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 3111بهار-31شماره-جغرافیا و توسعه

 13/1/3111:وصول مقاله

 5/31/3111:تایید نهایی

 31-311صفحات

 حاشیه نشین در شهر اصفهان مناطق  گیري تحلیلی بر علل اصلی شكل

 منطقه ارزنان و دارك :موردي نمونه

 1حمید رضا وارثی                                                                                         3رسول ربانی

 دانشگاه اصفهان  جغرافیا استادیار گروه                       دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان 

 زهرا طاهري

 جامعه شناسی دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد

 چكیده 

و به طوور اوام منواطق      ،یه نشینی در شهر اصفهانهدف از مقاله حاضر، تحلیلی پیرامون علل اصلی شكل گیري حاش

ات مطرح شده، به علل اصلی شوكل گیوري   به فرضیّ توجّهآن تالش شده است، تا با  که در  باشد یارزنان و دارك این شهر م

 تقومیّمسكن و زمین و  تهیّهسهولت  -رفاهی، آموزشی، بهداشتی -علل اقتصادي، طبیعی، امكانات : حاشیه نشینی همانند

نیز استفاده ( اسنادي)ته از روش کتابخانه ايبوده و البّ(  survey)روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی. شود توجّهگرایی 

نفر از سواکنان منواطق    111است که توزیع آن به صورت تصادفی در بین ( Quota)شیوه نمونه گیري سهمیه اي. شده است

جاذبه ها و )عوامل اقتصادي: هاي مستقل پژوهش عبارتند ازمتغیّروضیح است که الزم به ت. ارزنان و دارك صورت گرفته است

 متغیّور و  قومیّوت گرایی، نوع شغل و نووع   قومیّتمسكن و زمین،  تهیّه، عوامل طبیعی آسیب زا، امكانات، سهولت (دافعه ها

. استفاده شده اسوت SPSS رنرم افزاره هاي متناسب دآمارهاي پژوهش ازمتغیّربراي آزمون . وابسته حاشیه نشینی می باشد

، امكانوات،  (جاذبه هاو دافعه ها)هاي عوامل اقتصاديمتغیّرنتایج به دست آمده، حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین 

 عوامول  متغیّرو نوع شغل با حاشیه نشینی و عدم وجود ارتباط بین  قومیّتگرایی، نوع  قومیّتمسكن و زمین ،  تهیّهسهولت 

 .طبیعی آسیب زا باحاشیه نشینی می باشد

نوع شغل،  یعی آسیب زا،بگرایی، جاذبه ها و دافعه هاي اقتصادي، عوامل ط قومیّتحاشیه نشینی، مهاجرت،  :کلیدواژگان

 .مسكن و زمین تهیّهسهولت 

 مقدمه 

توهبا  نبداد     پديده حاشيه نشيني ريشه در تاريخ زندگي اجتماعي انسانها دارد و تبلور آن در قالب  گ 

ايب  پديبده در   . آن تحت عنوان سكونتگاه ها  فقير در جوامع كهنسال نام برده انبد  و از. مذهبي بوده است

شبمار مهباجري     يو افباايش بب   يو پيدايش شهرنشين يصنعت  امروزيش  با پديد آمدن سرمايه دار  معنا

ا  توسبعه نيافتبه رشبد و توسبعه     و سپس دركشوره  به شهرها  نخست در دل جهان سرمايه دار يروستاي

نمايان شدن مسائل و مشكالت اجتماعي فراواني بوده كه از مهب  تبري      پيامد چني  استثمار. نموده است
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آن مي توان به اختالل در بازار اقتصاد  اي  كشورها و بروز بيكار  و مهاجرت روستاييان به شهرها و شبكل  

 .گير  و گسترش حاشيه نشيني اشاره كرد

ستاييان مهاجر به داليل مختلف مانند جاذبه ها  شهرها  بارگ مانند درآمد بهتر  پيبداكردن شب ل   رو

 به سو  شهرها كه از ...بيكار   عدم امكانات رفاهي و بهداشتي و و دافعه ها  زادگاه خود مانند ....مناس  و

نداشت  پول كافي و شب ل مناسب     بهتر از روستاها بودند  هجوم آورده و به دليل لحاظ امكانات و جاذبه ها

 به طبور  . مجبور به سكونت در مناطق حاشيه ا  شدند و به ساخت و ساز مساك  نامناس  مبادرت نمودند

آسي  هبا  اجتمباعي ببرا      كه با رشد حاشيه نشيني و افاايش حلبي آبادها و مساك  نامناس  بسيار  از

 .آمد پديد ساكنان مراكا شهر حتّيساكنان اي  مناطق و 

مبي تبوان      براساس مطالعات انجام شده در زمينه حاشيه نشيني در مناطق مختلف حاشيه نشي  ايران

گفت كه مهمتري  ويدگبي هبا  آن عببارت اسبت از سباخت و سباز نامناسب   فقبر فرهنگبي  اجتمباعي و           

ات رفباهي   اقتصاد   بيكار   اشت ال كاذب  عدم رعايت بهداشت جمعي و فرد   عدم دسترسي ببه امكانب  

ر در مقايسبه ببا سباير    مخدّ موادّ بهداشتي و آموزشي  افاايش جرم  جنايت  فساد  فحشا  مصرف بيش ازحدّ

  از سو  ديگبر  هب  اكنبون در اطبراف شبهرها       جمعيّتگرايي  ازدحام بيش ازحدّ  قوميّتمناطق شهر   

ش منباطق حاشبيه نشبي  مبي     بارگي چون تهران  مشهد  شيراز كرمان و اصفهان نيا شاهد رشبد و گسبتر  

اي  معضل به ريشه ها  آن پرداخبت و ببا بررسبي علبل و چگبونگي       باشي   كه مسلماً مي بايست برا  حلّ

ايب  پبدوهش نياكبه    . شكل گير  آن  راهكارها  مناسبي درجهت ريشه ك  كردن اي  مسبلله ارائبه نمبود   

اي  مسلله و رشد بي رويب  آن در منباطق    تاهميّبه  توجّهمدخلي كوتاه بر حاشيه نشيني است قصد دارد با 

توان به ريشه ها و علل اي  مسلله پرداخته و با كنكاش در عواملي چون جاذببه   مختلف شهر اصفهان  در حدّ

مسبك    تهيّهگرايي و سهولت  قوميّتنوع ش ل   ها و دافعه ها  اقتصاد   عوامل طبيعي آسي  زا  امكانات 

 .  نمايداي  معضل كمک    به حلّهايي اصولي  تا حدّبا ارائه راهكار... و زمي  و

 :لهأطرح مس

در جوامع مبا  . حاشيه نشيني خصلت شهرنشيني و شهرنشيني از خصلت ها  عمده جامعه صنعتي است

 فعاليّبت ايب  جوامبع كشباورز      در. ها  توليد  در مناطق روستايي متمركا شده بودندفعاليّتقبل صنعتي  

شهرها ك  بود و  جمعيّتدر عي  حال  . قسمت اعظ  نيرو  كار را تشكيل مي دادند اصلي بوده و كشاورزان

با ظهور انقالب صنعتي تمامي اي  ابعاد دگرگبون  . ي نداشتندتوجّهبسيار  از ساكني  آن  پايگاه ش لي قابل 

گسبترده ا    شد و ورود صنايع جديد  نياز به نيرو  كار را در شهرها افاايش داد و به اي  ترتيب  مهباجرت  

از بي  اي  مهاجران كساني كه دارا  درآمد بهتر و توانايي بيشبتر  بودنبد    (. 72: 673محسني )آغاز گرديد

 بعضي از آنها نتوانستند با شبهر  امّا. توانستند از دروازه طاليي شهر عبور كرده و خود را با شهر تطبيق دهند

ر منبباطق حاشببيه نشببي  اقامببت گايدنببد   سببازگار  داشببته باشببند و در نتيجببه پشببت دروازه شببهر د   

  (. 7 3 21:  يزاهدزاهدان)

 د  را با خود به همراه دارد  كه فقط محدود به مناطق حاشيه نشبي  شكل گير  اي  پديده مسايل متعدّ    

طور  كه پيامبد آن ببروز انبواع ناهنجاريهبا در زمينبه      ه كل يک شهر را متلثر مي سازد  ب حتّينمي شود و 

اشت ال افراد حاشيه نشبي  در مشباغل غيبر رسبمي و كباذب  وجبود سباخت و سبازها           .استشهرنشيني 
                                                

  خوب آيند      ( 36: اصفهان    )   كريمي   ( 21: )   زاهد زاهداني         ( 37: شيراز    )   منصوريان وآيت للهي          ( 31: تبريا    )   شكويي   ( 36: اهواز      ) كساني مانند نيرومند و كازروني              - 

 .(31: اهواز )  حسيني(31: اصفهان )
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غيرمجاز  عدم توانايي شهردار  ها برا  ارائه خدمات مناس  در اي  مناطق  آلودگي محيط زيسبت  اثبرات   

نامطلوب فرهنگي  اقتصاد   اجتماعي  سياسي اي  مناطق بركل سيست  شهر   افباايش جبرم و انحرافبات    

حاشيه نشيني  چه بر رو  ساكنان آن منباطق و چبه    ب و مضرّجمله آثار مخرّ در اي  مناطق  همه و همه از

مي رسد پرداخت  به مسلله حاشبيه   از اي  رو به نظر. بر رو  ديگر افراد ساك  در شهرها  بارگ مي باشند

را شناسايي علبل ايب  پديبده و    زي. به علل شكل گير  آن و آثار نامطلوبش  ضرورت مي يابد توجّهنشيني و 

ارائه راهكار در جهت ترمي  و بهبود آن  موجببات براببر  در بافبت شبهر  را كبه از شاخصبه هبا  توسبعه         

و ارزش تباريخي و فرهنگبي شبهر اصبفهان      اهميّتت به همي  دليل و نيا به علّ. پايداراست  فراه  مي كند

وند رو به افاايش آن پرداخته شود به اي  اميدكه منظبر   الزم است تا با شناختي عميق تر به اي  موضوع و ر

داده و همانند ديگر مناطق  فضايي زيبا و مكاني مطلوب ببرا  زنبدگي    نا بهنجار مناطق حاشيه ا  را ت يير

اميد است اي  پدوهش و نتايج آن كمكي كوچک ببرا   . ه و چه فقير فراه  آوري تمامي اقشار جامعه چه مرفّ

 . اي  امر مه  باشدق بخشيدن تحقّ

 زاغه نشینی و حاشیه نشینی در اصفهان

از  .در ابعباد قاببل مالحظبه در اصبفهان رو نمبوده اسبت        زاغه نشيني دست ك  از پايان قرن نبوزده     

ويدگي ها  زاغه نشي  ها  اطراف اصفهان فقر و مسكنت عمومي ساكنان زاغه ها و ضعف يا نبود خبدمات  

خراب بودن فوق العاده وضع بهداشتي زاغه نشينان  كثبرت    فاضالب و گاز و تلف شهر  مانند آب و برق و 

ت  كمبود فضا  زندگي و فضا  سبا  خانواده هبا  پبرزاد و ولبد و وجبود تعبداد زيباد        در محالّ جمعيّت

  ...كودكان بي سرپرست و عدم دسترسي به تاًسيسات رفباهي شبهر  ماننبد مدرسبه  درمانگباه  زايشبگاه و      

انواع بيماريها  انگلي و بيماريها  مسر  مانند كچلبي  تبراخ   سبالک  انبواع بيماريهبا  پوسبتي و         شيوع

شبهردار  ببرا     توجّبه   سهل انگاريها  اجتمباعي از قبيبل عبدم    ...فصلي و بيماريها  ناشي از آب آلوده و

ببوده  ... د  وتسطيح زاغه نشينان و احبدا  سباختمانها  كوچبک و ارزان قيمبت ببرا  طبقبات كب  درآمب        

 (.31:1 71: انصار  و جواهر  )است

اجي در اصبفهان از اواسبط   نسبتاً جديدتر و ه  زمان با نهضت صبنايع نسّب   6تاريخ حاشيه نشيني اصفهان

طوقچي و مفت آبباد  )ت اجي در محالّدر آن زمان حاشيه نشيني كارگران نسّ. ل آغاز مي شوددوره پهلو  اوّ

رستان تخت فوالد و در جنوب شبرقي اصبفهان تظباهر نمبوده و رفتبه رفتبه ببا        و در حوالي گو( كوله پارچه)

 12: توسعه صنايع و تشديد نياز به كارگران صنعتي و به ويده بعد از پايه گذار  صنعت ذوب آه  در سبال 

در مجاورت اصفهان رو به فاوني گذاشت و مناطقي مانند صحراروغ  و دستگرد در غرب اصفهان  مفت آبباد  

ه در شمال شرقي و روستاها  شمال شهر اصفهان و ماارع و روسبتاها   جاده زينبيّ وب شرقي و مسيردر جن

 (.114انصار  و جواهر  ) :غربي يعني در كنار جاده ذوب آه  را در برگرفت

 

 

                                                
هجر  شمسي634 مطابق با  -    

در مقايسه با زاغه نشيني -6   
مناطق درون شهر  مي باشد و از همان ابتدا  شكل گير  شهر همراه بوده و اكثر ساكنان آن از افراد بومي همبان منطقبه مبي     الزم به توضيح است كه زاغه نشيني مختصّ -:

در حالي كه حاشيه نشيني مربوط به مناطق بيرون از شهر مي باشد و بعد از شكل گير  و گسبترش شبهر همبراه    . ار دارندي  قرئباشند ولي به لحاظ طبقه اجتماعي در مرتبه پا

 .(33: 6363رباني )مي باشد كه ساكنان آن عمدتاً مهاجري  فقير و ك  درآمد هستند و يا كشاورز  بوده و شامل زمي  ها  باير و نامناس  اطراف شهر 
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 چارچوب نظري پژوهش

قسمت به در زمينه تعريف و علّل حاشيه نشيني نظريه ها  مختلفي مطرح گرديده اند كه در اي      

داشت كه علل حاشيه نشيني را نمي توان خارج از  توجّهبايد البتّه  .برخي از مهمتري  آنها اشاره مي شود

ت سيل روزافاون جمعيّ چارچوب علل مهاجرت از روستا به شهر بررسي كرد  زيرا حاشيه نشينان قسمتي از

و تا زماني كه مهاجرت از روستا  اندكوچک سرازير شده  كه از روستا به سمت شهرها  بارگ و مهاجرانند

شهرها  كشورها  كمتر توسعه يافته در  .داشت خواهد به شهر ادامه يابد  مسلله حاشيه نشيني ه  وجود

ارتباط با گسترش وسيع مناطق پرجمعيّت و پست شهر و حاشيه نشي   اغل  با نرو باال  مهاجرت  

از آن است كه مهاجراني كه از روستا به شهر مي  شمار  از مشاهدات حاكي. ص و توصيف مي شوندمشخّ

آيند  در بدو ورودشان به شهر مستعدّ مسك  گايني به گونه ا  بي تناس  و غير متجانس در مناطق ك  

كشورها  در حال  شهر  در جمعيّتافاايش انفجار  از آنجايي كه  (.137 1673كاستللو )درآمد هستند

ي برا  لّو دولتها  مح و نيا مهاجرت گرديد جمعيّتافاايش طبيعي توسعه طي چند دهه گذشته منجر به 

اي  مسائل باعث گرديد كه اي  رشد سريع تر به وقوع بپيوندد و  .ا  نينديشيدند اي  مسائل چاره حلّ

اقامت غير قانوني در مكانها  فقدان مسك  و خدمات 3 كه شامل تر مسائل به مرات  بديهي اي  تعداد  از

ي جمعيّتو كثيف شهر  تراك   جمعيّتت پر منجر به ايجاد و تشديد محالّ در نهايت  بودار  شهر  و بيك

 (.173 3:33 اوالک )زياد و در نهايت حاشيه نشيني در مناطق جنبي و حاشيه ا  شهرها گردد 

در  امّا هنگامي كه از حاشيه نشيني صحبت مي شود اگر چه موضوع يكساني به اذهان متبادر مي گردد 

قديمي تري  مطالعات  حاشيه نشيني را اي  گونه . نظر  از سو  پدوهشگران وجود ندارد اتّفاقتعريف آن 

مفهوم حاشيه نشيني به معنا  اع   شامل تمام كساني است كه در محدوده اقتصاد  3 تعريف مي كنند

  افراد را از زادگاه جاذبه ها  شهر و رفاه شهر  اي. شهر ساك  هستند  ولي جذب اقتصاد شهر  نشده اند

خويش كنده و به سو  قط  ها  صنعتي و بازارها  كار مي كشاند و اكثرا ًمهاجري  روستايي هستند كه 

 (. 21: 33زاهداني  زاهد)به منظورگذران بهتر زندگي  راهي شهرها مي شوند

موالً حاشيه مع3 جامعه شناسان در تعريف افراد  كه در حري  شهرها سكونت دارند  چني  مي گويند

به عنوان يک شهروند از امكانات و  امّانشينان متشكّل از كساني هستند كه در شهرها زندگي مي كنند 

اي  افراد با وجود  كه در دل يا حاشيه شهرها جا  دارند  فرهنگ روستايي . خدمات شهر  بهره نمي برند

كمي تلمل  با (.:36 33:  رباني )ندخود را ه  چنان حفظ كرده  ولي در عي  حال خود را شهر  مي دان

توان مناطق مذكور را با  در بررسي و مطالعه تعاريفي كه تاكنون از پديده حاشيه نشيني ارائه شده است  مي

كه در آنها فضا   مناطق حاشيه نشي   مناطقي هستند3 تعريف ذيل به صورت واضح تر  به تصوير كشانيد

ه ها و عناصر و نمادها  زيباشناختي رو به نقصان مي روند و يا كمرنگ انداز كالبد   ابعاد و كيفيّتزيستي 

تي فضايي مملوس بوده و يا در حال تظاهر آشكار است در اي  مناطق  اغتشاش كالبد  و بي هويّ. مي شوند

 3و با ويدگي ها  ذيل همخواني ناديكي دارد

 اي  مناطق از سه گروه تشكيل شده است؛  جمعيّت(الف 

 .         مهاجر غير بومي كه به داليل مختلف  توانايي اسكان در ساير مناطق شهر  را ندارند افراد - 

ه قبلي خود مجبور به ترک محلّ ت عدم بضاعت مالي ك  درآمد بومي شهر  كه بيشتر به علّ افراد -6

 .ا ساك  گرديده انده هشده و غالباً به دليل مقوله مسك  و نيا پائي  بودن هاينه ها  زندگي در اي  محلّ
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ه  غالباً به خاطر عدم استطاعت فعلي بوده و با وجود تمايل زياد به ترک محلّ افراد  كه بومي محلّ -:

 . ندارند  ه ديگر  از شهر راه و اسكان در محلّمالي  توانايي ترک محلّ

 د؛ه ها ندارنافراد سرمايه دار و بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذار  در اي  محلّ( ب

ه در اي  محلّ...( سازمان ها  نهادها  شهرداريها و )سسات عمومي ؤسرمايه گذار  بخش دولتي و م( پ 

 ها ناچيا و اندک مي باشد ؛

اقتصباد     كالببد    هبا   ناهنجبار  )گبرفت  تبدريجي آنهبا     شبدّت ها و يبا   هنجار  تظاهر بيشتر نا( ت

 (.367 31: آيند  وبخ) نسبت به ساير مناطق شهر ...( فرهنگي و اجتماعي 

اشاره به )اسكارلوئيس يمانند نظريه تركيب ينظران و نظريه پردازان بر اساس ديدگاه صاح ادامه  در 

  (:3: 43 :پاپلي ياد  ) (ميان شهريان د درقومي وگروهها  به ه  پيوسته متعدّ -پيوندها  اجتماعي

ها  فضايي بر مبنا  قوم   نداد و يايافاايش تنوّع جمعيّت شهر  و جد)شدن لوئيس ور   نظريه شهر

 اساس چهار نامتعارف بر ا هتحليل سكونتگاه)مكت  شيكاگو ي  نظريه بوم شناس(42:همان ) (منالت

شكل گير   و (617همان ) (محيط طبيعي و سطح فنّاور   اجتماعي سازمان  جمعيّت ويدگيها  مت يّر

  (:3: 633 ممتاز )مهاجران از ديد رابرت پارک مناطق مسكوني ارزان قيمت بر اثر حومه نشيني برا 

 فرصتها  بهترمهاجرت افراد محروم از فرصتها  شهر  به منظور دستيابي به ) روانشتاي  يقواني  مهاجرت

داشت  جاذبه ها و دافعه هايي كه در نگه)و مايكل تودارو يل ي  نظريه مهاجرت(74: 743اوبرا  ) (شهر در

  نظريات مارشال (74: 213حسي  زاده دلير ) (اجرت تلثير گذار هستندفرد و يا ترغي  و  به مه

در نحوه استفاده از زمي  و كمبود  مورد ت يير در)كلودگرونو  (قول؛ آبراما كولي   مكينتاش از)كلينارد

عامل اصلي )ي  پل ميدوز و افراي  مياروچ(21: 23 زاهد زاهداني ) (در مناطق حاشيه نشي  مسك 

خوب ) (دانند نتيجه عدم توزان نابرابر  در روستا و شهر مي را و حاشيه نشيني اشيه نشينيح را مهاجرت

ت ييرات  به نظر آنها كه)و نظريه پردازان آن مانند فرانک وكاستلا  ي  مكت  وابستگ(31: 133آيند 

شكاف با  آن متعاق  كه شده تشديد وابستگي و افاايش نابرابر  منجر به دركشورها  جهان سوّم ساختار 

اي    صورت گرفته و در حالي كه عدم امكان اشت ال برا  مهاجران فراه  نبوده مهاجرت  بي  شهر و روستا

كه به نظر و   )يو زاهد زاهدان (31: 723حسيني ) (گرددبه تشديد فقر و حاشيه نشيني مي  منجر امر

مي آنان  سكونت و شيوه زندگيدر نحوه ان شهر  و روستايي و حاشيه نشين ت اصلي تفاوت زندگيعلّ

 عادالنهروابط نا و امكانات موجود در جامعه دسترسي به نابرابر و توزيع ناشي از وجود امر خوده اي  ك باشد 

به عوامل متعدّد  در  ح  نظرانااي  صه هر كدام از ك گفتمي توان   (63زاهد زاهداني ) (استاجتماعي 

كه بر اساس  استبر آن  يسع نيا اي  پدوهش در .نموده اندشكل گير  و گسترش حاشيه نشيني اشاره 

 يرا انتخاب نموده  و با بحث و بررس يهايمت يّردر مورد علل حاشيه نشيني   آنها عوامل ذكر شده از ديدگاه

توان  ياي  عوامل را م. پرداخته شود  يآنان در ايجاد و گسترش حاشيه نشين ياي  عوامل به تلثير و چگونگ

مسك   تهيّهدر زادگاه افراد  نوع ش ل  سهولت   اقتصاد  در شهرها  دافعه ها  اقتصاد  اذبه هاشامل؛ ج

در محل  يو آموزش يبهداشت يعدم وجود امكانات رفاهعوامل طبيعي آسي  زا  حاشيه شهر   و زمي  در

. شهرها  دانستآنان به  يو مهاجرت دسته جمع( به خصوص روستاييان)افراد مهاجر( زادگاه) يسكونت قبل

 .باشد يم يايجاد و گسترش حاشيه نشين تلثير اي  عوامل در يمدل ذيل نمايانگر رابطه و چگونگ
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 پژوهش يمدل نظر: 3شكل

 مؤلفان       :منبع

 :وهشژ ال اصلی پؤس

 . هستند ارتلثير گذ( در منطقه مورد مطالعه)چه عواملي بر شكل گير  حاشيه نشيني - 

 :وهشژهاي پ فرضیّه

 .گرايي و حاشيه نشيني رابطه وجود دارد قوميّتبي   - 

 .تفاوت مي پذيرد قوميّتميانگي  حاشيه نشيني برحس  نوع  -6

   .مسك  و زمي  و حاشيه نشيني رابطه وجود دارد تهيّهسهولت  بي  -:

 .  نشيني رابطه وجود داردو حاشيه ( زادگاه افراد حاشيه نشي )دافعه ها  اقتصاد  بي  -1

 . و حاشيه نشيني رابطه وجود دارد( وگرايش به مهاجرت)شهرها  بي  جاذبه ها  اقتصاد  -3

 .آن در حاشيه نشي  شدن آنان رابطه منفي وجود دارد بي  وجود امكانات در زادگاه افراد و تلثير -2

 . ميانگي  حاشيه نشيني برحس  نوع ش ل متفاوت است -7

 .اشيه نشيني رابطه وجود داردحسي  زا و آ بيعيل طعوامبي   -3

 طرح و روش تحقیق

ه افراد ساك  در   شامل كليّآمارمي باشد و جامعه  يروش مورد استفاده در اي  پدوهش از نوع پيمايش

هاار نفر برآورد شده  61444ها  موجودآماركه بر اساس  منطقه حاشيه نشي  ارزنان و دارک مي باشند

نحوه استفاده از . محاسبه شد 31: حج  نمونه بر اساس فرمول كوكران معادل با (. 67 3 :3: ر  ياو)اند

 .فرمول كوكران و جائيات آن به شيو  زيراست 
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ببه   توجّبه اسباس و ببا    ببر ايب   . شيو  نمونه گير  در اي  پدوهش نمونبه گيبر  سبهميه ا  مبي باشبد     

العات  پس از محاسبه حج  نمونه  پرسشنامه هبا  ت زماني و ديگر مشكالت در حي  جمع آور  اطّمحدوديّ

جهبت احبراز    در پبدوهش حاضبر  . به صورت تصادفي در بي  خانواده ها  منطقه توزيع و جمع آور  گرديد

 عدم امكانات در زادگاه

 مهاجرت به شهرها

 دافعه هاي اقتصادي در زادگاه

 مهاجرت قومی عوامل طبیعی  آسیب زا

 

 نوع شغل

 زمین و لت تهیّه مسكن سهو

 گسترش حاشیه نشینی ایجاد و

 قومیّت گرایی 

 

 جاذبه هاي اقتصادي درشهر
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بدي  منظور  پبس از  . (31: 63   وخانيسار)روايي محتوايي از ديدگاه صاح  نظران بهره گرفته شده است

قان حاشيه نشبيني نشبان داده   نظران روش تحقيق و محقّ و تنظي  پرسشنامه آن را به اساتيد و صاح  تهيّه

همچنبي   ببه منظبور    . به اظهار نظر آنها نسبت به رفع ايرادات پرسشنامه اقدام شبده اسبت   توجّهو نهايتاً با 

 د تحقيق  از ضري  آلفا  كرونباو استفاده شبده كبه جائيبات و مقبادير    تعدّاحراز روايي سازه ها  اصلي و م

 .آلفا  هر يک از سازه ها در جدول زير آمده است

 ضریب روایی سازه ها :3 جدول

 

 هامتغیّر

 پرسشنامه

 تعداد

 گویه ها

ضریب 

 روایی

، استفاده از ادمات جانبی و مزایاي مشاغل شهري مثل کار شغل مناسب، نزدیكی به محلّ  کسب درآمد بهتر و)(جاذبه ها)عوامل اقتصادي

 ...(و  بازنشستگی ، بیمه
1 61/0 

و  یزچبا دستمزد نا ت کار قبلیمشقّ سكونت قبلی، داشتن درآمد کم و شغل نامناسب، سختی و بیكاري در محلّ()دافعه ها)عوامل اقتصادي

 (بدون مزایاي کافی
1 61 /0 

بیشتر آشنا شدن با  در این محل، یانشناآ و احساس آرامش ااطر در کنار دوستان، محل شنایان در اینداشتن اقوام وآ)گرایی قومیّت

 (در این مكان آشنایان شهر از طریق حضور دوست و

 

1 

 

61/0 

اهی عدم دسترسی به ادمات رف ،...عدم امكانات بهداشتی در محل سكونت قبلی مانند آب تصفیه شده، فاضالب شهري،گاز و)امكانات

 (مه تحصیل براي فرزنداناعدم امكان ادو  ...درمانگاه و مثل بیمارستان،
1 11/0 

ي، دست دادن محصوالت کشاورزي بر اثر آفت یا شرایط جوّ ، ازنت قبلی وسك در محلّ سیل و زلزله، ی لاشكسا)آسیب زا عوامل طبیعی

 (ياعد جوّیا شرایط نامس و  اثر بیماري در... و از دست دادن دام و طیور  

 

1 

 

63/0 

 

ین بودن هزینه هاي ئپا اجاره و رهن ارزان قیمت نسبت به جاهاي دیگر شهر، ساز، زمین ارزان براي ساات و)مسكن و زمین تهیّهسهولت 

 (زندکی در این مكان
 1س

 

15/0 

 

عوامبل   مت يّبر بر اي  اساس ضراي  آلفا  كرونباو ببرا   . بيانگر روايي سازه ها مي باشد  جدول شماره

عوامبل   مت يّبر   ببرا   4/ 72ورد سنجش قبراردادي  براببر ببا    م سه گويه توسّطكه آن را ( جاذبه ها)اقتصاد 

 قوميّبت  مت يّبر   ببرا   76/4سه گويه مورد سنجش قراردادي  برابر با  توسّطكه آن را نيا (دافعه ها)اقتصاد 

سبه گويبه    توسّبط امكانبات كبه    مت يّبر   4/:7 گرايي كه مجدداً   با سه گويه مورد سنجش واقع شده برابر با

. كه ببا چهارگويبه سبنجيده گرديبد     آسي  زا عوامل طبيعي مت يّر  32/4مورد سنجش واقع گرديده برابر با 

با سه گويه مورد سبنجش واقبع شبده براببر ببا       زمي  مسك  و تهيّهسهولت  مت يّرو در نهايت  4/ 7برابر با 

ت الزم يند نتايج به دست آمده ضراي  آلفا  كرونباو مي توان گفبت كبه دقّب   به برآ توجّهبا . مي باشد 23/4

هبا  مت يّربرا  احراز روايي سازه ها در پرسشنامه به كار گرفته شده و گويه ها  طراحي شده برا  سبنجش  

 .با يكديگر همبستگي دروني دارند

 :ژوهش   اده در این پفري مورد استآمامفاهیم وآزمون هاي 

بر تعبداد پاسبخگويان    مت يّرمهمتري  شاخص مركا  است كه از تقسي  حاصل جمع كلي :  ميانگي  -

 (.36: 3 3شهابي )حاصل مي آيد

6انحراف معيار -
هرچبه  . شاخصي است كه مياان پراكندگي و گريا از مركا فراوانيها را نشان مبي دهبد   :

نظبر بيشبتر  وجبود     اتّفباق يان مقدار آن به صفر ناديكتر باشد حباكي از ايب  اسبت كبه در ببي  پاسبخگو      

 (. 36شهابي )دارد

                                                
1
Mean  

2
Standard deviation  
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هدف كلي از اجرا  اي  آزمون مشخص كردن اي  اسبت كبه آيبا تفباوت موجبود       : آزمون كا  اسكوار -

بي  فراوانيها  مشاهده شده و فراوانيها  نظر  مورد انتظار تفاوتي است منظ  و معنبادار و يبا اينكبه ايب      

 (. 36شهابي )شد تفاوت ناچيا و حاصل تصادف مي با

ها در جداول مت يّرگي بي  تهمبس شدّتشاخصي است كه جهت بيان مياان 3 6ضري  في و و  كرامر -

 (.36شهابي )است مت يّراي  شاخص بي  صفر تا يک . مورد استفاده قرار مي گيرد 6×6بارگتر از

اسبت تبا    گبروه يش از دو هدف از اي  تحليل مقايسه ميانگي  ها  ب 3 :تحليل واريانس يكطرفه آزمون -

و ( مسبتقل  مت يّبر )ص شده بي  ميانگي  ها تصادفي است يا متلثر از عامبل ص شود كه تفاوتها  مشخّمشخّ

 . (:3شهابي )معنادار است

1پيرسون همبستگي آزمون -
مسبتقل و  ) مت يّبر بررسي رابطبه ببي  دو    هدف كلي از اجرا  اي  آزمون :

ضريبي اسبت كبه دامنبه اش از     نشان داده مي شود  rاي  معيار كه با  .باشددر سطح فاصله ا  مي ( وابسته

رابطبه منفبي يبا     -  رابطه مثبت كامل و+   و مت يّررابطه ميان دو  عدم  گويا 444/4است مقدار +  تا - 

   (.31: 3  :كورتا )معكوس كامل است

توان بي  تركيبي از  ميه ك رابطه ا  است اكثربرا  سنجش حد3ّ (R)3رهضري  همبستگي چند مت يّ -

 (.34: 3 61ميلر )پيدا كرد( وابسته)و مت يّر پيوسته ديگر  ( مستقل)رها  پيوستهمت يّ

 هاي پژوهش  متغیّرتوصیف و تحلیل 

ه انتخباب  تواببع زينبيّب     مورد نظر پدوهش  از بي  افراد ساك  در منطقبه ارزنبان و دارک از  آمارجامعه 

ه شبمال ببه محلّب    غفبار   از ...يابان عاشق اصفهاني  از غرب به خيابان آيبت ا جنوب به خ ه اززينبيّ. شده اند

شبمال شبرقي اصبفهان و در منطقبه هفبت       ه درايب  محلّب  . ه ارزنان محدود مي شودشرق به محلّ دارک و از

پيكبره ايب  شبهر     اصبفهان  جايبي از   منطقه هفت در طول حيات شهر. ( 3نقشه شماره)شهر  واقع گرديده

 ده كه در دوره ها  مختلف  اراضي كشاورز  و باغي اي  محدوده  مايحتباج غبذايي شبهر را   محسوب مي ش

 كه در نقطه محروم شهر  وجود دارد؛ 2  در محدوده منطقه هفت  (.21 خوب آيند )تلمي  مي كرده است

ينه پيشب  ايب  منباطق كبه قببالً     .اي  پدوهش فقط به دو منطقه آن يعني ارزنان و دارک پرداخته شده اسبت 

مسباك  آنهبا فاقبد مجبوز      روستايي داشته اند ه  اكنون به منباطق حاشبيه ا  تببديل شبده و بسبيار  از     

 گسترش مناطق مسبكوني در دل اراضبي كشباورز  كبامالً مشبهود     .مي باشند شهردار  برا  ساخت و ساز

و   بباني ر)اي  اراضبي ببه سبكونتگاهها  حاشبيه نشبينان تببديل مبي شبود         هر روز سطوح بيشتر  از. است

 (.311  3: افشاركه  

 

 

 

                                                
1 - Chi-square 
2 -  phi& Cramer'sV 
3 - Anova 
4 - pearson correlation 
5 - Multiple correlation coefficient 
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 :توصیف اطالعات -

 جنستوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب :1جدول

 درصد فراوانی جنس

 5/55 131 مرد

 5/15 363 زن

 300/0 111 جمع کل

نفر پاسخگو   31: كه از بي .را نشان مي دهد توزيع فراواني پاسخگويان برحس  جنس 6شماره جدول

 . درصد زن مي باشند 3/13مرد و  درصد   3/33

ساير  زارا  خود درصد  / 2 و يسنّ درصد 3 /4 درصد شيعه  3/34فراد پاسخگو ا بي  زا3 مذه  وضعيّت

 .اند كرده  مذاه  معرفي

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مذهب :3نمودار
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 7 /6  ينمايدرصد راه 4/61  يدرصد ابتداي 7/61درصد بيسواد   4/63از كل نمونه3 سواد وضعيّت

 . درصد دارا  تحصيالت حوزو  مي باشند  /2تحصيالت دانشگاهي و درصد  2/6ه  توسّطدرصد م

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سواد:1نمودار

25

29.7

24

17.2

2.6
1.6

0

5

10

15

20

25

30

بیسواد ابتدايي راهنمايي متوسطه تحصیالت

دانشگاهي

مدرک

حوزوي

 
 درصبد خبود را غيبر ببومي     7/77  و( اصبفهاني ) ببومي   درصد افراد خود را :6/:  پاسخگو 31:از بي   

ايب  مكبان    از روسبتا ببه   درصد شامل مهاجريني مبي باشبند كبه    :3/1 تعداد  اي  ز بي ا. نموده اند يفمعرّ

و  ايب  منطقبه نقبل مكبان نمبوده      كشبور ببه   ديگبر  شبهرها  از  درصد مهباجري    2/6  اند  هكرد مهاجرت

ايران از قبيل اف انستان و عراق مي باشند كبه   كشورها  همسايه درصد نيا شامل مهاجري  خارجي از1 /2

  .جائيات اي  مقوله در جدول زير ديده مي شود. گايده اند اسكان مطالعه در منطقه مورد

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل سكونت قبلی:1جدول 

 درصد فراوانی قبلی محل سكونت

 5/11 316 روستا

 1/13 11 شهر
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 1/31 51 کشور دیگر

 6/63 101 جمع کل

 1/3 درصد لبر  7 /6 درصد ترک 1 /2 درصد فارس  6:/: بي  تعداد پاسخگويان از  ع قومينوّت ه لحاظب

درصد از سباير   2/6 و درصد تركم  :/2  درصد بلوچ  :/2 درصد كرد  2/:   يدرصد اف ان4 /1 عرب  درصد

 در كه افراد  است گسترده مهاجرت بيانگر  اي  منطقه بومي در غير و گوناگون اقوام وجود. مي باشند اقوام

 ببه  امّبا   ديار خود كندهو شهر  از دل  مكانات موجود در شهرها  بارگاستفاده از او زندگي بهتر  جستجو 

مجبور به رو  آوردن به منباطق حاشبيه    اي  افراد  بارگ شهرها زندگي در باال   هاينهو  فقر مالي لحاظ

ي  زنبدگي و  كه به لحباظ هاينبه تبلم    (هه هايي از قبيل زينبيّمانند سكونت در محلّ)  شهرها طرافنشي  و ا

پاسبخگويان در منطقبه    قوميّبت نمودار زير بيانگر نوع  .گرديده اندي  تر  قرار دارد ئامرار معاش در سطح پا

 .مورد مطالعه مي  باشد

   قومیّتتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع :1نمودار 
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  وستايي مبي باشبند  خرده فرهنگ ر افراد ساك  در مناطق حاشيه نشي  بيشتر دارا  يک از آنجايي كه

جاء نيرو  كبار  در قال  يک امتياز مثبت و را  فرهنگي كه اعتقاد به تعدّد فرزند داشته و زياد  فرزند ردهخ

 6/3 كبل نمونبه    از .در بي  ساكنان ايب  منطقبه مشباهده كبرد    مي توان نيا  را امر اي  به حساب مي آورند 

 6 / 6نفبر و   2-3ببي   درصبد   3:/ 3نفبر    :-3بي  د درص 4/11نفر  6 تعداد اعضا  خانواده خود رادرصد 

   توزيع فراواني پاسخگويان برحس  تعبداد اند نفر اعالم نموده 3ز ا را بيش درصد تعداد اعضا  خانواده خود

 .آمده است 1اعضا  خانواده درجدول

 توزیع فراونی پاسخگویان برحسب تعداداعضاي اانواده:1جدول 

 درصد یفراوان عضاي اانوادهاتعداد

1-3 10 1/5 

5-1 313 0/11 

1-1 311 5/11 

 1/31 16 بیشتر

 300/0 111 جمع کل

هاارتومبان    34-44 دارا  درآمبد ببي    درصبد   1/6 كبل نمونبه   درآمد به گونه ا  است كه از وضعيّت

درصبد دارا    1/1 و هباار تومبان  34 -644ببي  درصد  1/67 هاار تومان 44 -34 درآمد بي درصد  1/14

  .اسبت ه ت فقبر در ايب  منطقب   ي  مقوله بيبانگر سبلطه و حاكميّب   ا. تومان مي باشند هاار 644مد بيش ازدرآ

تب   ببه   ت نداشت  مهبارت و تخصبص كبافي مجببور    علّ به همان طوركه قبالً گفته شد  بسيار  از مهاجري 

  در گذشبته و حبال  د اي  افرا با نگاهي به مشاغل. مي باشندي  دست جامعه و يا بيكار  ئمشاغل پا دادن به
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 . پي برد   اقتصاد شهر  در جذب نشدن نظام آنانت و عدم مهارت كافي محروميّ به مي توان

درصبد   1/63 درصبد كارمنبد    6/3ش لي گذشته افراد سرپرست خبانوار  از كبل نمونبه    وضعيّتبه لحاظ 

 درصد تباجر  3/4فروش   درصد دست 7/1  درصد راننده 3/7 درصد دامدار 2 / 1 درصد كشاورز  1/1 كارگر 

  .درصد از ساير مشاغل بوده اند2 / 7 درصد بيكار و 7/1 م ازه دار  درصد 7/1

 درصد كارمنبد   6/3 كل نمونه به گونه ا  است كه ازش لي حال سرپرست خانوار  وضعيّت  ديگر از سو 

درصبد دسبت فبروش     4 /1 ه درصد راننبد  3/7 درصد دامدار  6/ 2 كشاورز  درصد :/2 درصد كارگر   1/6

 .مي باشنددرصد از ساير مشاغل 7 /6 بيكار  درصد  1/6 درصد م ازه دار  1/3 درصد تاجر 3/4

 (گذشته وحال)شغلی وضعیّتتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  :1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

با .د پاسخگو مي باشد و حال سرپرست خانواده در بي  افرا ش لي گذشته وضعيّتبيانگر  1نمودار

مي توان متذكر اي  نكته ( گذشته وحال)مشاهده و مقايسه اعداد به دست آمده از گروه ها  ش لي

آن دسته از  حتّيگرديدكه  اكثر ساكني  اي  منطقه در سطح رده ها  ش لي پائيني قراردارند و يا 

وجود . ته اندرا ترک نموده اند  نيا ه  اكنون بيكار و يا ش ل مناسبي نياف مهاجري  كه ش ل قبلي خود

با مقايسه گروه ها   .مشاغل كشاورز  و دامدار  در اي  منطقه به دليل پيشينه روستايي آن مي باشد

به . ش لي مطرح شده درگذشته و حال  شاهد بيشتري  رشد در بي  گروه ش لي بيكاران مي باشي 

درصد افاايش رسيده  1 درصد يعني حدود  1/6 درصد بوده و اكنون به 7/1 عبارتي بيكاران درگذشته

ال نموده درصد تنّ 1/6 درصد به 2 /1كه از  درصد  3 دامداران نيا با كاهش تقريباًً جمعيّتاند  و 

گروه ش لي دامداران و كشاورزان بيشتر به دليل تلثير  ير و تنّال دريمي توان حدس زد كه اي  ت . است

ر ناشي از مهاجرت و يا كهولت س  ياغل اي  ت يبوده است و در بقيّه مش...   وعواملي چون ت يرات جوّ

 ولي نمي توان آن را به آساني به گروه بيكاران كه متلسفانه درصد بااليي را به. و بازنشستگي مي باشد

شايد بتوان وجود عوامل ديگر  چون نيافت  ش ل مناس  و يا . خود اختصاص مي دهند  تعمي  داد

                                                                                                             .رد  از اي  دست را در اي  مقوله جا  دادموا در جذب مشاغل شهر  و عدم مهارت

 4/3  ا يا اجاره يدرصد رهن 13/  ملكي  دارا  مسك درصد  13/: نمونه لز كوع مسك   انلحاظ به 

 .دندرصد اهدايي مي باش  /2 گذار   ادرصد و :/2 وقفي  درصد :/2 و درصد ساير

در مسك  هايي با متراژ درصد 3/4كل نمونه  از  مذكور به گونه ا  است كه مساك  توزيع متراژ

درصد 4/ :  متر  44 تا 34در مساك  هايي با متراژصد در 77/ متر زندگي مي كنند   34كمتر از

 .باالمتر به 644درصد از 7/1متر و  644تا  34 درصد  بي  7/1متر   34 تا 44 بي 
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افراد  تمام و  حاشيه نشي  شهر اصفهان محسوب مي گردد جاء مناطق مورد مطالعه نطقهماز آنجا كه 

 عواملاز  حاشيه نشيني  شدّتبرا  سنجش   دارا  ويدگي حاشيه نشيني مي باشند آن به نوعيساك  در 

كشي  آب تصفيه و لوله 3چون امكانات موجود در منال شامل  ردموا. گرديداستفاده د  متعدّو شاخصها  

سواد سرپرست خانواده  مياان هاين   وضعيّتو نيا  تلف  ام حمّ شهر   فاضالب گاز  برق   شده در خانه

حاشيه نشيني مورد نظر بدست  شدّتاي  موارد  با جمع. ش لي سرپرست خانواده وضعيّتماهيانه خانواده و 

حاشيه نشيني  شدّت فراد  كها .طبقه بند  نمودو زياد  توسّطك   م سه گروه ان آن را بهآمد كه مي تو

اقل امتياز بوده و مياان بهره مند  و دسترسي آنها كه دارا  حدّ هستندزياد قرار دارد كساني  آنها در حدّ

نطقه به حساب آمده و افراد جاء طبقات پائي  اي  م به عبارتي اي . مي باشدفوق بسيار اندک امكانات  به

ش ل نازل سرپرست خانواده  وك    سواد ناكافي  مسلماً به درآمد نيا اقل امكاناتت دارا بودن آنها از حدّعلّ

 منطقه مورد نظر  خانه هايي كه به شهر ناديک تر بودند  اي  نكته را مي بايست افاود كه در .بر مي گردد

هر چه اي  مياان . ريد يا اجاره اي  خانه ها گران تر از سايري  بودخ دارا  امكانات بهتر  بوده و بدي  علّت

افراد  كه شدّت حاشيه نشيني آنها . مي شد  محروميّت بيشتر  نيا با خود به همراه داشت فاصله بيشتر

در حدّ متوسط ارزيابي مي شود كساني هستند كه نسبت به گروه پيشي  در وضعيّت بهتر  به سر مي برند 

گروه سوّم  شامل افراد  است كه شدّت .   بيشتر از گروه اوّل استفوقبهره مند  آنان از امكانات  و مياان

حاشيه نشيني آنها در حدّ ك  ارزيابي مي شود  اي  افراد جاء طبقات باال  اي  منطقه محسوب شده و 

آنان تا حدود  شبيه به  مي توان گفت سبک زندگيو حدّاكثر استفاده از امكانات موجود را دارا مي باشند  

 . مي باشد  سبک زندگي معمولي افراد شهر
 حاشیه نشینی شدّتتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب :5جدول 

 درصد یفراوان حاشیه نشینی شدّت

 0/53 331 کم

 1/13 351 توسّطم

 1/3 11 زیاد

 300/0 111 جمع کل

فوق  جدولدر .اشيه نشيني را نشان مي دهدح شدّتويان برحس  گتوزيع فراواني پاسخ 3 جدول شماره

درصبد دارا    1:/2كب     حاشبيه نشبيني آنهبا در حبدّ     شدّتدرصد افراد  مي باشند كه   4/3ل نمونه كاز

ببا  . زيباد ببوده انبد    حدّ حاشيه نشيني در شدّتدارا   درصد نيا 1/1و  توسّطم حاشيه نشيني درحدّ شدّت

درصد آنهبا دارا  حاشبيه نشبيني ببه       4/3ازكل نمونه تنها كه وي ش اي  امر مي توجّهاعداد م مشاهد  اي 

ايب    درصبد باقيمانبده   4/31دارا مي باشند و  را يک زندگي معمول شهر  نسبت كمتر  مي باشند و معيار

 .متلسفانه از اي  نعمت محروم هستند افراد 

در اي  منطقه غير بومي بوده و از شهرها و روستاها  همجبوار   ساك كه اغل  افراد  از آنجايي :3فرضیّه

به خصلت مهاجر بودن ايب    توجّهمي توان اظهار داشت كه با  و غير همجوار به اي  مكان مهاجرت نموده اند 

ت داشبت  خصبايص   بدو ورود به شهرها  به علّ مهاجران در.   نكته اظهار نموديا  در قال  هم فرضيّهافراد  

از شبهر مياببان از طبرف     عدم شناخت كافياز يک طرف و  نداد  -روستايي مانند همبستگي قومي فرهنگ

دسبته جمعبي زنبدگي كننبد  تبا در مواقبع        به شكل سعي مي كنند دركنار اقوام و خويشاوندان خود  ديگر

ايب    (. 3632 71: شكويي )دگي بيشتر  داشته باشنداآمخود  زاضرور  به كمک ه  بشتابند و برا  دفاع 
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 توجّهاي  پديده در پدوهش حاضر نيا مورد . گرايي مي گويند قوميّتمطالعات حاشيه نشيني   را در وضعيّت

       .پرداخته شده استگرايي و حاشيه نشيني  قوميّترابطه بي   بر اي  اساس بهقرار گرفته و 
 حاشیه نشینی گرایی و قومیّتهاي متغیّرنتایج آزمون کاي اسكوار وي وفی کرامر بین :1 جدول

 (Asymp.sig)سطح معنی داري ( (dfدرجه آزادي Chi-square phi Cramer's V متغیّر

 000/0 3 531/0 531/0 61/61 گرایی قومیّت

 شبدّت گرايي و حاشيه نشيني از آزمون كا  اسكوار و به منظور سنجيدن  قوميّتبرا  بررسي رابطه بي  

)  دهبد كبه چبون مقبدار     نتايج به دست آمده از اي  آزمبون نشبان مبي   . و  و  في كرامر استفاده گرديدو  مياان همبستگي آن از آزمون  

و  سبطح معنببي دار    = 4/ 1 3و  كرامبر   و  1/4 3= فبي ) و  مقببدار (444/4= سبطح معنبي دار     و 73/ 76=كبا  اسبكوار  

گرايبي و حاشبيه    قوميّبت پس مي توان گفت كبه ببي     . اشدفوق مي ب مت يّربي   دو    دارااست  حاكي از وجود رابطه  معن(  444/4=

 . نشيني رابطه وجود دارد

ببا    . مورد  بررسي قبرار دهبي     قوميّت  نوع  در اينجا به نظر مي رسد كه اگر تفاوت ميانگي  حاشيه نشيني را  بر حس 3 1فرضیّه

 . بي  دست مي يالبي  نكات مه  و جا بهبررسي و نتايج آن 

 قومیّتمیانگین حاشیه نشینی پاسخگویان برحسب نوع  ه هاي توصیفیرآما :6جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیّر

 31511/3 3511/1 311 فارس

 11353/3 1111/6 11 افغان

 50100/3 1313/6 11 لر

 16116/3 0000/6 11 عرب

 61111/0 0000/6 31 ترکمن

 01103/3 6500/1 11 کرد

 11315/3 1111/1 51 ترك

 11311/3 1000/1 30 سایر

 11015/3 000/1 31 بلوچ

 6110/3 1335/6 111 جمع کل

وحاشیه نشینی قومیّتتحلیل واریانس یكطرفه بین نوع  نتایج آزمون: 1جدول   

(df( مجموع مجذورات واریانس زاديآدرجه   (Asymp.sig)  سطح معنی داري (F) کمیت تارمجذو میانگین 

 000/0 111/1 110/13 1 163/361 گروهی بین

 ووووو ووووو 530/1 165 113/363 درون گروهی

510/3311 جمع کل  وووووو ووووو ووووو 111 

. مي باشد قوميّتتفاوت ميانگي  حاشيه نشيني بر حس  نوع  آزمون تحليل واريانس در واقع بيانگر

گرفت واريانس درون گروهي و مي توان نتيجه ( 444/4=ح معني دار و سطF =3/:2:)به مقدار توجّهبا 

يعني اگر ميانگي  ها را به  .متفاوت است قوميّتگروهي ميانگي  حاشيه نشيني برحس  نوع  بي 

. دار مي باشدا  ه  معنآماري  تفاوت به لحاظ اصورت عيني مي بيني  كه دارا  تفاوت مي باشند  

 ميانگي  گي  حاشيه نشيني و بلوچ ها بادارا  بيشتري  ميان   3/3  ميانگي بدي  معني كه فارس ها با 
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   7/::ميانگي ف انها با ايگر به ترتي   داقوام  و. دارا  كمتري  ميانگي  حاشيه نشيني مي باشند 44/2

با ميانگي  تركها و  73/2 ميانگي  با  كردها  44/7ميانگي با و تركمنها    عربها 7/ 6 ميانگي لرها با 

مي  گي  حاشيه نشيني برخوردارنكمتري  ميا تايا بيشتري  ن 144/2ي و ساير اقوام با ميانگ 12/2

مي توان به درستي اذعان داشت  فرضيّهجداول مربوط به اي   از به نتايج به دست آمده توجّهبا . باشند

 . متفاوت مي باشد قوميّتكه ميانگي  حاشيه نشيني برحس  نوع 

 د از جملبه ديمي ببه دليبل مشبكالت متعبدّ    ت قب ا  شبهرها و محبالّ   در منباطق حاشبيه  : 1فرضیّه

اكنان بومي ببه  ساز طرف ديگر  .وجود نداردمكان زيست متعارف ا بناها  مسكوني  ازحدّ فرسودگي بيش

از فقبدان   چنبي  منباطقي نوعباً    (. 3: 3 :حبيببي  )آنها را پر مبي كننبد   جا و مهاجران خارج تدريج 

ت نبود دسترسي به منابع آب سال  و آشباميدني  لّسطح بهداشت اغل  به ع .خدمات شهر  رنج مي برند

 كبه  عبواملي  .(171 الكوي  )ي  استئدات و زباله ها  انساني پائريا  و انهدام زا دور و خدمات ناكافي 

حاشبيه نشبينان    توجّبه رزان قيمبت مبورد   امسباك    باعث مي شود تا بافت هبا  فرسبوده و منباطق ببا    

  يردگقرار

 ره بهاارزان بودن مياان اجا( الف

 پائي  بودن قيمت زمي  و مسك   ( ب

 پائي  بودن هاينه ها  جانبي( ج

 ها  بومي و ساكنان قديمي ازسو  خانواده هترک تدريجي محلّ( د

 (.337 31: خوب آيند )ه  مرتبه بودن نسبي پايگاه اجتماعي خانواده ها  مهاجر و فقير ( ه

فرض  و زمي  و حاشيه نشيني پرداخته شده و چني   مسك تهيّهبي  سهولت  بدي  منظور به بررسي رابطه

 بررسي اي نتايج  .وجود داردمعنادار  مسك  و زمي  و حاشيه نشيني رابطه  تهيّهكه بي  سهولت  گرديده

 .است آمدهر در جدول زي فرضيّه

 نشینیمسكن وزمین با حاشیه  تهیّههاي سهولت متغیّربراي پیرسون  همبستگینتایج آزمون : 3شماره جدول

 حاشیه نشینی مسكن و زمین تهیّهسهولت  

 101/0(**) 000/3 زمین تهیّهسهولت  ( pearson correlation )پیرسون ضریب همبستگی

 sig.(2-tailed) 0 000/0 معنی داري سطح

 111 111 تعداد

.correlatin is significant at the 0.01level at the (2-tailed)                                                         
 ** 

مي  در اي  آزمون (444/4=و  سطح معني دار  642/4=مقدار)پيرسون ضري  همبستگيبا توجّه به  

دار و ارابطه معن الزم كه بي  سهولت تهيّه مسك  و زمي  و حاشيه نشيني با اطميناناظهار داشت توان

گرايش به حاشيه .  و زمي  با سهولت بيشتر امكان پذير باشدمسك تهيّهچه  يعني هر. مستقي  برقرار است

 .دشومي بيشتر  نيا فراد مورد مطالعهانشيني در 

ها مي باشد  با وجود داشت  و  از سو  ديگر مجموعه ا  از عوامل اقتصاد  كه شامل دافعه :1فرضیّه 

 شهرها  بارگ ميآنان به سو   مهاجرت ساكني  آن و يک منطقه باعث ترک در خود نماياندن

افي برا  تلمي  ك تواند شامل موارد  چون نداشت  درآمد دافعه ها مي اي  (.31: 173حسيني )گردد
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كوشي در مشاغل يد  و به دست  سخت معاش  بيكار شدن فرد بر اثر عوامل محيطي و يا اقتصاد  

در    از اي  قبيل باشد  كهانجام مي دهد و موارد آن نياوردن پول كافي در ازا  زحمتي كه فرد در قبال

فرد . دنفرد را وادار به ترک زادگاه خود كرده و زمينه ها  مهاجرتي و  به شهرها را فراه  مي آور نهايت

لحاظ فقر اقتصاد  و ه  نداشت  مهارت  ه  به) بارگتر مي رودمهاجر  كه با چني  خصوصياتي به شهر 

يرفته شدن در شهر و سكونت در آن كنار زده مي شود  ز پذا( هايي كه در مشاغل شهر  به آن نياز است

پس بدي  . مي گردد  اي  چني  افراد  شده است اكنون ميابان كه حاشيه شهرر مجبور به سكونت د

چه دافعه ها  اقتصاد  محيط  ينكه هراست از اعبارت  كه به نظر مه  مي نماياند  ا  فرضيّهمنظور 

يشتر خواهد نيا ب اسكان در مناطق حاشيه نشي  ه شهر و در نتيجهمكان مهاجرت بازندگي بيشتر باشد  

 .است زير آمده در جدول فرضيّهبرا  اي   پيرسون آزمون ضري  همبستگي نتيجه. بود

 هاي دافعه هاي اقتصادي و حاشیه نشینیمتغیّربراي  پیرسون همبستگی آزمون نتایج :30 جدول

 حاشیه نشینی دافعه هاي اقتصادي 

 113/0(**) 000/0 دافعه هاي اقتصادي (pearson correlation )پیرسون بستگیضریب هم

 .sig.(2-tailed) 0 000 معنی داريسطح 

 111 111 تعداد

.correlatin is significant at the 0.01level at the (2-tailed)                                                               
 **

 

( 444/4=و سطح معني دار 4/ :6=مقدار)پيرسونضري  همبستگي  از نتايج به دست آمده به هتوجّبا 

دار و ارابطه معن الزم كه بي  دافعه ها  اقتصاد  و حاشيه نشيني با اطمينان مي توان نتيجه گرفت

د  مي باشد كه يكي از عوامل تلثيرگذار در حاشيه نشيني دافعه ها  اقتصا بدي  معنا. مستقي  برقرار است

حاشيه نشيني نيا افاوده مي گردد و هر چه مياان دافعه  شدّت گيرد  بر شدّتاي  مياان  هرچهعكس  برو 

 .حاشيه نشيني نيا كاسته مي گردد شدّتها  اقتصاد  كمتر شود از 

ا  از عوامل اقتصاد  شامل جاذبه ها با وجود داشت  و نمايندن خود در  همچني  مجموعه :5فرضیّه  

(. 311 31: حسيني )در زادگاه مهاجري   آنها را به سو  خود مي كشاند ک منطقه و عدم دارا بودن آني

جاذبه ها  اقتصاد  مي تواند شامل موارد  چون درآمد خوب  داشت  ش ل مناس  كه با خود جايگاه 

ل چون بيمه  از خدمات جانبي مشاغ ارم ان مي آورد  استفاده صي برا  فرد بهاجتماعي مشخّ-اقتصاد 

اميد داشت  چني  منافعي  شهر  و موارد  از اي  دست  باعث جذب افراد  مي گردد كه به... وبازنشستگي 

 بيشتر مهاجر روستاييكه اي  افراد  امّا. ورندآيا روستا  خود را ترک كرده و به شهرها  بارگ رو  مي 

ذب مشاغل شهر  با مشكل مواجهه شده  ت نداشت  سواد و مهارت كافي در جعلّ متر شهر  بهكو هستند 

ص ها  ش لي مي باشد  رو  از تخصّ درآمد و بي بهره ملم  افراد مهاجر فقير و ك  به حاشي  شهرها كه

به بررسي  در ادامه به همي  لحاظ است كه. و بدي  سب  جاء افراد حاشيه نشي  شهرها مي گردند آورده

 .يني پرداخته شده استرابطه بي  جاذبه ها  اقتصاد  و حاشيه نش

 هاي جاذبه هاي اقتصادي و حاشیه نشینیمتغیّربراي  پیرسوننتایج آزمون همبستگی  :33 لو جد

 حاشیه نشینی هاي اقتصادي جاذبه 

 116/0(**) 30000 جاذبه هاي اقتصادي (pearson correlation )پیرسون ضریب همبستگی

 sig.(2-tailed) 0 000/0 معنی داري سطح

 111 111 دتعدا

.correlatin is significant at the 0.01level at the (2-tailed)                                                                
 **
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مي توان ( 444/4=و سطح معني دار  637/4=مقدار)پيرسون نتايج بدست آمده ازضري  همبستگي از

چه مياان  يعني هر. دار وجود داردااد  و حاشيه نشيني رابطه معننتيجه گرفت كه بي  جاذبه ها  اقتص

اي  نكته را مي بايست .مي شودمياان حاشيه نشيني نيا بيشتر  جاذبه ها  اقتصاد  در شهرها بيشترگردد 

 توجّهجاذبه ها و دافعه ها  اقتصاد  و تلثير آنها بر رو  حاشيه نشيني با  مت يّرذكر كرد كه با مقايسه دو 

 ارها  تلثير جاذبه ها  اقتصاد  مت يّردر دو آزمون اي   پيرسونه ضراي  بدست آمده از ضري  همبستگي ب

دافعه  ها  اقتصاد  موجود در شهرها  بارگ از جاذبه شدّتيعني . تر مي بيني  اهميّترنگ تر و با  پر

آوردن آنان به شهرها و ايجاد و ثيرگذار  فراوان تر باعث رو  لها  اقتصاد  در زادگاه افراد بيشتر و با ت

 . گسترش حاشيه نشيني مي گردد

بهره بردار  از آن را داشته باشد  و  هر چيا  كه انسان قدرت دسترسيمي شود  گفته: 1فرضیّه 

در شهرها  . ..آموزشي و  بهداشتي  وجود امكانات رفاهي(. 361 21: زاهدزاهداني  )ناميده مي شود اتامكان

به اميد بهره يافت  از اي   روستايي شود افراد يروستاها باعث م چني  امكاناتي در وجودبارگ و عدم 

آنان به علت فقر مالي مجبور منتها . يده شوندشهرها كش بهخود و فرزندانشان  بيشتري امكانات و رشد و ترقّ

راد مهاجر اف ذيرا پحاشيه شهرها كه مسلماً . مناطق ارزان قيمت و حاشيه شهرها مي گردندبه به رو آوردن 

از آن به شهر و  بردند كه اي  مهاجران را به اميد بهره نخالي از امكاناتي مي باش هستند ك  درآمد و فقير 

 اي  مطل  مي توان گفت كه بي  وجود امكانات در زادگاه افراد و تلثير به توجّه اب .حاشيه آن كشانده است

 .دار وجود دارداعنآن در حاشيه نشي  شدن آنان رابطه منفي و م

 هاي امكانات و حاشیه نشینیمتغیّرنتایج آزمون همبستگی پیرسون براي  :31 جدول

 حاشیه نشینی امكانات 

- .101(**) 30000 امكانات  (  pearson correlation) نوضریب همبستگی پیرس

 sig.(2-tailed) 0 000/0 معنی داري سطح

 111 111 تعداد

و سببطح معنببي  -141/4=مقببدار)سببت آمببده از ضببري  همبسببتگي پيرسببون نتببايج بدبببا توجّببه بببه  

ببه  . مبي باشبد  معنبادار  و  منفبي مت يّر اي  دو بي  رابط  مي توان به درستي اذعان داشت كه (444/4=دار 

امكان حاشيه نشيني اي  افراد كمتر و هبر    چه مياان دسترسي به امكانات در زادگاه افراد بيشتر عبارتي هر

. مي گردد متر شود  امكان حاشيه نشي  شدن اي  افراد بيشتركسترسي امكانات در زادگاه افراد چه مياان د

 .و حاشيه نشيني مي باشد مذكوردار بي  امكانات اپس نتيجه اي  آزمون حاكي از وجود رابطه منفي و معن

كبار در   ببه  كبه  مرببوط مبي شبود   فبرد   فعاليّتي از نوعبايد گفت  به  ش ل مت يّردر تعريف  : 6فرضیّه 

اجتمباعي  فعاليّبت ها  درآمدزا ضم  بهره دهي و افاايش درآمد و رفاه اجتماعي ببه عنبوان يبک     فعاليّت

جامعببه فببرد را بببه آن مببي    حتّببييجبباد مببي كنببد كببه گبباهي   اشخصببيت ويببده ا    آن اقتصبباد  در

كه از كبار بيكبار شبدن     را نيا مي توان در مقوالت ش لي قرار داد  چرا بيكار (.   3 31: كالنتر  )شناسد

شبايان  )سسبه و سبازمان محبل اشبت ال و     ؤيک فرد در اثر پديد آمدن شرايط خاص برا  فرد شباغل يبا م  

در منباطق   خصوصباً  باال خواهبد ببود    ر اي  مناطق نرو بيكار  فصلي احتماالًد .مي باشد( 64 3 77: مهر 

پبس   (.137 1613كاستللو )قرار گرفته اند فقيرنشي  و زاغه هايي كه بسيار دور از فرصت ها  ش لي شهر 

  .منظور به بررسي ميانگي  حاشيه نشيني بر حس  نوع ش ل مي پردازي دي  ب
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 ه هاي توصیفی میانگین حاشیه نشینی پاسخگویان برحسب نوع شغلآمار :31جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیّر

 0000/0 0000/3 1 تاجر

 33113/1 5500/1 10 کارمند

 01110/3 1000/1 30 دامدار

 16313/3 0101/1 11 سایر

 13633/3 1111/6 11 مغازه دار

 13116/3 1116/6 10 راننده

 11111/3 1311/6 11 کارگر

 61111/3 0005/1 10 فروش دست

 3015650 101611 11 بیكار

 3013113 103113 31 کشاورز

 3061160 601335 111 جمع کل

 مون تحلیل واریانس یكطرفه بین نوع شغل و حاشیه نشینینتایج  آز :31جدول

 (Asymp.sig)سطح معنی داري ( F)کمیت ذوراتمج انگینیم ( df) زاديآدرجه  مجذورات  مجموع واریانس

 000/0 315/3 1313/11 3 116/101 بین گروهی

 ووووو ووووو 1501/1 161 331/311 گروهی درون

 وووووو ووووو ووووو 111 530/3311 جمع کل

سطح اسمي چند مقوله ا  و فاصله ا  قرار دارند   ها  مورد نظر درمت يّر سطح سنجش ت اينكهبه علّ

 در اي  آزمون .استفاده گرديد حليل واريانس يكطرفهتحاشيه نشيني  برا  آزمون تفاوت بي  نوع ش ل و

و سطح  F=13/1 مقدار )به توجّها ب. حس  نوع ش ل مي باشد بر  حاشيه نشيني تفاوت ميانگي  واقع بيانگر

مي توان نتيجه گرفت واريانس درون گروهي و بي  گروهي ميانگي  حاشيه نشيني بر ( 444/4=معني دار 

يعني اگر ميانگي  ها به صورت عيني دارا  تفاوت مي باشند  اي  تفاوت به . حس  نوع ش ل متفاوت است

دارا  بيشتري  ميانگي   44/1وه ش لي تجار با ميانگي گر بدي  معني كه. دار استا  نيا معنآمارلحاظ 

گروهها   باشند و مي نشيني حاشيه ميانگي  كمتري  دارا  1/2  كشاورزان با ميانگي  حاشيه نشيني و

  م ازه  42/3 با ميانگي    ساير 64/3   دامدار با ميانگي  33/3 كارمند با ميانگي  ديگر به ترتي   ليش

فروش ها با  دست   7/ 6   كارگران با ميانگي  32/7 با ميانگي  گانراننده   33/7 ميانگي  با نادار

كمتري  ميانگي  حاشيه نشيني برخوردار مي تا نيا از بيشتري     17/2   بيكاران با ميانگي 34/2 ميانگي 

بر حس  نوع  تفاوت ميانگي  حاشيه نشيني بيانگر فرضيّهجداول مربوط به  نتايج به دست آمده از. باشند

حس  حاشيه نشيني و  هركدام به نوعي نشان از وجود تفاوت بي  گروه ها  ش لي بر كه  ش ل مي باشد

 . دارندمورد نظر  فرضيّهتاييد 

را ( زلاله  خشكسالي  سيل)آسي  زا  مجموعه ا  از عوامل طبيعي  تلييد در ادامه بحث:  1فرضیّه

ساني مي گردد كو خسارت فراوان به  آسي ايجاد باعث آسي  زا عوامل طبيعي . مورد بررسي قرار مي دهي 

اغل  روستائيان و . شود  ل شان از راه منابع طبيعي و يا سر و كار داشت  با آن تلمي  ميشو  كه زندگي

اه سر و راز  ي خود راندگزدرآمد  است  قسمت اعظ ... شاورز   دامدار   باغباني وك ه كار آنهاكعشاير  
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با پديد آمدن حواد  غير مترقب  . ورنددست مي آ موجودات وابسته به آن به و با طبيعت داشت  كار

به . زندگي بيشتر اي  افراد در معرض خطر قرارمي گيردار و ك خشكسالي  سيل و زلاله  مانند  طبيعي

اها  مهاجرت به شهر يا روستو خود  فعاليّتسكونت و  مجبور به ترک محلّ طور  كه گاهي اوقات آنها

چه بسا يان و يا عشاير دانست وئه روستاه در رابطه با اي  مطل   نمي توان آن را خاصّالبتّ. مي شونداطراف 

در نتيجه افراد آسي  ديده از اي  عوامل به منظور يافت   .ينگونه خسارات گردندا لتحمّمشهر  نيا  افراد

مهاجرت مي    مجاوران به شهرهازندگي و ش ل از دست رفته ش  در جستجو  ش ل و زندگي مناس 

دليل مجبور به  ا آنان نيا با خود فقر اقتصاد  ناشي از اي  پديده ها را همراه دارند  و به اي امّ .نمايند

اي   بر. گردند مي  است  در حاشيه شهرها كه ك  هاينه تر و به صرفه تر از مراكا شهر سكني گايدن

 .دهي  مياشيه نشيني را  مورد بررسي قرار حثير آن در لتو سي  زا آ بيعيل طابط  بي  عوام  راساس

 هاي عوامل طبیعی آسیب زا  وحاشیه نشینیمتغیّرهمبستگی پیرسون براي   نتایج آزمون:35جدول

 حاشیه نشینی عوامل طبیعی آسیب زا 

- 313/0(**) 000/3 عوامل طبیعی آسیب زا (pearson correlation )ضریب همبستگی پیرسون

 sig.(2-tailed) 0 000/0 معنی داري سطح

 111 111 تعداد

correlatin is significant at the 0.01level at the (2-tailed)                                                                                                                                                                                 
 **          

( 444/4=دار  و سطح معنبي  -61/4 =مقدار) پيرسون به نتايج بدست آمده از ضري  همبستگي توجّهبا 

بر يكبديگر   مت يّربي  عوامل طبيعي آسي  زا و حاشيه نشيني همبستگي وجود ندارد و هيچ كدام از اي  دو 

 آن و تلثير آن در مهباجرت  اهميّتبه  توجّهبا  فرضيّهگفت كه عدم اثبات اي  مي توان  .تلثيرگذار نمي باشند

حاشيه نشيني  نياز به پدوهش بيشتر و عميق تر از سو  محققان و پدوهشبگران در ايب    شكل گير  و افراد 

ه كب  باشد داشته شايد مطرح كردن مقوالتي در حيطه اي  موضوع نياز به يک تحقيق گسترده. ا داردر زمينه

ببه   مت يّبر از اي  موضوع و سنجش آن به رابطبه ايب  دو    ص در اي  امر با شناخت درستپدوهشگران متخصّ

 .طور اساساً علمي بپردازند و به نتايج اميدواركننده ا  در اي  زمينه  دست يابند

ه نيبا  رمت يّچند   رگرسيونبه منظور شناسايي مياان تلثيرگذار  عوامل علّي بر حاشيه نشيني  محاسبه 

6و ضراي  بتا  .به عمل آمده است
 .ص گرديده استها  مستقل  مشخّمت يّراستاندارد شده هر يک از   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - Regression 
2 - Beta 
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 مولفان: منبع مدل علّی پژوهش:1شكل 

هبا  مسبتقل   مت يّرمي توان اي  مقوله را ارزيابي كرد كبه مجموعبه   (R)همت يّررگرسيون چند بر اساس  

نشان مي دهد كه ت ييبرات   ( R²)وابسته را پيش بيني مي كنند و مقدار مت يّرمقدار واقعي  تيفوق با چه دقّ

در ايب    R ضبري  (.  366 :3: دواس )وابسته را تبيبي  مبي كنبد    مت يّرمستقل تا چه حد ت ييرات  مت يّر

همانند هبر  اي  ضراي  بيانگر آن است كه اي  تحقيق . درصد است :6تقريباً R²  درصد و ضري  13پدوهش 

پدوهش ديگر  بر اساس امكانات و فرصت موجود به مطالعه بخشي از عوامل مؤثر بر حاشيه نشيني مبادرت 

درصبد از كبل   :6يعني از كل عواملي كه برحاشيه نشيني تلثير مي گذارند  ايب  پبدوهش فقبط   )ورزيده است

نده  عواملي است كه در اي  پبدوهش  درصد باقيما 77عواملي كه تلثيرگذار هستند را مورد بررسي قرار داده و

اي  امر نشان مي دهدكه تحقيقات ديگر  بايستي در رابطه با موضوع تحقيق حاضر انجام (.لحاظ نشده است

نشبان مبي دهبد كبه عبدم       ذيبل همچني  مدل . وابسته بپردازند مت يّرگيرد تا به مطالعه اثر عوامل ديگر بر 

 .سي  زا كمتري  تلثير را بر حاشيه نشيني دارندامكانات بيشتري  تلثير و عوامل طبيعي آ

 نتیجه گیري

كشورها   اي  معضل در امّا.كشورها  جهان مي باشد مسائل مه  شهرنشيني در حاشيه نشيني يكي از

كشورها  جهان به  چه اي  پديده در اگر .حال گسترش مي باشد در به روز روز ايران  توسعه نيافته مانند

  ص  ساكنان اي  مناطقمشخّ ولي ويدگي مشترک و .پيداكرده است نمود يكديگر ازمتفاوتي  طور بسيار

با پس زده شدن  آورده و به شهر را روستايي خود آنان فقر .فقير  مي باشد و ك  درآمد مهاجر اغل  افراد

مسائل شهر   .اند آن كشانده شده سكونتگاهها  نامتعارف و حاشيه شهر به تدريج در محيط شهر از

 تصفيه شده  منابع آب سال  و شبكه ها  ارتباطي مناس   3تلسيسات زيربنايي مانند د  چون كمبودتعدّم

 مشاغل غيررسمي  وجود و يک سو از ...آموزشي و مراكا بهداشت  مراكا ه فاضالب شهر  سيست  تخليّ

ويدگي ها  مناطق  بارزتري  از شرايط متعارف شهر   جدايي گايني از جنايت و جرم و شيوع بيمار  ها 

 و .نمايان شده اند شهرها در ها  فقر به شكل جايره ناهنجار يمايي نامتعارف وس حاشيه نشي  است كه با

 يا و گسترش اي  پديده نمي توان به اصالح آن دست زد ايجاد و بدون بررسي شناخت عوامل دخيل در

شكل گير  بر  مؤثر اصلي به تحليل علل شت تاآن دا بر را اي  پدوهش ما .ارائه نمود خاصي برا  آن راهكار
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ميداني پرداخته  به طور مورد  و( ارزنان و دارک) اصفهان مناطق حاشيه ا  شهر يكي از حاشيه نشيني در

 .هايي مطرح و به آزمون گذاشته گرديد فرضيّهاي  رابطه  در و

 .حاصل گرديد زير توصيفي مطالعه نتايج منطقه مورد بررسي ها  صورت گرفته در پس از

عدم برخوردار  اي   و .محروم شهر  مي باشد از مناطق بسيار (ارزنان و دارک) مطالعه منطقه مورد -

 .عمده تري  مشكالت آن به حساب مي آيد مهمتري  و از ...آموزشي و بهداشتي  امكانات رفاهي  منطقه از

. مي باشد كشور خارج از حتّي و اط كشورنق ساير از پذير ت اينكه منطقه مهاجربه علّ نظر منطقه مورد -

 فرهنگي و-عات قوميبه همي  دليل دارا  تنوّ ساكني  آن غير بومي مي باشند  درصد 7/77 يعني حدود

منطقه  آمدن تنشها  بسيار  در مذهبي باعث به وجود قومي -ع فرهنگياي  تنوّ و مذهبي بسيار  بوده 

 .   بي  ساكنان آن منجر مي شودخون ريا   و وخورد به زد حتّيگرديده و 

ص شده مشخّ به معيار توجّه با و بوده  بسيار پائيني برخوردار سطح درآمد اكثر ساكني  اي  منطقه از -

 .واقع شده اند خط فقر زير اي  افراد درصد  3/26 زمينه حقوقي كاركنان مي توان گفت كه حدود دولت در

 چه مسافت آن از هر نامناس  بوده و مساك  آن اكثراً طالعه م منطقه مورد ت مسك  درلحاظ كيفيّ از -

اي   توجّهولي نكته قابل  .زندگي كاهش مي يابد توسّطنوع سبک م و سطح كيفي خانه ها دورترگردد  شهر

كه  آنان دارا  منال مسكوني شخصي بوده  درصد 13/:ساكنان اي  منطقه يعني  است كه حدود نيمي از

 .نقاط شهر  مي باشد مطالعه نسبت به ساير منطقه مورد مسك  در   ياارزاني زمي حاكي از

زندگي  متر 44 -34خانه ها  در آنها درصد 77/  پاسخگو بي  افراد بنا  مسكوني در لحاظ زير از -

 .مي كنند

مش ول  يا و بوده  ي  برخوردارئمشاغل سطح پا از منطقهاي   ساك  در افراد بيشتر  لحاظ نوع ش ل از-

منطقه مورد  در بيكار افراد .بيكار  به سرمي برند در يا رو  آوردن به اشت ال كاذب و فروشي و دست به

 و افراد مي تواند برا  خود اي  نه تنها و .سفانه رق  بااليي مي باشدله متك  بودنددرصد   1/6 مطالعه

 .به دنبال داردمعه برا  جا بد  نيا بلكه عواق  بسيار زيان باشد خانواده شان متحمل آسي  و

 4/11نفره با 3-:مربوط به خانواده ها   اي  منطقه بيشتري  تعداد اعضا  خانواده در تعداد از لحاظ- 

 . مي باشد  درصد 3:/3نفره با رق   3-2درصد و خانواده ها  

  (دافعه ها و جاذبه ها)بي  عوامل اقتصاد مي توان نتيجه گرفت كه  پدوهش ها  فرضيّهمون آز و از

نظرگرفته  در ها  مستقلمت يّره همه به عنوان كامكانات  زمي   مسك  و تهيّهسهولت  گرايي  قوميّت

قوميّت  نوع  و نوع ش ل و .دارد وجود دارارابطه معن  وابسته مت يّرله حاشيه نشيني به عنوان لمس با شدند 

حاشيه  با عوامل طبيعي آسي  زا رمت يّ امّا .ت مي باشداوحس  ميانگي  حاشيه نشيني متف افراد نيا بر

 به درستي اي  پديده از ثرلمت افرادبتوان گفت  شايد تبيي  اي  امر در .نشان نداد دار  رااارتباط معن نشيني

به  منجر عوامل طبيعي آسي  زا ازموشكافانه  و دقيق كافي  عدم شناختيا  و  اندبررسي واقع نشده  مورد

به مطالعه بي   نياز بنابراي   .اند نيآزمودهدرستي  به را مت يّركه اي  ت شده اس مطرح نمودن گويه هايي

مي آن  با رشته ها  مرتبط ساير جامعه شناسي و  صان رشته ها  ج رافيمتخصّ استفاده از ورشته ا  

ن مي توا اي  پدوهش  به نتايج بدست آمده از توجّه با .بنديادست در اي  زمينه  به نتيجه بهتر  ات شدبا

 كه آن ه  هنوز جا  بحث و به استثنا  عوامل طبيعي آسي  زا پدوهش در بررسي موردگفت كه عوامل 
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 با شايد بنابراي    حاشيه نشيني مي باشند پديده مهاجرت و مه  در و عوامل تلثيرگذار از دارد  ترديد

حاشيه گسترش    بتوان ازحدود ت توسعه تابلند مدّ برنامه ريا  ها  كوتاه و ردن اي  عوامل درك كنترل

مهار   حدّ تا اي  پديده را بتوان شهرسطح  توزيع عادالنه امكانات در با جلوگير  به عمل آورده ونشيني 

 كاهش يا بهبود در ثرؤم عوامل دولت يكي از برنامه ريا  ها  كه مي بايست افاود اي  نكته را .مودن

بي   از درمكي ك حاشيه ا   اختصاص بودجه به نقاط و برنامه ريا  باكه  حاشيه نشيني مي باشد وضعيّت

ال مشاركت فعّ باحاشيه نشيني  در درگير افراد سو  ساكنان و از بايد خواسته نيااي   نمايد  بردن آن

ب حاشيه نشيني وكاهش اثرات مخرّ مبارزه با نويسندگان در نظره راهكارهايي كه ب انتها در .پيگير  شود

 .هرست شده اندف آن مؤثر مي باشند

 :ارائه پیشنهاد

ت بخش خصوصي درجهت تقويّ اي  زمينه و ن دهي دولت دراماس اجاره مسك  و و تعديل نرو خريد -

 ساخت و ساز مساك  ارزان قيمت 

مناطق  اشت ال برا  افراد ساك  در ايجاد صنايع دستي به منظور توليد  و امور سرمايه گذار  در ايجاد -

 حاشيه نشي  

 حرفه ا  و واگذار  وامها  اشت ال به ساكني  اي  مناطق  فني و آموزشي و اد دوره ها  فراگيرايج -

روستايي به ويده  درتمام نقاط شهر   ...و بهداشتي ش لي  آموزشي  توزيع عادالنه امكانات رفاهي  -

 مناطق حاشيه نشي  

 به خصوص خانواده ها  ك  درآمد رهاينه ها  خانوا برقرار  تعادل منطقي درآمدها و زدايي و فقر -

برنامه رياان ذيربط به  مسئولي  و توسّطت ت وكوتاه مدّمدّ دراز  فرهنگي  برنامه ريايها  اجتماعي و -

 نظام شهر   مشاركت آنان در جذب و ارتقا فرهنگ حاشيه نشينان و منظور

 يه نشي  مناطق حاش بهداشتي تنظي  خانواده در احدا  مراكادرماني و توسعه و -

 اي  مناطق  در {(NGO ) -سمند}ها  مردم نهاد تشكيل سازمان -

 تفريحي به منظورگذران اوقات فراغت جوانان دراي  مناطق  رفاهي و استقراركانون ها  فرهنگي  و ايجاد -

زيرساختي  تلسيسات ايجاد بخشيدن سطح زندگي و شهردار  به منظور بهبود كمک رساني دولت و -

 مناطق حاشيه شبكه حمل و نقل در و ه هاجادّ بهبود بهداشتي  درماني و مراكا ايجاد وله كشي آب ل3مانند

 نشي  

 اي  مناطق  پاركها  عمومي برا  استفاده عموم مردم ساك  در و ايجاد فضا  سبا -

 اطقاي  من ه جهت خدمت رساني ماد  آنها به مردم نيازمندانجم  ها  خيريّ و خير آگاه نمودن افراد -

 نوجوانان اي  مناطق  بي  كودكان و بي سواد  در رشد جهت جلوگير  از آموزشي در احدا  مراكا -

 ردن مناطق حاشيه نشي  كمحدود اصفهان به منظور پيرامون شهر در ايجاد شهركها  جديد -

ن اي  ت به ساكناطويل المدّ ت ودادن وامها  كوتاه مدّ توسعه صندوق ها  قرض الحسنه و و ايجاد -

 مناطق جهت ساخت و ساز مسك  
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 : فهرست منابع

                                                                                           .تهران3 انتشارات نقش جهان جامعه شناسي اصفهان  مقدمه ا  بر (713: ) احمد جواهر   و هرما انصار   - 

 3اجتماعي مي لت و موسسه كار  فرهنگ ارشاد ترجمه توسعه  شهرنشيني و مهاجرت  3(74: ) اس.اوبرا  ا -6

 .تهران

ن  سازمان مطالعه آ پيرامون و نظريه ها  شهر 3(36: )حسي   محمدحسي  رجبي سناجرد   پاپلي ياد   -:

 .تهران 3انساني  دانشگا ه ها كت  علوم تدوي  و

نظام اسكان  مجتمع ها  زيستي پيرامون شهرها  بارگ درجايگاه  نقش و 3( 3: )سيدمحس  حبيبي  -1

 .سال سوم  16شماره هفت شهر   كشور

مجله اطالعات سياسي  معني  جستجو  مفهوم و در 3حاشيه نشيني  3(74: ) اده دلير كري زحسي  -3

 .سال پنج   12و 13شماره  واقتصاد  

 اهواز  شهر پيامدها  اجتماعي آن در ه نشيني وحاشي بر ثرؤبررسي عوامل م 3( 31: )  محمدرضا حسيني  -2

 .دانشگاه اصفهان  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  گروه علوم اجتماعي  پايان نامه كارشناسي ارشد 

پايان نامه  اصفهان  شهر تحليل فضايي علل شكل گير  حاشيه نشيني در 3( 31: )  سعيد خوب آيند  -7

 .اصفهان دانشگاه علوم انساني  ادبيات و دانشكده  يا برنامه ر و گروه ج رافيا دكتر  

 .تهران 3چاپ پنج   ين نشر  يترجمه هوشنگ نايب  يتحقيقات اجتماع پيماش در (3:3: )  ا. د  دواس -3

 .اصفهان 3چاپ دوم اصفهان  انتشارات سمت و دانشگاه جامعه شناسي شهر   3( 33: ) رسول رباني  -1

 .اصفهان 613شماره فرهنگ اصفهان  حاشيه نشيني و مشاركت  (3 3: ) جواد ركه  افشا و رسول رباني  -4 

 .تهران 3تحقيقات فرهنگي سسه مطالعات وؤم علوم اجتماعي  در تحقيق روش 3(31: ) باقر ساروخاني  -  

 .شيراز 3انتشارات دانشگاه شيراز حاشيه نشيني  3(21: ) سعيد سيد زاهدزاهداني  -6 

  تهران 3سازمان انتشارات كيهان  المعارف تطبيقي علوم اجتماعي دايره 3(77: ) عليرضا  مهر شايان -: 

                                                         .تهران  3 انتشارات سمت ج رافيا  شهر  در نو ديدگاهها  3(71: ) حسي  شكويي  -1 

               «اسبتان اصبفهان  »آن ارزشي جوانان روستايي و عوامل مؤثر ببر بررسي اولويتها   (3 3: ) سيامک شهابي  -3 

 .اصفهان3   وزارت جهاد كشاورز گروه تحقيقات و بررسي مسا ئل روستايي

انتشارات پدوهشكده  جامعه شناسي جهان سوم  مسائل اقتصاد  و بر نگاهي نو 3( 31: ) صمد كالنتر   -2 

 .تهران 3اقتصاد  تهران  چاپ اول  امور

 تهران 3تيمور   نشر ني  چاپ چهارم... ترجمه حبي  ا در علوم اجتماعي  آمار (313: ) نورم  كورتا  -7 

 .تهران 3طهور   جامعه شناسي عمومي 3( 72:  ) منوچهر محسني  -3 

 .تهران 3شركت سهامي انتشار جامعه شناسي شهر  3( :3: )  فريده ممتاز  -1 

راهنما  سنجش و تحقيقات اجتماعي  ترجمه هوشنگ نايبي  نشر ني  چاپ (3 34: ) چارلا.ميلر  دلبرت -64

 تهران3 اول

لمي پدوهشي عمجله  فرهنگي آن  پديده حاشيه نشيني و پيامدها  اجتماعي  3( :3:  ) نفيسه ياور   - 6

 .6شماره  جلدهفده   علوم انساني   دانشگاه اصفهان 
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