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 چکیده
حاظ هدف پرداخته است. از ل یسازتوانمند کردیبا رو زیشهر تبر ینینشهیحاش یاجتماع یهابیمسائل و آس یحاضر به بررس قیتحق

 ایانهکتابخ مطالعات زا اطالعات و هاداده یجمع آور برای است.بوده  یلیتحل -یفیو روش از نوع توص تیهو به لحاظ ما یکاربرد

مناطق  ق،یتحق یاناستفاده شده است. قلمرو مک رهیو غ یشامل مشاهده، مصاحبه، بحث گروه یرکتروش مشا یهاکیو تکن یدانیو م

ال س یبق سرشمارطمورد مطالعه ناطق م. بوده استو پاتوق(  درآبادیح الب،یس ،یقربان ،یچی)دوره ا زیکالنشهر تبر نینشهیحاش

انتخاب  یه آماربه عنوان نمون قیانجام تحق ینفر برا 383بوده است که براساس فرمول کوکران  تینفر جمع 309581 یدارا 1395

 سازیدلم از اطالعات و هاداده لیو تحل هیساده انجام شد. جهت تجز ی. انتخاب افراد در محالت به روش تصادفه استشد

ارند و معاش خود ند نیشغل رسمی برای تأم ینینشهیحاش یهااکثر خانواده داد اننش جیاستفاده شده است. نتا یمعادالت ساختار

 ،یفروشدست به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل هستند، یگذارهیچون این افراد عمومًا فاقد مهارت و تخصص و سرما

خاص باعث شده  یهافرهنگ. وجود خردهآورندیمواد مخدر و مشروبات الکلی روی م دوفروشیگری، خرتکدی ،یفروشپنکو

بهداشت و  چونهم مختلف اجتماعی یهاجرای برنامهها را برای اشهری نشده و نیز فقر فرهنگی امکان نفوذ در آن یهاجذب فرهنگ

فراغت،  توقاکردن اعوامل گرایش به اعتیاد، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پر. از سازدیتنظیم خانواده و غیره مشکل م

 دهدین منشا یاختارمعادالت س جینتاهمچنین نام برد.  توانیاقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را م یهاینابرابر

 یاجتماع یهابیآس نیترمهم «یحیتفر ،یراکز فرهنگفقدان م»و  «نییسطح سواد پا» ،«یبه خاطر فقر اقتصاد لیترك تحص»

 را باعث« تغال کاذباش»و  «ینبود شغل رسم» ،«ادیاعت» نظیر یگرید یجد یهابیسه عامل آس نیا بی. ترکاست بوده ینینشهیحاش

 شده است.

 .زیتبر خته،یروش آم ،یتوانمندساز ،یاجتماع بیآس ،ینینشهیحاشواژگان کلیدی: 

 مجله

 توسعه فضاهای پیراشهری
 1398 زمستانو  پاییز، (2دوم)پیاپی ماره ، شاولسال 

      2676 -4172اپای الکترونیکی ش   2676 -4164شاپای چاپی 
 15-34صفحات 

http://www.jpusd.ir/
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 مقدمه
مسائل  نیاز مهمتر یکی عیسر یشهرتوسعه 

 یدر حال توسعه بعد از جنگ جهان یکشورها یاجتماع

بزرگ در  یدر صد شهرها 80. در حال حاضر استدوم 

درصد  60در حال توسعه قرار دارند و  یکشورها

 طیها شرا هیحاش نیهستند که ا نینشهیآنها حاش نیساکن

را  فیضع تو بهداش تیازدحام جمع ،یطیفقر مح

(. 142: 1394 ،یو حاتم یدهند )ملک یم شینما

عنوان معضل اجتماعی است و به یادهیپد ینینشهیحاش

شناسان شهری و سایر علوم اجتماعی موردتوجه جامعه

مربوط به شهرسازی قرارگرفته است. معضل 

غیررسمی در بخش  یهاگاهیا سکونت ینینشهیحاش

 یشهرهاژه در کالنیوعظیمی از کشورهای جهان، به

 ریگبانیقاره آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی، گر

. آمارهای موجود حکایت از آن باشدیمدیریت شهری م

شهرها در درصد ساکنین کالن 30تا  20دارد که قریب 

 بانیگربهناهنجار زندگی کرده و دست یهاگاهسکونت

 ,Kovandzic) باشندیمعضالت خاص محالت فوق م

 هیدر واقع حاصل اشتغال حاش ینینشهیحاش. (37 :1998

ها موجب آن هرگز دستمزد آناست که به نیمهاجر

ها را حداقل در درون شهر به آن یزندگ کی یتکاپو

(. تجمع 112: 1388)اعتماد و همکاران،  دهدینم

 یهاطیمتعدد در چنین مح یهامهاجران با فرهنگ

به  اشتغال داننامناسب همراه با معضالت ناشی از فق

)تودارو،  شودیو ایجاد مناطق تبهکاری م هایبزهکار

 های(. قشربندی اجتماعی، بیشتر بر نابرابر29: 1367

تأکید دارد و هدف بسیاری از جغرافیدانان کشف 

است که در اثر توزیع نامناسب منابع و  ییهاینابرابر

و این امر همواره موردتوجه  دیآیامکانات به وجود م

 یزیربرنامه پردازانهیشهری بوده و نظر زانیرنامهبر

شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری 

 :Hanik, 2007) و (Arbakaf, 2008: 28) داشته استوا

مطرح شده  یصورت معضلهمواره به ینینشهیحاش .(17

پور،  یعیو رف یاریاز آن رها شد )ز دیاست که با

رمجاز و ایجاد مناطق غی یوسازها(. ساخت199: 1396

که دیر یا زود ساکنان آن سهم  نینشهیمسکونی حاش

خود را از امکانات شهری طلب خواهند کرد، مشکالتی 

ایجاد  هایشهردار ژهیورا برای مدیریت شهری و به

. اختالل در شبکه آمدوشد شهری، افزایش کندیم

شهری، افت ولتاژ برق،  ستیزطیآلودگی مح ها،یماریب

ایی در شبکه آب و فاضالب و بسیاری مشکالت نارس

شهری  کرهیبر پ ینینشهیدیگر ازجمله پیامدهای حاش

 .(66: 1389 ،یخواهند بود )عنابستان

و همزمان  یشمس 30از دهه  ینینشهیحاش ران،یا در

به شهرها آغاز شد و از دهه  انییبا آغاز مهاجرت روستا

 یهااستیو س یبه بعد بر اثر اصالحات ارض 40

را به خود گرفت  یروند رو به رشد یاجتماع یاقتصاد

: 1395و همکاران،  انیکه تا به امروز ادامه دارد )نظر

 ییشهرهایکی از کالن عنوانبه زی(. شهر تبریز ن116

است و این فقط  ینینشهیاست که درگیر با مسئله حاش

بلکه کل شهر را  شودینم نینشهیمحدود به مناطق حاش

پیامد آن بروز انواع  کهیطورخته است، بهمتأثر سا

در زمینه شهرنشینی است. اشتغال افراد  هایناهنجار

وجود  ،و کاذب یررسمیدر مشاغل غ نینشهیحاش

 هایعدم توانایی شهردار رمجاز،یغ یوسازهاساخت

برای ارائه خدمات مناسب در این مناطق، آلودگی 

دی، اثرات نامطلوب فرهنگی، اقتصا ست،یزطیمح

اجتماعی و سیاسی این مناطق بر کل سیستم شهر، 

افزایش جرم و انحرافات در این مناطق، همه و همه 

چه بر روی  ،ینینشهیازجمله آثار مخرب و مضر حاش

ساکنان آن مناطق و چه بر روی دیگر افراد ساکن در 

(؛ 69 -68: 1391 ،یآبادیشهرهای بزرگ هستند )زنگ

در منطقه  نین مقصد مهاجرعنوابه زیشهر تبر نیهمچن

عدم  لیشمال غرب کشور مطرح بوده است و به دل

مهاجر با  تیجمع یو اقتصاد یاجتماع طیتطابق شرا

به  ز،یو مسکن در داخل شهر تبر نیزم متیساختار ق

 یعیدار به لحاظ طبمشکل یاطراف شهر و اراض یاراض

(. در 37: 1394 ،یاله)نعمت شوندیرانده م یو توپوگراف
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در  یررسمیغ یهاو سکونتگاه یاهیشهر، بافت حاش نیا

گرفته شمال و جنوب شهر شکل نینشهیمحالت حاش

نامناسب  یاراض درآن  ییبافت برپا نیاست. مشخصه ا

درهم است.  اریبس یتند و توپوگراف یهابیبا ش

 یکامل در شبکه ارتباطات، معابر تنگ، کوچک ینظمیب

و  یمل امکانات شهرالعاده قطعات و نبود کافوق

بافت  نیا یهایژگیاز و یرمسکونیغ یهایکاربر

و توسعه  یشهرساز یبرا بیش نیتر. مناسبباشدیم

درصد است. بر اساس  6تا  0/  5 نیب بیش ،یمسکون

 ز،یشهر تبر 1: 2000 اسیمق ییهوا یهانقشه

از  شیب بیمورد مطالعه، ش یررسمیغ یهاسکونتگاه

 شیب یاراض بیش تریشمال یاهدارند و در بخش 6/0

عمدتاً در  یمسکون یوسازهاو ساخت باشدیم %10از 

 (. 45اند )همان: شدهها احداثدامنه ارتفاعات و تپه

 یهابیمسائل و آس یحاضر، بررس قیهدف از تحق

 کردیبا رو زیدر شهر تبر ینینشهیحاش یاجتماع

به جواب قانع  دنیو در صدد رس یسازتوانمند

مسائل و  ای( آ1: است لیسواالت ذ یبرا ای¬کننده

 تواندیبا آن روبرو هستند م نانینشهیکه حاش یمشکالت

( 2کند؟  ریشهر و اداره آن را درگ طنقا ریسا

 لیحمرا به شهر ت یاجتماع یهابیچه آس ینینشهیحاش

 نیترشیکدام مورد ب ،یاجتماع یهابیآس نینموده و از ب

 دهد؟یشان منمود و بازتاب را از خود ن

 یهااز سکونتگاه یجهان شدهرفتهیپذ فیتعر چیه

 :Mwasulmbi, 2003) وجود ندارد یشهر یرسم ریغ

در  یشهر یهامربوط به سکونتگاه اتیادب .(14

و عدم  یواژگان یشانیتوسعه با پر یدر حال یکشورها

از  یبعض یسازو مفهوم فیتعر یبر چگونگ یتوافق

 ونتگاهسک کی یزیه چها همراه است. چسکونتگاه

 یبرا یاریمع یزیو چه چ دهد؟یم لیرا تشک یررسمیغ

ها سکونتگاه نیکردن اشکال و مظاهر متفاوت ا نییتب

 Stadel, 1974; Purewal, 2000 Burgess, 1985) است

Potter, 1985); یکه برا یاز واژگان یتعداد جهیدرنت 

ند از: اعبارت شودیها استفاده مسکونتگاه نیا ییشناسا

 یتعداد کی ی. از طرفینینشزاغه، آلونک ،ینینشهیحاش

ها استفاده سکونتگاه نیا شتریب حیتوض یها هم براصفت

 برنامه،یب ،یررسمیخودرو، غ ،یاهیحاش لیاز قب شودیم

 یهاو سکونتگاه ضابطهیب رمجاز،ینامنظم، غ ،یرقانونیغ

در  ینینشهیحاش .(Jenkis, 2001) (یدر حال گذار )انتقال

علوم مربوط به اجتماع و شهر، با  یتخصص نمتو

اسکان  ،یررسمیچون اسکان غ یگرید یهاعنوان

 ،ینابسامان، اسکان عدوان ایخودرو، اسکان نابهنجار 

 زین دستنیازا یو اصطالحات ینینشآلونک و زاغه

 یمعرف نوع یررسمیاسکان غ دهیخوانده شده است. پد

از شهر است که افراد  یخاص یهااز سکونت در مکان

 یزندگ یمتفاوت و پر مشکل طیها در شراساکن در آن

 یزیرتوجه و برنامه ازمندیو حل مشکالتشان ن کنندیم

 .(60: 1383 ،یاست )بوچان ژهیو

اند: کرده فیتعر نیچن زیرا ن نینشهیحاش

شود که در به مفهوم کلی به کسی گفته می نینشهیحاش

ه علل گوناگون نتوانسته است شهر سکونت دارد ولی ب

جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات 

(؛ 1372:121شهری استفاده کند )عابدین درکوش، 

است که در  یکسان اماعم شامل تم یبه معنا نینشهیحاش

 یشهر ساکن هستند، ول یاجتماع یمحدوده اقتصاد

اند، شهر نشده یو اجتماع یجذب امکانات اقتصاد

 شیافراد را از زادگاه خو نیا یها و رفاه شهرذبهجا

کار  یو بازارها یصنعت یهاقطب یسوکنده و به

منظور هستند که به ییروستا نیو اکثراً مهاجر کشاندیم

 ،یی)پورآقا شوندیشهرها م یراه ،یبهتر زندگ نگذراند

 یررسمیگفت سکونتگاه غ دی(. در کل با28: 1383

 یمسکن بر رو یواحدهااز  یاست که گروه ییجا

 یقانون یکنندگان دعواند که اشغالشدهساخته ییهانیزم

 اندآن را اشغال کرده یرقانونیها غآن یبه عبارت ایندارند 

(Clarke, 2008: 4).  ازنظر مرکز اسکان بشر سازمان ملل

 یهااست که با چهارچوب یمتحد همچون مسکن

 ریشهرها دامطابقت ندارد و در  یاو ضابطه یقانون

 ,UN-Habitat) یدر سطوح متعدد تواندیکه م شودیم
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با  یسازش چیکه ه یانسان یهاسکونتگاه .(2003:14

 تیالکم یرسم یهافرآیندندارد و بدون  یالزامات قانون

 یزیرضوابط ساخت و برنامه ت،یانتقال مالک ،یقانون

و همکارانش در گزارش  یساخته شده است. فال یشهر

 و شرق ییایآس یشهرها هیدکان در حاشبهداشت کو

Slum یکهنه، فرسوده و کلنگ ،یجاریاست یرا ساختمان 

خانواده  نیاوقات به چند یاند که گاهکرده فیتعر

 .(Fly et al, 2005: 23) شودیاجاره داده م

ترین توانمندسازی جدیدترین و مناسب راهبرد

در ساماندهی اسکان غیررسمی هست و به  حلراه

دادن ماهی  یجاتوربافی به یو حت یریگیماه»اق مصد

(. راهبرد 271:1382)صرافی،« باشدبه تهیدستان می

توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و 

بهبود در شرایط  وتمامی عوامل برای ایجاد مسکن 

زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را 

و محل زندگی خود را با توجه  دهد که شرایط خانهمی

طور خالصه و نیازهایشان بهبود بخشند. به هاتیبه اولو

درروش توانمندسازی مرکز توجه، ساکنان شهر و مردم 

گردد تسهیالت الزم را برای هستند و دولت متعهد می

در  ی(. توانمندساز37، 1382آنان فراهم کند )هادیزاده، 

. اول در ردیگیدر برمرا  یمفهوم عام خود سه جنبه کل

 یاسیس یبازار، دوم توانمندساز یچارچوب توانمندساز

و  یاصالح نهاد ،ییاجرا-یادار ییکه از راه تمرکززدا

و  (NGOs) یردولتیغ ییهاسازمان یریکارگبه ،یتیریمد

حاصل  (CBOs) یبر جوامع محل یمبتن یهاازمانس

 بازار و یتوانمندساز یراهبردها دنی. برگزشودیم

 است ییو اجرا یاسیرفع موانع س یاجتماع، در پ

(Burgess & et al, 1997: 144) .یراهبرد توانمندساز، 

 تیحاکم رامونیپ ترعیاز مباحث وس یبخش

 Urban Good) ی( خوب شهریی)حکمروا

Governance )یاجتماع محل یاست. سوم، توانمندساز 

و  یهماهنگ یبرا یو مل یمحل یهادولت یکه از سو

 یبرا یاجتماع محل یهاسازمان یهاکوشش لیهتس

 یاصول یهاها از راهآن یهاطرح یو اجرا یزیربرنامه

 .(Burgess & et al, 1997: 151) شودیدنبال م

 در مواجهه با یفرآیند یروش ،یتوانمندساز راهبرد

تحقق آرمان توسعه  یبرا ،یررسمیسکونت غ دهیپد

 نیو مستمر است. اندارد  یانیاست که پا یشهر داریپا

است که در  یررسمینگرش به اسکان غ یراهبرد، نوع

 یبرخوردها یجابه کنندیها تالش مآن دولت

 هیبه حاش یهابا انسان یرانسانیو غ زیآمخشونت

 یطیها، محآن یهاسکونتگاه یسازشده و پاکرانده

که مردم ساکن در  یطیکنند، تحت شرا جادیتوانمند ا

 خود تیبا استفاده از منابع تحت مالک یررسمیمحالت غ

مشکالت  یبرا یمحل ییهاحلبتوانند راه داتشانیو تول

بخش  دیکنند. نقش جد دایمسکن و سرپناه خود پ

 نیتأم یعالوه بر نقش سنت ،یدر توانمندساز یدولت

 نیدر به فعل رساندن توان ا لیو تسه تیحما ازها،ین

نابع م قیاقل تزربتوان با حد کهینحواجتماعات است به

ا استفاده ر تیاجتماعات نها نیا یاز توان درون یخارج

 ،یطورکل(. به38: 1388 ن،یبو جهان یبرد )پورمحمد

 توانیرا م یررسمیغ یهاها و سکونتگاهبافت

جذب نظام  طرفکیدانست که از ییفضا ییهامحدوده

 گرید یاند و از طرفشهر مادر نشده یاجتماع-یاقتصاد

دارند که  یخاص یو ساختار یو مشکالت کالبدمسائل 

. در کندیم زیمتما یشهر یهابافت ریها را از ساآن

ها صرفاً سکونتگاه نیا یو معرف نییتع فرآیند

 یهاشاخصموردتوجه نبوده و به یکالبد یهاصشاخ

توجه  زین ییربنایو ز یطیمحستیز ،یاجتماع-یاقتصاد

 .(206: 1396 ،یزیو عز یمی)رح شودیم

و رشد  یبه دنبال وقوع تحوالت شهر رانیا در

 یهاسکونتگاه دهیپد ،ینیو ناهمگون شهرنش عیسر

 یشهرهاکالن ریابتدا در تهران و سپس در سا یررسمیغ

بنا بر درخواست  1350کشور شکل گرفت. در سال 

مطالعه و  یبرا یعیوبودجه، طرح وسسازمان برنامه

کشور،  رد یمررسیغ یهاسکونتگاه تیوضع یبررس

دانشگاه  یاجتماع قاتیتوسط مؤسسه مطالعات و تحق
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 تیطرح با مطالعه وضع نی. ادیتهران آغاز گرد

 ریتهران شروع و سپس سا یررسمیغ یهاسکونتگاه

بزرگ چون بندرعباس، همدان، کرمانشاه و  یشهرها

و  هاقیبه بعد تحق خیشامل شد. از آن تار زیاهواز را ن

شکل گرفته  ینینشهیحاش ردر مود یاریبس یهاپژوهش

از مطالعات انجام شده  یبه برخ 1است. لذا، در جدول 

  اشاره شده است؛ نهیزم نیاز ا

 
 موضوع مورد بحث نهیاز مطالعات انجام شده در زم ی. برخ1 جدول

 نتایج محقق و سال

ی و مبارکی آبادیزنگ

(1391) 

و  مسکن یبهادن اجارهبه بیکاری، درآمد کم، پایین بو توانیم در شهر تبریز ینینشهیاز دالیل بسیار مهم حاش

قتصادی شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد که ناشی از عوامل ا یهاطیمهاجرت گسترده از مح

 –اجتماعی  یهاهاقتصادی شهرها و روستاهای اطراف( و دافع یهااقتصادی شهر تبریز و دافعه یها)جاذبه

 است. بوده قبلی سکونت محل در فرهنگی

 (1394)ی اللهنعمت
 ،یفقر شهر ،یاجتماع ـیینامتعادل به شکل نابرابر فضاشهری حاصل از رشد  یداریناپاکه  کندیماستدالل 

 .است انینما گریپرخطر و موارد مشابه د یسکونت در اراض

روستایی و همکاران 

(1394) 

 در یغیررسم اسکان و ینینشهیحاشهمچنین  دارد. شیشهر گرا هیحاش هب یپراکنش فقر اجتماعگیرند نتیجه می

 را ییهاپژوهش ارائه رونیازا .شودیم محسوب زیبرانگبحث چالشی توسعهدرحال کشورهای و جهان نقاط سایر

 ریناپذاجتناب ضرورتی قمناط این ساکنان بهبود وضعیت برای را ییهاحلراه ارائه و مشکالت با مقابله برای

 .سازدیم

 1زولو و همکاران

(2011) 

 یندگز ین سالمتفقر و مهاجرت و به تعامل با مسائل مربوط به فقدا تیوضع با نینشهیکه افراد مناطق حاش

 یکونمناطق مس برخالف نیرنشیفق یهاشد که محله دهیفهم یمردم یباورها و دیبرخالف عقا نی. همچنکنندیم

 .هستند و ناهمگن ایشدت پوهمگن به

 2وزاسیفالکه و اسل

(2011) 

کمک  مداراناستیس و زانیر شد و به برنامه یررسمیباعث درک باال نسبت به رشد مناطق اسکان غ قیتحق نیا

 را کنترل کنند. یررسمیکرد تا رشد مناطق اسکان غ

 (2010) 3چاترجه
 ریتغم یهارآیندف تأثیرت تح نینشهیمقابله با استرس در ساکنان حاش یاستراتژ یکه نوع دهدینشان م جینتا

 شهر وجود دارددر کالن یجهان

 (2014) 4ملنی

 یررسمیغ یهاسکونتگاهپرداخته که  کیدر مکز یشهر یررسمیغ یهادر سکونتگاه یریگمحل به بررسی

ان درآمد ساکناستاندارد و کم ریمانند خود ساخت مسکن، خدمات ز یخاص یارهایمعموالً توسط مع ،یشهر

 هیو به حاش ینظمیبا فقر، ب ارتباط لیساز به دلمشکل مسئله عنوانبه شودیم دهیاست، اغلب دشده  فیتعر

 مطرح بوده است. راندن

 (2015) 5ماروا

تنها در مصر، بلکه در نه یدیچالش کل کیدهنده نشان یررسمیغ یهاموضوع سکونتگاهکه  کندیماستدالل 

در حال  وستهیطور پها بهآن ،یررسمیغ یهامهار رشد سکونتگاه یباوجود تمام تالش برااست.  سراسر جهان

 برای آن توسعه مشارکتی است. شنهادشدهیپد هستند که روش رش

 (2016) 6ادل

بحث شده است. اگرچه  یررسمیندرت در رابطه با اسکان غصرفه بهبهمقرونارزان و مسکن که  کندیماظهار 

 یمعرف متیقکم یهاکیمسکن و ارتقاء تکن رندهیمنظور گبه را دیجد یهایاز استراتژ یاریبس ارزانمسکن 

 .کندیم

                                                           
1. Zulu et al 

2. Flacke & Sliuzas 

3. Chatterjee 

4. Melanie 

5. Marwa 

6.Adel 
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 نهیدر زم یسوابق پژوهش یمطالعه و بررس با

 قاتیکه در تحق میرسیم جهینت نیبه ا ینینشهیحاش

 یداریقر، ناپافهمچون: بهداشت،  یشده به مسائلانجام

مهاجرت،  ن،ینشهیمناطق حاش یبندتوسعه، سطح

و ...  یریگعلل شکل ،یشهرکالن تیریال، مداشتغ

 یریگعلل شکل رد نیب نیاند که در اشدهپرداخته

اشته و د دیتأک« جاذبه و دافعه»به دو عامل  ینینشهیحاش

بسنده شده است  شیدایبه علل پ قاتیاز تحق یدر بعض

 ییو شناسا یکم یهاکه هرکدام اغلب با روش

ده است. لذا نقطه محدود ش یرهایمتغ نیب یهمبستگ

 نیشیپ قاتیحاضر نسبت به تحق قیقوت تحق

قسمت: الف( مسائل و  وبه د قیتحق یبندبخش

 ینینشهیحاش یهابی( و ب( آسیفیمشکالت )روش ک

 قیتحق تیمز ن،ی( اقدام نموده است. بنابرای)روش کم

( یو کم یفی)ک ختهیآم قیحاضر استفاده از روش تحق

 .است

 

 روش تحقیق
 رویکرد قیق حاضر از نظر فلسفی مبتنی بربنیان تح

هدف از جرگه  لحاظ حاضر از و ازپراگماتیسم است 

از « و روش تیماه» تحقیقات کاربردی است و از لحاظ

ها و آوری داده. جهت جمعباشدیم «یفیتوص»نوع 

ای و میدانی )مصاحبه، اطالعات از مطالعات کتابخانه

ست. قلمرو مکانی مشاهده و پرسشنامه( استفاده شده ا

ایچی، تحقیق، مناطق حاشیه نشین کالنشهر تبریز )دوره

باشد. که این قربانی، سیالب، حیدرآباد و پاتوق( می

نفر  309581دارای  1395مناطق طبق سرشماری سال 

نفر  383جمعیت بوده است که براساس فرمول کوکران 

برای انجام تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 

انتخاب افراد در محالت به روش تصادفی ساده انجام 

 20شد و افرادی برای تحقیق برگزیده شدند که باالی 

سال و از افراد مطلع محل بودند. جهت تجزیه و تحلیل 

ها و اطالعات از روش ترکیبی/آمیخته استفاده شده داده

است. این رویکرد نوعی روش تحقیق است که در آن 

ی و کیفی در کنار یکدیگر قرار دو رویکرد رقیب کم

 (. 222: 1390گیرند )مبینی دهکری، می

های ترکیبی روش متوالی مناسب بود از میان روش

مسائل و مشکالت  یبررسطوری که، برای به

، رگذاتأثیرو عوامل  یاجتماع هایبی، آسینینشهیحاش

حالت مدر  راتییتغ نیا یامدهایگر و پمداخله طیشرا

 ترقیبرای ایجاد درک عمر شهر تبریز و مورد بررسی د

، پی بردن به دیدگاه ینسبت به موضوع موردبررس

برای برطرف نمودن  و نیز جانبه نسبت به موضوعهمه

ه است. استفاده شد یانیبن هیروش نظر از شدهانیابهام ب

 تیقابل چون ییهایژگیبا توجه به و یانیبن یروش تئور

و  قیحقق با موضوع تحقارتباط مداوم و فعال م ،ینظر

 یهاچارچوب نیتدو یبرا یادیز تیاصالح اهم تیقابل

)ازکیا و  دارد یسائل اجتماعمشناخت  یبرا ینظر

های میدانی به کمک (. داده170: 1390جارمی، 

 دار یافته با افراد مطلع درساختهای نیمهمصاحبه

محالت مورد بررسی در شهر تبریز به دست آمد و با 

 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای انتخاب 31انجام 

ده افراد از روش کیفی هدفمند )گلوله برفی( استفاده ش

های در گراندد تئوری با است. تجزیه و تحلیل داده

آوری داده روش استراوس و کوربین و هم زمان با جمع

های کیفی در سه صورت گرفته است. در این روش داده

 ی مورد تحلیل قرار گرفت.مرحله باز، مجوری و گزینش

ی با نینشهیحاش یهابیآسهمچنین برای سنجش میزان 

ی از روش کمی و از اجتماعی هابیآسبر  دیتأک

 ی معادالت ساختاری استفاده شده است. درسازمدل

ده معادالت ساختاری متغیرهای پنهان و آشکار با استفا

 (.2از منابع در دسترس شناسایی شد )جدول 
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 ینینشهیحاش یهابیآسمتغیرهای پنهان و اشکار  .2ول جد

 منابع کد اشکار متغیرهای پنهان متغیرهای

 یطیمحستیز

 Envi1 هاموقع آنبه یآورها و عدم جمعانباشت زباله

(؛ 1380(؛ حبیبی )1380شیخی )

(؛ 1385(؛ شکویی )1380پیران )

 و آبادی(؛ زنگی1381صرافی )

 و دی(؛ پورمحم1391همکاران )

 و (؛ خاکپور1387همکاران )

 فر (؛ صابری1390همکاران )

 (؛ نقدی1384آیند )(؛ خوب1388)

(؛ زورمند 1385همکاران ) و

 و (؛ دماری1382(؛ هادیزاده )1387)

 و (؛ پورمحمدی1393همکاران )

 و (؛ هزارجریبى1388بین )جهان

 اللهی؛ نعمت(1388) همکاران

 همکاران و ؛ روستایی(1394)

 ؛(1394)

Brinley (1966); Burgess & 

et al (1997); 

Gilmore(2007); Gerouf 

(1971); Adel (2016); 

Chatterjee (2009); Flacke 

(2011); Marwa (2015); 

Melanie (2014); UN- 

Habitat (2003) 

 Envi2 سالم یدنیآب آشام یکشلوله عدم

 Envi3 یمسکون یاطراف واحدها ریبا یهانیزم لیهوا به دل یآلودگ

 اجتماعی

 Soc1 باشدیم ادیمناطق ز نیمواد مخدر در ا عیو توز ادیاعت

 وفقر اقتصادی  لیدل بهدانش آموزان بین  لیترک تحصافت تحصیلی و 

 Soc2 یفرهنگ

 Soc3 نییسواد پا سطح

 Soc4 باشند؛یم غیررسمی یهامناطق در شغل نیاکثر ساکنان ا

 Soc5 ادیاعت

 Soc6 یجمعدسته یهانزاع ی واجتماع یهاتنش

 Soc7 اشتغال کاذب

 Soc8 مناطق نیو ... در ا یحیتفر ،یمراکز فرهنگ فقدان

 کالبدی

 و دوامیح بلاستفاده از مصا لیعدم استحکام بنا در برابر زلزله به دل

 Skel1 دوام؛کم

 Skel2 بافت بناها یفرسودگ

 Skel3 و معابر هاابانیخ نامناسب پوشش تیوضع

 Skel4 نامطلوب ماییس

 اقتصادی

 Eco1 گسترش مشاغل کاذب در شهر

 Eco2 پنهان مهیپنهان و ن یکاریب

 Eco3 تقاضا؛ زانیکار به علت باال رفتن م رویین رفعالیغ تیجمع شیافزا

 Eco4 شهری ازهایین سیارائه خدمات و تأس نهیهز شیافزا

 

 و مبادله مهم مراکز از متمادی قرون طی زتبری شهر

 بااهمیت شهری هایکانون از یکی و بازرگانی و صنعت

 تعداد از دقیقی آمار اگرچه تبریز شهر در است بوده

 نظرها اعالم آخرین اساس بر نیست. موجود نشینانحاشیه

 این نشینحاشیه جمعیت تبریز، شهری مسئوالن سوی از

 حدود در که است رسیده نفر 400000 مرز به شهر

 با میزان این و شودمی شامل را شهر جمعیت سومیک

 تعداد خانوار، هر ازا به نفر 8/5 متوسط بعد کردن لحاظ

 اسکان مناطق اگر. دهدمی نشان را خانوار هزار 70 تقریبی

 معروف کارشناس «آبرامز چارلز» تعریف به را غیررسمی

 و هازیرساخت نظراز که بکنیم محدود مناطقی به مسکن،

 از مسکونی، واحدهای کیفیت و شهری تسهیالت

 اراضی در و نبوده برخوردار قبولی قابل استانداردهای

 قربانی، اینی، دره محالت اند،استقراریافته شهری نامناسب

 محله و تبریز شهر شمال در حیدرآباد آباد، داداش سیالب،

 جزء جنوب، در( طالقانی تا ماراالن خیابان انتهای) یانوق

 شد خواهند تلقی شهر غیررسمی اسکان عمده مناطق

 (.1388 همکاران، و پورمحمدی)
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 تبریز شهر غیررسمی اسکان محالت نقشه .1 شکل

 های تحقیقیافته
 نشینیمسائل و مشکالت حاشیه

، ینینشهیمسائل و مشکالت حاش یبررسبرای 

 طی، شراگذارتأثیرو عوامل  یاجتماع هایبیآس

محالت مورد در  راتییتغ نیا یامدهایگر و پاخلهمد

نسبت  ترقیبرای ایجاد درک عمبررسی در شهر تبریز و 

جانبه ، پی بردن به دیدگاه همهیبه موضوع موردبررس

و نیز برای برطرف نمودن ابهام  نسبت به موضوع

ه است )شکل استفاده شد یانیبن هیروش نظر از شدهانیب

2.) 

 

 
 (قیتحق یهاافتهی: مأخذ) ،نشینیمسائل و مشکالت حاشیه دهیپد یمیرادامدل پا .2شکل 

 

مربوط به مسائل و مشکالت  یعل طیشرا( الف

 بر هسته اصلی شهر ینینشهیحاش

 علی در این قسمت از تحقیق به بررسی شرایط

 نشینیحاشیه هایمشکالت و زمینه و مسائل به مربوط

انی استفاده شده شهر از روش نظریه مب اصلی هسته بر

پدیده  ، عوامل علیشوندگانمصاحبهاست. از دید 

جدول  صورتبهشرایط علی پس از اشباع  ی،نینشهیحاش

 است: شدهیآورجمع 3
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 نشینی در محالت شهر تبریز. عواملی علی بروز در حاشیه3جدول 

 توضیحات شرایط علی

 رشد جمعیت

 مردم را جهت ناخواستهیا  خواسته صورتبهقتصادی و نبودن شغل مقوله افزایش جمعیت همگام با فقر ا

 نینشهیمناطق حاشخود  نیب نیا درکه  دهدیمبه دلیل قیمت کم زمین سوق  نینشهیحاشزندگی در مناطق 

در، پ شکل ازادی متدارای بعد خانوار، تراکم و درصد رشد باالیی نسبت به سایر مناطق شهری بوده و افراد زی

 .کنندیفرزندان و گاه بستگان نزدیک، در فضایی محدود و زیر یک سقف زندگی م مادر،

و  یشهر رتیضعف مد

 یامنطقه

شده و وساز غیرمجاز فراهماختبندی و توسعه نیابند، زمینه برای سصورت مناسب، منطقهاگر شهرها به

یگر صنایع و یا د به کاربری یزسامناسب برای خانه یهانیاگر زم و پدید خواهد آمد نینشمحالت زاغه

 موارد کاربری اختصاص یابد، ممکن است محالت فقیرنشین شکل بگیرند

 زلزله

ویش و زادگاه خ ، نداشتن زمین موجب گریز ساکنان آن ازیزیچیبقهر طبیعت مانند زلزله، دافعه مبدأ مثل 

 یهاآمدن کانون موجب پدیدشهرها شده و سپس هزینه باالی زندگی شهری  یسوها بهسرازیر شدن آن

 گرددیم ینینشهیحاش

 یضعف در توانمندساز

 نینشهیافراد حاش

 یجمله فقر، رفتارها زا اتیخصوص یفرد، در برخمنحصربه یهایژگیباوجود داشتن و نینشهیمناطق حاش

 یهابیآسز ا یریشگیپ یاساس و برا نیبر اد؛ دارن یمشابه تیگسترده، وضع یاجتماع یهابیپرخطر و آس

فراهم  جمله ف ازمناطق از جهات مختل نیشهروندان ا یبه توانمندساز دیبا نینشهیدر مناطق حاش یاجتماع

 نهاد اقدام شودمردم یهابا کمک سازمان یزندگ یهاکار و آموزش مهارت طیکردن شرا

و  نیزم ادیز متیق

 مسکن

 ین توسط افرادزمین شده و امکان خرید زماست که موجب افزایش قیمت  هانیزم یبندعامل دیگر قطعه

 د.برنیپناه م نینشهیناطق حاشمو ناچار به  شودیبضاعت گرفته مدرآمد و کمکم

به اقشار  یتوجه ناکاف

 درآمدکم

 یهاو عملکرد دستگاه هایمشخط تأثیر، حداقل در گسترش آن نقش و ینینشهیمناطق حاش یریگدر شکل

 .ا نباید نادیده گرفتو عمومی ر مسئول دولتی

سخت اخذ وام  طیشرا

 یبانک

 .گرددیبرمی ناشی از اخذ خدمات دولتی هاتیمحرومشهری و که به بحث مدیرت

 انواع مهاجرت
 ز روستاها وااست. مهاجرت اعم از مهاجرت افراد  ینینشهیحاش یریگمهاجرت، از عوامل مؤثر در شکل

 .باشدیاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن مبزرگ و نیز مه یشهرها شهرهای کوچک به

 1396های تحقیق، مآخذ: یافته

 

 نشینیآسیب اجتماعی حاشیه نهیزمب( 

ی نینشهیحاشی که در آن انهیزم بحث موردزمینه 

 .کندیمی خود درگیر هابیآسمرکز اصلی شهر را نیز با 

 

 یعل طیاز شرا یناش دهیپدج( 

مانند رشد جمعیت؛ ضعف مل عوا وجود لیبه دل

زلزله؛ ضعف در  ؛یاو منطقه یشهر رتیمد

و  نیزم ادیز متیق ن؛ینشهیافراد حاش یتوانمندساز

سخت  طیدرآمد؛ شرابه اقشار کم یمسکن؛ توجه ناکاف

، شهر با رویدادی به نام انواع مهاجرت ی واخذ وام بانک

است که این عوامل دست در  شدهمطرحی نینشهیحاش

 آورده و به وجودی را نینشهیحاشهم شرایط دست 

ی اجتماعی مختلف از دل این جامعه هابیآس طبعلبا

ی اجتماعی در راستای درگیر هابیآسبیرون میزند. این 

ی مختلف هابیآس، با نینشهیحاشکردن خود جامعه 

 تأثیراجتماعی، هسته اصلی و مرکز شهر را نیز تحت 

 دهیپد» عنوانبهاز آن که در این تحقیق  دهدیمقرار 

« شهر یبر هسته اصل ینینشهیحاش یاجتماع یهابیآس

 .شودیم بردهنام

 



 (1398 شماره دوم، پاییز و زمستان، اوله فضاهای پیراشهری )سال مجله توسع ...آسیب شناسی اجتماعی :زاده و همکارانکریم

 

]24[ 

 

 گر مؤثر بر راهبردهامداخله طیشراد( 

گر در عنوان موانع مداخلهکه به ییرهایمتغ

 به سطح شهر نینشهیحاشی اجتماعی مناطق هابیآس

و « تأهل تیوضع» ،«التیتحص»به  شوندیمحسوب م

 کی التیتحص زانیاشاره کرد. م توانیم« درآمد سطح»

 زانیدر م یقطع یعل طیعنوان شرابه نینشهیحاشفرد 

 ینبوده ول مطرح شهردر  یو ی اجتماعیرسانبیآس

ی هابیهستند که آس یگرعنوان عوامل مداخلهبه

 لی. علت و دلدیمحدود نما تواندیم اجتماعی آن را

 کردهلیافراد چه تحصنوشته آن است که همه  نیا یبرا

 ایحاشیه منطقهدر  یوقت سواد،یب ایسواد و چه کم

 گاهیباال و پا یاجتماع گاهیافراد با پا کنند،یم یزندگ

 آسیب اجتماعیاندازه از  کیهر دو به  یاجتماع نییپا

 گریاز د زین شخص کیتأهل  تیوضع .برندیرنج م

و  یعامل فرد کی یگر است. وقتمداخله طیشرا

سر راه  یعنوان مانعبه یو اقتصاد یفرهنگ ای، ینوادگخا

مجرد بودن  ایمتأهل بودن و  گرید شودیمطرح م

. سطح درآمد ستیمطرح ن یقطع یعنوان عاملشخص به

 گر است.مداخله یعامل ینبوده ول یعامل قطع زین

 اراهبردهذ( 

راهبردهای که برای حل مشکالت حاشیه نشینی در 

 ه شناسایی شده است عبارتند از :محدوده مورد مطالع

عه توس ای یجابیا کردیرو( 2 (؛ی)کنترل یسلب کردیرو( 1

به  یالزم در جهت دسترس نهیزم جادیا( 3 متوازن؛

 اشتغال( 4 نان؛ینشهیحاش یو اجتماع یخدمات فرهنگ

 یها)مانند فراهم کردن کارگاه یتوانمندساز( 5 ؛ینیآفر

 یقابل زندگ یمرس یفضا نیتأم( 6 (؛یمهارت زندگ

در  تیحق اقامت و امن( 7 ن؛ینشهیاقشار حاش یبرا

 تیتقو( 8و  ؛یمدن یریپذتیسکونت به همراه مسئول

بر مسکن  دیأکتخانواده با  یاجتماع -یاقتصاد یهاانیبن

 (.3)شکل  و اشتغال

 

 

 
 . راهبردهای حل مشکالت حاشینه نشینی در محدوده مورد  مطالعه3شکل 
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است که  یاسلبی )کنترلی( و مبارزه ویکرد اولر

البته این رویکرد با انتقادات فراوانی که ناشی از ذهنیت 

رو شده زیرا گفته غلط نسبت به توسعه شهرهاست، روبه

که گسترش محدوده شهرها کنترل  یزمان در شودیم

 یجابیدوم ا دگاهید. ، این مناطق شکل یافته استشدهیم

زمان با کنترل هم یعنی، همان توسعه متوازن است ای

 دیجد یهابافت نکهیو ا یاهیعدم گسترش مناطق حاش

امکانات شهر به آنجا سوق داده شود تا  رد،یشکل نگ

. تجربه نشان داده که اگر مینشو گرید یهابیدچار آس

 زیخبیو آس یاهیبه مناطق حاش یشهر تیریمد

 نزاع اد،یکند، باعث گسترش جرم، فساد، اعت یتوجهکم

 یگرید یهابیو آس یخوابسرقت، کارتن ،یریو درگ

 یتیو محروم یچندوجه یامقوله ،ینینشهیحاش .شودیم

 تواندیدر جامعه است که م یکاریمتأثر از فقر و ب

باشد.  یاجتماع یهایو ناهنجار هابیآس سازنهیزم

 ینینشهیحاش نیب یداریگفت نسبت معن توانیم

 یاجتماع یهابیجرم و آسبا  یررسمیغ یهاسکونتگاه

جرم و  یاز منابع اصل نینشهیوجود داشته و مناطق حاش

حاصل،  ینظری. با توجه با مباندیآیبشمار م یبزهکار

و وجود  یطیمح طیشرا لیبه دل نینشهیمناطق حاش

بافت ناهمگون  لیبه دل نیعناصر نامساعد و همچن

 یمناطق شهر نیزتریخاز جرم یو فرهنگ یاجتماع

از  یریشگیپ یاساس و برا نیبر ا؛ شودیسوب ممح

به  دیبا نینشهیدر مناطق حاش یاجتماع یهابیآس

داشتن شغل مناسب  .شهروندان اقدام شود یتوانمندساز

 نینشهیحاشمردم  و شرافتمند و باثبات، از آرزوهای

بخش و غیرمنطقی  هیرویزیرا با توجه به رشد ب است

همچون کارگری در  یثباتیدرآمد و بخدمات مشاغل کم

، تکدی گری و ... را یگردبخش ساختمان، دوره

مشکالت پیش  نیترعمده ادشدهینام برد. موارد  توانیم

که اشتغال آفرینی راه  روی ساکنان این مناطق است

در بعد  از این معضل اجتماعی خواهد بود. هاآننجات 

طور خالصه داشتن سرپناه و مسکن بهمسکن 

و مقاوم و با مساحت مناسب به نسبت  متیقارزان

مدیریت  با محیط مناسب، معموالً جمعیت هر خانواده و

جهان سوم توانایی برآورده کردن این  یهادولت شهری

مسئله مالکیت زمین و مسکن، عدم که  نیازها را ندارند

ها احراز مالکیت، تصرف زمین و عدم هماهنگی سازمان

 یهاسکونتگاه. موجب مشکالت حقوقی شده است

 یهارهیجز یریگغیررسمی با جمعیتی ناهمگون و شکل

 و هایفقر در درون و حاشیه شهرها، پذیرای ناهنجار

اجتماعی هستند. بدین ترتیب  یهابیبرانگیزاننده آس

تنها ضرورتی پرداختن به مسئله اسکان این افراد نه

اعتقادی و انسانی است بلکه ی هابرآمده از ارزش

اقدام  ر با منافع اجتماعی و توسعه ملی است.سازگا

اداره ثبت و صدور سند مالکیت برای  هیسوکی

متصرفان، بدون توجه به ابعاد دیگر و نظر سایر 

بخشیدن به اقدامات متصرفان  ها موجب رسمیتسازمان

. عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و شودیم

بیل ارائه خدمات توسط ادارات دیگر از ق حالنیدرع

توسعه نامتوازن و  اداره برق و ... موجب نابسامانی،

که خود  شودیناهماهنگی مدیریتی در این مناطق م

 تصمیم گیران یبعدی و سردرگم یریگمیمشکالت تصم

 را به دنبال خواهد داشت. گذاراناستیو س

 

 امدهایپر( 

 دارد، ییامدهایاز راهبردها، پ کیهر  یریبکارگ

حاشیه  که در راستای بروز پدیده ی پیامدهایطورکلبه

 4کنند، در نشینی در محدوده مورد مطالعه ظهور می

 :دشویمی بندجمع 4گروه به شکل 

 

 
 . پیامدهای حاشیه نشنی در شهر تبریز4شکل 
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 یهااکثر خانوادهدهد، های تحقیق نشان مییافته

ند معاش خود ندار نیشغل رسمی برای تأم ینینشهیحاش

افراد عموماً فاقد مهارت و تخصص و  این و چون

 به مشاغل کاذب و بعضاً باشندیم یگذارهیسرما

گری، ، تکدییفروش، کوپنیفروشمجرمانه مثل دست

مواد مخدر و مشروبات  دوفروشیزباله دزدی، خر

 . برحسب آمارهای موجود درصدآورندیالکلی روی م

ق مناط در .باشندیزیادی از افراد این مناطق فاقد شغل م

 کوچک هر خاص مناطق یهافرهنگ، خردهنینشهیحاش

یک از خانوارها که قبالً ساکن آن بودند، مشاهده 

 یهاها بسیار دیر جذب فرهنگ. این فرهنگشودیم

زنظر نیز فقر فرهنگی افراد ا و این امر و شوندیشهری م

 ها را برای اجرایفرهنگی و اجتماعی امکان نفوذ در آن

تنظیم  مختلف اجتماعی، چون بهداشت و یهابرنامه

از عوامل گرایش به  .سازدیخانواده و غیره مشکل م

 ردناعتیاد، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پر ک

ر و اجتماعی و د اقتصادی یهایاوقات فراغت، نابرابر

  درنام برد. معموالً توانیدسترس بودن مواد مخدر را م

 تیرؤی از این عوامل، قابلبسیار نینشهیمناطق حاش

ن است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانا

مواد افیونی  دوفروشیاین مناطق و همچنین خر

 .ابدییم روز افزایشروزبه

و  مسائلآنچه از بحث تئوری بنیادی در مورد 

این است که در  شودیمی برداشت نینشهیحاش مشکالت

 نانینشهیحاشرای خود ی آنچه بنینشهیحاشکل معضل 

اقتصادی و کالبدی لحاظ  ازاجتماعی، چه  لحاظ ازچه 

ی مشکل ایجاد نموده است سایر مناطق طیمحستیزو 

با ادغام این مسائل  ؛ کهشهری را نیز درگیر نموده است

ی هامؤلفهی حاصل از بحث تئوری بنیادی با هابیآسو 

فاده از بحث نظری در بخش بعدی با است شدهاستخراج

از مدل معادالت ساختاری به تحلیل ساختاری 

 .میپردازیمی بحث بندجمعی اجتماعی و هابیآس

ی هابیآسبر  دیتأکی با نینشهیحاش یهابیآس

 یاجتماع

 ،یرمدل معادالت ساختا قیاز طر یسنجاعتبار یبرا

ها پرداخته داده لیوتحلهیبه تجز زرلیافزار لنرم طیدر مح

ط آزمون قابلیت اطمینان )پایایی( توسلذا نتایج شد. 

 888/0 نشان دهنده سطح اطمینان SPSSآماری  افزارنرم

. باشدباشد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه میمی

اولین مرحله در کار معادالت ساختاری ترسیم مدل 

ن مفهومی است تا به کمک آن بتوان به بررسی رابطه بی

 ه تیو برآورد مقادیر آمارمتغیرهای آشکار، تحلیل مسیر 

ل اقدام نمود. پس در این مرحله همانند بخش قبلی، مد

است که مدل اصالح شده آن در  شدهمیترسمفهومی 

 (.5ادامه آورده شده است )شکل 

ی ریگاندازهفاقد مقیاس  متغیرهای نهفته که آنجا از

ی این متغیرها باید بر ریگاندازههستند، بنابراین واحد 

 ی آشکار مربوط به خودرهایمتغیاس یکی از اساس مق

تعریف شوند. برای این کار بار عاملی اولین متغیر 

 پنهان مقیاس دار شده و ریمتغآشکار مربوط به هر 

تثبیت  1یی بودن در لیزرل، با عدد شناساقابلجهت 

 یهامدل دیگرد انیب زیکه قبالً ن یطورهمانشدند. 

و  یریگمدل اندازهدو بخش  یدارا یمعادالت ساختار

مدل، درواقع  یریگاست. در بخش اندازه یمدل ساختار

 یرهایمتغ یوجود دارد که دارا یدییتأ یدو مدل عامل

مدل  کی لهیوساست که به یو نهفته درون یرونینهفته ب

 یاند با توجه به خروجبه هم وصل شده یساختار

نهفته  ریمتغ یقبول نبودن آماره تو قابل زرلیافزار لنرم

 تحلیلمدل از روند  شیرایدر اصالح و پ ،«یاقتصاد»

انجام  شدهدل اصالحشد و نتایج مدل از روی محذف 

و  لیوتحلهیجهت تجز 5 لصورت شکبه گرفت که

 .شودیبرازش نشان داده م ییکویآزمون ن
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 عاملی بارهای تی آماره مقادیر و شده استاندارد مدل .5 شکل

 

نشان  8و مقادیر آماره تی در شکل  استانداردشدهمدل 

داده شده است. در این دیاگرام مقدار بارهای عاملی هر یک 

ی آشکار و رهایمتغاز متغیرهای آشکار و ارتباط درونی بین 

از متغیرهای پنهان به نمایش گذاشته  هرکدامارتباط بیرونی 

که تفسیر آن در ادامه برازش کلی مدل بیان خواهد  شودیم

از دیاگرام مشخص است معیار برای تعیین  ان کههمچنشد. 

برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

در فایل برونداد ظاهر  (RMSEAاست که تحت عنوان )

باشد  08/0تا  05/0مقدار این آماره بین  که یزمان. شودیم

 دهندهنشاندر این برونداد  07/0که  برازش قبول خواهد بود

میزان کای  این مدل پس از اصالح است. قبولقابلبرازش 

اسکوئر نیز نسبت به درجه آزادی در حد مطلوب قرار دارد 

. شودیمبه آن پرداخته  لیتفصبهکه در جدول برازش مدل 

مشهود است بیشترین آماره تی  5از دیاگرام  همچنان که

با پذیرش  نیبنابرامربوط به متغیر پنهان اجتماعی است؛ پس 

که با  میکنیممراجعه  افزارنرم fitت مدل به خروجی مطلوبی

به مطلوبیت و  شدهفیتعری هاآمارهبودن  قبولقابل

بودن مدل پی برده و لذا خروجی مدل متنی نیز  میتعمقابل

نشان از نیکویی برازش مدل پس از اصالح و پیرایش است. 

، LISREELبرای ارزیابی برازش مدل در این تحقیق، برنامه 

 4های برازش را محاسبه نموده است که در جدول اخصش

 :شودیمپرداخته  هاآنبه 
 

 .SIMPLIS خروجی -مدل برازش نیکویی هایشاخص .4 جدول

 قضاوت مقادیر استاندارد وضعیت مدل هاشاخص

 قبوللبرازش قاب هرچقدر به صفر نزدیک باشد نشان برازش کامل است Chi- square 12/122 آماره کای اسکویر

ریشه میانگین توان دوم خطای 

 تقریب
(RMSEA) 077/0 

باشد برازش  05/0آماره کمتر از  نیکه مقدار ا یزمان

زش متوسط و اگر باشد برا 1/0و  08/0 نیقبول، اگر بقابل

 است فیعضباشد برازش  1/0تر از بزرگ

قبول نیکویی و قابل

 بودن برازش

ریشه میانگین مجذور 

 ماندهباقی
(RMR) 034/0 

 بیانگر باشد 05/0 از کمتر آماره این مقدار که زمانی

 است. مدل برازش بودن قبولقابل

 بسیار برازش

 مدل خوب

 93/0 (GFI) شاخص برازندگی
 مقدار و باشند 1 و صفر بین باید AGFI و GFI مقادیر

 است مدل قبولقابل برازش از حاکی 9/0 از تربزرگ

 برازش

 امیدوارکننده

 89/0 (AGFI) هنجار شده برازندگیشاخص 
 قبولقابل برازش است مدل قبولقابل برازش از حاکی 9/0 از تربزرگ مقدار

 91/0 (NNFI) شاخص برازش غیر نرم

 92/0 (CFI) ایشاخص برازش مقایسه
یدنظر آن مستلزم تجد 90/0 بر پایه قرارداد مقادیر کمتر از

 در مدل است.
 قبولقابل برازش

 قبولقابل برازش اشدب داشته خوبی برازش مدل تا باشند 9/0 از باالتر باید 93/0 (RFI) متناسب نسبیشاخص 

؛ (235 -244 ،1388هومن،) ؛(128-134 ،1388 ،یکالنتر) ؛(Joseph et al. 2014) :(، با استفاده از1396ی تحقیق، هاافته: )یمأخذ

 .(85 -88 ،1391 ،ییبابای)عل و (147 ،1389 ،یقاسم) ؛(287 - 288 ،1393زاده و همکاران، میکر)
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ها در داده لیتحل درشده ارائهبا توجه به توضیحات 

مدل  که میرسیم جهینتبه این  زرلیبرنامه ل طیمح

 یسازگار یتجرب یهادر سطح مطلوب با دادهشده، ارائه

برازش برخوردار  ییکویها از نداشته و شاخص

حاصل از  جیبه نتا تیبا عنا 5در جدول . باشندیم

 ی( به بررس6)شکل  زرلیل یکیافزار گرافنرم یخروج

 .شودیپرداخته م قیآشکار تحق یرهایمتغ یت ریمقاد

 
 رهایمتغ تأثیر تیاولو .5جدول 

 تیاولو قضاوت ریمقاد متغیر آشکار کد پنهان متغیر

یز
ت

س
 یطیمح

Envi1 هاموقع آنبه یآورها و عدم جمعانباشت زباله * * * 

Envi2 10 (96/1)باالتر از  دیتائ 75/5 سالم یدنیآب آشام یکشلوله عدم 

Envi3 9 (96/1التر از )با دیتائ 76/6 یمسکون یاطراف واحدها ریبا یهانیزم لیهوا به دل یآلودگ 

عی
ما

جت
ا

 

Soc1 باشدیم ادیمناطق ز نیمواد مخدر در ا عیو توز ادیاعت * * * 

Soc2  1 (96/1)باالتر از  دیتائ 92/18 یفقر اقتصادی و فرهنگ لیدل بهافت و ترک تحصیل دانش آموزان 

Soc3 3 (96/1)باالتر از  دیتائ 42/15 نییسواد پا سطح 

Soc4 5 (96/1)باالتر از  دیتائ 37/13 باشند؛یم غیررسمی یهامناطق در شغل نیاکثر ساکنان ا 

Soc5 12 (96/1)باالتر از  دیتائ 06/2 ادیاعت 

Soc6 4 (96/1)باالتر از  دیتائ 41/15 یجمعدسته یهانزاع ی واجتماع یهاتنش 

Soc7 6 (96/1)باالتر از  دیتائ 80/10 اشتغال کاذب 

Soc8 2 (96/1)باالتر از  دیتائ 84/16 مناطق نیو ... در ا یحیتفر ،یفرهنگ مراکز فقدان 

ی
بد

کال
 

Skel1 
ه از فاداست لیدر برابر زلزله به دل رییعدم استحکام بنا و مقاوم ناپذ

 دوامو کم دوامیح بلمصا
* * * 

Skel2 7 (96/1)باالتر از  دیتائ 74/10 بافت بناها یفرسودگ 

Skel3 11 (96/1)باالتر از  دیتائ 98/2 و معابر هاابانیپوشش خنامناسب  تیوضع 

Skel4 8 (96/1)باالتر از  دیتائ 19/8 نامطلوب ماییس 

 .1397ی تحقیق، هاافته: یمأخذ

 

مشهود است متغیر پنهان  5که از جدول  طورهمان

آن دارای بیشترین  آشکاراجتماعی به همراه متغیرهای 

از بین  دهدیم نشانی ت آماره ریمقادی هستند. گذارتأثیر

متغیرها، متغیر ترک تحصیلی دانش آموزان دارای رتبه 

باالتری نسبت به بقیه هست که این عامل به دلیل فقر 

که خود به پیدایش ناخواسته  هاستخانوادهاقتصادی 

. انجامدیم ذکرشده جرائمی کاذب و همچنین هاشغل

ی هارتبهر تفریحی و سطح سواد پایین د مراکزفقدان 

خود  شودیمدیده  تأملی باکمدوم و سوم قرار دارند که 

 باهمی داریمعنو  تنگاتنگاین عوامل دارای رابطه 

 از پسپرداخته خواهد شد.  هاآنهستند که در ادامه به 

محاسبات معادالتی بین متغیرهای آشکار انجام شد  نکهیا

یق در و رابطه بین متغیرها مشخص گردید در ادامه، تحق

 یرهایمتغ انسیکووار سیماتربررسی  به 6جدول 

 .پردازدیمنیز  مستقل
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 مستقل یرهایمتغ انسیکووار سیماتربررسی  .6جدول 

  
زیست 

 محیطی
 اجتماعی کالبدی

طی
حی

ت م
یس

ز
 

   12/0 مقدار

   04/0 خطای استاندارد

   32/3 مقادیر آماره تی

ی
بد

کال
 

  22/0 20/0 مقدار

  04/0 04/0 استانداردخطای 

  64/5 75/5 مقادیر آماره تی

عی
ما

جت
ا

 

 45/0 33/0 23/0 مقدار

 04/0 04/0 04/0 خطای استاندارد

 28/9 19/9 96/5 مقادیر آماره تی

 1397 ق،یتحق یهاافتهیماخذ: 

 

 6حاصل در جدول شماره جدول  جیبا توجه به نتا

بعد » ریمربوط به مس یهانیتخم( 1توان گفت؛ می

که مقدار  دهدینشان م« محیطیبعد زیست»و  «کالبدی

 ییدر حد باال 04/0استاندارد  یبا خطا 20/0آن برابر 

 75/5 آن برابر با یآماره ت کهیطوربوده به داریمعن

 و« کالبدیبعد » ریمربوط به مس یهانیتخم( 2 است.

با  33/0که مقدار آن برابر  دهدینشان م« بعد اجتماعی»

بوده  داریمعن ییدر حد باال 04/0استاندارد  یطاخ

( 3 است. 19/9آن برابر با  یآماره ت کهیطوربه

بعد »و « اجتماعیبعد » ریمربوط به مس یهانیتخم

با  23/0که مقدار آن برابر  دهدینشان م «محیطیزیست

بوده  داریمعن ییدر حد باال 04/0استاندارد  یخطا

بدان  نیا( 4 است. 96/5برابر با آن  یآماره ت کهیطوربه

 نیا نیب یقو اریمثبت بس یاست که همبستگ یمعن

از  شدهفیتعرمتغیرهای  یعنیوجود دارد؛  رهایمتغ

 امهرکد تأثیری که شدت مؤثری نینشهیحاشی هابیآس

 نیز در مباحث قبلی نشان داده شدند.
 

 گیرینتیجه
 شناسیآسیب و یابیهدف از تحقیق حاضر مسئله

تبریز می  شهر در شهری نشینیحاشیه پدیده جتماعیا

به باشد و نتایج حاصل از نظریه مبانی نشان داد که، 

 رتیمانند رشد جمعیت؛ ضعف مدعوامل  وجود لیدل

افراد  یزلزله؛ ضعف در توانمندساز ؛یاو منطقه یشهر

به  یو مسکن؛ توجه ناکاف نیزم ادیز متیق ن؛ینشهیحاش

انواع  ی وسخت اخذ وام بانک طیدرآمد؛ شرااقشار کم

ی نینشهیحاش، شهر با رویدادی به نام مهاجرت

است که این عوامل دست در دست هم  شدهمطرح

 طبعلبا آورده و به وجودی را نینشهیحاششرایط 

ی اجتماعی مختلف از دل این جامعه بیرون هابیآس

 تیوضع» ،«التیتحص» یرهایمتغمیزند. همینطور، 

گر در مداخلهبه عنوان « درآمدسطح »و « تأهل

شناسایی شدند.  نینشهیحاشی اجتماعی مناطق هابیآس

 (؛ی)کنترل یسلب کردیرو( 1در همین راستا، راهبرهادی؛ 

الزم  نهیزم جادیا( 3 توسعه متوازن؛ ای یجابیا کردیرو( 2

 یو اجتماع یبه خدمات فرهنگ یدر جهت دسترس

)مانند  یتوانمندساز (5 ؛ینیاشتغال آفر( 4 نان؛ینشهیحاش

 نیتأم( 6 (؛یمهارت زندگ یهافراهم کردن کارگاه

( 7 ن؛ینشهیاقشار حاش یبرا یقابل زندگ یرسم یفضا

در سکونت به همراه  تیحق اقامت و امن

 -یاقتصاد یهاانیبن تیتقو( 8و  ؛یمدن یریپذتیمسئول

، در زمینه بر مسکن و اشتغال دیخانواده با تأک یاجتماع

نشینی در کالنشهر تبریز مطرح هستند و این حاشینه 

راهبردهای پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست 

محیطی و کالبدی برای محالت حاشینه نشین در 

 محدوده مورد مطالعه به همراه  دارد.

 یهابیآس در قسمت دوم تحقیق نیز به بررسی

 یهابیآس کردیبا رو زیدر شهر تبر ینینشهیحاش

 اگرامیحاصل از د ریمس لیتحلنتایج  شد.اقدام  یاجتماع

آشکار  یهاتمام شاخص دهدینشان م یتنم یو خروج

و  «یاجتماع» ،«یکالبد» ریمتغ 3 یبرا شدهفیتعر

برخوردارند که  ییباال یاز همبستگ «یطیمحستیز»

عنوان به رهایمتغ نیا یو باال یدهنده نقش قونشان

 دیالعه از ددر منطقه موردمط ینینشهیحاش یهابیآس

 یبعد اجتماع شنق نیب نیا است که در یجامعه آمار

 انی. نکته شادینمایپررنگ جلوه م گریاز دو بعد د شتریب
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آشکارشده  ریمتغ نییمقدار پا یتوجه در بعد اجتماع

العمل نشان به آن عکس یاست که جامعه آمار «ادیاعت»

به رت ایامتناع نموده و  ای آن داده و از بحث در مورد

 ریمحاسبات مقاد نیاند. همچنآن قائل شده یبرا یفیضع

 شدهفیتعر یرهایهمه متغ دهدینشان م یاماره ت

 نیا هستند که در ینینشهیحاش یجد یهابیعنوان آسبه

 دیاز د «یبه خاطر فقر اقتصاد لیترک تحص» ریمتغ نیب

حاصل از  یاجتماع بیآس نیتربزرگ یجامعه آمار

در رتبه دوم  «نییسطح سواد پا» است. ینینشهیحاش

از  گرید یکیسواد  نییسطح پا یعنی ،قرار دارد تیاهم

عنوان است که از آن به ینینشهیمهم حاش اریعلل بس

فقدان ». عامل شودیم ادی ینینشهیحاش یاجتماع بیآس

مناطق در رتبه سوم  نیدر ا «یحیتفر ،یمراکز فرهنگ

سوم  نییو سطح پا لیبعد از ترک تحص یعنی ،قرار دارد

مناطق است.  نیا رد ینینشهیحاش یهابیآس نیتراز مهم

 نیواضح و مبرهن است که بب ریسه متغ نیبه ا یبا نگاه

و ارتباط  یهمبستگ کی رونیدر عالم ب ریسه متغ نیا

 نییدر پا یفقر اقتصاد نییسطح پا یعنیوجود دارد  یقو

 ینگنبود مراکز فره نیبودن سواد مؤثر هست و همچن

 بیدارند. ترک یارتباط معنادار نییبا فقر و سواد پا زین

 زیرا ن یگرید یجد یهابیآس تواندیم« عامل»سه  نیا

 زیو ن ماگریاد یبه وجود آورد که همچنان که از خروج

نبود شغل » ،«ادیاعت»جداول مشخص است عوامل 
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