری  نـــرخ  اســـت.  ســـازگـــاری  نـــرخ  محاسبه  ــارم،  ــه چ مرحله 
که میزان اعتماد به اولویت های به دست آمده را  مکانیزمی است 
باشد   0/1 از  کمتر  سازگاری  نرخ  گر  ا که  طوری  به  می دهد.  نشان 
می توان سازگاری مقایسه ها را پذیرفت، در غیر این صورت بایددر 

گردد. کرد و مقایسه ها دوباره انجام  قضاوت ها تجدیدنظر 

7.تعیین ضرایب اهمیت معیارها
برای تعیين وزن معیارها، آنها را به صورت دوبه دویی با هم مقایسه 
حاشیه نشینی  چالش های  اولویت بندی  در  مثال  برای  می کنیم. 
معیار  آنکه  تعیين  بــرای  کرمانشاه،  شهر  در  مطالعه  مــورد  منطقه 
بيکاری دارای اهمیت بيشتر است یا سطح درآمد، یک جدول نه 
که براساس آن و با  کمیتی مبنای مقایسه قرار می گیرد )جدول 3( 
 j به معیار  i نسبت  برتری معیار  aij شدت  بررسی،  توجه به هدف 
تعیين می شود. به همین روال تمام معیارها دوبه دو با هم مقایسه 
که در این مسئله نه معیار داریــم، پس باید 36  می شوند. از آنجا 

قضاوت )Teknomo, 2006( انجام دهیم. 
که ماتریس  مقایسه های زوجی در یک ماتریس n×n ثبت می شود 
همگی  ماتریس  ایــن  عناصر  می شوند.  نامیده  معیارها  دودویــی 
مثبت و با توجه به اصل شرط معکوس در فرایند تحلیل سلسله 
ترجیح  باشد،   n برابر   B عنصر  بر   A عنصر  ترجیح  گــر  ا که  مراتبی 
n خواهد بود )توکلی و همکاران، 1388(. 

1 عنصر B بر عنصر A برابر 
 را خواهیم 

ija
1 بنابراین در هر مقایسه زوجی، دو مقدار عددی aij و 

داشت. در این تحقیق با توجه به وجود نه معیار، یک ماتریس 9×9 
خواهیم داشت. ماتریس مقایسه زوجی معیارها برای مسئله مورد 

نظر به صورت نمودار2 ارائه شده است:
نمودار2- ماتریس مقایسه زوجی معیارها

در ادامه این پژوهش برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها،  پس 
به  مطالعه،  مــورد  نمونه  افــراد  وسیله  به  پرسشنامه ها  تکمیل  از 
جداول  باید  گویه ها،  از  یک  هر  برای  متفاوت  نظرات  رفع  منظور 
مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند  در  شوند.  ترکیب  هم  با  مقایسه ای 
گفته شد می توان از میانگین هندسی )معادله  که  )AHP( همانطور 
غفاری  و  تقوایی   ،)1382( همکاران  و  صامتی  کــرد.  استفاده   )1
)1385( و توکلی و همکارن )1388( از میانگین هندسی برای ترکیب 

کرده اند. قضاوت ها در تکنیك AHP استفاده 

 معادله )1(

گزینه ها  بــا  کــه  معیاری   = a a؛  معیار  هندسی  میانگین   = ija

 = k که با هم مقایسه می شوند؛  گزینه  = دو  ij مقایسه می شود؛ 
= تعداد  n که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده است؛  کد شخصی 
کرده اند )صامتی و همکاران،  گزینه های معیار را مقایسه  که  افرادی 

 .)1382
ضریب  محاسبه  بــرای   ،)AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند  در 
اهمیت معیارها، ابتدا میانگین هندسی سطرهای ماتریس معیار 
کدام  کرد. در ادامه، وزن هر  را محاسبه، سپس باید آنها را نرمال 
می گیرند  قرار  محاسبه  مورد  تحقیق،  هدف  به  نسبت  معیارها  از 

)توکلی و همکاران، 1388(.
را  آنها  هندسی  متوسط  ابتدا  معیارها،  کــردن  نرمال  ــرای  ب حــال 
به دست می آوریم، سپس متوسط هندسی هر  مطابق جدول 4 

جدول 3- مقیاس نه کمیتی ساعتی برای مقایسه زوجي

Saaty, 1980 : منبع

( ) nkn
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ijij aa

1

1
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1392 ــار  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

کدام از معیارها را بر مجموع متوسط هندسی تمام معیارها تقسیم 
می کنیم:

∑= 3/248+1/817+1/793+0/094+0/968+0/799+0/261
+0/449+0/347= 11/136
که نشانه نسبی  مجموع ضرایب اهمیت معیارها برابر عدد 1 است 

بودن اهمیت معیارها می باشد.
∑ WA-I= 0/302+0/163+0/161+0/098+0/086+0/07+

0/05+0/04+0/03=1
8.تعیین ضرایب اهمیت گزینه ها

گزینه ها  پس از تعیين ضرایب اهمیت معیارها، باید ضریب اهمیت 
گزینه ها نسبت به  تعیين شود. در نمودار 3 ماتریس مقایسه زوجی 
معیار بيکاری مشاهده می شود. همچنین در جدول 5 وزن گزینه ها 
کردن  گردیده است.برای نرمال  نسبت به معیار بيکاری مشخص 
محاسبه  هندسی  میانگین  مجموع  نظر،  مــورد  گزینه های  وزن 
ج شده  که باید برابر با عدد یک باشد. با توجه به نتایج در می شود 
با نسبت   ،)J( گزینه اجتماعی  که  در جدول 5، مشاهده می شود 
گزینه آموزش با نسبت 0/064 باالترین و پایين ترین نقش  0/425 و 
زوجی  مقایسه  در  حاشیه نشین  منطقه  چالش های  میان  در  را 

گزینه ها با توجه به معیار بيکاری برخوردار می باشند.
درآمد  معیار  به  نسبت  گزینه ها  زوجی  مقایسه  ماتریس   4 نمودار 
به  گزینه ها نسبت  را نشان می دهد. همچنین در جــدول 6 وزن 
به دست  نتایج  به  توجه  با  اســت.  گردیده  معیار درآمــد مشخص 
گزینه اجتماعی با نسبت 0/425 باالترین نقش  آمده در جدول6، 
کمترین نقش را در  گزینه های آموزشی و رفاهی با نسبت 0/083  و 
میان چالش های منطقه حاشیه نشین در مقایسه زوجی گزینه ها با 

توجه به معیار درآمد برخوردار می باشند.
به  نسبت  گزینه ها  زوجی  مقایسه  ماتریس  نمودار5  در  همچنین 
نتایج  به  توجه  با  و  اســت.  مشاهده  قابل  قبیله ای  بافت  معیار 
باالترین   0/464 نسبت  با  اجتماعی  گزینه   7 جــدول  در  موجود 
گزینه های مورد نظر در زمینه چالش های منطقه  نقش را در میان 
با نسبت  آموزشی  گزینه  و  به خود اختصاص داده   حاشیه نشین 

کمترین نقش را در این زمینه ایفا می کند.  0/059
گزینه ها نسبت به معیار  نمودار6 نمایانگر ماتریس مقایسه زوجی 
در  شده  مشاهده  محاسبات  به  توجه  با  است.  آموزشی  امکانات 
گزینه رفاهی  گزینه امکانات آموزشی با نسبت 0/382 و  جدول 8 
با نسبت 0/090 باالترین و پایين ترین نقش را در میان چالش های 

جدول4- وزن معیارها نسبت به هدف اصلي تحقیق

منبع : نگارندگان

معیار  بــه  نسبت  گزینه ها  زوجــی  مقایسه  ماتریس  نــمــودار3- 
بیکاری 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

0/425=WJ60521205 /==j

=WK 0/0643830003805 // ==K

=WI 0/165115 ==I

=WM 0/217319145 /==M

=WN 0/12575702505 // =N

گزینه ها نسبت به معیار بیکاری  جدول5- وزن 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

متوسط هندسیوزن گویه ها

=WJ 0/46499222405 /==J

=WK 0/0593830008305 // ==K

=WL 0/145944007505 // ==L

=WM 0/235515185 /==M

=WN 0/094608008305 // ==N

گزینه ها نسبت به معیار بافت  نمودار5- ماتریس مقایسه زوجی 
قبیله ای گزینه ها نسبت به معیار بافت قبیله ای نمودار جدول7- وزن 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=WJ 0/096

=WK 0/382

=WL 0/095290041605 // ==L

=WM 0/172115 ==M

=WN 0/26515185 /==N

560055505 // J 

222555 /K 

گزینه ها نسبت به معیار امکانات آموزشی  جدول 8- وزن 

معیار  به  نسبت  ها  گزینه  زوجــی  مقایسه  ماتریس  نــمــودار6- 
امکانات آموزشی 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=WJ 0/42760525 120 /==J

=WK 0/06640605 01110 // ==K

=WL 0/16415 1 ==L

=WM 0/235

=WN 0/10865905 1250 // ==N

گزینه ها نسبت به معیار جمعیت خانوار معیار جدول9- وزن  به  نسبت  ها  گزینه  زوجــی  مقایسه  ماتریس  نــمــودار7- 
جمعیت خانوار

4315 6 /M 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=WJ 0/42570121445 /==J

=WK 0/083530041605 // ==K

=WL 0/083530041605 // ==L

=WM 0/2988881245 /==M

=WN 0/111698016605 // ==N

گزینه ها نسبت به معیار درآمد نمودار 4- ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به معیار درآمدجدول6- وزن 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=WJ 0/18708415 51 // ==J

=WK 0/375

=WL 0/10560805 08330 // ==L

=WM 0/2474315 6 /==M

=WN 0/08548805 02770 // ==N

گزینه ها نسبت به معیار تحصیالت معیار جدول10- وزن  بــه  نسبت  گزینه ها  زوجــی  مقایسه  ماتریس  نــمــودار8- 
تحصیالت

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=wJ 0/2738215 20 /==J

=wK 0/09116825 008330 // ==K

=wL 0/103

=wM 0/42482525 180 /==M

=wn 0/10972405 20 // ==N

جدول11- وزن گزینه ها نسبت به معیار ناهنجاری

معیار  به  نسبت  گزینه ها  زوجــی  مقایسه  ماتریس  نــمــودار9-   
ناهنجاری

68405 150 // L 

16825 48 /K 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

= 0wJ/407

=0wK/247

=0wL/08048805 02770 // ==L

=0wM/1911761085 252 // ==M

=0wN/0754610085 20 // ==N

49125 8 /J 

51515 8 /K 

جدول 12- وزن گزینه ها نسبت به معیار مشارکت اجتماعی             

معیار  به  نسبت  گزینه ها  زوجــی  مقایسه  ماتریس  ــمــودار11-  ن
بهداشتی

معیار  به  نسبت  گزینه ها  زوجــی  مقایسه  ماتریس  ــمــودار10-  ن
مشارکت 

گویه ها متوسط هندسیوزن 

=0wJ/1106605 1250 // ==J

=0wK/1247405 2220 // ==K

=0wL/0895305 04160 // ==L

=0wM/26055115 9 /==M

=0wN/41749125 96 /N 

جدول13- وزن گزینه ها نسبت به معیاربهداشتی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

گزینه ها با توجه به معیار  منطقه حاشیه نشینی در مقایسه زوجی 
امکانات آموزشی برخوردار می باشند.

گزینه ها نسبت به معیار جمعیت خانوار در  ماتریس مقایسه زوجی 
نمودار 7 قابل مشاهده است. همچنین در جدول 9 می توان به 

مشاهده باالترین و پایين ترین گزینه های تعیين کننده چالش های 
حاشیه نشینی با توجه به معیار جمعیت خانوار پرداخت، که در این 
گزینه رفاهی پایين ترین نسبت را به  گزینه اجتماعی باالترین و  بين 

خود اختصاص داده اند.
نمودار 8 ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به معیار تحصیالت 
گزینه رفاهی باالترین نقش و  را نشان می دهد. با توجه به جدول 10 
گزینه های مورد نظر در زمینه  گزینه بهداشتی پایين ترین نقش را در 
به  به معیار تحصیالت  با توجه  چالش های منطقه حاشیه نشین 

خود اختصاص داده است.
در  را  ناهنجاری  معیار  به  نسبت  گزینه ها  زوجی  مقایسه  ماتریس 
نمودار 9 مشاهده می شود. همچنین با توجه به محاسبات انجام 
کننده  گزینه های تعیين  شده در جدول 11، باالترین و پایين ترین 
چالش های حاشیه نشینی در منطقه مورد مطالعه با توجه به معیار 
باالترین  معیار  این  به  توجه  با  اســت.  قابل مشاهده  بيان شــده، 

گزینه اقتصادی به خود اختصاص داده است.  نقش را 

گزینه ها نسبت معیار مشارکت  در نمودار10 ماتریس مقایسه زوجی 
گزینه اجتماعی  اجتماعی مشاهده می گردد. باتوجه به جدول 12، 
چالش های  تعیين  در  را  نقش  کمترین  رفاهی  گزینه  و  باالترین 
خود  بــه  اجتماعی،  مشارکت  معیار  بــه  توجه  بــا  حاشیه نشینی، 

اختصاص داده اند.
گزینه ها نسبت به معیار بهداشتی  نمودار 11 ماتریس مقایسه زوجی 
که در جدول 13 مشاهده می شود،  را نشان می دهد. همان طور 
زمینه  در  را  نقش  بيشترین   0/417 نسبت  بــا  بهداشتی  گزینه 
چالش های حاشیه نشینی با توجه به معیار بهداشتی داراســت و 

کمترین نقش را ایفا می نماید. گزینه رفاهی در این زمینه 

9.تعیین امتیاز یا اولویت نهایی گزینه ها 
نیز  و  هدف  با  ارتباط  در  معیارها  اهمیت  ضرایب  مطالعه  از  پس 
کدام از معیارها، این  گزینه ها در ارتباط با هر  تعیين ضرایب اهمیت 
گزینه ها محاسبه  دو مرحله باید با هم تلفیق شوند تا وزن نهایی 
کار، از اصل ترکیب سلسله مراتبی ساعتی استفاده  شود. برای این 
گرفتن همه داوری ها در  که به یک بردار اولویت با در نظر  می شود 
هر سه سطح سلسله مراتبی می انجامد؛ و به این ترتیب، امتیاز یا 

گزینه jام به دست می آید: اولویت نهایی 

         معیار
گزینه

سطح 
بهداشت

مشارکت 
اجتماعی

ناهنجاریهای 
اجتماعی

جمعیت تحصیالت
خانوار

امکانات 
آموزشی

چند 
قومیتی

امتیاز بیکاریدرآمد
نهایی

0/0030/0160/0130/0130/0360/0090/0740/0690/1290/362اجتماعی
0/0040/010/0040/0260/0050/0370/0090/0130/0190/127آموزشی
0/0020/0030/0050/0070/0140/0080/0230/0130/0490/124رفاهی

0/0080/0070/0120/0170/020/0160/0370/0480/0650/23اقتصادی
0/0120/0030/0040/0060/0090/0250/0150/0180/0370/129بهداشتی

جدول14- نتایج حاصل برای اولویت بندی مسائل و مشکالت مناطق حاشیه نشین

منبع: نگارندگان

نمودار 12- نمودار نهایی تمام وزن ها با هم برای اولویت بندی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

معادله)2( محاسبه وزن نهایی

)(
1

iji

m

i
k gWWW ∑

=

=

گزینه نسبت به  WK= ضریب اهمیت معیارK و Wi = ضریب اهمیت 

معیار 
امتیازات معیارها  ترکیب  و  تلفیق  با  )نمودار 12(،  این قسمت  در 
زوجی،  مقایسه  ماتریس های  از  آمده  دست  به  گزینه های  نیز  و 
که  کار، چنان  گزینه به دست می آید. برای این  امتیاز نهایی هر 
گفته شد، از اصل ترکیب سلسله مراتبی ساعتی استفاده خواهد 
گرفتن همه قضاوت ها در تمام  که به بردار اولویت با در نظر  شد 

سطوح سلسله مراتبی منجر می شود )زبردست، 1376: 47(.

گاری در قضاوت ها 10.بررسی ساز
یکی از مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی، امکان بررسی سازگاری 
معیارها  اهمیت  ضریب  تعیين  برای  شده  انجام  قضاوت های  در 
ــرآورد  ب هم  به  نسبت  معیارها  اهمیت  وقتی  معیارهاست.  زیــر  و 
 Bj از Bi ،میشود، احتمال ناهماهنگی در قضاوتها وجود دارد؛ یعنی
مهمتر و  Bj از  Bkمهم تر باشد، پس باید  Biاز  Bk مهم تر باشد. اما 
کوشش ها، برتریها و نظرات مردم ناهماهنگ است، پس  بر خالف 
که میزان ناسازگاری را نمایان سازد )توفیق،  باید سنج های باشد 
که ساعتی برای بررسی سازگاری در قضاوت ها  1372: 42(. روشی 
گرفته، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاری )I.R( است  در نظر 
بودن  تصادفی  شاخص  بر   )I.I( ناسازگاری  شاخص  تقسیم  از  که 
مساوی  یا  کوچک تر  ضریب  این  چنانچه  میآید.  دست  به   )R.I(
0/1 باشد، سازگاری در قضاوت ها مورد قبول است، وگرنه باید در 
قضاوت ها تجدیدنظر شود. به عبارت دیگر، باید ماتریس مقایسه 
زوجی معیارها را بار دیگر تشکیل داد )قدسی پور، 1385: 74-76(.

معادله )3( شاخص ناسازگاری

شاخص تصادفی بودن، با توجه به تعداد معیارها )n(، از جدول 
15 قابل استخراج است.

 ( به جــای   اســت،  تقریبی  روشــی  که  در روش میانگین هندسی 
کزیمم( ، ازL با معادله زیر استفاده می شود: مقدار ویژه ما

L معادله )4( میانگین هندسی

که از ضریب ماتریس مقایسه زوجی  که در آن، AWi برداری است 
دست  به  معیارها(  اهمیت  ضریب  ــردار  ب  (  Wi ــردار  ب در  معیارها 
مقایسه  مــاتــریــس هــای  در  قــضــاوت هــا  ــاری  ســازگ بــررســی  میآید. 
قضاوت هاست  در  ســازگــاری  رعــایــت  منظور  بــه  معیارها  زوجــی 

)عبداهلل خانی، 1380: 15(.
به   0/1 از  کوچکتر  ســازگــاری  ضریب  می شود،  مالحظه  چنانچه 
کــه ایــن امــر نشان دهنده رعــایــت شــدن ســازگــاری  دســت آمـــده، 

قضاوت ها در این تحقیق می باشد.

11.نتایج 
که بيان شد، هدف این مطالعه بررسی و اولویت بندی  همانطوری 
شهر  جــعــفــرآبــاد  منطقه  حاشیه نشینان  مــشــکــالت  و  مــســائــل 
کرمانشاه بوده است، بنابراین با توجه به مباحث نطری به بررسی 
بهداشتی  و  آموزشی  رفاهی،  اجتماعی،  اقتصادی،  چالش های 

گاری قضاوت ها در ماتریس های مقایسه زوجی معیارها نمودار 13- ساز

n23456789101112131415

R.I00/580/91/121/241/321/411/451/491/511/481/561/571/59

)RI( جدول 15- شاخص تصادفی بودن

  Bowen,1993 :منبع
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 شــمــاره ششم

از روش تحلیل  با استفاده  این مطالعه  پرداخته شد. داده هــای 
به  آنها  تحلیل  نتایج  که  گرفت  قرار  تحلیل  مورد  مراتبی  سلسله 

ح ذیل است: شر
مراتبی،  سلسله  تحلیل  مدل  از  آمده  بهدست  نتایج  به  توجه  با 
کمبود درآمد و بافت  کاذب، مشکالت مالی و  بيکاری و اشتغال 
از  بسیاری  باعث  عامل  ایــن  )کــه  منطقه  بــودن  قبیله ای  قومی 
نظر  از  ترتیب  بــه  مــی بــاشــد(  منطقه  در  دسته جمعی  نــزاع هــای 
باالتری،  ارجحیت  از  کرمانشاه  شهر  جعفرآباد  منطقه  کنان  سا
نسبت به سایر مشکالت ارائه شده، برخوردار می باشند. به طور 
اشتغال  حاشیه نشین،  مناطق  شغلی  ساختار  به  توجه  با  کلی 
غالب  مناطق  این  کنان  سا میان  در  ناسالم  و  کاذب  غیرقانونی، 
سطح  بـــودن  پایين  علت  بــه  مناطق  ایــن  کــنــان  ســا مــی بــاشــد. 
مهارت  و  حرفهای  و  فنی  توانمندی  وجــود  عــدم  و  تحصیالت 
شهر،  در  مناسب  شغلی  فــرصــت هــای  کسب  بـــرای  الزم  شغلی 
که این عوامل  کاذب و غیرقانونی روی می آورند  اغلب به اشتغال 
کلی، می توان  به طور  بر درآمد خانوار می گذارد.  تأثیر مستقیمی 
و  بزرگترین مشکالت  از  را یکی  نبود فرصت های شغلی  و  بيکاری 
مطالعه  مورد  منطقه  مخصوصًا  و  حاشیه نشین  مناطق  مسائل 

کرد. دانست و عنوان 
مهمترین  می دهد،  نشان  تحقیق  از  آمده  دست  به  نهایی  مدل 
چالش  کــرمــانــشــاه  شــهــر  جــعــفــرآبــاد  منطقه  در  مــوجــود  چــالــش 
 ، سواد  سطح  پایين  میزان  از  ناشی  امر  این  می باشد.  اجتماعی 
انواع ناهنجاری های اجتماعی و میزان باالی بافت چند قومیتی 
بودن سطح سواد   پایين  قبیلگی در منطقه می باشد.  و  و قومی 
اولیه  و  اصلی  زندگی  محل  در  آموزشی  امکانات  کمبود  به  بيشتر 
افــراد اغلب  بر می گردد. این  کن در منطقه مــورد مطالعه  افــراد سا
کرمانشاه  ایــالم،  استان  بين  مرز  در  که  می باشند  روستاهایی   از  
کمبود درآمد،  و لرستان بوده و بر اثر خشکسالی، نداشتن شغل، 
شده اند.   مهاجرت  به  مجبور  غیره  و  قبیله ای  قومی-  نــزاع هــای 
خود  مشکالت  تمامی  مهاجر  افــراد  از  بعضی  مــوارد  از  بسیاری  در 
به  را  قومی-قبیله ای(  و  خانوادگی  نزاع های  جمله  )از  خانواده  و 
منطقه مورد مطالعه انتقال داده که این امر )بافت قومی- قبیله ای( 
از جمله مشکالت دیگر عامل اجتماعی در منطقه می باشد. اصواًل 
مناطق حاشیه نشین، بهصورت خودرو در زمین هایی بدون برنامه 
شکل می گیرند؛ بنابراین  )معمواًل( فاقد تأسیسات زیربنایی بوده 
و شهرداریها و مسئوالن شهر خود را مووظف به تأمین تأسیسات 
گاه دور  کندگی و  آن مناطق نمی دانند. از طرف دیگر، به علت پرا

بودن این مناطق از بافت اصلی شهر، منطقه مساعدی برای رشد 
کمکم در طول  که  و به وجود آمدن انواع بزهکاری های اجتماعی 
چند 10 سال گذشته در منطقه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی 
گرفته، شده است )مانند دزدی، قاچاق اسلحه، فروش مواد  شکل 

مخدر و غیره(.
نهایی  ــدل  م در  کــه  مطالعه  مـــورد  منطقه  مهم  چــالــش  دومــیــن 
چالش  آمـــد،  ــت  دس بــه  مراتبی  سلسله  تحلیل  از  اســتــفــاده  بــا  و 
و  پایين  درآمــد  از  ناشی  مــی تــوان  را  امــر  ایــن  می باشد.  اقتصادی 
دانست.  منطقه  آن  کنان  سا بين  در  بــاال  بيکاری  میزان  وجــود 
کارگری، مشاغل آزاد،  بررسی نگارندگان در منطقه نشان می دهد، 
کنان منطقه مورد  رانندگی و دست فروشی از مهمترین مشاغل سا
مانند  تولیدی  غیر  و  کاذب  مطالعه می باشد. همچنین، مشاغل 
سیگارفروشی و حتی در بعضی از موارد فروش مواد مخدر از دیگر 
خود  گفته  به  بنا  البته  می باشد.  منطقه  این  در  موجود  مشاغل 
که این  کنین آن منطقه میزان بيکاری در این منطقه باال بوده  سا
آنان  بــودن سطح ســواد  پایين  و  از نداشتن تخصص  عامل ناشی 
می شود.  اجتماعی  انحرافات  آمــدن  وجــود  به  باعث  که  می باشد 
را  و صادقی )1385( حاشیه نشینی  نقدی  از  نقل  به  کلی  به طور 

گرفت.  می توان به عنوان آیينه تمام نمای فقر شهری در نظر 
بهداشتی  چالش  جعفرآباد،  منطقه  اهمیت  با  چالش  سومین 
بهداشت  ضعیف  سطح  مانند  عواملی  از  چالش  ایــن  می باشد. 
آن،  امــور  و  بهداشت  به  مربوط  زیرساخت های  کمبود  عمومی، 
سطح پایين درآمد و به تناسب آن درصد خیلی پایين سرمایه گذاری 
کل هزینه خانوار( برای بهداشت  )نسبت هزینه بهداشت خانوار از 
خانوار  و غیره ناشی می باشد. سیستم نامناسب بهداشتی باعث 
شیوع بسیاری از بيماری ها در درون این خانوارها و سپس شیوع  به 
سایر مناطق شهر می شود. اسدالهی و ناطق نوری )1385( در ایالم 
بهداشتی در مناطق حاشیه نشینی  امکانات  کمبود  به عامل  نیز 
کرده اند. همچنین لوئیز و همکاران )2003( در  مورد مطالعه اشاره 
که حاشیه نشینان هم دارای  مطالعه خود به این نتیجه رسیدند 
شرایط بهداشتی ضعیف و هم از لحاظ زیرساخت های بهداشتی 
فاقد امکانات الزم هستند. بنابراین پيشنهاد می شود تا مسئولین 
خانوار  ــرای  ب غیررسمی  و  رسمی  آمــوزشــی  کــالس هــای  بــرگــزاری  با 
حاشیه نشین، سطح سواد آنها را باال برده و با نظارت و کنترل دقیق 
بهداشتی  امــور  مناسب  رونــد  از  مناطق،  ایــن  بهداشتی  وضعیت 
صادقی  و  نقدی  از  نقل  به  کلی،  طور  به  کنند.  حاصل  اطمینان 
)1385(، حاشیه نشینی به دو نظام فرهنگی )روستایی و شهری( 
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کاماًل تعلق و تمایل ندارد.  وابسته است و در عین حال به هیچیک، 
گسیختگی از نظام ارزشی پيشین و احساس  در حاشیه بودن، به 
کنترل اجتماعی شهری منجر می شود و نوعی  رهایی نسبی از نوع 
افزایش  بر  که عالوه  میآورد  به وجود  را  و همبستگی  انسجام  عدم 
در  اختالل  سبب  اجتماعی،  آسیب های  رشد  قابلیت  و  استعداد 

نظم و امنیت عمومی می شود.

12.پیشنهادها
چالش  کرمانشاه،  شهر  جعفرآباد  منطقه  اهمیت  بــا  چالش   -1
رواج  و  متفاوت  قومیت های  وجــود  نتیجه  در  که  بــوده  اجتماعی 
انحرافات اجتماعی در منطقه می باشد. بنابراین پيشنهاد می گردد 
مسئولین در زمینه باالبردن امنیت اجتماعی این منطقه از طریق 
نیروهای  طریق  از  امنیت  ــراری  ــرق )ب مــدت  کــوتــاه  برنامه  اجـــرای 
فرهنگ  باالبردن  منظور  به  )برنامه ریزی  بلندمدت  و   انتظامی( 
کارآمد و باال بردن سطح  کنین، ایجاد اشتغال های  شهرنشینی سا

کنین( همت نمایند. سواد سا
کنین و بيکاری آنها باعث ایجاد چالش  2- پایين بودن درآمد سا
کرمانشاه شده است. بنابراین  اقتصادی در منطقه جعفرآباد شهر 
بخش های  در  خصوص  )به  آنان  برای  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد 
کاهش بيکاری و اشتغال در اقتصاد غیررسمی  تولیدی( به منظور 
کاهش فقر و بهبود  کاذب از یکسو و افزایش درآمد و  و شغل های 
برای  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  گسترش  و  آنها  زندگی  کیفیت 

گیرد. گروه های اجتماعی از سوی دیگر باید مدنظر قرار  تمامی 
در  چالش آفرین  عوامل  مهمترین  این که  به  توجه  با  پایان  در   -3
منطقه مورد مطالعه )با توجه به جدول 4( بيکاری، پایين بودن 
سطح درآمد و بافت قومی- قبیله ای می باشد، الزم است این سه 
عامل، در سرلوحه برنامه های سیاست گذاران و برنامه ریزان استان 

گیرد.  کرمانشاه قرار  و شهر 
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