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  چكيده
رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي جهان سوم، باعث افزايش فقر شهري شده و اين پديدة در حال رشد، 

داري از مشكالت فراواني را براي اين كشورها به وجود آورده است؛ بدين گونه كه شهرها، به واسطة برخور
خدماتي، جمعيت بيكار ساكن نواحي روستايي را به سوي خود جذب كرده و  –هاي رفاهي امكانات و زيرساخت

از آنجايي كه اين افراد، فاقد مهارت در شغلي خاص هستند؛ جذب اشتغال كاذب شده و به علت درآمد پايين در 
ها محصور در كمربندي سياه از محروميت و بدبختياي ثروتمند و اطراف شهرها اسكان مي يابند؛ در واقع، جزيره

- ها در توانمندسازي حاشيهبه نام حاشيه نشيني را ايجاد مي كنند. هدف از پژوهش حاضر، تبيين نقش شهرداري

تحليلي و پيمايش ميداني استفاده شده است. جامعة  –نشينان شهر گرگان است كه بدين منظور از روش توصيفي 
ين پژوهش، ساكنان مناطق اسالم آباد، قلعه حسن، كوي افسران و حد فاصل اوزينه و كاشاني مورد مطالعه در ا

اند. نتايج به دست آمده از آزمون عنوان نمونه انتخاب شدهنفر به  276است كه با استفاده از روش كوكران، تعداد 
خت هاي شهري است همچنين، كاي اسكوئر، نشان دهندة دسترسي بسيار كم حاشيه نشينان به خدمات و زيرسا

نتايج به دست آمده از ضريب رگرسيون، نشان دهندة رابطة بسيار زياد بين اشتغال و وضعيت اقتصادي خانواده با 
با حاشيه نشيني در شهر گرگان است. در نهايت، راهكارهايي به منظور توانمندسازي  307/0معادل   Betaضريب

   .حاشيه نشينان گرگان ارائه شده است

  توسعة شهري، گردشگري شهري، شهر كرمانشاه كالبدي، ةتوسع كليدي:هايواژه
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  مقدمه -1

نرخ  ، محصول سه عامل اساسييافتهشهرها در كشورهاي كمتر توسعه رويةرشد بي

در اين  .باالي زاد و ولد شهري، مهاجرت شتابان و تبديل مناطق روستايي به شهر است

 ؛)134: 1389نقش محوري دارد (محسني،  ،ه و شتابانرويمهاجرت از نوع بي ،يندافر

خدماتي،  -هاي رفاهيبرخورداري از امكانات و زيرساخت دليل گونه كه شهرها بهبدين

به همين  ؛دوشگوي سبقت را ربوده و هر روز بر تعداد شهرها و ساكنان آنها افزوده مي

                ها را به نابودي روند مهاجرت به شهرها سرعت چشمگيري يافته و روستا ،دليل

  ). 85: 1387كشاند (رهنما، مي

بيستم، گسترش  قرن در فرهنگي و اجتماعي ساسيا از طرفي يكي از پديده هاي

است؛ به  ردهك بروز   ابانشت صورت به سوم جهان در كه است بوده شهرنشيني پديدة

        عهتوس كشورهاي از شبي ،توسعه حال در كشورهاي دراي كه سرعت شهرنشيني گونه

و شاغل در ساكن اقشار كم درآمد  ،در واقع)؛ 13: 1388(هال و فايز،  تاس هيافت

و  حاشيه نشين شهر بخش در در حاشيه واقع شدن دليلبه  ،هاي توليدي سنتيفعاليت

گردند و از گيري از خدمات و امكانات، راهي شهرها ميبه منظور رهايي از فقر و بهره

اي ثروتمند و يابد؛ جزيرهاي ميفرهنگ دوگانه ،ست كه شهر در حال توسعهاينجا

) كه يكي از 90: 1385ها (رباني، محصور در كمربندي سياه از محروميت و بدبختي

 ا و ناكجاآبادهاي بسياري در حاشيةهپيدايش زاغه ،رشد شهريپيامدهاي چنين الگوي 

اما  ؛)66: 1391(نقدي، است ها ستانها و مراكز اه خصوص پايتختب ؛اغلب شهرها

ت؛ بلكه شهري نيس –بايد اذعان نمود كه حاشيه نشيني فقط محصول مهاجرت روستا 

سوادي، ثير پارامترهايي چون فقر اقتصادي، نوع شغل، تعارض فرهنگي، بيتحت تأ

هويت قومي، فرهنگي و فقدان كنترل است كه عوارضش در قالب برخي از پيامدهاي 

   .)9: 1978 ،1(دوير يابدئل شهري تجلي ميحاد مسا

 شهرهاي نشينحاشيه مختلف مناطق در نشينيحاشيهبا مطالعات انجام شده در زمينة 

                ساز و ساخت جمعيت، حد از بيش ازدحام، آن هايويژگي ترينمهم ايران، بزرگ

          رعايت عدم اذب،ك اشتغال بيكاري، اقتصادي، و اجتماعي فرهنگي، فقر نامناسب،
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و  جنايت و جرم افزايش آموزشي، و رفاهي امكانات به دسترسي عدم جمعي، بهداشت

). بر اساس آمارهاي اسكان بشر سازمان ملل 94: 1388فساد است (رباني و همكاران، 

كنند ها و حاشية شهر زندگي ميمتحد، حدود يك ميليارد از ساكنان شهري در زاغه

جمعيتي كه پيامد  سرعت اين تحوالت ). البته2009هبيتت،  ؛2008همكاران، مارتينز و (

بسيار شتابان است؛  ،در كشورهاي كمتر توسعه يافته ،نشيني استآن گسترش حاشيه

ساكن در نقاط  با افزايش تعداد سكنةكه رشد شهري در كشورهاي در حال توسعه چرا

همراه بوده است  ؛كنندزندگي ميها بوده و در حاشيه كه فاقد شرايط استاندارد

  ).2006 (چودهوري و همكاران،

 بيمار و ناسالم اقتصاد يك وجود پي در كه دندانمي ايپديدهنشيني را برخي، حاشيه

 نشيني،حاشيه بارز مشخصة و است افزودهي شهر مشكالت بر) عوامل ساير كنار در(

كنند كه اين خصوصيات تعريف مينشيني را با حاشيه). 265: 1389(افشارنيا، است فقر

خدمات درماني، تراكم و  ي از شهر كه در آن ويراني، نارسايي عرصةساختمان و يا بخش

ازدياد جمعيت در واحدهاي مسكوني، فقدان آسايش الزم و خطرات ناشي از عوارض 

نشيني معرفي ند به صورت زاغه و يا منطقه زاغهتوامي ،شودنظير سيل ديده مي ،طبيعي

 زندگي جديد شيوة بذج كامل طوربهنشينان حاشيه .)41: 1384 ،گردد (شكوهي

هاي روش). 161: 1384 (بيات، دهندمي ادامه زندگي به آن حاشية در و نشده شهري

نشينان تا به امروز ارائه براي رفع مشكل حاشيه ،هاي دولتيمختلفي از سوي دستگاه

ترين راهبرد در اين زمينه تواند مهمآنان مي توانمند ساختن ،شده است كه در اين بين

ترين ارگان توانند مهميك نهاد اجتماعي مي ها به منزلةشهرداري ،باشد كه در اين بين

پژوهش حاضر با  ،بدين منظور باشند؛ در زمينه توانمندسازي اين گروه از شهرنشينان

شهر گرگان با استفاده از نشينان ها در توانمندسازي حاشيههدف تبيين نقش شهرداري

در زير، مدل تحليلي  تحليلي و پيمايش ميداني انجام گرفته است. –روش توصيفي 

پژوهش با توجه به مؤلفه و متغيرهاي پژوهش براي رسيدن به اهداف پژوهش آورده 

  شده است.
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  مدل تحليلي تحقيق -1شكل

هري شده و ش باعث افزايش فقر ،رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي جهان سوم

 اي اين كشورها به وجود آورده است؛در حال رشد، مشكالت فراواني را بر اين پديدة

نشيني و روند رو حاشيه شكالت اجتماعي اين كشورها،ترين مبه طوري كه يكي از مهم

            و گسترش فيزيكي نابسامان ،در واقع ؛)12: 1382(هاديزاده،  استبه گسترش آن 

 استيكي از مشكالت شهر و شهرنشيني جهان سوم در دوران معاصر  ،هاشهر رويةبي

هاي فيزيكي و فضاهاي كالبدي شهر در جهات ، در محدودهطوري كه فرايندي مداومبه

برنامه يابد و اگر اين روند سريع و بيافقي به لحاظ كمي و كيفي رشد مي عمودي و

زاده، جاميد (ابراهيمزا خواهد انبه تركيبي نامتناسب از فضاهاي شهري مشكل ؛باشد

، را به صورت كمربندي از فقر و بدبختي خود ،گونه فضاهاي نامتناسب. اين)1383:121

سازد كه داراي وضعيت نامطلوب و كيفيت پايين محيط نشيني نمايان ميبه نام حاشيه

ها زندگي از نظر تأسيسات و تجهزات بهداشتي و خدماتي هستند. مناطق مسكوني آن

ليه و انباشت زباله و هاي تخآهن، در نزديكي جايگاهها، اطراف راهاغلب در كنار مسيل

. )68: 1388شهرهاست و فاقد كمترين تأسيسات رفاهي است (الدن،  يا در حاشية

بودن سطح فرهنگ و سواد، امكان استفاده از فاقد سيستم فاضالب بوده و پايين هاخانه

با مريضي و مرگ و مير  ،به همين دليل ؛دهدبه آنان نمي هاي صحيح بهداشتي راروش

) در چنين مناطقي به لحاظ از بين 7: 2002رو هستند (وينر، هباالي كودكانشان نيز روب

كند و اعمالي چون رشد مي رفتن ارزش هاي انساني، كجروي هاي اجتماعي سريعاً

  ).77: 1376ستوده، يابد (قاچاق، فحشا و نظاير آن گسترش ميدزدي، اعتياد، 
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  )139: 1389 ،محسنيمأخذ: نشيني (الگوي نظري جهت تبيين حاشيه -2شكل 

 ةراهبرد توانمندسازي جامع نشيني،حاشيه لةأترين راهبرد در برخورد با مسمهم

محلي و مشاركت آنان، مهندسي اجتماعي با حمايت و تسهيل بخش عمومي و تسريع 

 برداريفعال و مستقيم بهره ولتي و محلي و مشاركتهاي غيردگري سازمانو ميانجي

، سياست توانمندسازي 1980هاي پاياني در سال .)9: 1381 مورد نظر است(صرافي،

نه تكيه يك تعامل بين بخش عمومي و خصوصي و  به لزوم ايجاد ،نشينمناطق حاشيه

در مركز  بندي تجاربي بود كه، جمعجانبه بر يكي از آنها شكل گرفت. اين سياست

يافته و بانك تكوين  ،سازمان ملل متحد ةتوسع ملل متحد و برنامة اسكان بشر سازمان

  ).7: 1390داستان گشته است (مهدوي و نجفي، جهاني نيز با آن هم

نشينان شهري ، در زمينة توانمندسازي حاشيههاي مختلف شهريها و ارگانسازمان

ها شهرداري ،در واقع است؛ها ها، شهرداريمانترين اين سازثر هستند كه يكي از مهممؤ



28        3شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري 

 با ساير اقشار شهري و ايجاد روحيةبا ايجاد حس مشاركت، عدم احساس تبعيض 

              باعث  ،و شهروندمداري نظير آموزش شهروندي ،شهروندي و از طرق مختلف

تضاد عيني و  از ها رانشينان شهري شده و آنهاي توانمندي در حاشيهگيري زمينهشكل

  .)221: 1385سازد (نقدي و صادقي، ميشدگي از شهر خارج ذهني و حس رانده

نشيني، علل و عوامل و راهكارهاي هاي زيادي در زمينة حاشيهمطالعات و پژوهش

به  كه اختصاص ايخل و خارج از كشور انجام شده است؛ اما مطالعهآن در دا

 ،نقش شهرداري در اين توانمندسازي داشته باشدويژه نشينان و بهتوانمندسازي حاشيه

مشابه با موضوع مورد  در ادامه به ذكر چند مورد از اين مطالعات كمتر انجام شده است.

  .شودپرداخته مي مطالعه

كند احي مركزي شهرهاي آمريكا بيان ميدر مطالعات خود در نو، )2010ويلسون (

هاي پشت مهارت پايين و همچنين مهاجرتبا  هاييكه فقدان توليدات دستي و اشتغال

ظر اقتصادي دسترسي كمتري به متوسط كه از ن ن و خانوارهاي طبقةسر هم كارگرا

 طوري كه دقيقاً؛ بهآوردوجود مينشين را بههاي اقتصادي دارند، مناطق حاشيهفرصت

يان نما هاي معيوب جمعيت شهرياي از برشريختههمبه صورت مركز نامتناسب و به

  .شوندمي

داند. وي حت تأثير فضاي مناطق خاص شهري ميجرائم شهري را ت ،)2012شاو (

و پليس به مناطقي رسيد كه  با اخذ آمار و اطالعات مناطق خاص شهر از دادگاه

   ).2012، يكو مك (شاو اندنشيني داشتند و به گتو معروفهاي حاشيهويژگي

توان به مطالعات ، مير انجام گرفته استاز مطالعات ديگري كه در خارج از كشو

)، پل نوكس و نظاير 1989تولي (، طور غيرمستقيم) و به1966( )، كلينارد1966( ساليا

آنها اشاره نمود. اين مطالعات در سطح محدودتري و اغلب در قالب مطالعات مربوط به 

جهاني و  بيستم در سطح دوم قرن ، از نيمةرشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه

عملي تمام اين  پيدا كرد. نتيجة) و ملي ادامه United Nations, 2000( ايمنطقه

توان به ترين آنها ميگوني بود كه از مهمها و راهبردهاي گونا، تدوين استراتژيمطالعات
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توسط فريدمن  شهرها-) و راهبرد روستا1982( ماتور وسيلةبهرويكرد شهرهاي كوچك 

  اشاره نمود.

              مطالعة :نامتوازن توسعه در بررسي خود با عنوان پيامدهاي ،)1392خاني(زكي

 قبلي محل در افراد كرج، نشان داد كه شهر چهارم حصار خط در نشينيحاشيه موردي

 و درماني رفاهي خدمات آموزشي، رفاهي خدمات نشيني) ازحاشيه اين به آمدن از قبل(

 كار بازار و خدمات و كاال توزيع مراكز به ونبودند  مندبهره الزم اندازه به مالي درآمد

 ،)كرج حصار چهارم خط نشينيحاشيه( فعلي محل در ،مقابل در. نداشتند دسترسي

 الزم اندازة به مالي درآمد و درماني رفاهي خدمات آموزشي، رفاهي ازخدمات

  .دارند يدسترس كار بازار و خدمات و كاال توزيع مراكز به و برخوردارند

 از نشينيحاشيه تجربة بررسي)، در پژوهش خود با عنوان 1391اسماعيلي و اميدي (

نشيني به اين نتيجه ، با بررسي حاشيهشناسانه پديدار مطالعه يك: نشينان حاشيه ديدگاه

 ديگري ساختاري التمشك نرفت ميان از نيازمند نشيني،حاشيه معضل حلاند كه رسيده

  .برآمده است خود ايلهأمس واقع در و بوده عضلم ايريشه كه است

ان راهبردهاي كالبدي كنترل در تحقيقي تحت عنو ،)1389عنابستاني و همكاران (

، مانند طرح به اين نتيجه دست يافتند كه راهبردهايي ،نشيني در شهر سبزوارحاشيه

ون شهر، طرح ارتباطي پيرام دهي شبكةجايي ناخواسته، طرح ساماناسكان مجدد و جابه

، باعث كمربند سبز پيرامون شهر، طرح ايجاد بانك زمين و شناسايي امالك رها شده

  .نشيني خواهد شدبازي امالك و توسعة حاشيهجلوگيري از بورس

 با غيررسمي اسكان و نشينيحاشيه )، در تحقيقي با عنوان مسئلة1389( محسني

گرگان) به اين نتيجه رسيده  شهر شيناننحاشيه: موردي مطالعة(توانمندسازي  بر كيدتأ

                  مهاجرت، و جمعيت ريزيبرنامه روستايي، هايبافت نوسازي و است كه بهسازي

                نوسازي نشين، حاشيه مناطق محالت و ارتقاي و بهسازي روستايي، مسكنتوسعة 

                دهيسامان براي ديدج هايكشهر احداث و غيررسمي هايگاهسكونت هايبافت

  .استنشين هحاشي مناطق توانمندسازي بخش در راهبردي هايبرنامه جملهاز  ،مجدد
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   شناسيها و روشداده -2

از نـوع   ،تحليلي و به لحاظ اجـرا  -از نوع توصيفي ،پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت

. در آغـاز، مطالعـات   اسـت  از نوع ميداني ،هاآوري دادهظ روش جمعپيمايشي و به لحا

اي انجام گرفته ادبيات و مباني تئوريك به صورت كتابخانه اي به منظور تهيةيافتهسازمان

با استفاده از ابزارهاي مـورد نيـاز تحقيـق (پرسشـنامه      ،ميداني است و در مرحلة مطالعة

مطالعـه   مورد مورد نياز پرداخته شده است. جامعةهاي آوري دادهمحقق ساخته) به جمع

ساكنان مناطق اسالم آباد، قلعه حسن، كوي افسران و حد فاصل اوزينه  ،در اين پژوهش

كـه بـا اسـتفاده از روش كـوكران      اسـت نفر جمعيـت   17688كه داراي  استو كاشاني 

  اند.عنوان نمونه انتخاب شدهنفر به  276تعداد 

                                                                                   ) 1( ةرابط

؛              دقت احتمالي مطلوب d؛ عد خانوارواريانس بS  ؛ حجم جامعه  Nدر اين رابطه،

t  و 69/1برابر با n آيد.) به دست مي2( ةاست كه از رابط حجم نمونه  

                                          )2( ةرابط

و در طـول جغرافيـايي    ش جنوبي استان گلستان واقع شده اسـت شهر گرگان در بخ

آب و  ،گرگـان  .دقيقه واقع شده است 50درجه و  36دقيقه و در عرض  25درجه و  54

بـوده   جمعيـت  نفـر  329536داراي  1390كه بنابر سرشـماري سـال   دارد  يهواي معتدل

 8/1615 ،. وسـعت شهرسـتان گرگـان   اسـت  شـهرداري  ةداراي دو منطق . اين شهراست

از دو بخـش مركـزي و    ،1389و بر اساس تقسيمات كشـوري سـال    استكيلومتر مربع 

روسـتا تشـكيل شـده     97بهاران و سه شهر گرگان، سرخنكالته و جلين، پنج دهستان و 

آباد (بـا  اند از اسالمدارد كه عبارتنشين چهار منطقه حاشيهشهر گرگان  ،مچنينه .است

خانوار) و حدفاصـل   417خانوار)، كوي افسران (با  784خانوار)، قلعه حسن (با  2468

    خانوار). 753اوزينه تا كاشاني (با 
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  مورد مطالعه معرفي محدودة -3شكل 

  شهر گرگان نشنينمشخصات مناطق حاشيه -1جدول 

  تعداد خانوار  نام منطقه  تعداد خانوار  نام منطقه

  417  كوي افسران  2468  آباداسالم

  753  حد فاصل اوزينه تا كاشاني  784  قلعه حسن

  )1394هاي تحقيق، يافتهمأخذ: (

  بحث -3

شود. هاي توصيفي پژوهش پرداخته مييافته ، ابتدا به ارائةهاي تحقيقدر بخش يافته

نفر نمونه مورد مطالعه،  276دهد كه از نشان مي 2مندرج در جدول شماره اطالعات 

 54نفر متأهل و تعداد  222تعداد  ،. همچنينهستندنفر نيز زن  76نفر مرد و  200تعداد 

  باشند.نفر نيز بيكار مي 132نفر شاغل و تعداد  144نفر نيز مجرد هستند. در نهايت 

 براي بررسي عوامل مؤثر بر حاشيه ،رهاز ضريب همبستگي رگرسيون چندمتغي

 ، نشان دهندة ارتباط بسيار زياد بين مؤلفةنشيني استفاده شده است. نتايج به دست آمده

است؛ مورد مطالعه  نشيني در محدودةال (شاغل يا بيكار بودن) و حاشيهوضعيت اشتغ

در رابطه كه ست؛ در صورتيحاصل شده ا درصد 99داري در سطح كه معنااي گونهبه
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عدم معناداري حاصل  ،نشينيتعداد فرزند در خانواده) و حاشيهبعد خانوار ( با مؤلفة

نشيني بر حاشيهاند تأثير بسيار زيادي هاي اخير نتوانسته، مؤلفهدر واقع ؛شده است

 ، نشان دهندة تأثيرگذاري بسيار زياد مؤلفةبه دست آمده Beta. ضرايب بگذارند

و  است 292/0معادل  ،Betaاي كه ضريب است؛ به گونهاده وضعيت اقتصادي خانو

د گوياي اين مطلب خو 307/0معادل  Betaوضعيت اشتغال با ضريب  ، مؤلفةهمچنين

  نشيني دارند.، رابطه بسيار زيادي با حاشيهفوق است كه دو مؤلفة

  وننشيني با استفاده از ضريب همبستگي رگرسيبررسي عوامل مؤثر بر حاشيه -2جدول 

 B  لفهمؤ

انحراف 

  معيار

std 

 Beta tضريب 

ضريب 

معناداري 

sig 

 317/0NS  -005/1  -076/0  075/0  -076/0  بعد خانوار (تعداد فرزند)

  **   000/0  692/3  292/0  081/0  300/0  وضعيت اقتصادي خانواده

  NS  110/0  608/1  122/0  075/0  120/0  ميزان تحصيالت

  **   000/0  854/3  307/0  080/0  308/0  وضعيت اشتغال

  عدم معناداري NS     درصد 95* معناداري       درصد 99** معناداري 

نشينان به خدمات براي بررسي ميزان دسترسي حاشيه ،راسكودر ادامه از آزمون كاي

 نشان ،5 است. اطالعات مندرج در جدول شمارةهاي شهري استفاده شده و زيرساخت

هاي به دست كه فراواني ستهابراي تمام مؤلفهدرصد  99ح معنادار در سط دهندة رابطة

و  مورد مطالعه به خدمات دهندة دسترسي بسيار كم ساكنان محدودة، نشانآمده

ها، شود در رابطه با تمام مؤلفهطور كه مشاهده مي. هماناستهاي شهري زيرساخت

دسترسي تا حدودي و بيشترين پاسخ مربوط به  دهندة، نشانهاي به دست آمدهفراواني

كمترين پاسخ مربوط به دسترسي خيلي  ،ها. در رابطه با تمام مؤلفهاستدسترسي كم 

اند كه دسترسي كم و خيلي كمي . در واقع بيشتر پاسخ دهندگان اذعان نمودهاستزياد 

آباد و قلعه هاي اسالمهاي شهري دارند. مطالعات ميداني در محدودهبه زيرساخت

اي است به گونهوجود كمترين اماكن رفاهي، ورزشي و مراكز خريد  ندة، نشان دهحسن

فقط يك مكان ورزشي سرپوشيده و يك بازار خريد  ،مورد مطالعه كه در محدودة
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ي نظير فضاهاي سبز و اماكن تفريحي در حداقل اتمايحتاج روزانه وجود دارد و امكان

ربوط به حمل و نقل عمومي كمترين خدمات م ، نشان دهندة. همچنين نتايجاستخود 

كمترين دسترسي به خدمات بهداشتي  ،. از سوي ديگراستقلعه حسن  در منطقة

  حاصل شده است. ،درماني در منطقه اسالم آباد نيز

  نشينان به خدمات و زيرساخت هاي شهري بررسي ميزان دسترسي حاشيه -3جدول 

  لفهؤم  رديف
  ضريب

 **معناداري

sig  

  ضريب

Chi-

Square  

رجه د

  آزادي

  4  06/1  000/0  دسترسي به  مراكز خريد كاالهاي اساسي  1

  4  30/88 000/0  ها و ديگر مراكز ماليدسترسي به بانك  2

  4  58/97 000/0  ها و مبلمان شهريدسترسي به بوستان  3

4  
دسترسي به اماكن بهداشتي درماني نظير بيمارستان، 

  درمانگاه
000/0 20/86  4  

  4  20/81 000/0  ز اداري و دولتيدسترسي به مراك  5

  4  81/78 000/0  هيزات شهري (نظير پمپ بنزين و گازدسترسي به تج  6

  4  66/93 000/0  دسترسي به شبكه حمل و نقل عمومي  7

  4  43/87 000/0  هاي آموزشي و ساير مراكز وابستهدسترسي به مكان  8

  4  37/83 000/0  دسترسي به مراكز ورزشي، فرهنگي، مذهبي، هنري  9

  درصد 99 ** معناداري

بررسي ميزان رضايتمندي ساكنان نواحي مورد مطالعه از خدمات  براي ،در ادامه

ر استفاده شده است. اطالعات مندرج اسكوآزمون كاي از ،ارائه شده از سوي شهرداري

ميزان رضايتمندي بسيار پايين ساكنان نواحي مورد مطالعه  دهندة، نشان)4(در جدول 

ها حاصل لفهبراي تمام مؤ درصد 99معناداري در سطح  اي كه ضريبگونهبه است؛

هاي زيباسازي و ، نشان دهندة عدم طرحهاي حاصل از مطالعات ميدانيشده است. يافته

كشي در محدودة سازي و خيابان، جدولهمچنين فضاي سبز در منطقه افسران است؛

هاي ارد كه اين امر ياري بيشتر سازماندترين سطح خود قرار ، در پايينآباداسالم
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اضالب و آب دسترسي به سيستم ف ،همچنين طلبد؛مديريت شهري را در اين زمينه مي

  تالش بيشتري را در اين زمينه ضروري ساخته است. ،افسران آشاميدني در منطقة

در وضعيت مناسبي  ،آبادحسن و اسالمكيك و دفن بهداشتي زباله در منطقة قلعهتف

جز از طريق همكاري  ،كه بهبود و ارتقاي وضعيت بهداشتي مناطق مذكورنيست 

، آموزش شهروندان همچنين در اين زمينه ، اجرايي نخواهد شد؛هاي مسئولدستگاه

تواند راهگشا باشد. طبق مي ،هاي سربستههاي منزل خود در كيسهقرار دادن زباله براي

نشاني نشنين مورد مطالعه، ايستگاه آتشحاشيهداني انجام گرفته در مناطق مطالعات مي

نشنين شهر گرگان به دليل اين در صورتي است كه مناطق حاشيهمجهز وجود ندارد و 

 ،بافت و ساختار قديمي و ساخت سقف برخي منازل اين مناطق از چوب و مواد مشابه

  مستعد احتراق هستند.

  رد مطالعه از خدمات شهرداريبررسي ميزان رضايتمندي ساكنان نواحي مو -4جدول 

  لفهؤم  رديف
ضريب 

 **معناداري

sig 

  ضريب

Chi-

Square  

درجة 

  آزادي

  4  13/76  000/0  نشانيايستگاه آتش  1

  4  63/86 000/0  سازي محيط زيست شهري، بوستان و سالمفضاي سبز  2

  4  42/86 000/0  هاها و فاضالبدفع بهداشتي زباله  3

  4  84/95 000/0  تفكيك زباله  4

  4  40/80 000/0  دفن زباله در مكان مناسب  5

  4  59/98 000/0  آوري سيالببند و جمعايجاد سيل  6

  4  59/78 000/0  هاها و كوچهنامگذاري خيابان  7

  4  14/82 000/0  درختكاري كنار معابر  8

  3  04/59 000/0  كشي معابرجدول  9

  4  02/1 000/0  توسعة شبكه حمل و نقل عمومي(تاكسي و اتوبوس)  10

  4  42/76 000/0  مبلمان شهري  11

  درصد 99** معناداري 

 ،نشين شده استوجب نارضايتي ساكنان مناطق حاشيهيكي ديگر از مواردي كه م

ساكنان مناطق  ،در واقع است؛عدم دسترسي به حمل و نقل عمومي (تاكسي و اتوبوس) 

دسترسي به حمل و نقل  براي) دارندمذكور (كه اغلب وضعيت اقتصادي نامناسبي 
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مسير زيادي را طي نمايند كه همين عامل موجب نارضايتي ساكنان مناطق بايد  ،عمومي

  مذكور شده است.

هاي مديريت شهري و به خصوص شهرداري بررسي ميزان اقدامات سازمان براي

لفه استفاده شده است. ، از تعدادي مؤنشيندر زمينة توانمندسازي مناطق حاشيه

دهندة ميزان اقدامات شهرداري در زمينة توانمندي ، نشان)5(در جدول  مندرج اطالعات

، رابطة معنادار در سطح . طبق اطالعات مندرج در اين جدولاستنشين مناطق حاشيه

آمده در اين دستهاي بهاست كه فراوانيها حاصل شدهلفهبراي بيشتر مؤدرصد  99

 اي كه بيشتر گونهدهد؛ بهري را نشان ميعدم اقدامات الزم از سوي شهردا ،رابطه

  اند.ر سطح كم و خيلي كم ارزيابي كردهميزان اقدامات شهرداري را د ،دهندگانپاسخ

  نشينبررسي ميزان اقدامات شهرداري براي توانمندي نواحي حاشيه -5جدول 

  مؤلفه  رديف
ضريب 

 **معناداري

sig 

  ضريب

Chi-

Square  

درجه 

  آزادي

  4  01/88  000/0  هاي محلي و عموميعة فضاي سبز، پاركتوجه به توس  1

  4  26/85 000/0  ها و معابرتوجه به آسفالت خيابان  2

  4  11/85 000/0  جوياي كاراي براي آموزش جوانان احداث مراكز فني حرفه  3

  4  63/91 000/0  رساني و كيفيت زندگي ساكنان محلهارتقاي سطح خدمات  4

  4  44/73 000/0  هاي آموزشيطريق برگزاري كالسارتقاي سطح سواد از   5

  4  00/1 000/0  شركت دادن ساكنان محله به امور مربوط به اداره شهر  6

  4  01/1 000/0  سكونتقانونمند نمودن اسكان از طريق اعطاي سند و مجوز   7

  4  03/1 000/0  هايي براي رسيدگي به امور محلهتشكيل كارگروه  8

  4  31/84 000/0  فعليريزي شده در كنار مناطق ناطق برنامهها و مايجاد بافت  9

  4  69/80 000/0  ساماندهي وضع اشتغال ساكنان محله  10

11  
جلوگيري از ورود مهاجران تازه وارد تحت عناويني نظير 

  كمربند سبز و ...
000/0 02/1  4  

  درصد 99** معناداري 
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براي اقداماتي كه شهرداري  دهد كه بيشترنشان مي )5(اطالعات مندرج در جدول 

در  ، در سطح كم و خيلي كم قرار دارد؛نشين بايد انجام دهدتوانمندي مناطق حاشيه

 برايهاي الزم لي امور شهري نتوانسته است زمينهشهرداري به عنوان متو ،واقع

هايي چون ارتقاي سطح خدمات، نشين را فراهم نمايد. زمينهوانمندي مناطق حاشيهت

 برايهايي دهي وضع اشتغال، تشكيل كارگروهكيفيت زندگي ساكنان، سامان ارتقاي

نشينان به امور مربوط به اداره دادن حاشيهرسيدگي به امور محله و در نهايت شركت

  شهرداري ايجاد شود. به وسيلةشهر  كه نتوانسته است 

  گيرينتيجه -4

نشيني ت شهر و شهريكي از مشكال ،شهرها رويةگسترش فيزيكي نابسامان و بي

هاي فيزيكي در محدوده ،كه فرايندي مداومطوريجهان سوم در دوران معاصر است؛ به

يابد و و فضاهاي كالبدي شهر در جهات عمودي و افقي به لحاظ كمي و كيفي رشد مي

زا برنامه باشد به تركيبي نامتناسب از فضاهاي شهري مشكلسريع و بي اگر اين روند

است نشيني اين مفهوم حاشيهنشين. د؛ فضاهايي موسوم به مناطق حاشيهيخواهد انجام

شهرها از نظر سكونت، بهداشت،  ه خانوارها و افرادي كه در محدودةمفهوم ككه 

خدمات عمومي، اجتماعي و تسهيالت زيربنايي شهري در شرايطي نامطلوب به سر 

ازار رسمي اشتغال وانند جذب بتبرند و به علت عدم سرمايه و مهارت فني و ... نميمي

دهي و رشد ، عامل اصلي شكلرسد كه مهاجرتو فعاليت بشوند؛ اگرچه به نظر مي

 ،نشينانواقعيت اين است كه بخشي از حاشيهولي  نشيني در شهرهاست؛مناطق حاشيه

ر اقتصادي در واحدهاي مسكوني كه به علت فق شهر هستند ن هميشگياساكن

كنند. واحدهايي كه هاي غيررسمي زندگي ميگاهدارد و سكونتغيرمتعارف، غيراستان

  هستند.از حداقل امكانات و ملزومات بهداشتي و رفاهي محروم  بعضاً

نشينان شهر ها در توانمندسازي حاشيهپژوهش حاضر با هدف تبيين نقش شهرداري

است.  يش ميداني انجام گرفتهتحليلي و پيما –گرگان با استفاده از روش توصيفي 

ساكنان مناطق اسالم آباد، قلعه حسن، كوي افسران  ،مورد مطالعه در اين پژوهش جامعة

كه با استفاده از  دارندنفر جمعيت  17688كه  هستندو حد فاصل اوزينه و كاشاني 
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، دست آمدههاي بهاند. يافتهعنوان نمونه انتخاب شدهنفر به  276روش كوكران تعداد 

 وضعيت اقتصادي خانواده با حاشيه بين وضعيت اشتغال و عنادارمرابطه  دهندةنشان

دهد كه ميزان دسترسي نشان مي ،ردست آمده از آزمون كاي اسكونتايج به .استنشيني 

 .ي مذكور در سطح پاييني قرار داردو متعاقب آن ميزان رضايتمندي ساكنان نواح

ميزان اقدامات  ،نشينيهود كه از ديد ساكنان نواحي حاشبايد اذعان نم ،همچنين

  در سطح پاييني قرار دارد. ،توانمندي ساكنان نيز برايشهرداري 

  هاپيشنهاد

حسن به حمل و نقل هاي الزم براي دسترسي ساكنان منطقه قلعهفراهم نمودن زمينه -

 عمومي.

 حسن.آباد و قلعهها در منطقة اسالمتوجه به وضعيت معابر و كوچه -

 منطقة افسران. توجه به وضع بهداشت در -

 طرح زيباسازي معابر كوي افسران. -

 نشين شهر.نشاني در مناطق حاشيهتأسيس مركز آتش -

 نشينان.آموزش همگاني مناطق چهارگانة مورد مطالعه براي ارتقاي سطح فرهنگي حاشيه -

 توجه به وضعيت آب آشاميدني و سيستم آب و فاضالب در منطقة افسران. -

اي براي آموزش جوانان جوياي كار در منطقه قلعه فهاحداث مراكز آموزش فني حر -

  حسن و كوي افسران.

  

  

  

  

  



38        3شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري 

  فهرست منابع

 حاشيه ديدگاه از نشينيحاشيه ةتجرب بررسي .)1391(. اميدي، مهدي .اسماعيلي، رضا .1

 دوم. مطالعات شهري، سال ةنشري .نشينان

اولين  .شهري سالمت رب ايحاشيه هايسكونتگاه در فقر ثيرأت ).1389( .افشارنيا، اعظم .2

  تهران. شهري، سالمت ملي همايش

- تخصصي فصلنامه. تهران استان در نشيني حاشيه پديده بررسي). 1384. (بهرام بيات، .3

 اول. ةشمار اجتماعي، امنيت مطالعات كاربردي

          اصلي علل بر تحليلي ).1388( زهرا. طاهري، .رضاديحم وارثي، .رسول رباني، .4

 جغرافيا ةمجل .و دارك) ارزنان منطقه( اصفهان شهر در نشين حاشيه طقمنا گيريشكل

 .13 ةشمار توسعه، و

بررسي تطبيقي حاشيه نشيني در  ).1387. (توانگر، معصومه .مرهنما، محمدرحي .5

، 11 ةاي، شمارناحيه ةجغرافيا و توسع ةمجل .تربت حيدريه و شهرهاي سبزوار، نيشابور

 زمستان.

              موردي ةمطالع: نامتوازن توسعه پيامدهاي .)1392( .ق، محمدصادخانيزكي .6

 سياسي، سال علوم تخصصي ةفصلنام .كرج شهر حصار چهارم خط در نشينيحاشيه

 .25 ةشمار نهم،

 .انتشارات سمت :تهران، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري)، 1384( .شكويي، حسين .7

 ةمجل .براي ساماندهي اسكان غير رسميبه سوي نظريه اي )، 1381( .صرافي، مظفر .8

 .10و  9 ةشمار هفت شهر،

نشيني ردهاي كالبدي كنترل حاشيهراهب ).1389ا. (عنابستاني، زهر .اكبرعنابستاني، علي .9

  ريزي شهري، شماره اول. پژوهش و برنامه ةمجل .در شهر سبزوار

 ةفصلنام شهر تهران،نشيني در كالنداليل حاشيه ).1388. (رزقي، هادي .الدن، عليرضا .10

  .3 ةسال اول، پيش شمار مطالعات مديريت شهري.

رسمي با تأكيد بر نشيني و اسكان غيرلة حاشيهأمس ).1389. (محسني، رضاعلي .11

  . 4 ة، شمار2، سال جغرافياي انساني ةفصلنام توانمندسازي آن.



 ٣٩                  ... مناطق يتوانمندساز در يشهردار نقش ليتحل و يابيارز                 1394 تابستان

 

اشيه نشين لزوم توانمندسازي مناطق ح ).1390. (نجفي كاني، علي اكبر .مهدوي، شهرام .12

اولين همايش حاشيه  .SWOT و راهكارهاي مديريتي آن با استفاده از مدل تحليلي

 نشيني نظم و امنيت.

نشيني چالشي فراروي توسعه پايدار حاشيه). 1385. (صادقي، رسول .نقدي، اسداله .13

  .20 ةكيد بر شهر همدان، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماربا تا .شهري

 ةمطالع ،نشيني به مثابه آپانديست شهريهحاشي ).1391. (زارع، صادق .هنقدي، اسدال .14

 .5 ةمارش اي، سال دوم،ريزي منطقهبرنامه. جعفرآباد كرمانشاه :موردي

 :همدان ،چاپ چهارم. نشيني و اسكان غير رسمي همدانحاشيه ).1386. (نقدي، اسداله .15

 نشر فن آوران.

شهرداري  :مشهد .ي و راهكارهاي ساماندهي آننشينحاشيه ).1382. (هاديزاده، مريم .16

  مشهد.

اسماعيل صادقي، ناحيد  ة. ترجم21آينده شهري قرن  ).1388. (اولريخ، فايز .هال، پيتر .17

 جامعه مهندسان مشاور ايران. :تهران ،صفايي

18. Chowdhury, Farhat. Jahan., A.T.M. Nurul, Amin., (2006). 

Environmental assessment in slum, improvement programs: 

Some evidence from a study on infrastructure projects in two 

Dhaka slums. Environmental Impact Assessment Review. 

19. Dwyer, D.C., (1978). City in the third world. London: 

Macmillan. 

20. HABITAT, UN., (2009). Annual report 2009 / United Nations 

Human Settlements Programme. 

21. Martınez, Javier., Gora, Mboupb., Richard, Sliuzasa., Alfred, 

Steina., (2008). Trends in urban and slum indicators across 

developing world cities, 1990–2003. Habitat International, Vol 

32, pp. 86–108. 

22. Shaw, Clifford R., McKay, Henry D., (2012). The social 

disorganization theory. Center for Spatially Integrated Social 

Science, Retrieved. 

23. Wilson, A.G., (2010). The general urban model: Retrospect. 

Papers Regional Science Association. 
 


