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پذیرش نهایی1398/01/05 :

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی مسائل و آسیبهای اجتماعی حاشیهنشینی شهر تبریز با رویکرد توانمندسازی پرداخته است .از لحاظ هدف
کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده است .برای جمع آوری دادهها و اطالعات از مطالعات کتابخانهای
و میدانی و تکنیکهای روش مشارکتی شامل مشاهده ،مصاحبه ،بحث گروهی و غیره استفاده شده است .قلمرو مکانی تحقیق ،مناطق
حاشیهنشین کالنشهر تبریز (دوره ایچی ،قربانی ،سیالب ،حیدرآباد و پاتوق) بوده است .مناطق مورد مطالعه طبق سرشماری سال
 1395دارای  309581نفر جمعیت بوده است که براساس فرمول کوکران  383نفر برای انجام تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب
شده است .انتخاب افراد در محالت به روش تصادفی ساده انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج نشان داد اکثر خانوادههای حاشیهنشینی شغل رسمی برای تأمین معاش خود ندارند و
چون این افراد عموم ًا فاقد مهارت و تخصص و سرمایهگذاری هستند ،به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل دستفروشی،
کوپنفروشی ،تکدیگری ،خریدوفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی میآورند .وجود خردهفرهنگهای خاص باعث شده
جذب فرهنگهای شهری نشده و نیز فقر فرهنگی امکان نفوذ در آنها را برای اجرای برنامههای مختلف اجتماعی همچون بهداشت و
تنظیم خانواده و غیره مشکل میسازد .از عوامل گرایش به اعتیاد ،فقر ،بیکاری ،فقدان برنامه صحیح جهت پرکردن اوقات فراغت،
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را میتوان نام برد .همچنین نتایج معادالت ساختاری نشان میدهد
«ترك تحصیل به خاطر فقر اقتصادی»« ،سطح سواد پایین» و «فقدان مراکز فرهنگی ،تفریحی» مهمترین آسیبهای اجتماعی
حاشیهنشینی بوده است .ترکیب این سه عامل آسیبهای جدی دیگری نظیر «اعتیاد»« ،نبود شغل رسمی» و «اشتغال کاذب» را باعث
شده است.
واژگان کلیدی :حاشیهنشینی ،آسیب اجتماعی ،توانمندسازی ،روش آمیخته ،تبریز.
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مقدمه

 .)199 :1396ساختوسازهای غیرمجاز و ایجاد مناطق

توسعه شهری سریع یکی از مهمترین مسائل

مسکونی حاشیهنشین که دیر یا زود ساکنان آن سهم

اجتماعی کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی

خود را از امکانات شهری طلب خواهند کرد ،مشکالتی

دوم است .در حال حاضر  80در صد شهرهای بزرگ در

را برای مدیریت شهری و بهویژه شهرداریها ایجاد

کشورهای در حال توسعه قرار دارند و  60درصد

میکند .اختالل در شبکه آمدوشد شهری ،افزایش

ساکنین آنها حاشیهنشین هستند که این حاشیه ها شرایط

بیماریها ،آلودگی محیطزیست شهری ،افت ولتاژ برق،

فقر محیطی ،ازدحام جمعیت و بهداشت ضعیف را

نارسایی در شبکه آب و فاضالب و بسیاری مشکالت

نمایش می دهند (ملکی و حاتمی.)142 :1394 ،

دیگر ازجمله پیامدهای حاشیهنشینی بر پیکره شهری
خواهند بود (عنابستانی:1389 ،

حاشیهنشینی پدیدهای اجتماعی است و بهعنوان معضل

.)66

اجتماعی موردتوجه جامعهشناسان شهری و سایر علوم

در ایران ،حاشیهنشینی از دهه  30شمسی و همزمان

مربوط به شهرسازی قرارگرفته است .معضل

با آغاز مهاجرت روستاییان به شهرها آغاز شد و از دهه

حاشیهنشینی یا سکونتگاههای غیررسمی در بخش

 40به بعد بر اثر اصالحات ارضی و سیاستهای

عظیمی از کشورهای جهان ،بهویژه در کالنشهرهای

اقتصادی اجتماعی روند رو به رشدی را به خود گرفت

قاره آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی ،گریبانگیر

که تا به امروز ادامه دارد (نظریان و همکاران:1395 ،

مدیریت شهری میباشد .آمارهای موجود حکایت از آن

 .)116شهر تبریز نیز بهعنوان یکی از کالنشهرهایی

دارد که قریب  20تا  30درصد ساکنین کالنشهرها در

است که درگیر با مسئله حاشیهنشینی است و این فقط

سکونتگاههای ناهنجار زندگی کرده و دستبهگریبان

محدود به مناطق حاشیهنشین نمیشود بلکه کل شهر را

معضالت خاص محالت فوق میباشند

متأثر ساخته است ،بهطوریکه پیامد آن بروز انواع

(Kovandzic,

 .)1998: 37حاشیهنشینی در واقع حاصل اشتغال حاشیه

ناهنجاریها در زمینه شهرنشینی است .اشتغال افراد

مهاجرین است که بهموجب آن هرگز دستمزد آنها

حاشیهنشین در مشاغل غیررسمی و کاذب ،وجود

تکاپوی یک زندگی حداقل در درون شهر به آنها را

ساختوسازهای غیرمجاز ،عدم توانایی شهرداریها

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

برای ارائه خدمات مناسب در این مناطق ،آلودگی

مهاجران با فرهنگهای متعدد در چنین محیطهای

محیطزیست ،اثرات نامطلوب فرهنگی ،اقتصادی،

نامناسب همراه با معضالت ناشی از فقدان اشتغال به

اجتماعی و سیاسی این مناطق بر کل سیستم شهر،

بزهکاریها و ایجاد مناطق تبهکاری میشود (تودارو،

افزایش جرم و انحرافات در این مناطق ،همه و همه

 .)29 :1367قشربندی اجتماعی ،بیشتر بر نابرابریها

ازجمله آثار مخرب و مضر حاشیهنشینی ،چه بر روی

تأکید دارد و هدف بسیاری از جغرافیدانان کشف

ساکنان آن مناطق و چه بر روی دیگر افراد ساکن در

نابرابریهایی است که در اثر توزیع نامناسب منابع و

شهرهای بزرگ هستند (زنگیآبادی)69 -68 :1391 ،؛

امکانات به وجود میآید و این امر همواره موردتوجه

همچنین شهر تبریز بهعنوان مقصد مهاجرین در منطقه

برنامهریزان شهری بوده و نظریهپردازان برنامهریزی

شمال غرب کشور مطرح بوده است و به دلیل عدم

شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری

تطابق شرایط اجتماعی و اقتصادی جمعیت مهاجر با

واداشته است ) (Arbakaf, 2008: 28و

ساختار قیمت زمین و مسکن در داخل شهر تبریز ،به

(Hanik, 2007:

17).حاشیهنشینی همواره بهصورت معضلی مطرح شده

اراضی اطراف شهر و اراضی مشکلدار به لحاظ طبیعی

است که باید از آن رها شد (زیاری و رفیعی پور،

و توپوگرافی رانده میشوند (نعمتالهی .)37 :1394 ،در
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این شهر ،بافت حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی در

حاشیهنشینی ،زاغه ،آلونکنشینی .از طرفی یک تعدادی

محالت حاشیهنشین شمال و جنوب شهر شکلگرفته

صفتها هم برای توضیح بیشتر این سکونتگاهها استفاده

است .مشخصه این بافت برپایی آن در اراضی نامناسب

میشود از قبیل حاشیهای ،خودرو ،غیررسمی ،بیبرنامه،

با شیبهای تند و توپوگرافی بسیار درهم است.

غیرقانونی ،نامنظم ،غیرمجاز ،بیضابطه و سکونتگاههای

بینظمی کامل در شبکه ارتباطات ،معابر تنگ ،کوچکی

در حال گذار (انتقالی)  (Jenkis, 2001).حاشیهنشینی در

فوقالعاده قطعات و نبود کامل امکانات شهری و

متون تخصصی علوم مربوط به اجتماع و شهر ،با

کاربریهای غیرمسکونی از ویژگیهای این بافت

عنوانهای دیگری چون اسکان غیررسمی ،اسکان

میباشد .مناسبترین شیب برای شهرسازی و توسعه

خودرو ،اسکان نابهنجار یا نابسامان ،اسکان عدوانی،

مسکونی ،شیب بین  0 / 5تا  6درصد است .بر اساس

آلونک و زاغهنشینی و اصطالحاتی ازایندست نیز

نقشههای هوایی مقیاس  1 :2000شهر تبریز،

خوانده شده است .پدیده اسکان غیررسمی معرف نوعی

سکونتگاههای غیررسمی مورد مطالعه ،شیب بیش از

از سکونت در مکانهای خاصی از شهر است که افراد

 0/6دارند و در بخشهای شمالیتر شیب اراضی بیش

ساکن در آنها در شرایط متفاوت و پر مشکلی زندگی

از  %10میباشد و ساختوسازهای مسکونی عمدتاً در

میکنند و حل مشکالتشان نیازمند توجه و برنامهریزی
ویژه است (بوچانی:1383 ،

دامنه ارتفاعات و تپهها احداثشدهاند (همان.)45 :

.)60

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی مسائل و آسیبهای

حاشیهنشین را نیز چنین تعریف کردهاند:

اجتماعی حاشیهنشینی در شهر تبریز با رویکرد

حاشیهنشین به مفهوم کلی به کسی گفته میشود که در

توانمندسازی و در صدد رسیدن به جواب قانع

شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است

کننده¬ای برای سواالت ذیل است )1 :آیا مسائل و

جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات

مشکالتی که حاشیهنشینان با آن روبرو هستند میتواند

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

سایر نقاط شهر و اداره آن را درگیر کند؟ )2

حاشیهنشین به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در

حاشیهنشینی چه آسیبهای اجتماعی را به شهر تحمیل

محدوده اقتصادی اجتماعی شهر ساکن هستند ،ولی

نموده و از بین آسیبهای اجتماعی ،کدام مورد بیشترین

جذب امکانات اقتصادی و اجتماعی شهر نشدهاند،

نمود و بازتاب را از خود نشان میدهد؟

جاذبهها و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش

هیچ تعریف پذیرفتهشده جهانی از سکونتگاههای
غیر رسمی شهری وجود ندارد

کنده و بهسوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار
میکشاند و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که بهمنظور

(Mwasulmbi, 2003:

14).ادبیات مربوط به سکونتگاههای شهری در

گذراندن بهتر زندگی ،راهی شهرها میشوند (پورآقایی،

کشورهای در حالی توسعه با پریشانی واژگانی و عدم

 .)28 :1383در کل باید گفت سکونتگاه غیررسمی

توافقی بر چگونگی تعریف و مفهومسازی بعضی از

جایی است که گروهی از واحدهای مسکن بر روی

سکونتگاهها همراه است .چه چیزی یک سکونتگاه

زمینهایی ساختهشدهاند که اشغالکنندگان دعوی قانونی

غیررسمی را تشکیل میدهد؟ و چه چیزی معیاری برای

ندارند یا به عبارتی آنها غیرقانونی آن را اشغال کردهاند

تبیین کردن اشکال و مظاهر متفاوت این سکونتگاهها

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

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

متحد همچون مسکنی است که با چهارچوبهای

;)Potter, 1985درنتیجه تعدادی از واژگانی که برای

قانونی و ضابطهای مطابقت ندارد و در شهرها دایر
میشود که میتواند در سطوح متعددی

شناسایی این سکونتگاهها استفاده میشود عبارتاند از:
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برنامهریزی و اجرای طرحهای آنها از راههای اصولی

2003:14).سکونتگاههای انسانی که هیچ سازشی با

دنبال

الزامات قانونی ندارد و بدون فرآیندهای رسمی مالکیت

میشود(Burgess & et al, 1997: 151).

قانونی ،انتقال مالکیت ،ضوابط ساخت و برنامهریزی

راهبرد توانمندسازی ،روشی فرآیندی در مواجهه با

شهری ساخته شده است .فالی و همکارانش در گزارش

پدیده سکونت غیررسمی ،برای تحقق آرمان توسعه

بهداشت کودکان در حاشیه شهرهای آسیایی و شرق

پایدار شهری است که پایانی ندارد و مستمر است .این

Slumرا ساختمانی استیجاری ،کهنه ،فرسوده و کلنگی

راهبرد ،نوعی نگرش به اسکان غیررسمی است که در

تعریف کردهاند که گاهی اوقات به چندین خانواده

آن دولتها تالش میکنند بهجای برخوردهای

اجاره داده

خشونتآمیز و غیرانسانی با انسانهای به حاشیه

میشود(Fly et al, 2005: 23).

راهبرد توانمندسازی جدیدترین و مناسبترین

راندهشده و پاکسازی سکونتگاههای آنها ،محیطی

راهحل در ساماندهی اسکان غیررسمی هست و به

توانمند ایجاد کنند ،تحت شرایطی که مردم ساکن در

مصداق «ماهیگیری و حتی توربافی بهجای دادن ماهی

محالت غیررسمی با استفاده از منابع تحت مالکیت خود

به تهیدستان میباشد» (صرافی .)271:1382،راهبرد

و تولیداتشان بتوانند راهحلهایی محلی برای مشکالت

توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و

مسکن و سرپناه خود پیدا کنند .نقش جدید بخش

تمامی عوامل برای ایجاد مسکن و بهبود در شرایط

دولتی در توانمندسازی ،عالوه بر نقش سنتی تأمین

زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را

نیازها ،حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این

میدهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را با توجه

اجتماعات است بهنحویکه بتوان با حداقل تزریق منابع

به اولویتها و نیازهایشان بهبود بخشند .بهطور خالصه

خارجی از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را

درروش توانمندسازی مرکز توجه ،ساکنان شهر و مردم

برد (پورمحمدی و جهانبین .)38 :1388 ،بهطورکلی،

هستند و دولت متعهد میگردد تسهیالت الزم را برای

بافتها و سکونتگاههای غیررسمی را میتوان

آنان فراهم کند (هادیزاده .)37 ،1382 ،توانمندسازی در

محدودههایی فضایی دانست که ازیکطرف جذب نظام

مفهوم عام خود سه جنبه کلی را در برمیگیرد .اول در

اقتصادی-اجتماعی شهر مادر نشدهاند و از طرفی دیگر

چارچوب توانمندسازی بازار ،دوم توانمندسازی سیاسی

مسائل و مشکالت کالبدی و ساختاری خاصی دارند که

که از راه تمرکززدایی اداری-اجرایی ،اصالح نهادی و

آنها را از سایر بافتهای شهری متمایز میکند .در

مدیریتی ،بهکارگیری سازمانهایی غیردولتی ) (NGOsو

فرآیند تعیین و معرفی این سکونتگاهها صرفاً

سازمانهای مبتنی بر جوامع محلی ) (CBOsحاصل

شاخصهای کالبدی موردتوجه نبوده و بهشاخصهای

میشود .برگزیدن راهبردهای توانمندسازی بازار و

اقتصادی-اجتماعی ،زیستمحیطی و زیربنایی نیز توجه
میشود (رحیمی و عزیزی:1396 ،

اجتماع ،در پی رفع موانع سیاسی و اجرایی است

.)206

) .(Burgess & et al, 1997: 144راهبرد توانمندسازی،

در ایران به دنبال وقوع تحوالت شهری و رشد

حاکمیت

سریع و ناهمگون شهرنشینی ،پدیده سکونتگاههای

Urban

غیررسمی ابتدا در تهران و سپس در سایر کالنشهرهای

 )Governanceاست .سوم ،توانمندسازی اجتماع محلی

کشور شکل گرفت .در سال  1350بنا بر درخواست

که از سوی دولتهای محلی و ملی برای هماهنگی و

سازمان برنامهوبودجه ،طرح وسیعی برای مطالعه و

تسهیل کوششهای سازمانهای اجتماع محلی برای

بررسی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در کشور،

بخشی

از

(حکمروایی)

مباحث

وسیعتر

خوب

شهری

پیرامون
(

Good

توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه
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تهران آغاز گردید .این طرح با مطالعه وضعیت

پژوهشهای بسیاری در مورد حاشیهنشینی شکل گرفته

سکونتگاههای غیررسمی تهران شروع و سپس سایر

است .لذا ،در جدول  1به برخی از مطالعات انجام شده

شهرهای بزرگ چون بندرعباس ،همدان ،کرمانشاه و

از این زمینه اشاره شده است؛

اهواز را نیز شامل شد .از آن تاریخ به بعد تحقیقها و
جدول  .1برخی از مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث
نتایج

محقق و سال

از دالیل بسیار مهم حاشیهنشینی در شهر تبریز میتوان به بیکاری ،درآمد کم ،پایین بودن اجارهبهای مسکن و
زنگیآبادی و مبارکی

مهاجرت گسترده از محیطهای شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد که ناشی از عوامل اقتصادی

()1391

(جاذبههای اقتصادی شهر تبریز و دافعههای اقتصادی شهرها و روستاهای اطراف) و دافعههای اجتماعی –
فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است.

نعمتاللهی ()1394

استدالل میکند که ناپایداری حاصل از رشد شهری نامتعادل به شکل نابرابر فضاییـ اجتماعی ،فقر شهری،
سکونت در اراضی پرخطر و موارد مشابه دیگر نمایان است.
نتیجه میگیرند پراکنش فقر اجتماعی به حاشیه شهر گرایش دارد .همچنین حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی در

روستایی و همکاران

سایر نقاط جهان و کشورهای درحالتوسعه چالشی بحثبرانگیز محسوب میشود .ازاینرو ارائه پژوهشهایی را

()1394

برای مقابله با مشکالت و ارائه راهحلهایی را برای بهبود وضعیت ساکنان این مناطق ضرورتی اجتنابناپذیر
میسازد.

زولو و همکاران

که افراد مناطق حاشیهنشین با وضعیت فقر و مهاجرت و به تعامل با مسائل مربوط به فقدان سالمتی زندگی

1

میکنند .همچنین برخالف عقاید و باورهای مردمی فهمیده شد که محلههای فقیرنشین برخالف مناطق مسکونی

()2011
فالکه و اسلیوزاس
()2011
چاترجه)2010(3

همگن بهشدت پویا و ناهمگن هستند.
2

این تحقیق باعث درک باال نسبت به رشد مناطق اسکان غیررسمی شد و به برنامه ریزان و سیاستمداران کمک
کرد تا رشد مناطق اسکان غیررسمی را کنترل کنند.
نتایج نشان میدهد که نوعی استراتژی مقابله با استرس در ساکنان حاشیهنشین تحت تأثیر فرآیندهای متغیر
جهانی در کالنشهر وجود دارد
به بررسی محلگیری در سکونتگاههای غیررسمی شهری در مکزیک پرداخته که سکونتگاههای غیررسمی

ملنی)2014(4

شهری ،معموالً توسط معیارهای خاصی مانند خود ساخت مسکن ،خدمات زیر استاندارد و کمدرآمد ساکنان
تعریف شده است ،اغلب دیده میشود بهعنوان مسئله مشکلساز به دلیل ارتباط با فقر ،بینظمی و به حاشیه
راندن مطرح بوده است.
استدالل میکند که موضوع سکونتگاههای غیررسمی نشاندهنده یک چالش کلیدی نهتنها در مصر ،بلکه در

ماروا)2015(5

سراسر جهان است .باوجود تمام تالش برای مهار رشد سکونتگاههای غیررسمی ،آنها بهطور پیوسته در حال
رشد هستند که روش پیشنهادشده برای آن توسعه مشارکتی است.
اظهار میکند که مسکن ارزان و مقرونبهصرفه بهندرت در رابطه با اسکان غیررسمی بحث شده است .اگرچه

ادل)2016(6

مسکن ارزان بسیاری از استراتژیهای جدید را بهمنظور گیرنده مسکن و ارتقاء تکنیکهای کمقیمت معرفی
میکند.

1. Zulu et al
2. Flacke & Sliuzas
3. Chatterjee
4. Melanie
5. Marwa
6.Adel
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با مطالعه و بررسی سوابق پژوهشی در زمینه

است .این رویکرد نوعی روش تحقیق است که در آن

حاشیهنشینی به این نتیجه میرسیم که در تحقیقات

دو رویکرد رقیب کمی و کیفی در کنار یکدیگر قرار

انجامشده به مسائلی همچون :بهداشت ،فقر ،ناپایداری

میگیرند (مبینی دهکری.)222 :1390 ،

توسعه ،سطحبندی مناطق حاشیهنشین ،مهاجرت،

از میان روشهای ترکیبی روش متوالی مناسب بود

اشتغال ،مدیریت کالنشهری ،علل شکلگیری و ...

بهطوری که ،برای بررسی مسائل و مشکالت

پرداختهشدهاند که در این بین در علل شکلگیری

حاشیهنشینی ،آسیبهای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار،

حاشیهنشینی به دو عامل «جاذبه و دافعه» تأکید داشته و

شرایط مداخلهگر و پیامدهای این تغییرات در محالت

در بعضی از تحقیقات به علل پیدایش بسنده شده است

مورد بررسی در شهر تبریز و برای ایجاد درک عمیقتر

که هرکدام اغلب با روشهای کمی و شناسایی

نسبت به موضوع موردبررسی ،پی بردن به دیدگاه

همبستگی بین متغیرهای محدود شده است .لذا نقطه

همهجانبه نسبت به موضوع و نیز برای برطرف نمودن

قوت تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات پیشین

ابهام بیانشده از روش نظریه بنیانی استفاده شده است.

بخشبندی تحقیق به دو قسمت :الف) مسائل و

روش تئوری بنیانی با توجه به ویژگیهایی چون قابلیت

مشکالت (روش کیفی) و ب) آسیبهای حاشیهنشینی

نظری ،ارتباط مداوم و فعال محقق با موضوع تحقیق و

(روش کمی) اقدام نموده است .بنابراین ،مزیت تحقیق

قابلیت اصالح اهمیت زیادی برای تدوین چارچوبهای

حاضر استفاده از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی)

نظری برای شناخت مسائل اجتماعی دارد (ازکیا و

است.

جارمی .)170 :1390 ،دادههای میدانی به کمک
مصاحبههای نیمهساختدار یافته با افراد مطلع در
محالت مورد بررسی در شهر تبریز به دست آمد و با

روش تحقیق
بنیان تحقیق حاضر از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد

انجام  31مصاحبه به اشباع نظری رسید .برای انتخاب

پراگماتیسم است و از حاضر از لحاظ هدف از جرگه

افراد از روش کیفی هدفمند (گلوله برفی) استفاده شده

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

است .تجزیه و تحلیل دادههای در گراندد تئوری با

نوع «توصیفی» میباشد .جهت جمعآوری دادهها و

روش استراوس و کوربین و هم زمان با جمعآوری داده

اطالعات از مطالعات کتابخانهای و میدانی (مصاحبه،

صورت گرفته است .در این روش دادههای کیفی در سه

مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است .قلمرو مکانی

مرحله باز ،مجوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت.

تحقیق ،مناطق حاشیه نشین کالنشهر تبریز (دورهایچی،

همچنین برای سنجش میزان آسیبهای حاشیهنشینی با

قربانی ،سیالب ،حیدرآباد و پاتوق) میباشد .که این

تأکید بر آسیبهای اجتماعی از روش کمی و از

مناطق طبق سرشماری سال  1395دارای  309581نفر

مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در

جمعیت بوده است که براساس فرمول کوکران  383نفر

معادالت ساختاری متغیرهای پنهان و آشکار با استفاده

برای انجام تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

از منابع در دسترس شناسایی شد (جدول .)2

انتخاب افراد در محالت به روش تصادفی ساده انجام
شد و افرادی برای تحقیق برگزیده شدند که باالی 20
سال و از افراد مطلع محل بودند .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها و اطالعات از روش ترکیبی/آمیخته استفاده شده
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جدول  .2متغیرهای پنهان و اشکار آسیبهای حاشیهنشینی
متغیرهای پنهان
زیستمحیطی

متغیرهای اشکار

کد

انباشت زبالهها و عدم جمعآوری بهموقع آنها

Envi1

عدم لولهکشی آب آشامیدنی سالم

Envi2

شیخی ()1380؛ حبیبی ()1380؛

آلودگی هوا به دلیل زمینهای بایر اطراف واحدهای مسکونی

Envi3

پیران ()1380؛ شکویی ()1385؛

اعتیاد و توزیع مواد مخدر در این مناطق زیاد میباشد

Soc1

صرافی ()1381؛ زنگیآبادی و

Soc2

همکاران ()1391؛ پورمحمدی و

افت تحصیلی و ترک تحصیل بین دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی و
فرهنگی
اجتماعی

همکاران ()1387؛ خاکپور و

سطح سواد پایین

Soc3

همکاران ()1390؛ صابری فر

اکثر ساکنان این مناطق در شغلهای غیررسمی میباشند؛

Soc4

()1388؛ خوبآیند ()1384؛ نقدی

اعتیاد

Soc5

و همکاران ()1385؛ زورمند

تنشهای اجتماعی و نزاعهای دستهجمعی

Soc6

()1387؛ هادیزاده ()1382؛ دماری و

اشتغال کاذب

Soc7

همکاران ()1393؛ پورمحمدی و

فقدان مراکز فرهنگی ،تفریحی و  ...در این مناطق

Soc8

جهانبین ()1388؛ هزارجریبى و

عدم استحکام بنا در برابر زلزله به دلیل استفاده از مصالح بیدوام و
کمدوام؛
کالبدی

اقتصادی

منابع

Skel1

همکاران ()1388؛ نعمتاللهی
()1394؛ روستایی و همکاران

فرسودگی بافت بناها

Skel2

()1394؛

وضعیت نامناسب پوشش خیابانها و معابر

Skel3

سیمای نامطلوب

Skel4

گسترش مشاغل کاذب در شهر

Eco1

بیکاری پنهان و نیمه پنهان

Eco2

افزایش جمعیت غیرفعال نیروی کار به علت باال رفتن میزان تقاضا؛

Eco3

& Brinley (1966); Burgess
;)et al (1997
Gilmore(2007); Gerouf
;)(1971); Adel (2016
Chatterjee (2009); Flacke
;)(2011); Marwa (2015
Melanie (2014); UN)Habitat (2003

افزایش هزینه ارائه خدمات و تأسیس نیازهای شهری

Eco4

شهر تبریز طی قرون متمادی از مراکز مهم مبادله و

استانداردهای قابل قبولی برخوردار نبوده و در اراضی

صنعت و بازرگانی و یکی از کانونهای شهری بااهمیت

نامناسب شهری استقراریافتهاند ،محالت دره اینی ،قربانی،

بوده است در شهر تبریز اگرچه آمار دقیقی از تعداد

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

حاشیهنشینان موجود نیست .بر اساس آخرین اعالم نظرها

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

از سوی مسئوالن شهری تبریز ،جمعیت حاشیهنشین این

مناطق عمده اسکان غیررسمی شهر تلقی خواهند شد

شهر به مرز  400000نفر رسیده است که در حدود

(پورمحمدی و همکاران.)1388 ،

یکسوم جمعیت شهر را شامل میشود و این میزان با
لحاظ کردن بعد متوسط  5/8نفر به ازا هر خانوار ،تعداد
تقریبی  70هزار خانوار را نشان میدهد .اگر مناطق اسکان
غیررسمی را به تعریف «چارلز آبرامز» کارشناس معروف
مسکن ،به مناطقی محدود بکنیم که ازنظر زیرساختها و
تسهیالت شهری و کیفیت واحدهای مسکونی ،از
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برای بررسی مسائل و مشکالت حاشیهنشینی،
آسیبهای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار ،شرایط
مداخلهگر و پیامدهای این تغییرات در محالت مورد
بررسی در شهر تبریز و برای ایجاد درک عمیقتر نسبت
به موضوع موردبررسی ،پی بردن به دیدگاه همهجانبه
نسبت به موضوع و نیز برای برطرف نمودن ابهام
بیانشده از روش نظریه بنیانی استفاده شده است (شکل
شکل  .1نقشه محالت اسکان غیررسمی شهر تبریز

.)2

یافتههای تحقیق
مسائل و مشکالت حاشیهنشینی

شکل  .2مدل پارادایمی پدیده مسائل و مشکالت حاشیهنشینی( ،مأخذ :یافتههای تحقیق)

الف) شرایط علی مربوط به مسائل و مشکالت

بر هسته اصلی شهر از روش نظریه مبانی استفاده شده

حاشیهنشینی بر هسته اصلی شهر

است .از دید مصاحبهشوندگان ،عوامل علی پدیده
حاشیهنشینی ،شرایط علی پس از اشباع بهصورت جدول

در این قسمت از تحقیق به بررسی شرایط علی

 3جمعآوریشده است:

مربوط به مسائل و مشکالت و زمینههای حاشیهنشینی
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جدول  .3عواملی علی بروز در حاشیهنشینی در محالت شهر تبریز
توضیحات

شرایط علی

مقوله افزایش جمعیت همگام با فقر اقتصادی و نبودن شغل بهصورت خواسته یا ناخواسته مردم را جهت
رشد جمعیت

زندگی در مناطق حاشیهنشین به دلیل قیمت کم زمین سوق میدهد که در این بین خود مناطق حاشیهنشین
دارای بعد خانوار ،تراکم و درصد رشد باالیی نسبت به سایر مناطق شهری بوده و افراد زیادی متشکل از پدر،
مادر ،فرزندان و گاه بستگان نزدیک ،در فضایی محدود و زیر یک سقف زندگی میکنند.

ضعف مدیرت شهری و
منطقهای

اگر شهرها بهصورت مناسب ،منطقهبندی و توسعه نیابند ،زمینه برای ساختوساز غیرمجاز فراهمشده و
محالت زاغهنشین پدید خواهد آمد و اگر زمینهای مناسب برای خانهسازی به کاربری صنایع و یا دیگر
موارد کاربری اختصاص یابد ،ممکن است محالت فقیرنشین شکل بگیرند
دافعه مبدأ مثل قهر طبیعت مانند زلزله ،بیچیزی ،نداشتن زمین موجب گریز ساکنان آن از زادگاه خویش و

زلزله

سرازیر شدن آنها بهسوی شهرها شده و سپس هزینه باالی زندگی شهری موجب پدید آمدن کانونهای
حاشیهنشینی میگردد
مناطق حاشیهنشین باوجود داشتن ویژگیهای منحصربهفرد ،در برخی خصوصیات از جمله فقر ،رفتارهای

ضعف در توانمندسازی

پرخطر و آسیبهای اجتماعی گسترده ،وضعیت مشابهی دارند؛ بر این اساس و برای پیشگیری از آسیبهای

افراد حاشیهنشین

اجتماعی در مناطق حاشیهنشین باید به توانمندسازی شهروندان این مناطق از جهات مختلف از جمله فراهم
کردن شرایط کار و آموزش مهارتهای زندگی با کمک سازمانهای مردمنهاد اقدام شود

قیمت زیاد زمین و
مسکن
توجه ناکافی به اقشار
کمدرآمد
شرایط سخت اخذ وام

عامل دیگر قطعهبندی زمینها است که موجب افزایش قیمت زمین شده و امکان خرید زمین توسط افراد
کمدرآمد و کمبضاعت گرفته میشود و ناچار به مناطق حاشیهنشین پناه میبرند.
در شکلگیری مناطق حاشیهنشینی ،حداقل در گسترش آن نقش و تأثیر خطمشیها و عملکرد دستگاههای
مسئول دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت.
که به بحث مدیرتشهری و محرومیتهای ناشی از اخذ خدمات دولتی برمیگردد.

بانکی
انواع مهاجرت

مهاجرت ،از عوامل مؤثر در شکلگیری حاشیهنشینی است .مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نیز مهاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن میباشد.
مآخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

حاشیهنشینی مطرحشده است که این عوامل دست در

ب) زمینه آسیب اجتماعی حاشیهنشینی
زمینه مورد بحث زمینهای که در آن حاشیهنشینی

دست هم شرایط حاشیهنشینی را به وجود آورده و

مرکز اصلی شهر را نیز با آسیبهای خود درگیر میکند.

بالطبع آسیبهای اجتماعی مختلف از دل این جامعه
بیرون میزند .این آسیبهای اجتماعی در راستای درگیر
کردن خود جامعه حاشیهنشین ،با آسیبهای مختلف

ج) پدیده ناشی از شرایط علی
به دلیل وجود عوامل مانند رشد جمعیت؛ ضعف

اجتماعی ،هسته اصلی و مرکز شهر را نیز تحت تأثیر

مدیرت شهری و منطقهای؛ زلزله؛ ضعف در

قرار میدهد که در این تحقیق از آن بهعنوان «پدیده

توانمندسازی افراد حاشیهنشین؛ قیمت زیاد زمین و

آسیبهای اجتماعی حاشیهنشینی بر هسته اصلی شهر»

مسکن؛ توجه ناکافی به اقشار کمدرآمد؛ شرایط سخت

نامبرده میشود.

اخذ وام بانکی و انواع مهاجرت ،شهر با رویدادی به نام
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د) شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردها

شخص بهعنوان عاملی قطعی مطرح نیست .سطح درآمد
نیز عامل قطعی نبوده ولی عاملی مداخلهگر است.

متغیرهایی که بهعنوان موانع مداخلهگر در

ذ) راهبردها

آسیبهای اجتماعی مناطق حاشیهنشین به سطح شهر
محسوب میشوند به «تحصیالت»« ،وضعیت تأهل» و

راهبردهای که برای حل مشکالت حاشیه نشینی در

«سطح درآمد» میتوان اشاره کرد .میزان تحصیالت یک

محدوده مورد مطالعه شناسایی شده است عبارتند از :

فرد حاشیهنشین بهعنوان شرایط علی قطعی در میزان

 )1رویکرد سلبی (کنترلی)؛  )2رویکرد ایجابی یا توسعه

آسیبرسانی اجتماعی وی در شهر مطرح نبوده ولی

متوازن؛  )3ایجاد زمینه الزم در جهت دسترسی به

بهعنوان عوامل مداخلهگری هستند که آسیبهای

خدمات فرهنگی و اجتماعی حاشیهنشینان؛  )4اشتغال

اجتماعی آن را میتواند محدود نماید .علت و دلیل

آفرینی؛  )5توانمندسازی (مانند فراهم کردن کارگاههای

برای این نوشته آن است که همه افراد چه تحصیلکرده

مهارت زندگی)؛  )6تأمین فضای رسمی قابل زندگی

و چه کمسواد یا بیسواد ،وقتی در منطقه حاشیهای

برای اقشار حاشیهنشین؛  )7حق اقامت و امنیت در

زندگی میکنند ،افراد با پایگاه اجتماعی باال و پایگاه

سکونت به همراه مسئولیتپذیری مدنی؛ و  )8تقویت

پایین اجتماعی هر دو به یک اندازه از آسیب اجتماعی

بنیانهای اقتصادی -اجتماعی خانواده با تأکید بر مسکن

رنج میبرند .وضعیت تأهل یک شخص نیز از دیگر

و اشتغال (شکل .)3

شرایط مداخلهگر است .وقتی یک عامل فردی و
خانوادگی ،یا فرهنگی و اقتصادی بهعنوان مانعی سر راه
مطرح میشود دیگر متأهل بودن و یا مجرد بودن

شکل  .3راهبردهای حل مشکالت حاشینه نشینی در محدوده مورد مطالعه
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رویکرد اول سلبی (کنترلی) و مبارزهای است که

جمعیت هر خانواده و با محیط مناسب ،معموالً مدیریت

البته این رویکرد با انتقادات فراوانی که ناشی از ذهنیت

شهری دولتهای جهان سوم توانایی برآورده کردن این

غلط نسبت به توسعه شهرهاست ،روبهرو شده زیرا گفته

نیازها را ندارند که مسئله مالکیت زمین و مسکن ،عدم

میشود در زمانی که گسترش محدوده شهرها کنترل

احراز مالکیت ،تصرف زمین و عدم هماهنگی سازمانها

میشده ،این مناطق شکل یافته است .دیدگاه دوم ایجابی

موجب مشکالت حقوقی شده است .سکونتگاههای

یا همان توسعه متوازن است ،یعنی همزمان با کنترل

غیررسمی با جمعیتی ناهمگون و شکلگیری جزیرههای

عدم گسترش مناطق حاشیهای و اینکه بافتهای جدید

فقر در درون و حاشیه شهرها ،پذیرای ناهنجاریها و

شکل نگیرد ،امکانات شهر به آنجا سوق داده شود تا

برانگیزاننده آسیبهای اجتماعی هستند .بدین ترتیب

دچار آسیبهای دیگر نشویم .تجربه نشان داده که اگر

پرداختن به مسئله اسکان این افراد نهتنها ضرورتی

مدیریت شهری به مناطق حاشیهای و آسیبخیز

برآمده از ارزشهای اعتقادی و انسانی است بلکه

کمتوجهی کند ،باعث گسترش جرم ،فساد ،اعتیاد ،نزاع

سازگار با منافع اجتماعی و توسعه ملی است .اقدام

و درگیری ،سرقت ،کارتنخوابی و آسیبهای دیگری

یکسویه اداره ثبت و صدور سند مالکیت برای

میشود .حاشیهنشینی ،مقولهای چندوجهی و محرومیتی

متصرفان ،بدون توجه به ابعاد دیگر و نظر سایر

متأثر از فقر و بیکاری در جامعه است که میتواند

سازمانها موجب رسمیت بخشیدن به اقدامات متصرفان

زمینهساز آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی باشد.

میشود .عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و

میتوان گفت نسبت معنیداری بین حاشیهنشینی

درعینحال ارائه خدمات توسط ادارات دیگر از قبیل

سکونتگاههای غیررسمی با جرم و آسیبهای اجتماعی

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

وجود داشته و مناطق حاشیهنشین از منابع اصلی جرم و

ناهماهنگی مدیریتی در این مناطق میشود که خود

بزهکاری بشمار میآید .با توجه با مبانینظری حاصل،

مشکالت تصمیمگیری بعدی و سردرگمی تصمیم گیران

مناطق حاشیهنشین به دلیل شرایط محیطی و وجود

و سیاستگذاران را به دنبال خواهد داشت.

عناصر نامساعد و همچنین به دلیل بافت ناهمگون
اجتماعی و فرهنگی از جرمخیزترین مناطق شهری

ر) پیامدها

محسوب میشود؛ بر این اساس و برای پیشگیری از

بکارگیری هر یک از راهبردها ،پیامدهایی دارد،

آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیهنشین باید به

بهطورکلی پیامدهای که در راستای بروز پدیده حاشیه

توانمندسازی شهروندان اقدام شود .داشتن شغل مناسب

نشینی در محدوده مورد مطالعه ظهور میکنند ،در 4

و شرافتمند و باثبات ،از آرزوهای مردم حاشیهنشین

گروه به شکل  4جمعبندی میشود:

است زیرا با توجه به رشد بیرویه و غیرمنطقی بخش
خدمات مشاغل کمدرآمد و بیثباتی همچون کارگری در
بخش ساختمان ،دورهگردی ،تکدی گری و  ...را
میتوان نام برد .موارد یادشده عمدهترین مشکالت پیش
روی ساکنان این مناطق است که اشتغال آفرینی راه
نجات آنها از این معضل اجتماعی خواهد بود .در بعد

شکل  .4پیامدهای حاشیه نشنی در شهر تبریز

مسکن بهطور خالصه داشتن سرپناه و مسکن
ارزانقیمت و مقاوم و با مساحت مناسب به نسبت
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یافتههای تحقیق نشان میدهد ،اکثر خانوادههای

آسیبهای حاشیهنشینی با تأکید بر آسیبهای

حاشیهنشینی شغل رسمی برای تأمین معاش خود ندارند

اجتماعی

و چون این افراد عموماً فاقد مهارت و تخصص و

برای اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری،

سرمایهگذاری میباشند به مشاغل کاذب و بعضاً

در محیط نرمافزار لیزرل به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته

مجرمانه مثل دستفروشی ،کوپنفروشی ،تکدیگری،

شد .لذا نتایج آزمون قابلیت اطمینان (پایایی) توسط

زباله دزدی ،خریدوفروش مواد مخدر و مشروبات

نرمافزار آماری  SPSSنشان دهنده سطح اطمینان 0/888

الکلی روی میآورند .برحسب آمارهای موجود درصد

میباشد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه میباشد.

زیادی از افراد این مناطق فاقد شغل میباشند .در مناطق

اولین مرحله در کار معادالت ساختاری ترسیم مدل

حاشیهنشین ،خردهفرهنگهای خاص مناطق کوچک هر

مفهومی است تا به کمک آن بتوان به بررسی رابطه بین

یک از خانوارها که قبالً ساکن آن بودند ،مشاهده

متغیرهای آشکار ،تحلیل مسیر و برآورد مقادیر آماره تی

میشود .این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای

اقدام نمود .پس در این مرحله همانند بخش قبلی ،مدل

شهری میشوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد ازنظر

مفهومی ترسیمشده است که مدل اصالح شده آن در

فرهنگی و اجتماعی امکان نفوذ در آنها را برای اجرای

ادامه آورده شده است (شکل .)5

برنامههای مختلف اجتماعی ،چون بهداشت و تنظیم

از آنجا که متغیرهای نهفته فاقد مقیاس اندازهگیری

خانواده و غیره مشکل میسازد .از عوامل گرایش به

هستند ،بنابراین واحد اندازهگیری این متغیرها باید بر

اعتیاد ،فقر ،بیکاری ،فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن

اساس مقیاس یکی از متغیرهای آشکار مربوط به خود

اوقات فراغت ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و در

تعریف شوند .برای این کار بار عاملی اولین متغیر

دسترس بودن مواد مخدر را میتوان نام برد .معموالً در

آشکار مربوط به هر متغیر پنهان مقیاس دار شده و

مناطق حاشیهنشین بسیاری از این عوامل ،قابلرؤیت

جهت قابلشناسایی بودن در لیزرل ،با عدد  1تثبیت

است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان

شدند .همانطوری که قبالً نیز بیان گردید مدلهای

این مناطق و همچنین خریدوفروش مواد افیونی

معادالت ساختاری دارای دو بخش مدل اندازهگیری و

روزبهروز افزایش مییابد.

مدل ساختاری است .در بخش اندازهگیری مدل ،درواقع

آنچه از بحث تئوری بنیادی در مورد مسائل و

دو مدل عاملی تأییدی وجود دارد که دارای متغیرهای

مشکالت حاشیهنشینی برداشت میشود این است که در

نهفته بیرونی و نهفته درونی است که بهوسیله یک مدل

کل معضل حاشیهنشینی آنچه برای خود حاشیهنشینان

ساختاری به هم وصل شدهاند با توجه به خروجی

چه از لحاظ اجتماعی ،چه از لحاظ اقتصادی و کالبدی

نرمافزار لیزرل و قابلقبول نبودن آماره تی متغیر نهفته

و زیستمحیطی مشکل ایجاد نموده است سایر مناطق

«اقتصادی» ،در اصالح و پیرایش مدل از روند تحلیل

شهری را نیز درگیر نموده است؛ که با ادغام این مسائل

حذف شد و نتایج مدل از روی مدل اصالحشده انجام

و آسیبهای حاصل از بحث تئوری بنیادی با مؤلفههای

گرفت که بهصورت شکل  5جهت تجزیهوتحلیل و

استخراجشده از بحث نظری در بخش بعدی با استفاده

آزمون نیکویی برازش نشان داده میشود.

از مدل معادالت ساختاری به تحلیل ساختاری
آسیبهای اجتماعی و جمعبندی بحث میپردازیم.
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شکل  .5مدل استاندارد شده و مقادیر آماره تی بارهای عاملی

مدل استانداردشده و مقادیر آماره تی در شکل  8نشان

اسکوئر نیز نسبت به درجه آزادی در حد مطلوب قرار دارد

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

که در جدول برازش مدل بهتفصیل به آن پرداخته میشود.

از متغیرهای آشکار و ارتباط درونی بین متغیرهای آشکار و

همچنان که از دیاگرام  5مشهود است بیشترین آماره تی

ارتباط بیرونی هرکدام از متغیرهای پنهان به نمایش گذاشته

مربوط به متغیر پنهان اجتماعی است؛ پس بنابراین با پذیرش

میشود که تفسیر آن در ادامه برازش کلی مدل بیان خواهد

مطلوبیت مدل به خروجی  fitنرمافزار مراجعه میکنیم که با

شد .همچنان که از دیاگرام مشخص است معیار برای تعیین

قابلقبول بودن آمارههای تعریفشده به مطلوبیت و

برازش کل مدل ،ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

قابلتعمیم بودن مدل پی برده و لذا خروجی مدل متنی نیز

است که تحت عنوان ( )RMSEAدر فایل برونداد ظاهر

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

میشود .زمانی که مقدار این آماره بین  0/05تا  0/08باشد

برای ارزیابی برازش مدل در این تحقیق ،برنامه ،LISREEL

برازش قبول خواهد بود که  0/07در این برونداد نشاندهنده

شاخصهای برازش را محاسبه نموده است که در جدول 4

برازش قابلقبول این مدل پس از اصالح است .میزان کای

به آنها پرداخته میشود:

جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش مدل -خروجی .SIMPLIS
وضعیت مدل

مقادیر استاندارد

قضاوت

شاخصها
Chi- square

122/12

هرچقدر به صفر نزدیک باشد نشان برازش کامل است

برازش قابلقبول

)(RMSEA

0/077

)(RMR

0/034

)(GFI

0/93

)(AGFI

0/89

شاخص برازش غیر نرم

)(NNFI

0/91

شاخص برازش مقایسهای

)(CFI

0/92

شاخص متناسب نسبی

)(RFI

0/93

آماره کای اسکویر
ریشه میانگین توان دوم خطای
تقریب

زمانی که مقدار این آماره کمتر از  0/05باشد برازش
قابلقبول ،اگر بین  0/08و  0/1باشد برازش متوسط و اگر
بزرگتر از  0/1باشد برازش ضعیف است

ریشه میانگین مجذور
باقیمانده
شاخص برازندگی
شاخص هنجار شده برازندگی

نیکویی و قابلقبول
بودن برازش

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

برازش بسیار

قابلقبول بودن برازش مدل است.

خوب مدل

مقادیر  GFIو  AGFIباید بین صفر و  1باشند و مقدار

برازش

بزرگتر از  0/9حاکی از برازش قابلقبول مدل است

امیدوارکننده

مقدار بزرگتر از  0/9حاکی از برازش قابلقبول مدل است

برازش قابلقبول

بر پایه قرارداد مقادیر کمتر از  0/90آن مستلزم تجدیدنظر
در مدل است.
باید باالتر از  0/9باشند تا مدل برازش خوبی داشته باشد

برازش قابلقبول
برازش قابلقبول

مأخذ( :یافتههای تحقیق ،)1396 ،با استفاده از)Joseph et al. 2014( :؛ (کالنتری)128-134 ،1388 ،؛ (هومن)235 -244 ،1388،؛
(کریمزاده و همکاران)287 - 288 ،1393 ،؛ (قاسمی )147 ،1389 ،و (علیبابایی.)85 -88 ،1391 ،
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با توجه به توضیحات ارائهشده در تحلیل دادهها در

میباشند .در جدول  5با عنایت به نتایج حاصل از

محیط برنامه لیزرل به این نتیجه میرسیم که مدل

خروجی نرمافزار گرافیکی لیزرل (شکل  )6به بررسی

ارائهشده ،در سطح مطلوب با دادههای تجربی سازگاری

مقادیر تی متغیرهای آشکار تحقیق پرداخته میشود.

داشته و شاخصها از نیکویی برازش برخوردار
جدول  .5اولویت تأثیر متغیرها
متغیر پنهان
زیستمحیطی
اجتماعی

کد

متغیر آشکار

مقادیر

قضاوت

اولویت

Envi1

انباشت زبالهها و عدم جمعآوری بهموقع آنها

*

*

*

Envi2

عدم لولهکشی آب آشامیدنی سالم

5/75

تائید (باالتر از )1/96

10

Envi3

آلودگی هوا به دلیل زمینهای بایر اطراف واحدهای مسکونی

6/76

تائید (باالتر از )1/96

9

Soc1

اعتیاد و توزیع مواد مخدر در این مناطق زیاد میباشد

*

*

*

Soc2

افت و ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی

18/92

تائید (باالتر از )1/96

1

Soc3

سطح سواد پایین

15/42

تائید (باالتر از )1/96

3

Soc4

اکثر ساکنان این مناطق در شغلهای غیررسمی میباشند؛

13/37

تائید (باالتر از )1/96

5

Soc5

اعتیاد

2/06

تائید (باالتر از )1/96

12

Soc6

تنشهای اجتماعی و نزاعهای دستهجمعی

15/41

تائید (باالتر از )1/96

4

Soc7

اشتغال کاذب

10/80

تائید (باالتر از )1/96

6

Soc8

فقدان مراکز فرهنگی ،تفریحی و  ...در این مناطق

16/84

تائید (باالتر از )1/96

2

*

*

*

Skel2

فرسودگی بافت بناها

10/74

تائید (باالتر از )1/96

7

Skel3

وضعیت نامناسب پوشش خیابانها و معابر

2/98

تائید (باالتر از )1/96

11

Skel4

سیمای نامطلوب

8/19

تائید (باالتر از )1/96

8

Skel1

عدم استحکام بنا و مقاوم ناپذیری در برابر زلزله به دلیل استفاده از

کالبدی

مصالح بیدوام و کمدوام

مأخذ :یافتههای تحقیق.1397 ،

همانطور که از جدول  5مشهود است متغیر پنهان

اینکه محاسبات معادالتی بین متغیرهای آشکار انجام شد

اجتماعی به همراه متغیرهای آشکار آن دارای بیشترین

و رابطه بین متغیرها مشخص گردید در ادامه ،تحقیق در

تأثیرگذاری هستند .مقادیر آماره تی نشان میدهد از بین

جدول  6به بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای

متغیرها ،متغیر ترک تحصیلی دانش آموزان دارای رتبه

مستقل نیز میپردازد.

باالتری نسبت به بقیه هست که این عامل به دلیل فقر
اقتصادی خانوادههاست که خود به پیدایش ناخواسته
شغلهای کاذب و همچنین جرائم ذکرشده میانجامد.
فقدان مراکز تفریحی و سطح سواد پایین در رتبههای
دوم و سوم قرار دارند که باکمی تأمل دیده میشود خود
این عوامل دارای رابطه تنگاتنگ و معنیداری باهم
هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .پس از
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جدول  .6بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل
زیست
محیطی
زیست محیطی

مقدار

0/12

خطای استاندارد

0/04

مقادیر آماره تی

3/32

کالبدی

دلیل وجود عوامل مانند رشد جمعیت؛ ضعف مدیرت
شهری و منطقهای؛ زلزله؛ ضعف در توانمندسازی افراد

اجتماعی

حاشیهنشین؛ قیمت زیاد زمین و مسکن؛ توجه ناکافی به
اقشار کمدرآمد؛ شرایط سخت اخذ وام بانکی و انواع
مهاجرت ،شهر با رویدادی به نام حاشیهنشینی

کالبدی
اجتماعی

مقدار

0/20

0/22

مطرحشده است که این عوامل دست در دست هم

خطای استاندارد

0/04

0/04

شرایط حاشیهنشینی را به وجود آورده و بالطبع

مقادیر آماره تی

5/75

5/64

مقدار

0/23

0/33

0/45

آسیبهای اجتماعی مختلف از دل این جامعه بیرون

خطای استاندارد

0/04

0/04

0/04

مقادیر آماره تی

5/96

9/19

9/28

میزند .همینطور ،متغیرهای «تحصیالت»« ،وضعیت
تأهل» و «سطح درآمد» به عنوان مداخلهگر در
آسیبهای اجتماعی مناطق حاشیهنشین شناسایی شدند.

ماخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

در همین راستا ،راهبرهادی؛  )1رویکرد سلبی (کنترلی)؛
با توجه به نتایج حاصل در جدول شماره جدول 6

 )2رویکرد ایجابی یا توسعه متوازن؛  )3ایجاد زمینه الزم

میتوان گفت؛  )1تخمینهای مربوط به مسیر «بعد

در جهت دسترسی به خدمات فرهنگی و اجتماعی

کالبدی» و «بعد زیستمحیطی» نشان میدهد که مقدار

حاشیهنشینان؛  )4اشتغال آفرینی؛  )5توانمندسازی (مانند

آن برابر  0/20با خطای استاندارد  0/04در حد باالیی

فراهم کردن کارگاههای مهارت زندگی)؛  )6تأمین

معنیدار بوده بهطوریکه آماره تی آن برابر با 5/75

فضای رسمی قابل زندگی برای اقشار حاشیهنشین؛ )7

است )2 .تخمینهای مربوط به مسیر «بعد کالبدی» و

حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه

«بعد اجتماعی» نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/33با

مسئولیتپذیری مدنی؛ و  )8تقویت بنیانهای اقتصادی-

خطای استاندارد  0/04در حد باالیی معنیدار بوده

اجتماعی خانواده با تأکید بر مسکن و اشتغال ،در زمینه

بهطوریکه آماره تی آن برابر با  9/19است)3 .

حاشینه نشینی در کالنشهر تبریز مطرح هستند و این

تخمینهای مربوط به مسیر «بعد اجتماعی» و «بعد

راهبردهای پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست

زیستمحیطی» نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/23با

محیطی و کالبدی برای محالت حاشینه نشین در

خطای استاندارد  0/04در حد باالیی معنیدار بوده

محدوده مورد مطالعه به همراه دارد.

بهطوریکه آماره تی آن برابر با  5/96است )4 .این بدان

در قسمت دوم تحقیق نیز به بررسی آسیبهای

معنی است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین این

حاشیهنشینی در شهر تبریز با رویکرد آسیبهای

متغیرها وجود دارد؛ یعنی متغیرهای تعریفشده از

اجتماعی اقدام شد .نتایج تحلیل مسیر حاصل از دیاگرام

آسیبهای حاشیهنشینی مؤثری که شدت تأثیر هرکدام

و خروجی متنی نشان میدهد تمام شاخصهای آشکار

نیز در مباحث قبلی نشان داده شدند.

تعریفشده برای  3متغیر «کالبدی»« ،اجتماعی» و
«زیستمحیطی» از همبستگی باالیی برخوردارند که

نتیجهگیری

نشاندهنده نقش قوی و باالی این متغیرها بهعنوان

هدف از تحقیق حاضر مسئلهیابی و آسیبشناسی

آسیبهای حاشیهنشینی در منطقه موردمطالعه از دید

اجتماعی پدیده حاشیهنشینی شهری در شهر تبریز می

جامعه آماری است که در این بین نقش بعد اجتماعی

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

بیشتر از دو بعد دیگر پررنگ جلوه مینماید .نکته شایان
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توجه در بعد اجتماعی مقدار پایین متغیر آشکارشده

منابع

«اعتیاد» است که جامعه آماری به آن عکسالعمل نشان

ملکی ،سعید و داود حاتمی" .1394.حاشیهنشینی و چالش

داده و از بحث در مورد آن یا امتناع نموده و یا رتبه

های اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از آن با تاکید بر
کالنشهرهای ایران" .نشریه چشمانداز زاگرس .دوره

ضعیفی برای آن قائل شدهاند .همچنین محاسبات مقادیر

 .7شماره  .24صص .111 -140

اماره تی نشان میدهد همه متغیرهای تعریفشده
بهعنوان آسیبهای جدی حاشیهنشینی هستند که در این

نظریان ،اصغر ،حسن سادین ،کاوه زالنژاد ،مهناز استقامتی و

بین متغیر «ترک تحصیل به خاطر فقر اقتصادی» از دید

مهدی ولیانی" .1395 .بررسی عوامل اقتصادی،

جامعه آماری بزرگترین آسیب اجتماعی حاصل از

اجتماعی و جمعیتی حاشیه نشینی و اسکان

حاشیهنشینی است« .سطح سواد پایین» در رتبه دوم

غیررسمی" .نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.

اهمیت قرار دارد ،یعنی سطح پایین سواد یکی دیگر از

شماره  .3صص .111 -135

علل بسیار مهم حاشیهنشینی است که از آن بهعنوان

ازکیا ،مصطفی و حسین ایمانی جاجرمی" .1390 .روشهای

آسیب اجتماعی حاشیهنشینی یاد میشود .عامل «فقدان

کاربردی تحقیق (کاربرد نظریه بنیانی)" .جلد دوم.

مراکز فرهنگی ،تفریحی» در این مناطق در رتبه سوم

تهران .انتشارات کیهان.

قرار دارد ،یعنی بعد از ترک تحصیل و سطح پایین سوم

اعتماد ،گیتی ،محمدرضا حائری و فرخ حسامیان.1388 .

از مهمترین آسیبهای حاشیهنشینی در این مناطق است.

"شهرنشینی در ایران" .نشر آگه ،تهران.

با نگاهی به این سه متغیر واضح و مبرهن است که ببین
این سه متغیر در عالم بیرون یک همبستگی و ارتباط

بازرگان هرندی ،عباس" .1387 .روش تحقیق آمیخته

قوی وجود دارد یعنی سطح پایین فقر اقتصادی در پایین

رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت" .دانش

بودن سواد مؤثر هست و همچنین نبود مراکز فرهنگی
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