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Abstract 
 

Zahedan City has had one of the most irregular trends in urban physical expansion over the 
past three decades. Absolute poverty and unemployment have increased the informal settlements and 
spatial-physical anomalies in this city. The present study was an attempt to conduct a sociological 
analysis of the impact of marginalization on urban management of Zahedan City in Karimabad 
region.The research method is the survey method and the data gathering tool is a questionnaire. The 
random sampling technique was used and the sample size was determined using the Cochran formula. 
Therefore, 375 questionnaires were distributed among residents aged between 18 and 70 years in the 
region. Data analysis was performed in SPSS and LISREL statistical software. The research findings 
indicate that most individuals had a high school diploma or lower education, an income of below 10 
million Rails and had freelance and labor jobs, all of which sets the scene for social harms in the region. 
Thereafter, data normality was examined using the Kolmogorov-Smirnov test. According to the results 
of the Kolmogorov-Smirnov test, the significance values for the economic, physical, service-
environmental, and urban management variables were 0.090, 0.108, 0.070 and 0.051, respectively. 
Concerning the economic condition, physical condition, service-environmental and urban management 
condition, the results showed that the conditions are average and blow average in all dimensions, while 
urban management with 3.637 and with the highest average, it had the worst condition compared to 
other dimensions.Besides, the results indicated that the economic, physical, service-environmental and 
demographic components affect the urban management of Zahedan City. Regarding the improvement 
mechanism, in addition to the concern for economic needs, concepts related to urban control 
management, cultural activities and increasing of the awareness of marginalized people are taken into 
account. 
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 آباد شهر ی کریمناحیه: موردی یمطالعه)شهری  مدیریت بر نشینی حاشیه تأثیر شناختی جامعه بررسی

 1(زاهدان
 

  2خدیجه اسدی سروستانی، 2آسمین زاده ابراهیم حسین، 1آرزو براهویی

 .ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده ،علوم اجتماعی رشتهدانش آموخته کارشناسی ارشد . 1

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ،گروه علوم اجتماعیدانشیار . 2
 ایران زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،علوم اجتماعی گروه . استادیار3
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 چکیده
 و فقر .است بوده دارا گذشته يدهه سه طی را شهري فیزیکی گسترش در روندها ترین قاعده بی از یکی زاهدان شهر

این مطالعه با  .است گردیده شهر سطح در البديک-فضایی هايناهنجاري و رسمی غیر هايافزایش سکونتگاه به منجر مطلق بیکاري

روش پژوهش در  کریم آباد انجام شد.ي ناحیهثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهري شهر زاهدان در أبررسی جامعه شناختی ت هدف

روش نمونه برداري تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حجم  .استآوري اطالعات پرسشنامه این پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع

ها با استفاده تجزیه و تحلیل دادهتوزیع گردید.  ناحیهسال سن   77تا  11ن اپرسشنامه بین ساکن 373 از این رو. یددنمونه انتخاب گر

تر افراد داراي تحصیالت است که بیش آن بیانگر پژوهش هاي . یافتهصورت گرفته است LISRELو  SPSSاز نرم افزارهاي آماري 
 این مسایل بستري براي آسیب يو داراي مشاغل آزاد و کارگري بودند که همه ریالمیلیون  ده دیپلم به پایین و میزان درآمد کمتر از

اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی  -فراهم خواهد نمود. در ادامه با استفاده از آزمون کولموگروف يناحیهدر  اجتماعی هاي

-، فیزیکی797/7اسمیرنوف مقدار معناداري براي متغیرهاي اقتصادي، -قرار گرفت. مطابق با نتایج حاصل از آزمون کولموگروف

 -در پاسخ به چگونگی وضعیت اقتصادي، وضعیت فیزیکی بود.731/7و مدیریت شهري 777/7زیست محیطی -، خدماتی171/7کالبدي

به پایین می باشد و در این  زیست محیطی و  مدیریت شهري نتایج نشان داد که شرابط در تمامی ابعاد متوسط رو -کالبدي، خدماتی

نتایج نشان داد مؤلفه هاي چنین ترین میانگین نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتري داشت. همبا بیش 737/3میان مدیریت شهري با 

 زیست محیطی و جمعیت شناختی بر مدیریت شهري شهر زاهدان تاثیرگذار است. در مورد -کالبدي، خدماتی -اقتصادي، فیزیکی

 افزایش و هاي فرهنگی فعالیت و شهري کنترلی مدیریت با مرتبط مفاهیمی اقتصادي، نیازهاي به توجه محور بر عالوه بهبود، ارسازوک

 است.مورد توجه  نشینان، حاشیه آگاهی
 

 

 ، زاهدان.جامعه شناختی، مدیریت شهري، کریم آباد ،نشینی حاشیهکلید واژه ها: 

                                                             
شهر زاهدان شهری  مدیریت بر نشینی حاشیه تأثیر شناختی جامعه بررسیمستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  مقالهاین   1

دانشکده ادبیات و علوم  ،گروه علوم اجتماعیرشته جامعه شناسی، ل و مشاوره نگارنده دوموابه راهنمایی نگارنده  (آباد کریم: موردی یمطالعه)

 است.انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 
  :نویسنده مسئول h.ebrahim@liu.usb.ac.ir 

 تأثیر شناختی جامعه بررسی(. 1077. )خدیجه اسدي سروستانی، ؛حسین ،ابراهیم زاده آسمینبراهویی، آرزو،  مقاله: ارجاع به این

فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهري و منطقه . زاهدان( آباد شهر ي کریمناحیه: موردي يمطالعه)شهري  مدیریت بر نشینی حاشیه
 .00-23(، 2)2، اي
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 مقدمه و بیان مسأله
روزافزون جمعیت شهرنشین در جهان و به دنبال آن بزرگ شدن شهرهاي موجود و ایجاد شهرهاي با افزایش 

ها مطلوب شهرها مواجه شده است، یکی از این چالش ياداره يجدید، مدیریت شهري با چالش هاي متعددي در زمینه

هان فراگیر بوده و خاص کشورهاي بحث حاشیه نشینی به عنوان مصداقی از اسکان غیررسمی است. اسکان غیررسمی در ج

باشد، اما در کشورهاي در حال توسعه به دلیل مشکالت ساختاري نظیر تنگناهاي اقتصادي، رشد سریع  مشخصی نمی

این مسأله نمود عینی و بارزتري یافته است. حاشیه نشینی از پیامدهاي توسعه ناهمسو در نظام شهر  غیرهشهرنشینی و 

 -شهر نشینی، به ویژه بعد از انقالب صنعتی و قرن نوزدهم، دگرگونی در ساختار اجتماعی ينشینی است. روند توسعه

اي را به وجود آورده است که با وضع مناسبات نوین اقتصاد سنتی، توزیع نابرابر منابع و تسهیالت در فضاي منطقه

حاشیه . (122:1392)قاسمی و همکاران،  گیري ساختار نامرتبی از توسعه را فراهم ساخته استشکل ياجتماعی، زمینه

 (.033: 2713، 1د )مواتنشینی یک مشکل جهانی است که بر جوامع در سراسر جهان تأثیر منفی می گذار

حاشیه نشینی در سطح  يت( در گزارش ساالنه خود در مورد پدیدهامرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد )هابیت

میلیارد نفر از ساکنان زمین حاشیه  2، حدود 2737یش بینی کرد که تا سال جهان پرده از واقعیت تلخی برداشت و پ

حاشیه نشین زندگی می کند که این  ينفر، یک فرد در منطقه 7بنا به آمار این مرکز، در حال حاضر، از هر  .نشین باشند

یک  يجهان سوم و در حال توسعهکه، در کشورهاي ، یک نفر به ازاي چهار نفر خواهد بود و تلخ تر این2737کسر در سال 

 .  (UN-Habitat,2005:51)سوم جمعیت با این معضل دست به گریبان خواهند بود

 از که می کنند  سکونتگاها زندگی این در ایران در نفر میلیون 1 حدود در موجود آمار به باتوجه حاضر حال در

 تأثیر تحت نیز را دیگر مناطق حتی مواردي در بلکه غیررسمیهاي هسکونتگا تنها نه آن ابعاد گسترش با بعد به 77 يدهه

 .(323 :2710، 2رستم زادههد داد )قرارخوا

ها مواجه  ایران به عنوان کشوري در حال توسعه با این مشکل بخصوص در اطراف شهرهاي بزرگ و مراکز استان

 حداقل به دستیابی آن دنبال به و شهري خدمات ارائه که است شهري مدیریت جدي معضالت از یکی نشینی است. حاشیه

(. معضل حاشیه نشینی 2:1399 میسازد )مظهري و سلیمانی دینانی،  مواجه اي گسترده هاي چالش با را حقوق شهروندي

آسیا، آفریقا و  يهگاه هاي غیررسمی در بخش عظیمی از کشورهاي جهان، به ویژه در شهرهاي بزرگ قاریا سکونت

 است.با نگیر مدیریت شهري آمریکاي جنوبی گری

-تر، آسان تر، مؤثرتر و دلپذیرتر براي کلیهمدیریت شهري می تواند به دنبال ایجاد محیطی بهتر، مساعد تر، سالم

مدیریت شهري، باید در پاسخ دادن و غلبه بر محدودیت ها و مسائل شهري به بهترین شکل  ساکنان یک شهر باشد. ي

شهرها در  يی به مدیریت شهري موجب شده، شاخص ها و استانداردهاي شهري در همهعمل نماید. از طرفی کم توجه

توسعه یافتگی بین شهرهاي کشور معنادار باشد. به همین دلیل رشد مهاجرت از  يیک سطح منطقی قرار نگیرند و فاصله

ار جمعیت و معضل جدي حاشیه تر با انباشت و انفجشهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگتر افزایش یافته و در شهرهاي بزرگ

 هستیم. نشینی مواجه

 طبیعی رشد نرخ باالي و مهاجرت توجه قابل میزان با استان سیستان و بلوچستان مرکز عنوان به زاهدان شهر

 به توجه با و اقتصادي، اجتماعی توان به توجه با شهر به ورود يمرحله در درآمد کم مهاجرین است. مواجه جمعیت

                                                             
1 . Mowat 
2. Rostamzadeh 



 
 
 

 بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر ....
26 

 

 از خارج و حواشی در رسمی شکل غیر بهً عمدتا شهر، قانونی و رسمی بخش در هاآن جذب جهت ساختاري محدودیت هاي

 یافته اند.  اسکان شهر رسمی و قانونی يمحدوده

 قسمت از یکی غیره و نمک يکارخانه شیرآباد، باباییان، نواحی جوار در آباد در شرق شهر زاهدان کریمي ناحیه

 هیچ با شهري تأسیسات و تجهیزات و کالبدي  فضایی لحاظ به که ،است زاهدان در شهري نابسامان و نشین حاشیه هاي

 .(120:1313)ابراهیم زاده و همکاران، ندارد تطابقی شهري موجود استانداردهاي و معیارها از یک

 در نشین حاشیه محالت و رسمی غیر هاي سکونتگاه بهبود و کنترل براي اصولی برنامه مناسب و تدابیر چهچنان

 شدید تضادهاي همچون پیامدهایی آمدن بوجود موجب و یافته گسترش معضالت روز به نگیرد، روز صورت شهر زاهدان

 مدیران نظارت و کنترل عدم نهایت در و اجتماعی هايناهنجاري خالصه بطور و جنایت و جرم شهري، بزهکاري، اکولوژیکی

 . شد خواهند شهر ساماندهی و هدایت در شهري برنامه ریزان و

 )در کاري پراکنده و گزینشی مقطعی، برخورد با و نمود را رها آن مسأله این خودي به خود حل امید به تواننمی

شهر  نشینان حاشیه اجتماعی وضعیت بررسی و نشینی حاشیه علل پیدایش شناسایی بود. با آن پاسخگوي جا(آن و جااین

 را معضل این از رهایی جهت شهر يعرصه ارانذگسیاست و براي برنامه ریزان برنامه ریزي و گذاريسیاست امکان زاهدان

 کند. فراهم

 به شهر زاهدان نشینان اجتماعی حاشیه وضعیت تحلیل و شناخت است با آن پی در حاضر پژوهش از این رو 

-توان به توجه با رسمی غیر اسکان سازي توانمند و آن روند بهبود در نهایت و معضل این از رهایی جهت کارهاییراه يارائه

 االت زیر پاسخ داده شود:ؤبپردازد. بدین منظور باید س بومی( ي)توسعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، محیطی، هاي
 کریم آباد به چه صورت است؟ يناحیههاي جمعیتی  در ویژگی -

 به چه صورت است؟ کریم آباد  يناحیهویژگی هاي اقتصادي سرپرست خانوار شامل شغل، میزان درآمد  -

 کریم آباد به چه صورت است؟ يناحیه سکونت يویژگی هاي کالبدي و نحوه -

 به چه صورت است؟ کریم آباد  يناحیهویژگی هاي خدماتی و زیست محیطی در  -

 کریم آباد است؟ يناحیه)شهرداري( متناسب با نیاز حاشیه نشینان  زاهدان آیا عملکرد مدیریت شهري در -

 

 ی پژوهشها فرضیه
 .شهر زاهدان تاثیرگذار استکریم آباد  يناحیهمؤلفه هاي اقتصادي بر مدیریت شهري  -

 .شهر زاهدان تاثیرگذار است کریم آباد يناحیه کالبدي بر مدیریت شهري-مؤلفه هاي فیزیکی -

 شهر زاهدان تاثیرگذار است. کریم آباد يناحیه زیست محیطی بر مدیریت شهري-مؤلفه هاي خدماتی -

 .شهر زاهدان تاثیرگذار استکریم آباد  يناحیهمؤلفه هاي جمعیت شناختی بر مدیریت شهري  -

 

 مبانی نظری
 اصطالحات و معانی وجود. شهرهاست حاشیه یا درون رسمی غیر هايیا سکونتگاه نشینی حاشیه شکل گیري

 (.31:  2772، 1)الکساندر است وضعیت این بودن بیانگر جهانی مختلف، هايزبان در متعدد

 در هایی مجتمع صورت به شهرها مرکزي بخش حتی در شهرها، کنار و گوشه در متفاوت اشکال به پدیده این

-سکونتگاه نابسامان، هايسکونتگاه و خودرو هايسکونتگاهنشینی،  حاشیه نشینی، آلونک زاغه، عناوین با هایی محله قالب

                                                             
1.Alexander 
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 حال در کشورهاي اغلب در  د.شومی مشاهده برند،می نام از آن غیره و نشده ریزي برنامه هايسکونتگاه غیرمجاز، هاي

 (.1:1312،زبزا هادیزادهد )شومی مشاهده کشورهاي جهان سایر از حادتر شکل به پدیده این توسعه

 37 از بیش که ستا پدیده اي غیررسمی، هايسکونتگاه متحد، ملل سازمان بشر اسکان مرکز برآورد اساس بر

 است داده خود اختصاص به را درآمد میان کشورهاي ساکنان درصد 27 و کم درآمد کشورهاي شهرهاي ساکنان درصد

 (.20:2711)شیعه و همکاران، 

 اقتصادي اجتماعی نظام جذب و می کنند زندگی شهر اقتصادي يمحدوده که در هستند کسانی نشینحاشیه

 دالیل به پیرامون هاي در آبادي هاآن مکان گزینی و شهر از جمعیت واگرایی و تمرکززدایی اند. حومه نشینی، شهر نشده

 زیست هاي آلودگی افزایش و خدمات بهاي افزایش مسکن، يافزایش اجاره مسکن، و زمین قیمت افزایش مانند متعددي

 در او جذب عدم است. علت تلقی مکانی بعد و مفهوم داراي تعبیري هر از بیش و قبل حومه نشینی رو از این است؛ محیطی

 معمولی افراد سایر زندگی يشیوه با او زندگی يشیوه کهدیگر این و اوست ممکن شکل یکی شهر، اقتصادي اجتماعی نظام

نیست)غالمی و  شهري متعارف اجتماعی رفتارهاي قالب در و است متفاوت بسیار دارند، درآمد را همان که شهر ساکن

 (.179:1392همکاران،

طیف وسیعی از افراد جامعه که از حق قانونی برخوردار نیستند، به صورت فقرخود را نشان می  حاشیه نشینی در

به اختصار آورده  (1در جدول) مختلف يها جنبه از رسمی سکونتگاه غیر یک مهم هاي ویژگی (.07:2712، 1د ) اوهنده

 (.27:1317کمانرودي،) شده است

 

 مختلف های جنبه از رسمی سکونتگاه غیر یک مهم های ویژگی. 1جدول

 نمونه ویژگی معیار

 -سکونتگاه غیر قانونی کالبدی

خدمات شهري ناکافی 

 و زیرساخت سطح پایین

 بدون مسکونی واحدهاي ایجاد نامناسب محیط بهداشت -سیستم ابرسانی ضعیف

 آموزشی، فضاهاي فقدان و کمبود- معابر نامناسب روشنایی- فنی معیارهاي رعایت

 فضاها بهداشتی و سایر مراکز

 - پایین سواد سطح - )کوچک شهرهاي و روستا(مهاجران گروه هاي کم درآمد اجتماعی

 مزد روز داراي مشاغلی چون کارگر – زنان میان در نرخ باالي بیسوادي

 (7:1311پناهنده خو  و قرخلو( وقت نیمه هاي شغل و دستمزد پایین با سطح

 خانوار درآمد و محلی منابع به اتکا- رسمی غیر بخش به ورود آسانی اقتصاد غیر رسمی اقتصادی

  کار و کسب بر خانواده مالکیت-

 از اکتسابی هايمهارت  -آن فنی معناي به فعالیت در تخصص عدم محدود فعالیت-

 (7:1311،پناهنده خو  و قرخلو(  رسمی نظام از خارج

 

 

و  2)کیانی است)مفهومی چند وجهی( به صورت امري پیچیده و امري چند نقشی و چند بخشی  مدیریت شهري

 را تحت پوشش قرار دهدمدیریت شهري باید تمام نظام شهري اعم از فضاي کالبدي و عملکردي آن(. 12: 2712همکاران،

 ( .21:1397)کاظمیان و میر عابدینی،

                                                             
1. Öhrn 
2 . kiani 
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را چارچوب و پایه و اساس مدیریت شهري را یک تئوري و چشم انداز نمی داند، بلکه آن 1917ویلیامز در سال  

مطالعات شهر می داند. او اضافه می کند که مدیریت شهري ارتباط قوي و تنگاتنگ با ماهیت شهر از یک طرف و ساختار 

 و مشارکتی يتوسعه توان می آن يبوسیله که است شهري ابزاري مدیریتادي از طرف دیگر دارد. هاي اجتماعی و اقتص

 حاشیه به و درآمدها کم اسکان فضاي تأمین شهري )عدم مدیریت و ریزي برنامه نظام آورد. نارسایی هاي بوجود را پایدار

شهر هاي کشورهاي جهان سوم را است و  به تبع آن  بوده شهرنشینی گسترش بر تأثیرگذار عوامل ها( ازآن شدن رانده

دچار مسائل و مشکالت جدي از قبیل آلودگی هاي زیست محیطی و بیماري  در شهر ها، ایجاد زاغه و مسکن هاي غیر 

سیسات و زیر أقانونی، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهري، بیگانگی شهروندان از یکدیگر، کمبود شدید ت

  (.03-07: 1077)ملکی و موسوي،  شهري و مهاجرت گسترده از روستا به شهر کرده است هايساخت

الی که به اذهان متبادر می شود این است که ؤدر ارتباط با چالش حاشیه نشینی در مبحث مدیریت شهري، س

لف تصمیم گیري، برنامه اي چه نهاد یا نهادهاي در رویایی با این مسأله خود را مسئول می دانند؟ آیا در مقیاس هاي مخت

براي آن در نظر گرفته شده یا نه ؟  در صورتی که با این مسأله به صورت بنیادي و ساختاري برخورد شود و تصمیماتی 

 يکارهاي در جهت تقلیل آن و سپس کنترل نهایی در مراحل بعدي صورت داد. سکنهمعقوالنه اتخاذ شود می توان راه

خصوص کالن شهرها نیست بلکه در اطراف شهرهاي متوسط و کوچک نیز ما شاهد شکل گیري غیررسمی حریم شهرها ، م

این پدیده هستیم. زاهدان به عنوان یک شهر متوسط و چابهار به عنوان یک شهر کوچک با این پدیده بغرنج درگیر می 

 .(1:1312)پیران، باشند

اي اجتماعی است که همواره با گسترش آن شاهد ههاي مهم بروز آسیبنشینی به عنوان یکی از بسترحاشیه 

 .(32:1391شماعی و همکاران،) شوداقتصادي می -افزایش ناامنی اجتماعی

گاه در درون خود به باز تولید آسیب هاي اجتماعی می پردازند. نوع آسیب هاي اجتماعی تولید شده این سکونت

این مناطق عمدتا همراه با تصرف عدوانی و یا ساخت و ساز غیر مجاز در این مناطق با کیفیت مساکن ارتباط مستقیم دارد. 

 و فاقد ایمنی الزم هستند.

هاي غیر رسمی امنیت تصرف درك شده توسط ساکنان سکونتگاه ( در مطالعه اي رابطه بین2711) 1لوك کایدل

مثل اخراج و تخلیه اجباري که  هایینتایج پژوهش نشان داد که سیاست. و کیفیت مسکن را مورد توجه قرار داده است

هاي غیر رسمی در فیجی داشته امنیت تصرف ساکنان را به خطر می اندازد. نتیجه عکس در جلوگیري از رشد سکونتگاه

 معناداري بین کیفیت مسکن و امنیت تصرف وجود  دارد. ياست. وي در پژوهش خود به  این نتیجه رسید که رابطه

ي منفی گسترش حاشیه نشینی، بروز آسیب ها و انحرافات اجتماعی در شهرهاست ادهاز کارکردهاي و پیام یکی 

 جامعه شاهد هستیم.  گري و خشونت درکه همراه با گسترش آن، افزایش ناامنی، بزه و انواع مختلف جرم و جنایت، روسپی

اقتصادي که منجر  مشکالت اقتصادي علت عمده آسیب هاي اجتماعی قلمداد شده است، از میان عوامل مختلف

عواملی چون پس افتادگی فرهنگ غیر  يبه انواع کجروي ها می شوند، می توان از مشکالت اجتماعی، که خود زاییده

مادي نسبت به پیشرفت تکنولوژي  و یا بحران اقتصادي و ضعف قدرت مالی و اقتصادي در یک دوره به خصوص، فقر و بی 

 . نت نام بردچیزي و زندگی در جایی غیر قابل سکو

مطالعات خود، عمومی ترین شاخص نابسامانی اجتماعی را اندازه گیري درصد رسمی فقر در  ( در2711) 2کاسارا

که عالوه برفقر، نابسامانی اجتماعی با آسیب شناسی  محدوده داده شده یک شهر می داند. کاساردا همچنین تأکید دارد

  شرایط اجتماعی نیز ارتباط دارد.

                                                             
1. Luke Kiddle 

2. Kasara 
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رویه  نشینی )اسکان غیررسمی( از عوارض رشد بی باتوجه به مطالب عنوان شده می توان بیان کرد حاشیه ینابنابر

نامناسب ساختارهاي  عملکرد يشهرنشینی و تمرکز منابع و امکانات در نواحی بزرگ شهري است و این پدیده زاییده

 شهري مدیریت براي را مشکالتی شیه نشینیاز سوي دیگر آسیب هاي ناشی از حا .اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است

 کاهش براي هایی راه کردن پیدا و آن و مشکالت مسائل شناخت مستلزم می آورد. بنابراین مدیریت شهري موثر بوجود

 شود. تر بخش رضایت و تحمل قابل مسئوالن، براي و هم شهروندان براي هم شهر ها ، در زندگی تا است هاي آن آسیب

 پژوهش  یپیشینه
صورت گرفته که می توان به موارد زیر اشاره  و مدیریت شهري تاکنون مطالعات زیادي در زمینه حاشیه نشینی

 نمود.

 هاي شاخص بر تأکید با غیررسمی هايسکونتگاه توانمندسازي"( مقاله اي تحت عنوان1077ملکی و موسوي)

 هايشاخص براساس ها بررسی ایالم( انجام دادند. نتایج شهر غیررسمی محالت :موردي  يشهري )مطالعه خوب حکمروایی

 می کارآمدي نشان و اثربخشی پذیري،مسئولیت شفافیت، عدالت، قانونمندي، پاسخگویی، مشارکت، شهري خوب حکمروایی

 حکمرواییچه  هر اساس، این بر .دارد قرار پایینی سطح در ایالم در شهري خوب حکمروایی از بهرهگیري میزان که دهد

 .شود می کنترل بهتر رسمی غیر اسکان گسترش شود، نظارت و اجرا خوبی به آن هاي شاخص و شهري خوب
 از برخورداري در شهري مناطق نابرابري ارزیابی و ( در مقاله اي تحت عنوان سنجش1399امان پور و همکاران)

 با هدف سنجش نابرابري پژوهش راستا، این دادند. دراهواز( انجام  کالنشهر:موردي توسعه )مطالعه ترکیبی هايشاخص

 از گیري بهره با متغیر و 03انجام شد. از  توسعه ترکیبی هاي شاخص از برخورداري در اهواز کالنشهر شهري درون فضایی

 پژوهش این از حاصل نتایج نماید. تعیین اهواز کالنشهر  موجود در هاي نابرابري میزان و بندي سطح ELECTRE مدل

 نابرابري این و دارد وجود شکاف و نابرابري یافتگی توسعه از نظر مناطق، بین و بوده نامتعادل توسعه، پراکنش دهد می نشان

 شود می و پیشنهاد دهد می نشان را خود کالبدي و درمانی خدماتی، بهداشتی اقتصادي، اجتماعی، مختلف هاي بخش در

 شوند. هدایت متوازن رشد سمت به توسعه هاي شاخص توزیع

اجتماعی  يبا عنوان مطالعه داده بنیاد حاشیه نشینی و توسعه ايمقاله(، در 1391وصالی و قاسمی نژاد )

اجتماعی در بین حاشیه نشینان پاکدشت( به  ي)شناسایی شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهاي تحقق نیافتگی توسعه

دولت محور،  يدر فهم حاشیه نشینان سستی منزلت اجتماعی، ذهنیت توسعه گراین نتیجه رسیدند که شرایط مداخله

خشونت و نگاه حذفی و مسئولیت پذیري و تعلق اجتماعی پایین هستند. راهبردهاي اتخاذ شده در برابر این شرایط خود 

چون گسست اجتماعی حاشیه سازي، حداکثرسازي منافع و تداوم بخشی و زوال عاملیت گرایی هستند که با پیامدهاي هم

گیري منش عادي و فاصله گذاري روانی و مرکزیت اقتصاد در زندگی اجتماعی همراه است که خود را به صورت شکل

 نشان می دهند. « شکننده با محیط و فهم تک بعدي از توسعه

هاي حاشیه  پایدار در محله يبررسی شاخص هاي توسعه با عنوان در مقاله اي ( 1397ملک افضلی و همکاران)

قلعه کامکار قم از مشارکت  ينشین در محله قلعه کامکار قم انجام دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محله

اجتماعی و تعلق شهروندي پایینی برخوردارند و از نظر برخورداري از خدمات ارائه شده در این محله در سطح مطلوبی قرار 

چنین، ناکارآمدي مدیریت شهري از سطوح کالن نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و همندارد، عواملی از قبیل مهاجرت از 

 تا خرد این مسأله را ایجاد و تشدید کرده است.
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-راه يهاي غیررسمی و ارائهبررسی علل شکل گیري اسکان ،تحت عنواندر پایان نامه خود ( 1397) امین زاده

-مورد مطالعه در زمینه يمحدوده که نشان داده (موردي: محله علی آباد بوکاني )مطالعه کاري بهینه جهت ساماندهی آن

کارهاي بهینه جهت کالبدي و شرایط اجتماعی از سطح بسیار نازلی براي ساماندهی برخوردار می باشد و یکی از راه ي

 ساماندهی در این زمینه، در پیوند با مشارکت و توان مردمی می باشد. 

 ينمونه)اي شهري ( مقاله اي تحت عنوان؛ رویکردهاي توانمندسازي مناطق حاشیه1393) رانصفرآبادي و همکا

به این نتیجه رسیدند که عوامل بر اساس شدت اثرگذاري در توانمندسازي محله به صورت زیست  (آباد یزد موردي: حسن

اختی و مهارت آموزي اولویت بندي ورزشی، مشارکتی، کالبدي، اقتصادي، زیرس -محیطی، اجتماعی، آموزشی، درمانی 

 شدند.

 نشینی در کالنشهرها(( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه1393) رضایی و همکاران

)به بررسی و تحلیل اثرات اجتماعی آن در شهر شیراز پرداختند. نتایج  موردي: محالت حاشیه نشین شهر شیراز يمطالعه

معکوسی وجود دارد و  يآن است که بین تعادل اجتماعی، امنیت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی رابطهتحقیق بیانگر 

تر خواهد بود. در نهایت با توجه به نتایج تر باشد وضعیت اجتماعی نامتعادلهرچه میزان و تعداد حاشیه نشینان بیش

 ناطق حاشیه نشین شهر شیراز ارائه گردیده است.کارهاي مناسب براي ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی در مپژوهش راه

 شهر در غیررسمی هاي سکونتگاه توانمندسازي و پژوهشی تحت عنوان ساماندهی (1390حیدري و لطفی )

جمعیت در این محله نسبت به شهر  رشد نرخ بودن پایین رغم علی که دهد می نشان پژوهش هاي زنجان انجام دادند. یافته

 از حاصل نتایج چنینهمت. اس شده منجر مسکونی يسرانه سطح کاهش به نتیجه در و بوده باال جمعیت تراکم زنجان ،

 اسالم يمحلّه در مسکن خصوص شاخص به کالبدي، و اجتماعی هاي شاخص استاندارد سطح بودن پایین از حاکی پژوهش

 .باشد می زنجان شهر به نسبت آباد

 بین در اجتماعی هاي آسیب گستره علل شناختی جامعه اي به بررسی مقاله(  در 1391) توسلی و نور مرادي

 دزدي جنسی، انحرافات نشان داد که پژوهش هاي تهران در منطقه خاك سفید پرداختند. یافته شهر هاي نشین حاشیه

 ترینمهم .اند مواجه آن با منطقه این ساکنان که سفید است خاك اجتماعی هاي آسیب ترینمهم از امنیت ونداشتن

 و مصلحین عاجل واقدامات سفید خاك در امنیتی وپلیس نیروهاي تربیش چه هر استقرار پاسخگویان يخواسته و پیشنهاد

 .است اجتماعی موثر ومداخالت مدار ریزي هاي درمان برنامه طریق از آسیب این وکنترل کاهش جهت جامعه نمسئوال

جرائم شهري را تحت تأثیر فضاي ، نظریه بی نظمی اجتماعی( در کتابی تحت عنوان 2712) 1کلیفورد شاو

مناطق خاص شهري می داند . وي با اخذ آمار و اطالعات مناطق خاص شهر از دادگاه و پلیس به مناطقی رسید که ویژگی 

به طور کلی بزهکاران مناطق حاشیه  -1 هاي حاشیه نشینی داشتند و به گتو معروفند، یافته هاي اصلی پژوهش عبارتند از:

در مناطق حاشیه اي، سنت هاي  -2از حیث ضریب هوشی و شخصیتی با بزهکار ان مناطق دیگر ، تفاوت معنادار ي ندارند

ها محله ها، رفتار افراد را کنترل می کنند، به طور عمده از هم عرفی، نهادهاي محله اي و افکار عمومی که از طریق آن

مواد مخدر،  مناطق حاشیه اي، فرصت ها ي متعددي را براي فعالیت مجرمان از جمله خرید و فروش -3فروپاشیده اند 

 -کارانه و متجاوزانه و منافی عفت و غیره در اختیار مجرمان قرار می دهند. اموال مسروقه، مشروبات الکلی، اعمال خراب

 سنین کودکی به عنوان بخشی از بازي ها شروع می شوند.فعالیت هاي بزهکارانه در این مناطق از همان 

به بررسی جوامع حاشیه نشین و نهادهاي حافظت محلی مورد نپال  ي خود در مقاله(، 2713) 2دهال و همکاران

در منطقه ي آناپورا پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی مشارکت مردم در تأمین اجتماعی خود است. نتایج نشان می 

ها در امور حداقلی بود، که گروه هاي حاشیه اي که در نهادهاي محلی مشارکت داشتند، به دلیل اینکه نمایندگی آندهد 

                                                             
1. Shaw 

2.Dehal et al 
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امر منجر به معناداري مشارکت و توانمند سازي جهت نفوذ مؤثر بر تصمیمات در برنامه هاي توسعه و تأمین اجتماعی نمی 

 شد.

 پژوهش روش
شهر  کریم آباد يهناحی ثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهريأعه شناختی تبررسی جام حاضر، پژوهش اصلی هدف

 ياست. شیوه پیمایشی هاه داد گردآوري يشیوه تحلیلی و -ماهیت پژوهش توصیفی کریم آباد است. يهناحیزاهدان در 

کریم آباد زاهدان  يهناحیجغرافیایی و مکانی پژوهش،  يهمحدود .گرد آوري اطالعات و داده ها کتابخانه اي و میدانی است

 است. 

 

 نمونه گیری یشیوه و آماری یهنمون و جامعه
واحد آماري، سرپرست خانوار و ابزار گرد آوري اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته است. متغیرهاي مورد 

گویه هاي مدیریت شهري در قالب پرسشنامه اجتماعی، فرهنگی، کالبدي و زیست محیطی و  بررسی، متغیرهاي اقتصادي،

 هاي تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي ساختار کلی پرسشنامه هستند.

کریم آباد شهر زاهدان است که با روش  يهناحیسال در  11آماري، شهروندان باالي  يهدر این پژوهش جامع

پرسشنامه بدین منظور  373فی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخاب می گردد. که حدود نمونه برداري تصاد

 استفاده شد

 :کوکران نیز به صورت زیر است يحجم نمونه يفرمول اصلی محاسبه
 (1ی)رابطه

 
 

اساس این روش،  براي تجزیه و تحلیل اطالعات از روش آماري توصیفی تحلیلی و استنباطی  استفاده شد.  بر

اطالعات جمع آوري شده به صورت جدول هاي توزیع فراوانی، پارامترهاي آماري و نمودارها مورد تحلیل قرار گرفت. از 

شاخص هاي آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار براي بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به 

استفاده شد. و از تکنیک هاي مدل یابی معادالت ساختاري جهت آزمون فرضیه هاي هاي عمومی پاسخگویان ویژگی

 جهت تحلیل موارد فوق استفاده شد. SPSSاستفاده می شود  در بسته نرم افزاري 

 

 روایی و اعتبار ابزار سنجش
گیري تا چه اندازه نتایج دهد ابزار اندازهگیري است که نشان میهاي فنی ابزار اندازه قابلیت پایائی یکی از ویژگی

-پایایی، ضریب آلفاي کرونباخ است. جهت محاسبه يهاي محاسبهدهد. یکی از روشیکسانی در شرایط مشابه به دست می

آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرات هر سؤال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از  ي

محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه  7/7ریب آن را محاسبه نمود. چنانچه ضریب آلفاي کرونباخ بیش از فرمول زیر مقدار ض

 شود. مطلوب ارزیابی می
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α  ،ضریب آلفاي کرونباخ =K ها ي پرسشنامه،  = تعداد سوالSi²  واریانس سوال =i  ام وSx² واریانس کل آزمون = 

محاسبه شده است و نشان  7.7آلفاي کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش براي تمامی پرسشنامه ها باالتر از ضریب 

 .این مطلب است که پرسشنامه ها از پایایی مطلوبی برخوردارند يدهنده

 

 برای محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه های پژوهش SPSSبرونداد نرم افزار (. 2جدول)

 آلفای کرونباخ ضریب نماد متغیر

 Economic 928/0 اقتصادی

 Physical 908/0 کالبدی-فیزیکی

 Env Service 777/0 زیست محیطی-خدماتی

 Urban M 798/0 مدیریت شهری

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
کریم آباد از قدیمی ترین نواحی حاشیه نشین شهر زاهدان است، در پی تصویب طرح مهندسین مشاور  يناحیه

درجه و  29در  این ناحیهمختصات جغرافیایی  قانونی شهر قرار گرفت. يکریم آباد در محدوده ناحیه1337امکو در سال 

طول شرقی می باشد و ارتفاع آن از سطح دریا  به  يثانیه 17دقیقه و  33درجه،  77ثانیه عرض شمالی و  17دقیقه و   29

 متر  می رسد.  1377حدود 

که  استنفر جمعیت  17117داراي جمعیتی معادل   91سال  کریم آباد براساس اخرین آمار ارائه شدهي ناحیه

صد آن را مهاجران در 33خانوار در آن سکونت دارند که بیش از  2307نفر مرد  می باشد و تعداد  1117نفر زن و  1773

ي شهر زاهدان به شمار می آید؛ این ناحیه در شرق زاهدان و حاشیهنواحی افغان تشکیل می دادند و از فقیرترین نواحی و 

 (.1391دفتر تسهیل گري شهرداري،  هاي گزارش) در مجاورت فرودگاه این شهر قرار دارد

 زندگی سطح انتظارات و سطح يفاصله اي، حاشیه و نابسامان هاي سکونتگاه دیگر کریم آباد همانند يناحیه در

 از هاآن اغلب توقعات سطح است، زده دامن اضطراب ساکنان و یأس سرخوردگی، به شکاف، این و باالست العاده فوق واقعی،

 .دانند می خود هاي نیاز از دیگر بسیاري رفع و شهري خدمات تمامی يئهارا لئومس حکومت را و است زیاد مرکزي حکومت

و در  گیرد.متر مربع را در برمی 311313 سکونتگاه می باشد که مساحتی معادل 2712کریم آباد داراي  يناحیه

 غرب و شرق جنوب، هاي خوشه که گردد می مالحظه .متر مربع وجود دارد 33320مرکز آموزشی معادل  11 يهناحیکل 

 عالوه برخوردارند. به شهر پنج و یک يخوشه دو به نسبت تري پایین میانگین از دارند قرار ها در آن اي حاشیه محالت که

 و بوده فعالیت مشغول پایین در مشاغل ها محله این در ساکن خانوارهاي سرپرست که دهد می نشان شغلی منزلت شاخص

 هایی خوشه به مربوط مسکونی واحد زیربناي ترینو کم درآمدها ترین کم چنینهم. است پایین ها آن شغلی منزلت ينمره

 (.1391دفتر تسهیل گري شهرداري،  هايگزارش) اند شده واقع آن در ها محله این که باشد می
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 خذ: سایت شهرداری زاهدان(أ)م شهرزاهدان کریم آباد یناحیه . موقعیت جغرافیایی1شکل

  داده ها تجزیه و تحلیل
 دهندگان های عمومی پاسخ ویژگی

هاي آمار توصیفی استفاده شده است. فراوانی  دهندگان از شاخص عمومی پاسخ هاي توصیف ویژگی جهت

سن، میزان تحصیالت، ساختار شغلی، مدت اقامت، میزان درآمد و تابعیت وضعیت تأهل، دهندگان براساس جنسیت،  پاسخ

 مورد بررسی قرار گرفته است  7تا  3در جداول 

  

 فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت و وضعیت تاهل. توزیع 2جدول 

درصد فراوانی  درصد فراوانی جنسیت

 تجمعی

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 3/37 137 مجرد 2/77 2/77 232 مرد

 3/73 231 متأهل 177 1/32 123 زن

 177 373 کل 177 373 کل

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.
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 و شغل دهندگان براساس تحصیالت . توزیع فراوانی پاسخ4جدول 

درصد فراوانی  درصد فراوانی تحصیالت

 تجمعی

ساختار 

 شغلی

درصد  درصد فراوانی

فراوانی 

 تجمعی

 3/3 3/3 27 کارمند 2/13 2/13 37 بی سواد
 0/30 1/09 110 شغل آزاد 7/07 1/20 93 زیردیپلم

 3/77 1/7 23 کارگر فصلی 1/70 1/30 121 دیپلم

 9/12 0/22 10 خانه دار 3/11 0/10 30 لیسانس

فوق لیسانس 

 و باالتر
 177 1/17 70 بیکار 177 3/11 03

 177 373 کل 177 373 کل

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

 

 . توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدت اقامت و سن2جدول 
درصد فراوانی  درصد فراوانی مدت اقامت

 تجمعی

درصد  درصد فراوانی سن

فراوانی 

 تجمعی

 7/31 7/31 119 سال 27-37 1/9 1/9 30 سال 17کمتر از 

 2/79 3/07 171 سال 37-03 3/39 3/17 71 سال 13-17

 9/93 7/10 33 سال 03-73 1/37 3/31 111 سال 27-13

 177 1/7 23 سال 73بیشتر از  9/70 1/11 71 سال 23-27

 177 373 کل 177 1/23 90 سال به باال 23 

 177 373 کل 

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

 

 . توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس میزان درآمد و تابعیت7جدول 

میزان 

 درآمد

درصد  درصد فراوانی تابعیت درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی

فراوانی 

 تجمعی

 7/97 7/97 377 ایرانی 7/77 7/77 223 میلیون 1زیر 

 7/97 7/77 7 افغانی 9/17 7/29 171 میلیون 2-1

 7/97 7/77 7 پاکستانی 9/90 7/1 37 میلیون 2-2

میلیون به  2

 باال
سایر  177 1/3 19

 کشورها

13 7/0 177 

 177 373 کل 177 373 کل

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

 

مدیریت شهري زیست محیطی و  -کالبدي، خدماتی -در پاسخ به چگونگی وضعیت اقتصادي، وضعیت فیزیکی

تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که شرابط در تمامی ابعاد متوسط رو به پایین می باشد و در این میان مدیریت شهري با 

 چنین مطابق با نتایج حاصل از(، هم7ترین میانگین نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتري داشت )جدول با بیش 737/3
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زیست  -، خدماتی171/7کالبدي-، فیزیکی797/7معناداري براي متغیرهاي اقتصادي،اسمیرنوف مقدار  -آزمون کولموگروف

 نشان داد. 731/7و مدیریت شهري 777/7محیطی

 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش6جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نماد متغیر

 Economic 717/3 397/7 333/7 333/7- 771/7 اقتصادی

 Physical 331/3 712/7 373/7 971/7- 137/7 کالبدی-فیزیکی

زیست -خدماتی

 محیطی

Env Service 377/3 337/7 373/7 217/7- 717/1 

 -Urban M 737/3 077/7 221/7 212/7- 719/7 مدیریت شهری

 

 آزمون فرضیه های پژوهش
 ي متغیرها استفاده شده استرابطهجهت بررسی فرضیه هاي پژوهش از مدل معادالت ساختاري براي سنجش 

 (.2و3)شکل
 

 
 

 . نتایج تائید مدل نهایی ارتباط بین متغیرهای تحقیق2شکل 
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 . نتایج آزمون فرضیه ها7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tآماره  بارعاملی فرضیه ها

value 
 تایید/رد

مؤلفه های اقتصادی و مدیریت شهری شهر زاهدان رابطه  بین

 معناداری وجود دارد.

 تأیید 73/13 17/7

کالبدی و مدیریت شهری شهر زاهدان -بین مؤلفه های فیزیکی

 رابطه معناداری وجود دارد.

 تأیید 37/13 71/7

زیست محیطی و مدیریت شهری شهر -بین مؤلفه های خدماتی

 وجود دارد. زاهدان رابطه معناداری

 تأیید 93/12 33/7

رابطه معناداری بین تحصیالت و مدیریت شهری شهر زاهدان 

 .وجود دارد

 تأیید 721/7 -

رابطه بین ساختار شغلی و مدیریت شهری شهر زاهدان 

 .معناداری وجود دارد

 تأیید 713/7 -

رابطه معناداری بین مدت اقامت و مدیریت شهری شهر زاهدان 

 .وجود دارد

 تأیید 707/7 -

رابطه معناداری وجود بین درآمد و مدیریت شهری شهر زاهدان 

 دارد.

 تأیید 731/7 -

 نتایج تائید مدل نهایی ارتباط بین متغیرهای تحقیق   t-value . آماره2شکل
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 شاخص های نیکوئی برازش مدل ساختاری پژوهش -2جدول
 (NNFI)  (NFI)  (AGFI)  (GFI)  (RMSEA)  (X2/df)  شاخص هاي برازندگی

 >9/7 >9/7 >9/7 >9/7 <73/7 3-1 مقادیر  قابل قبول

 93/7 92/7 91/7 93/7 712/7 71/1 مقادیر محاسبه شده

 محاسبات نگارندگان

 

 .مؤلفه های اقتصادی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار است ی اول:فرضیه

برابر اقتصادي بر مدیریت شهري شهر زاهدان شدت تأثیرگذاري متغیر  (3و  2)شکل پژوهش  بر طبق مدل اصلی

آزمون  tدهد همبستگی بسیار قوي و مطلوبی میان این دو متغیر وجود دارد. آماره  محاسبه شده است که نشان می717/7

دهد همبستگی  بوده و نشان می 97/1% یعنی 3در سطح خطاي  tتر ازمقدار بحرانی بدست آمده است که بزرگ 73/13نیز 

 گردد. ایید میي اول پژوهش تمشاهده شده معنادار است. بنابراین فرضیه

 

 .کالبدی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار است-مؤلفه های فیزیکی ی دوم:فرضیه
کالبدي بر مدیریت شهري شهر -فیزیکیشدت تأثیرگذاري متغیر  (3و  2)شکل پژوهش  بر طبق مدل اصلی

دهد همبستگی بسیار قوي و مطلوبی میان این دو متغیر وجود دارد.  محاسبه شده است که نشان می 71/7برابر زاهدان 

بوده و نشان  97/1% یعنی 3در سطح خطاي  tبدست آمده است که بزرگتر ازمقدار بحرانی  37/13آزمون نیز  tآماره 

 .گردد وم پژوهش تایید میي ددهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین فرضیه می

 

 زیست محیطی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار است.-مؤلفه های خدماتی ی سوم:فرضیه

زیست محیطی بر مدیریت شهري -خدماتیشدت تأثیرگذاري متغیر  (3و  2)شکل پژوهش  بر طبق مدل اصلی

بسیار قوي و مطلوبی میان این دو متغیر وجود دهد همبستگی  محاسبه شده است که نشان می 33/7برابر شهر زاهدان 

بوده و  97/1% یعنی 3در سطح خطاي  tبدست آمده است که بزرگتر ازمقدار بحرانی  93/12آزمون نیز  t يدارد. آماره

 .گردد ي سوم پژوهش تایید میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین فرضیه نشان می

 

 .های جمعیت شناختی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار استمؤلفه  ی چهارم:فرضیه

، با توجه به اینکه مقدار معناداري محاسبه شده( و مقدار معناداري 1هاي مندرج در جدول ) با توجه به یافته

درآمد  درصد می توان گفت: عامل تحصیالت، ساختار شغلی، مدت اقامت و 93بدست آمده است، با اطمینان  73/7کمتر از 

 پژوهش تایید می شود. يفرضیهبر مدیریت شهري شهر زاهدان تاثیرگذار است و 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 توان می را شهري فقر گسترش بازتاب. شوند می تلقی شهري فقر از نمادي و بازتاب رسمی غیر هايسکونتگاه

 خدمات از برخورداري میزان کاهش چارچوب در و شهر کل يهپیکر از مسکونی نواحی از ايپاره کالبدي درگسست

 گونه این در ها گروه از ايپاره اجتماعی انزواي و شدن رانده حاشیه به دیگر سوي از و سکونت کیفیتاجتماعی، شهري،

 .ها مشاهده کردسکونتگاه
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کریم آباد  يشهري در ناحیه مدیریت بر نشینی حاشیه ثیرتأ شناختی جامعه نتایج پژوهش حاضر با هدف بررسی

تر افراد پاسخ دهنده داراي تحصیالت دیپلم به پایین و میزان درآمد کمتر از یک است که بیش آن بیانگرشهر زاهدان 

در منطقه  اجتماعی هاي این مسایل بستري براي آسیب يمیلیون تومان و داراي مشاغل آزاد و کارگري بودند که همه

اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت.  -ده از آزمون کولموگروففراهم خواهد نمود. در ادامه با استفا

-، فیزیکی797/7اسمیرنوف مقدار معناداري براي متغیرهاي اقتصادي، -مطابق با نتایج حاصل از آزمون کولموگروف

ي نیز نشان داد هاي فرض آمارنتایج آزمون بود.731/7و مدیریت شهري 777/7زیست محیطی-، خدماتی171/7کالبدي

کریم آباد  يناحیهزیست محیطی و جمعیت شناختی بر مدیریت شهري  -کالبدي، خدماتی -مؤلفه هاي اقتصادي، فیزیکی

 ثیرگذار است.أشهر زاهدان ت

در مقایسه با سایر مطالعات مشخص شد که همسو با پژوهش حاضر، در پژوهشی که غالمی و همکاران در سال 

( به انجام رساندند به شهر تهرانمطالعه موردي کالن)عوامل اقتصادي و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران و با عنوان  1392

 ثیرگذار است.أاین نتیجه دست یافتند که درآمد خانواده بر حاشیه نشینی ت

-هرا و شکل گیري علل بررسی و با عنوان 1393همسو با پژوهش حاضر، در پژوهشی که بزي و همکاران در سال 

توانمندسازي به انجام رساندند به این نتیجه دست یافتند که مدت اقامت و  تأکید بر با زابل شهر حاشیه نشینی مقابله کار

سطح تحصیالت بر حاشیه نشینی تاثیرگذار است. همسو با پژوهش حاضر، در پژوهشی که علیزاده اقدم و محمدامینی در 

( به انجام مطالعه موردي کالنشهر تهران)عوامل اقتصادي و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران و با عنوان  1391سال 

 ثیرگذار است.درآمد خانواده بر حاشیه نشینی تأ رساندند به این نتیجه دست یافتند که

ر بررسی عوامل موثر بو با عنوان  1391همسو با پژوهش حاضر، در پژوهشی که زنگی آبادي و مبارکی در سال 

به انجام  شکل گیري حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامدهاي آن مطالعه موردي )محالت احمدآباد، کوي بهشتی، خلیل آباد(

رساندند به این نتیجه دست یافتند که عوامل اقتصادي بر حاشیه نشینی تاثیرگذار است. همسو با پژوهش حاضر، در 

فیزیکی مناطق حاشیه  يبررسی روند رشد کالبدي و توسعهبا عنوان و  1393پژوهشی که بابایی اقدم و همکاران در سال 

به انجام رساندند به این نتیجه  نشین و تأثیر آن بر وضعیت شهرنشینی کالن شهرهاي ایران مطالعه موردي: شهرك حجت

روند توجه به  شهرك حجت از نظر اسکان جمعیت مهاجر و تعدیل وضعیت شهرنشینی شهر مشهد بادست یافتند که 

 فزاینده جمعیت آن نقش مثبتی را ایفا کرده است. 

الگوي زیست حاشیه، تهدیدي و با عنوان  1397همسو با پژوهش حاضر، در پژوهشی که نقدي و زارع در سال 

به انجام رساندند به این نتیجه دست یافتند تاثیر محیز زیست بر حاشیه نشینی  براي توسعه و سالمت پایدار شهري

 ي براي توسعه و سالمت پایدار شهري می باشد.تهدیدي جد

 نبود بیکاري، و فقر وجود نشین حاشیه محالت مسائل ترینمهم در یررسی نتایج فرضیه هاي می توان گفت

 می محالت این به شهرداري رسیدگی عدم و اقتصادي -هاي اجتماعی عدالتی بی اجتماعی، هاي آسیب انواع وجود و امنیت

 باشد. 

شهر زاهدان است مورد بررسی قرار گرفته است.  نشین کریم آباد که جزء مناطق حاشیه يناحیه پژوهش، این در

 از خارج مجوز و بدون و داده جاي خود در را درآمد کم و فقیر طبقه مجموع در و تهی دستان عمدتا مناطق حاشیه نشین

شهرها  قانونی يمحدوده از خارج یا درون در (تفصیلی و جامع هاي طرح) شهري يتوسعه قانونی و رسمی ریزي برنامه

 فرهنگی و اجتماعی رفاهی، خدمات از برخورداري و کالبدي هاي ویژگی نظر از و هستند مالکیت فاقد عمدتا اند آمده بوجود

 .هستند کمبود دچار شدیدا شهري و زیرساخت هاي

دارد و می بایست توسط مدیریت  ساختار اقتصادي ضعف از نشان که باشد می شهريکالن معضل یک پدیده این 

شهري مناسب حل و فصل گردد. از این رو توصیه می شود جهت رفع این مشکالت اقداماتی همچون؛ ایجاد نظامی جهت 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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بهره مندي حاشیه نشینان از شبکه هاي زیر بنایی و خدمات شهري، آموزشی و بهداشتی، ساخت و عرضه مسکن ارزان 

مین ت براي اقشار کم درآمد، یارانه تأار کم درآمد، ایجاد و احداث خانه هاي مسکونی اجاره اي ارزان قیمقیمت براي اقش

مسکن مناسب به اقشار کم درآمد، ایجاد شهرك هاي کارگرنشین یا کم درآمدنشین در نزدیکی شهرهاي بزرگ، احداث 

واقع؛ علل شکل  رهاي حاشیه نشین انجام گیرد. درکارگاه هاي کوچک در نزدیکی شهرهاي بزرگ براي رفع بیکاري خانوا

گیري حاشیه نشینی شهر زاهدان ناشی از عوامل اقتصادي مانند نداشتن شغل و درآمد روستاییان ناشی از خشک سالی 

هاي اخیر می باشد. براي حل این مشکل نیز باید به عوامل اقتصادي مانند اشتغال حاشیه نشینان با افزایش آموزش مهارت 

اي توجه شود. تأمین منابع مالی مورد نیاز توانمندسازي از طرف دولت می تواند به تسریع روند هاي فنی و حرفه

 توانمندسازي حاشیه نشینان زاهدان کمک کند.

  آن ي دهنده تشکیل هاي سیستم و طرف یک از حیطم هاي سیستم تأثیر تحت همواره شهر کالبدي سیستم

 یا کارآیی کاربري ها، همجواري یا مکانی ترکیب یابی و مکان مختلف، کاربري هاي تراکم زمینی، کابري هاي انواع)

 و مطلوب زندگی) هدف تحقق مسیر در و شده دچار دگرگونی دیگر، طرف از (فضاها عملکرد کاهش و فضاها فرسودگی

 و کیفی سطح تحقق براي که خود، تعادل از شهري سیستم تا موجب شده وضعیت این .شوند می اختالل دچار (عادالنه

 جاي به شهري، فضاهاي یا ها کاربري یا عناصر بازده رهگذر این از و شود شده خارج گرفته نظر در زندگی از خاصی یمّک

  .رود می یشپ زندگی سطح کیفیت کاهش مسیر در و گشته دور از آن عمالً تعادل، سوي به گرایش

 زیست، محیط تخریب طوالنی، تأخیرهاي شهري، درون سفرهاي گرانی به صورت شهرها در امروزه موضوع، این

 و فشرده اداري مراکز احی طر به مسکونی مناطق کنار در ناسالم تولیدي مراکز ایجاد غیر قانونی، مسکونی مناطق پیدایش

به  مسکونی فضاهاي تبدیل و باغ ها رفتن بین از نامتناسب، و آلوده و شلوغ پارك هاي شهر، مرکز به غیراستاندارد نزدیک

 یا ها، پاساژها، شهرك مانند جدید فضاهاي ایجاد یا و کاربري ها برخی عملکرد تغییر و ماندن استفاده بال تجاري، فضاهاي

بخش  تغییر عملکرد یا جدید، تعطیلی هاي هسته به شهر اصلی يهسته عملکرد انتقال مانند شهر، مکانی موقعیت تغییر

 .شود می دیده روشنی به شهر، فضاهاي از هایی

 در آباد کریم که نشان دادند آن تعدیل راهکارهاي و شهري هاي نشینی؛ ناهنجاري حاشیه درمحققان  از این رو 

 درصد باالیی از میدانی گیري از نمونه حاصل نتایج اساس بر که است شهر این حاشیه نشین نواحی از یکی زاهدان، شرق

 اند، آمده به زاهدان بلوچستان و سیستان استان نواحی سایر از که مهاجران روستایی و افغانی مهاجران را جمعیت آن

 اقتصاد، رسمی غیر بخش در و مهارت سواد سطح بودن پایین علت به آباد در کریم ساکن جمعیت يعمده .دهد می تشکیل

 .کنند می زندگی اتاق یا دو یک در تنها اکثر خانوارها .اند آورده رو کاذب هايشغل به و جذب

 فضاهاي و فاضالب مسیرهاي روباز وجود چنین،هم .هستند ساختماني پروانه فاقداکثر واحدهاي مسکونی 

 این در نشینی حاشیه کالبدي-آثار فیزیکی دیگر از گردیده، ها بیماري انواع شیوع به که منجر شهر سطح در غیربهداشتی

ي هاي توسعه ي فیزیکی شهري بعنوان یک ضرورت اساسی در برنامهمی باشد. در نتیجه با توجه به توسعه شهري يناحیه

ریزي و مدیریت کالبدي شهرها درخور اهمیت می باشد. برنامه-هاي فیزیکی شهري، اهمیت این موضوع در تقویت جبهه

کالبدي شهر مجموعه اي از فضاها، -سیستم فیزیکی ي شهر قرار گیرد کهي مطالعات و توسعهشهري وقتی می تواند پایه

 ها باشد. کاربري هاي مختلف و شبکه هاي ارتباطی بین آن

کالبدي یک شهر، باید قبل از هر چیز بستر طبیعی شهر  -ي فیزیکیاز این رو؛ هنگام برنامه ریزي براي توسعه

شهر بازدهی دلخواه را داشته باشد، باید متناسب با پویایی کالبدي -ي فیزیکی که توسعهمورد بررسی قرار گیرد و براي این

زندگی در داخل شهر باالست، غالباً مهاجران به حاشیه پناه آورده و  يهکه هزینچنین با توجه به اینمحیط تنظیم شود. هم
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ي ر نیز به وسیلهصاحب می نمایند که این ام و ساز غیر مجاز بر روي اراضی کشاورزي و زمین هاي بیاقدام به ساخت

 مدیریت شهري می بایست مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.

 از امکانات را خود سهم آن ساکنان زود یا دیر که نشین مسکونی حاشیه مناطق ایجاد و غیرمجاز وسازهايساخت

 اختالل در کند. می ایجاد ها شهرداري زیست محیطی و شهري، بویژه براي مدیریت را مشکالتی کرد، خواهند طلب شهري

 فاضالب و شبکه آب در نارسایی برق، ولتاژ افت شهري، زیست آلودگی محیط ها، بیماري افزایش شهري، شد و آمد يشبکه

 بود.  خواهند شهري يهپیکرِ بر نشینی حاشیه جمله پیامدهاي از دیگر مشکالت بسیاري و

از جمعیت و حتی اشتغال ساکنان رسمی یا غیر که حاشیه ها بخش قابل توجهی در حال حاضر با توجه به این

ي اول با بکارگیري سیاست هایی با برخورد رسمی شهرها را در خود جاي می دهند، پس مسئوالن امر می بایست در وهله

ي اجتماعی حاشیه هاي شهري کمک نموده و اقداماتی همچون؛ رفع کمبودهاي بهداشتی، ریشه اي و منطقی به توسعه

بهداشت و دلبستگی اهالی به  -خدمات آموزشی و رفاهی، بهسازي کالبدي فیزیکی که منجر به رونق اقتصاديدسترسی به 

محیط و محله می گردد، بهبود کیفیت آسفالت معابر، جمع آوري زباله، جدول کشی مناسب معابر، اشباع شبکه هاي 

 زیربنایی و ... را در دستور کار خود قرار دهد.

اشتغال ضمن جلوگیري از بسیاري از آثار سوء بیکاري در بلندمدت  يتوسعهخصوصی سازي و تواند با  دولت می

-چنین اقدام الزم براي ادامهنشینی را هم کاهش دهد. همبا کاهش متغیر حضور تعداد اعضاي بیکار در یک خانواده، حاشیه

ها جلوگیري کند که این می تواند از مهاجرت آني تحصیل، ایجاد شغل مناسب و کارا به همراه درآمد مناسب براي افراد، 

نی در بلندمدت خواهد داشت. ایجاد ساختار شغلی با درآمد مناسب و اعطاي تسهیالت ینشامر اثر مجددي بر کاهش حاشیه

مناسب مسکن و احداث زمین در مشارکت براي ساخت و سیاست هایی از این دست خود عاملی براي کنترل قیمت مسکن 

 ي آن مهاجرین به سمت حاشیه سوق نخواهد یافت.ود که در نتیجهخواهد ب

 در ادامه پیشنهاداتی بصورت کلی جهت کمک به کاهش حاشیه نشینی ارائه می گردد؛

 زیرا این امر موجب  ؛هاتر به آنتقویت شهرهاي میانی و کوچک استان و تخصیص بودجه هاي عمرانی بیش

ها خواهد شد و از شدت مهاجرت و مشکالت حاشیه نشینی ی به آنجذب تعداد زیادي از مهاجرین روستای

 در شـهر زاهدان کاسته خواهد شد.

  تشویق و ترغیب ساکنان روستا و شهرهاي کوچک به صنایع دستی و تأمین حداقل مطلوب اشتغال از این

 .راه

 اطق حاشیه زمینه سازي و تشویق بخش خصوصی و عمومی در عرضه مساکن ارزان قیمت به ساکنین من

نشـین و اعطـاي وام هاي مربوطه به همراه برقراري بیمه آنها به دلیل کاهش ریسک عدم بازگشت سرمایه 

 گذاري.

  ایجاد اشتغال و کار آفرینی براي حاشیه نشینان به خصوص در بخش هـاي تولیـدي، بـه منظـور کـاهش

و و افزایش درآمـد و کـاهش فقـر و بیکـاري و اشتغال در اقتصاد غیررسمی و شغلهاي کاذب از یک س

 ها و گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادي.بهبـود کیفیـت زندگی آن

  برنامه ریزي هاي اجتماعی و فرهنگی، درازمدت و کوتاه مدت توسط مسئوالن و برنامه ریزان ذیربط به

 .منظور ارتقاء فرهنگ حاشیه نشینان و جذب مشارکت آنان در نظام شهري

 و اعتبارت کشاورزي به روستاییان در سطح استان و جلوگیري از مهاجرت به شهر زاهدان اعطا وام و. 

 .باال بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی، بهداشت در روستاها و شهرهاي کوچک 
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