امید مبارکی
صمد اکبری

1
2

چکیده
جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است .در حال حاضر ،سرعت رشد شهرنشینی
در کشورهای در حال توسعه ،بیشتر از کشورهای توسعه يافته است .در ايران نیز شهرنشینی با
روندی سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد شتابان ،مسائل و معضالت زيادی برای شهرهای
بزرگ ايران (بويژه شهر ارومیه) بدنبال داشته است .هدف اين تحقیق تبیین عوامل موثر بر شکل
گیری حاشیه نشینی شهر ارومیه (بويژه محله اسالم آباد کشتارگاه) و پیامدهای آن بوده و روش
تحقیق پیمايشی ( )Surveyاست .شیوه نمونه گیری سهمیه ای ( )Quotaاست .که توزيع آن به
صورت تصادفی در بین  348نفر از ساکنان محله اسالم آباد کشتارگاه صورت گرفته است و داده
ها با استفاده از روش های آماری و ضرايب همبستگی در نرم افزار  Spssتحلیل شده اند .نتايج
اين پژوهش حاکی از آنست؛ از داليل بسیار مهم حاشیه نشینی در شهر ارومیه می توان به
بیکاری ،درآمد کم ،پايین بودن اجاره بهای مسکن و مهاجرت گسترده از محیط های شهری
کوچک و روستاهای استان و استان های همجوار اشاره کرد ،که ناشی از عوامل اقتصادی (جاذبه
های اقتصادی شهر ارومیه و دافعه ها ی اقتصادی شهرها و روستاهای اطراف) و دافعه های
اجتماعی – فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است .و اين امر موجب بروز انواع ناهنجاری های
شهری (اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب ،وجود ساخت و سازهای غیرمجاز ،افزايش
جرم و جنايت ،اثرات نامطلوب فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آلودگی محیط زيست شهری و
غیره) شده است.
واژگان کلیدی :جاذبه های شهری ،مهاجرت ،حاشیه نشینی ،شهرنشینی ،شهر تبريز

 -1استاديار گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری دانشگاه مراغه
 -2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی شهری
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حاشیه نشینی ،فرجام تمدن صنعتی مدرن و يکی از تجلیات غم انگیز شهرنشینی سريع
است .)Bane, 2222:2(.يکی از پديده های همزاد شهرنشینی شتابان ،رشد و گسترش حاشیه
نشینی بوده است که به صورت قارچ گونه در اطراف شهرهای بزرگ تکثیر يافته است
(نقدی .)9 :1341،هر چند پرداختن به حاشیه نشینی در سنت جامعه شناسی غرب به ظهور
مکتب شیکاکو در اوائل قرن بیستم برمی گردد و حتی پیش از آن نزد ابن خلدون به صورت
گذرا در بحث مهاجرت روستائیان و عدم توان سکونت در متن اصلی شهر و رانده شدن به
حاشیه اشاره شده است ،اما پس از انقالب صنعتی و به تبع آن انفجار شهرهای دنیای مدرن
است که اين موضوع تبديل به مسئله اجتماعی شد (همان) .در واقع انقالب صنعتی سبب هجوم
مهاجران و تازه وا ردان به نقاط شهری و پیشی گرفتن رشد سکنه نقاط شهری بر رشد امکانات و
فرصت ها و در نتیجه منجر به انفجار شهری در جهان گرديد و بخشی از اين جمعیت شهری
نتوانستند استانداردهای الزم برای يک زندگی سالم را تأمین کنند .اين گروه با هجوم به حومه
ها زمینه گسترش حاشیه نشینی را فراهم ساختند و آن را تبديل به معضلی برای همه ی
شهرهای جهان نمودند .تا جائی که امروز براساس آمارهای اسکان بشر سازمان ملل متحد حدود
يک میلیارد از ساکنان شهری در حاشیه و زاغه زندگی می کنند & (Habitat:2229 .Martinez
) .et al:2224و پیش بینی می شود که در  32سال آينده تعداد حاشیه نشینان جهان به 2
میلیارد نفر برسد ( )Habitat:2223البته سرعت اين تحوالت جمعیتی که پیامد آن گسترش
حاشیه نشینی است ،در کشورهای کمتر توسعه يافته بسیار شتابان است ،چرا که رشد شهری در
کشورهای در حال توسعه همراه بوده با افزايش تعداد سکنه ساکن در نقاطی که فاقد شرايط
استاندارد و درحاشیه ها زندگی می کنند ( .)chowdhury & et al :2221در اين گونه کشورها
همچنین گذار جمعیتی در زمان بسیار کوتاه تر از کشورهای توسعه يافته صورت گرفت و منجر
به گسترش میزان شهرنشینی در جوامع ياد شده در دهه های میانی قرن بیستم گرديد .بر
خالف جوامع صنعتی که آمادگی تقريبی برای پذيرش مهاجران به دلیل وقوع انقالب صنعتی
وجود داشت ،در اين کشورها انتقال جمعیت نقاط روستايی به مراکز شهری بیشتر برای فرار از
محدوديت های اقتصادی و اجتماعی و طبیعی جوامع روستائی صورت گرفت و شهرهای جهان
سوم ی آمادگی پذيرش اين حجم عظیم از میهمانان ناخوانده را نداشت .يکی از پیامدهای چنین
الگوی رشد شهری پیدايش زاغه ها و ناکجا آبادهای بسیاری در حاشیه اغلب شهرها بخصوص
پايتخت و تعداد انگشت شماری مراکز و قطب های رشد بود (نقدی و زارع  .)16-41 :1391،در
ايران نیز جريا ن سريع شهرنشینی در چندين سال گذشته ،حاشیه نشینی را به دنبال داشته و
اين پديده در حال رشد ،مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی ،و زيست محیطی
فراوانی را در اغلب کالنشهرهای ايران به وجود آورده است .واقعیت ديگری را نیز بايد به عنوان
عامل اساسی در رشد شهرهای جهان سوم علی الخصوص کشور ايران مورد توجه قرار داد و آن
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نرخ باالی مهاجرت از مناطق روستايی به شهرها می باشد .میزان بااليی از جمعیت شهرنشین
کشورهای در حال توسعه ناشی از مسأله مهاجرت می باشد .اقشار کم درآمد ساکن در مناطق
روستايی و شاغل در فعالیت های تولید سنتی به جهت در حاشیه واقع شدن اين بخش و به
منظور رهايی از فقر و بهره گیری از خدمات و امکانات ،راهی شهرها می شوند و از اينجاست که
شهر در حال توسعه فرهنگ دوگانه ای می يابد ،جزيره ای ثروتمند و محصور در کمربندی سیاه
از محرومیت ها و بدبختی ها (ربانی و همکاران .)118-49 :1346 ،شهر دارای يک آستانه
جمعیتی است و هدف آن برآوردن نیازهای آن جمعیت است .رشد جمعیت در کشورهای توسعه
يافته نظم نسبی يافته است ،ولی اين امر در کشورهای در حال توسعه به علت مهاجرت های بی
رويه چندان سازماندهی نشده است (حسینی .)12 :1348 ،شکل گیری حاشیه نشینی در ايران
(با وجود ويژگی های منحصر به فرد و تفاوت هايی که با ساير کشورهای در حال توسعه دارد)
ريشه در توسعه برون زا و رشد بسیار سريع شهرنشینی دارد ،که آغاز آن به طور تقريبی مقارن
است با سال های آغازين سال ( ،1322حسامیان و همکاران .)31 :1311 ،استقرار حکومت
رضاخان و آغاز گسترش ارتباط اقتصادی سرمايه داری که موجب ايجاد تحوالتی در شیوه های
تولید و به دنبال آن دگرگونی هايی در شبکه شهری و روستاها شده و نهايتاً ،موجد ايجاد کالن
شهرهايی چند در کشور ،به عنوان محل تمرکز همه فعالیت های صنعتی جديد ايجاد کرد .اوج
اي ن حرکت که اتکای سرمايه گذاری های صنعتی بر آن ناشی از فروش نفت بوده است ،حدود
سال های  1336تا  1366بوده است (پارسا پژوه .)111 :1343 ،و نتیجه آن مهاجرت های
عظیم روستائیان به شهرها و افزايش شديد جمعیت روستايی در چند شهر بزرگ بوده است که
منجر به بروز اشکال آلونک نشینی در برخی از اين شهرها شده است .ارومیه به عنوان يکی از
کالن شهرهايی است که درگیر با مسأله حاشیه نشینی است ،محالتی مثل علی آباد ،اسالم آباد،
حسین آباد حاجی پیرلو ،کوی الله ساالر ،قره باغ ،طرزيلو و  ...مناطق حاشیه نشین کالن شهر
ارومیه می باشند .از پر جمعیت ترين محالت حاشیه نشین در ارومیه محله اسالم آباد کشتارگاه
است که در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .از پیامدهای حاشیه نشینی در شهر
ارومیه می توان به انواع ناهنجاری ها اشاره کرد؛ اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل غیر
رسمی و کاذب ،وجود ساخت و ساز ها ی غیر مجاز ،عدم توانايی شهرداری ها برای ارائه خدمات
مناسب در اين مناطق ،آلودگی محیط زيست ،اثرات نامطلوب فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی همه و همه از جمله آثار مخرب و حاشیه نشینی ،چه بر روی ساکنان آن مناطق و چه
بر روی ديگر افراد ساکن در شهر ارومیه هستند .از اين رو به نظر می رسد پرداختن به مساله
حاشیه نشینی در اين شهر و توجه به علل شکل گیری آن و آثار نامطلوبش ضرورتی دو چندان
می يابد ،زيرا شناسايی علل اين پديده و ارائه راهکار در جهت بهبود آن ،موجبات برابری در
بافت شهری را که از شاخصه های توسعه پايدار است ،فراهم می کند.
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حاشیه نشینی يا گتو واژه ای است که اولین بار در سال  1611در ونیز به کار گرفته شد ،ولی
اگر به دنبال سیر حاشیه نشینی در طول تاريخ باشیم به قدمتی کهن تر از ونیز به دوران
ساسانیان می رسیم ،جائی که اسیران جنگی را در مراکز جدا از مردم در حاشیه شهرها سکنی
می دادند .در تاريخ اسالم هم گتوهای يهودی نشین چون خیبر ،بنی نظیر و بنی قینقاع وجود
داشت .در سال  1119شورای کلیسا زندگی مسیحیان را در میان يهوديان ممنوع کرد که
موجب ايجاد گتوهای يهودی نشین در اطراف شهرهای بزرگ اروپايی شد .در ايران نیز سابقه
حاشیه نشینی جديد به سال (32سال کودتای آمريکايی) می رسد ،اما قطعاً اوج حاشیه نشینی
با آغاز اصالحات ارضی هم زمان است .در اين زمان نخستین اجتماعات آلونک نشین در کوره
های آجر پزی جنوب تهران شکل گرفتند ،تا نیروی انسانی ارزان برای تأمین مواد اولیه شهر رو
به رشد تهران فراهم شود .اما به طور کلی می توان شروع تاريخچه حاشیه نشینی مدرن در
ايران را اينگونه بیان کرد :گسترش تأسیسات شهری و افزايش درآمد حاصل از نفت ،عامل ايجاد
جاذبه شهری و رونق شهری شده است که اين امر در کنار اصالحات ارضی و مکانیزاسیون عوامل
اصلی بروز ح اشیه نشینی در ايران شد .اما قطعاً اصلی ترين عامل بروز حاشیه نشینی در ايران
اصالحات ارضی بود(رسولی.)1391 ،
 مانوئل کاستز در کتاب مسأله شهری در سال( )1911درباره ی گروه های حاشیه نشین درکشورهای در حال توسعه می گويد :شهرنشینی با آهنگ شتابنده ای گسترش می يابد ،درحالی
که امکانات اشتغال مولد برای جمعیت تازه واردان (مهاجران) فراهم نیست ،امکانات و تسهیالت
زير بنايی ،فرهنگی اجتماعی و فیزيکی ،سکونتگاه ها و محله های نامتعارف از قبیل زاغه ها و
آلونک های حاشیه ای که از طريق مهاجران تازه وارد و تهی دست برپا شده ،به شیوه خودرو و
خودساز به وجود می آيند .در نهايت وی حاشیه نشینی را مولود نابرابری های اجتماعی-
اقتصادی و شهرنشینی ناهمگون و انتقال فقر روستايی به فقر شهری می داند.
 الدرینگ و نورث ( )2221به بررسی حاشیه نشینی جوانان مهاجر و عوامل خطر در زندگیروزمره آنها در اروپ ای غربی پرداخته اند .اين تحقیق بیان می کند که جوانان مهاجر نشین،
نسبت به جوانان بومی بیشتر در خطر هستند .همچنین مشکالت و مسائل خانواده های مهاجر
در اروپای شمال غربی ،به ويژه جوانان مهاجر را که مواجه با اولین دوره پس از مهاجرت هستند
را نشان می دهد .يافته های اين پژوهش بیان می کند که خانوارهای مهاجر به محض رسیدن به
مقصد دچار تعارض و ناهمگونی فرهنگی می شوند.
 ربانی( ،)1341در يک پژوهش میدانی به بررسی حاشیه نشینی ،مشارکت و مسائل اجتماعیشهری در منطقه ارزنان اصفهان پرداخته است .هدف از اين بررسی مورد مطالعه قرار دادن دو
عامل حاشیه نشینی و مشارکت که نقش کلیدی در ايجاد ،تداوم گسترده و ويژگی های مسائل
اجتماعی شهری دارند ،بوده است .يافته های اين بررسی نشان داده که مشارکت اجتماعی بین
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 زاهد زاهدانی و آذرگون ( ،)7831در تحقیقی به بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیهنشین و غیر حاشیه نشین و عوامل اقتصادی -اجتماعی موثر بر آن در میان جوانان  14تا 32
سال مناطق يک و پنج شهر شیراز پرداخته اند .در اين بررسی نحوه همسر گزينی ،خانواده
گرايی ،مردم ساالری و دين محوری چهار شاخص فرهنگی بوده که تفاوت های آنان به عنوان
تفاوت های فرهنگی بین حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان مورد بررسی قرار گرفته است
نتايج اين بررسی نشان می دهد که متغیرهای شغل مادر ،شغل پدر ،و استفاده از رسانه ،بعد
خانوار ،تحصیالت فرد و تحصیالت مادر در گروه غبر حاشیه نشین و متغیرهای استفاده از رسانه،
شغل پدر ،بعد خانوار ،و تحصیالت فرد برای کل نمونه ،مهمترين متغیرهايی هستند که تغییرات
فرهنگ را در اين پژوهش تبیین می کند .اين متغیرها يرای گروه غیر حاشیه نشین  12درصد،
برای حاشیه نشین  11درصد و برای کل نمونه  14درصد از واريانس کل متغیر وابسته را تبیین
کرده اند.
محمد امینی و علیزاده اقدم ( ،)1391در مقاله ای به بررسی حاشیه نشینی و مسائلاجتماعی – فرهنگی در شهر خمین پرداخته اند؛ در اين پژوهش نمونه ها بر اساس فرمول
کوکران تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج حاکی از آن است که مهاجرت از روستاها
به اطراف شهر خمین مهم ترين مسئله اجتماعی شکل دهنده به حاشیه نشینی بوده است ،و
پس از آن پس ران های شهری مانع از ورود افراد به شهرها شده است .همچنین مشخص شد
که بین گرايش به مشارکت اجتماعی ،سیاسی و احساس حاشیه نشینی رابطه معنادار و
معکوسی وجود دارد.
اهمیت موضوع تحقیق
يکی از پديده های گسترش شهرنشینی سريع در کشور ما ،ايجاد بافت نامتعارف در محدوده
شهر است که به نامهايی همچون حاشیه نشینی ،بافت نابسامان ،اسکان غیر رسمی و  . . .از آن
نام برده می شود .آن چه در شکل نابهنجار حاشیه ها نسبت به بافت متداول شهر مشاهده
می شود ،تجلی فقدان نیاز برآورد شدن مسکن و سرپناه اقشار کم درآمدی است که در فضای
رسمی و برنامه ريزی شده شهر جايی ندارند و در فرار از محدوديت های قانونی خارج از توان
خود ،به برپايی سکونتگاه های نابسامان در حاشیه شهر می پردازند ،تا به فرصت های درآمدی و
اشتغال شهری دسترسی داشته باشند .حاشیه نشینی شیوه شهرنشینی ناپايدار و ناسالم است و
حامل آسیب های اجتماعی – اقتصادی و زيست محیطی می باشد که رويارويی و ساماندهی آن
نیازمند صرف هزينه های اجتماعی سنگین ،حداقل در مقايسه با هزينه های پیشگیری و هدايت
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ساکنان محله بسیار اندک بوده ( 2درصد) و  94درصد پاسخ گويان در هیچ گونه فعالیت دسته
جمعی و گروهی شرکت نداشته اند؛ بیش از  42درصد حاشیه نشین ها به طريقی با ناهنجاری
ها از جمله پديده قاچاق مواد مخدر ،خشونت های جنسی و غیره سر و کار داشته اند و هچنین
بیکاری و فقر فرهنگی -آموزشی منطقه موجب آپانديس ناهنجاری برای شهر اصفهان شده است.

04
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روش تحقیق
اين پژوهش با توجه به موضوع تحقیق و در راستای اهداف تعريف شده ،از نوع کاربردی و روش
تحقیق پیمايش است .جامعه آماری تحقیق شامل مناطق حاشیه نشین ارومیه (محله اسالم آباد
کشتارگاه) می باشد .سنجش پايايی سواالت مربوط به پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ انجام گرديد ،تا با محاسبه اين ضريب به پايايی درونی گويه ها پی برده شود .با استفاده
از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته و مشاهده محالت حاشیه نشین ،پرسش نامه ای
طراحی شده و در بین اعضای نمونه انتخاب شده توزيع شده است .علت انتخاب پرسش نامه،
جمع آوری اطالعات وسیع و حجم افراد جامعه می باشد .پس از تدوين و تبیین شاخص های
حاشیه نشینی ،پايلوت پرسشنامه ها به طور سیستماتیک صورت گرفته ،سپس داده ها و
اطالعات جمع آوری شده ،با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفته و يافته ها در
قالب جدول و نقشه ارائه می شوند.
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
(0.05) 2
N
 384
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
1
1
(
) 1
16618
(0.05) 2
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1
(
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)
482 d 2

محدوده مورد مطالعه
شهرستان ارومیه يکی از شهرستان های چهارده گانه استان آذربايجان غربی است که در قسمت
میانی استان قرار گرفته است .اين شهر مرکز استان آذربايجان غربی است که از پنج بخش
تشکیل شده است .در سرشماری عمومی سال  1392جمعیت شهر ارومیه  118199نفر و
متوسط رشد ساالنه جمعیت  2/18درصد اعالم شده است .همچنین بعد خانوار  3/31نفر
گزارش شده است(مرکز آمار ايران .)1392ارومیه يک شهر خدماتی است و اکثر شاغلین آن در
اين بخش فعالیت می کنند .محدوده شهری ارومیه حدود  12684هکتار می باشد (شهرداری
ارومیه .)1392 ،علت اصلی شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی ،فقر شهری است که
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صحیح و زود هنگام خواهد بود .توجه زود هنگام به اين مسئله از دو جهت دارای اهمیت است،
از يک طرف به وجود سکونتگاههايی با ناهنجاری های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی برمی گردد
که نیاز مبرم به ارتقاء محیطی ،تامین خدمات اجتماعی و زير بنايی دارند و از سوی ديگر به
چشم انداز نگران کننده ی افزايش اينگونه سکونتگاه ها در آينده می نگرد که نیازمند تدابیر و
اقدامات از پیش انديشیده ای می باشد .بنابراين اهمیت مسئله حاشیه نشینی هم از نظر حقوق
و ارزش های انسانی و هم از نظر منافع اقتصادی و اجتماعی و توسعه ملی بسیار ضروری است.

08

بررسي عوامل موثر بر شکل گيري حاشيه نشيني در شهر اروميه

جدول شماره  :7جمعیت محله اسالم آباد کشتارگاه در دوره هاي آماري مختلف
سال

خانوار

جمعیت

1316

116

6126

1316

1122

12991

1346

2139

13123

1392

2326

11114

منبع :مرکز آمار ايران
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مهاجرت های روستا  -شهری در اين زمینه نقش بسیار مهمی دارند (خاتم )1342 ،ارومیه مانند
ديگر شهرهای ايران از مشکل سکونتگاههای غیررسمی دور نبوده و طبق شواهد موجود
درمجموع 23محله اسکان غیر رسمی در شهر ارومیه شناسايی شده است ،که عبارتند از باغ
صفر ،دانش يک ،شیخ شلتوت ،ترانس ،شاکری ،هفت خانه ،محله پشت بانک سپه ،حاجی پیرلو،
اسالم آباد  ،2وکیل آباد ،خاتون جان ،طرزيلو ،ساالر ،انهر ،چلوقاپان ،سنايی ،الواج ،اسالم آباد
کشتارگاه ،کوی الله ،اسرای عراقی (قرنطینه) کويرشادت ،روستای ديگاله و محالت مجاور
ديگاله (عابدينی  .)48 :1341محدوده مورد مطالعه که موسوم به اسالم آباد کشتارگاه است ،در
شمال غربی شهر ارومیه و در دامنه های جنوبی و جنوب غربی تپه ای موسوم به جهودلر داغی
(کوه يهودان) قرار گرفته است .اين محدوده از شمال شرقی به کوه يهودان و گورستان باغ
رضوان ،از قسمت شمال غربی به روستای ولنده  -بادکی ،از جنوب به چمنهای خاتون جان ،از
غرب به نهر بادکی و اراضی کشاورزی و از شرق به بلوار شهید رجايی محدود می شود و وسعت
آن  133/1هکتار می باشد .سرشماريهای عمومی نفوس و مسکن در طی دوره های  1316و
 1316و  1346و  1392نشاندهنده ،برخی از ويژگی های جمعیتی  -اجتماعی ساکنان اين
محدوده است.
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یافته ها و بحث
آمار توصیفی
بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه ،تعداد  299نفر از پاسخگويان مرد (11/9درصد) و تعداد 46
نفر زن ( 22/1درصد) ،به لحاظ تحصیالت تعداد  128نفر ( 32/3درصد) زير ديپلم 11 ،نفر
ديپلم ( 22/1درصد) ،تعداد  14نفر فوق ديپلم ( 11/1درصد) ،تعداد  41نفر لیسانس (22/8
درصد) و تعداد  29نفر ( 1/1درصد) فوق لیسانس و باالتر ،به لحاظ سن ،تعداد  9نفر(2/3
درصد) دارای سن  22الی  26سال 221 ،نفر( 61/1درصد) دارای سن  26الی  ،32تعداد  48نفر
(21/9درصد) دارای سن  32الی 36سال ،تعداد  13نفر( 11/8درصد) دارای سن  36الی 82
سال و تعداد  1نفر ( 1/4درصد) باالتر از  86سال ،به لحاظ درآمد ،تعداد  41نفر( 22/8درصد)
دارای درآمد کمتر از  222هزار تومان 19 ،نفر ( 14درصد) دارای درآمد بین  222هزار الی 622
هزار تومان 11 ،نفر( 22/1درصد) دارای درآمد بین  622الی  1میلیون 123 ،نفر ( 32درصد)
دارای درآمد بین  1الی  2میلیون تومان و  29نفر( 1/1درصد) دارای درآمد باالتر از  2میلیون
تومان بوده اند.
آمار استنباطی
 جاذبه هاي اقتصاديبراساس جدول شماره  ،2همه شاخص های مربوط به جاذبه های اقتصادی شهر ارومیه به غیر از
نزديکی به محل کار معنی دار می باشند .به طوريکه دست يابی به شغل بهتر (با متوسط ،)2/43
ارزانی زمین و خانه (متوسط  ،)2/31درآمد بیشتر (متوسط  )3/19امکانات آموزشی (متوسط
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شکل شماره  :1نقشه محدوده مورد مطالعه
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جدول شماره  :2آزمون جاذبه هاي اقتصادي شهر ارومیه
فراوانی داده های مشاهده شده

فراوانی

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

درجه
آزادی

ChiSquare

درجه معنی داری
Asymp.sig

1

12/8

2/43

8

116/2

2/222

21/1

2/31

8

112/3

2/222

83/2

3/19

8

319/1

2/222

2/21

8

896/4

2/222

8

219/4

2/222

8

226/6

2/292

شاخص

خیلی
زياد

زياد

دستیابی به شغل بهتر

34/4

32/1

12/2

ارزانی زمین و خانه

11/2

28/6

1/1

81/1

درآمد بیشتر

2/9

1/4

11/6

82/1

امکانات آموزشی

21/8

11/1

19/3

19/3

23/8

1

13/3

1/4

33/1

86/3

3/24

82/1

34/6

13/4

8/1

8/9

3/22

امکانات رفاهی
نزديکی به محل کار

آزمون شاخص های جاذبه های اقتصادی با استفاده از خی دو نشان می دهد که مقدار خی دو
برابر با  211/3و درجه آزادی  8و سطح معنی داری  2/222است .بنابراين بین جاذبه های
اقتصادی محل سکونت و حاشیه نشینی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول شماره  :8آزمون جاذبه هاي اقتصادي شهر ارومیه با استفاده از خی دو
متغیر
جاذبه های اقتصادی شهر محل سکونت

درجه آزادی

Chi-Square

Asymp.sigدرجه معنی داری

8

211/3

2/222

 دافعه هاي اقتصادي محل سکونت قبلیبراساس جدول شماره  ، 8همه شاخص های مربوط به دافعه های اقتصادی محل سکونت قبلی
معنی دار می باشند .بیکاری در محل قبلی (متوسط  ،)2/9219درآمد قبلی (متوسط ،)1/1194
شغل نامناسب (متوسط ،)2/4122عدم دسترسی به امکانات آموزشی (متوسط  ،)2/3932عدم
دسترسی به امکانات رفاهی (متوسط ،)1/8249نداشتن زمین (متوسط  ،)3/2231عدم دسترسی
به راه های ارتباطی مناسب (متوسط  ،)1/2111مکانیزه شدن کشاورزی (متوسط ،)2/8111
کاهش منابع مالی و عدم توجه به کشاورزی (متوسط  )1/8414و فرار از شرايط سخت زندگی
(متوسط  )1/8918در ايجاد دافعه های اقتصادی محل سکونت قبلی موثر می باشند.
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 ،)2/21امکانات رفاهی (متوسط  )3/24در ايجاد جاذبه های اقتصادی محل سکونت موثر می
باشند و فقط نزديکی به محل کار در اين مورد تاثیر ندارد.
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فراوانی داده های مشاهده شده

فراوانی

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

درجه
آزادی

ChiSquare

13/3

21/8

4/1

/921

8

213/1

82/2

32/3

1/11

8

121/1

2/222

36/9

21/1

2/41

8

222

2/222

8/9

2/39

8

122/6

2/222

34

1/82

8

131/8

2/222

31/2

3/22

8

398/4

2/222

شاخص

خیلی
زياد

زياد

بیکاری در محل قبلی

14/2

39/1

1/2

4/1

11/2

1

28/1

11/2

عدم دسترسی به امکانات آموزشی

22/3

82/1

21/9

12/2

عدم دسترسی به امکانات رفاهی

1/1

3/1

1/4

62/6

نداشتن زمین

8/2

12/2

8/8

86/1

عدم دسترسی به راه های ارتباطی
مناسب

درآمد قبلی
شغل نامناسب

درجه معنی
داری
Asymp.sig
2/222

11/2

21/4

21/1

32

16/9

2/21

مکانیزه شدن کشاورزی

1/1

22/1

14

32

22/8

2/81

8

811/61

2/222

68/834

2/222

کاهش منابع مالی و عدم توجه به
کشاورزی

21/8

32/1

26/4

11/2

3/1

1/84

8

93/218

2/222

فرار از شرايط سخت زندگی

21/1

32/6

19/3

12/2

11/2

1/89

8

64/26

2/222

آزمون شاخص های دافعه های اقتصادی با استفاده از خی دو نشان می دهد؛ مقدار خی دو برابر
با  181/2و درجه آزادی  8و سطح معنی داری  2/222می باشد و نشان می دهد بین دافعه
های اقتصادی محل سکونت قبلی و حاشیه نشینی در شهر ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول شماره  :6آزمون دافعه های اقتصادی محل سکونت قبلی با استفاده از خی دو
متغیر

درجه آزادی

Chi-Square

دافعه های اقتصادی محل سکونت قبلی

8

181/2

درجه معنی داری
Asymp.sig
2/222

دافعه هاي اجتماعی -فرهنگی محل سکونت قبلی
بر اساس جدول شماره 1؛ همه شاخص های مربوط به دافعه های فرهنگی -اجتماعی محل
سکونت قبلی ،معنی دار می باشند .به طوری که شاخص پايین بودن ارزش کار(متوسط
 ،)2/2212اختالفات قومی (متوسط  ،)2/9316دوری از اقوام و آشنايان (متوسط ،)2/9491نبود
زمینه برای خالقیت (متوسط  ،)2/4223نبود زمینه برای رشد شخصیت (متوسط ،)2/2111
عدم زمینه مناسب جهت ازدواج (متوسط  ،)2/3162عدم تحول و پیشرفت (متوسط  )2/8111و
محیط بسته و ضعف ارتباطات فرهنگی (متوسط  )1/8249در ايجاد دافعه های فرهنگی-
اجتماعی محل سکونت قبلی موثر می باشند.
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جدول شماره  :4آزمون شاخص هاي دافعه هاي اقتصادي محل سکونت قبلی
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فراوانی
شاخص

فراوانی داده های مشاهده شده
خیلی
زياد

پايین بودن ارزش کار

زياد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

درجه
آزادی

ChiSquare

درجه معنی
داری
Asymp.sig
2/222

13

29/2

11/1

26/6

11/1

2/22

8

312/82

اختالفات قومی

8/2

1/4

4/1

62/1

24/8

2/93

8

311/4

2/222

دوری از اقوام و آشنايان

8/2

12/2

8/8

86/1

31/2

2/94

8

248/2

2/222

نبود زمینه برای خالقیت

11/2

11/1

13/1

24/1

82/9

2/42

3

41/61

2/222

نبود زمینه برای رشد شخصیت

11/2

19/4

21/1

32

16/9

2/21

8

811/61

2/222

عدم زمینه مناسب جهت ازدواج

21/1

81/1

1/1

28/6

11/2

2/31

8

112/3

2/222

عدم تحول و پیشرفت

22/8

32

14

22/1

1/1

2/81

8

698/34

2/222

محیط بسته و ضعف ارتباطات فرهنگی

22/3

82/1

21/9

12/2

8/9

1/82

8

131/8

2/222

پیامدهاي حاشیه نشینی
به دنبال پديدار شدن اجتماعات حاشیه نشین ،مسائل و مشکالتی دامنگیر شهرها شد ،که شايد
بطور مستقیم زاده مسأله حاشیه نشینی بود ،ولی در واقع تأثیر غیر مستقیمی است که عوامل
بوجود آورنده و تشديد کننده حاشیه نشینی مسبب آنند .تأثیرات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و گاه سیاسی حاشیه نشینی بر سیستم اقتصادی حاکم بر کل جامعه ،بر روابط اجتماعی و
محیط زندگی شهری و همچنین بر فرهنگی که با آن در تماس هستند و محیط زيستی که به
آلودگی و خطرات موجود در آن دامن می زنند ،بسیار خطرناک و مخرب است (مشهديزاده
دهاقانی )181 :1314 ،حاشیه نشینی به مثابه فرو ريختن مبانی فرهنگی مجموعه های پیشین
است و موجب پیدايش محیط هايی می شود که فرهنگ معینی ندارند و انسان در آن هويت
مشخصی پیدا نمی کند .بنابراين بريده از فرهنگ معینی است که در حقیقت مبین دينامیسم
نابرابری در مقیاس ملی و جهانی است که امکان شناخت صحیح اين امر واقع اجتماعی را برای
اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب برای حل اين مشکل مهم اجتماعی فراهم می آورد (انتظاری،
 .)91 :1314سازمانهای شهری همواره با تقاضاهايی از حاشیه نشینان برای تأمین خدمات و
تسهیالت مورد نیاز آنان روبرو هستند .وضع نامطلوب اسکان آنان ،ساختمان هايی بی قواره و
کوچه های درهم و نامناسب بودن زمین اشغالی آنان ،فراهم نمودن اين خدمات را سخت و
دشوار می سازد .اغلب از حاشیه نشینی به عنوان يک معضل اجتماعی نام برده می شود .در
حقیقت نتیجه ای است از تخريب سیستماتیک روابط حاکم قديمی بر اقتصاد کشور (به ويژه
کشاورزی) طی دوران تکیه بر درآمد نفت و رواج الگوی مصرف گرايی و گسترش واردات
(مشهديزاده دهاقانی .)182 :1314 ،بورس بازان و رشوه خوران حداکثر استفاده و بهره برداری
را از مردم و محل اين اجتماعات کرده و می کنند .آسیب های اجتماعی مانند رواج بزهکاری و
آدمکشی ،اعتیاد به مواد مخدر يا پخش و فروش آن به سرعت در بین آنان گسترش می يابد .در
جامعه شهری از آنان به عنوان افرادی بی فرهنگ نام برده می شود .مردم شهری تمايلی به
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نتیجه گیري
افزايش تعداد جمعیت با آهنگ رشد طبیعی خود و گرايش به شهرنشینی جمعیت ،روندی است
که در حال حاضر باعث باال رفتن تعداد جمعیت شهرها به ويژه در شهرهای در حال توسعه شده
است .بر اساس منابع موجود سرعت اين روند يعنی گرايش به شهرنشینی در آينده بیشتر خواهد
شد .بنابراين افزايش تصاعدی جمعیت شهرها سرانجام گريزناپذيری است که بايد آن را به عنوان
يک واقعیت پذيرفت .اما در اين میان آن چه مهم به نظر می رسد ،اين است که افزايش
شهرنشینی با شهری شدن فقر ،در اين گونه شهرها همراه است .به طوری که عده ای از ساکنان
شهر توان جذب در مجموعه شرايط بازار کار و اسکان قانونی و رسمی شهر را ندارند .لذا با روی
آوردن به بازار غیر رسمی و کاذب ،موقت و ناپايدار به نیازهای زندگی خود در حد بخور نمیر
پاسخ می گويند .اين دسته از افراد در مساکن و محیط های فیزيکی زندگی می کنند که از
داشتن حداقل امکانات زيستی شهری محرومند ،اين گونه سکونتگاه ها را حاشیه نشین يا غیر
رسمی می نامند .شهر ارومیه يکی از اين جمله شهرهاست ،که با پديده رشد سريع جمعیت رو
به روست .در اين شهر ،اولین پیامد چنین روندی پیدايش انواع سکونتگاه های حاشیه نشین،
زاغه نشین و اسکان غیر رسمی می باشد .ساکنان با وضعیت بسیار اسفبار زندگی و شکاف عمیق
بین زندگی سطح انسا نی در اين محدوده با بافت اصلی شهر از جنبه های مختلف ،اجتماعی –
اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و زيست محیطی از ويژگی های منحصر به فرد آن می باشد که
عواملی از قبیل مهاجرت های انسانی از نقاط فقیر روستايی و عشايری به اين شهر و همچنین از
شهرهای ديگر استان به اين منطقه ،فقر ساکنان و عدم توجه و نظارت مديريت های امور
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و شهری در سطوح مختلف محلی ،منطقه ای و ملی در بروز چنین
شرايطی موثرند .نتیجه اين که توجه به اين مساله که حاشیه نشینان در ارومیه (اسالم آباد
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ايجاد ارتباط و تماس با آنان نشان نمی دهند .مساکن و محل های تجمع حاشیه نشینان صحنه
رفت و آمد نامناسب و بافت زشتی را به جامعه شهری تحمیل کرده و موجب آشفتگی و
ناهمگونی سیمای شهرها شده است .وجود آنان در جوامع شهری به يک دوگانگی عمیق زيستی
منجر می شود .فضايی فاقد تسهیالت ،تأسیسات و امکانات ،آلوده و کثیف ،در کنار خانه های
گران قیمت ،لوکس و آپارتمانها ،نشان از فاصله طبقاتی زياد و اختالف درآمد بسیار بین اين دو
جامعه شهری دارد .شیب اجتماعی شهرها به واسطه وجود اين طبقات تشديد شده است .افراد
حاشیه نشین با پیاده کردن معماری بومی و با سلیقه های شخصی و به دلیل عدم اطالع از
اصول شهرسازی و معماری و استانداردهای خانه سازی به ايجاد خانه ها و کوچه های کج و
درهم و برهم و نامنظم می پردازند .ايجاد بازارهای مصرف ،تحمیل ترافیک سنگین به بافت
شهر ،تراکم و ازدحام باالی جمعیت در سطح شهر ،رواج دستفروشی و دوره گردی و اغذيه
فروشیهای غیر بهداشتی و ايجاد نا امنی برای ساکنین از پیامد های ديگر حاشیه نشینی است.
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کشتارگاه) با تمام شرايط و ويژگی های خود يک عنصر منفی در سیستم شهری ارومیه محسوب
می شود .با تداوم اين روند مشکالت پر هزينه ای را به شهر و منطقه تحمیل خواهد کرد .از اين
رو ضرورت دارد تا هر چه زودتر مطالعات ،تصمیم گیری و اقدامات الزم جهت جلوگیری از تداوم
جريان حاضر و بهبود و ساماندهی شرايط اجتماعی -اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و زيست
محیطی زندگی ساکنان اين گونه سکونتگاه ها انجام گیرد .تا آن ها هم از حداقل هماهنگی و
همگنی با بافت اصلی شهر از جنبه های اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و دسترسی به امکانات و
خدمات شهری برخوردار شوند .موقعیت نسبی ويژه ای که شهر ارومیه در فضای ملی و منطقه
ای داراست ،باعث شده است تا دولت توجه خاصی به توسعه آن داشته باشد .لذا با تعیین به
عنوان مرکزيت سیاسی استان اقدام به تاسیس انواع اداره ها و سازمان ها ی دولتی می کند .به
تبع آن و از روی ضرورت بخش خدمات گسترش فوق العاده ای می يابد .که باعث پیدايش انواع
مشاغل و کارگری دولتی می گردد .از طرفی هم به آن دسته از افراد که در بخش خدمات دولتی
نمی توانستند جذب شوند ،به دلیل ضعف دو بخش اقتصادی و تولیدی ،يعنی کشاورزی و
صنعت در اين منطقه به ناچار به شغل های کاذب ديگر روی آورده اند .از آن جايی که شهر
ارومیه هم سابقه اسکان جمعیتی نداشت ،نیروی فعال مورد نیاز بايد از طريق مهاجر پذيری
تامین می شد ،اما اين روند تا زمانی که شهر توان جذب جمعیت را داشت ،مثبت تلقی می شد.
به مرور زمان که شهر از جذب جمعیت مهاجر و ارائه خدمات به آن عاجز ماند ،جريان مهاجر
پذيری شهر ارومیه مشکل ساز شده است .بدين گونه که مهاجران تازه وارد پس از ورود به شهر
تحت تاثیر پس ران های شهری به حاشیه ها رانده می شوند .اسکان غیر رسمی ارومیه نیز
نمونه بارز اين واقعیت است .زيرا با گسترش شهر و محصور شدن زمین های گران شهر طبقات
باالی جامعه شهری ،قشر فقیر و کم درآمد بر عکس به سوی زمین های کم ارزش و مساله داری
که دارای زمین های غیر مسکونی بوده اند ،روی آورده اند .نتیجه اينکه زمین های کم ارزش
داخل دره ها و ارتفاعات ارومیه و همچنین زمین های نامرغوب و آلوده ای که در مسیر عبور
فاضالب اين شهر بوده اند ،امکان تجمع حاشیه نشینان را به وجود آورده است .چرا که طبقات
مرفه جامعه متقاضی اين گونه زمین ها نیستند .از طرفی هم قوانین و مقررات شهر اين گونه
زمین ها را به کاربری مسکونی اختصاص نمی دهد .لذا قیمت آن ها نسبت به بخش رسمی شهر
بسیار پايین است ،ولی فاصله فیزيکی زيادی هم با شهر ندارند .از اين رو افراد بی سرپناه که به
دنبال يافتن حداقل سرپناه هستند ،پاسخ نیاز به مسکن خود را در آنجا جست و جو می کنند.
بدين ترتیب سکونتگاه های حاشیه نشین تکوين و گسترش می يابند .نتیجه اين که پديده
حاشیه نشینی با تمام ويژگی های خود با سرعت قابل مالحظه ای رشد می کند و روز به روز با
بافت اصلی شهر پیوند محکم تری برقرار می کند و به مرور زمان از اين طريق اثرات ژرف تری
بر شهر و کارکردهای شهر خواهد گذاشت .بر اساس نتايج تحقیق عامل اصلی مهاجرت از مبداء،
فقر و بیکاری ،و انگیزه اصلی از روی آوردن به شهر ارومیه ،پیدا نمودن نوعی کار و دسترسی به
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پیشنهادات
 به رسمیت شناختن بافت های حاشیه نشین و غیر رسمی به عنوان يک واقعیت موجود .زيراآن ها مجرم و محکوم نیستند ،بلکه ضعف سیستم اجتماعی و اقتصادی جامعه آن ها را به آن
جا کشانده است .بنابراين راه حل مساله را بايد در دو نقطه شهر و روستا (سیستم ناحیه ای)
جست و جو کرد.
 جمع آوری و ساماندهی فعالیت های غیر رسمی از سطح خیابان ها و پیاده روها و مکانیابیبهینه آن ها.
 تخصیص و ساماندهی سرانه های تاسیساتی ،تجهیزاتی و خدماتی مورد نیاز ساکنان ارومیه درسطح تعريف شده اندازه سکونتگاه شهری.
 تهیه برنامه ای کارآمد جهت پرداخت وامهای کم بهره و طوالنی مدت به اقشار فقیر جامعه درزمینه های تامین مسکن و کارآفرينی بر اساس توان افراد در صنف های مختلف.
 بازنگری در قوانین و مقررات و تصحیح يا تعديل آن ها جهت روشن شدن وضعیت مالکیت هاو کاربری های زمین.
 به کار گیری سیاست توانمند سازی و بهسازی مشارکتی برای شرايط زندگی ساکنان ارومیه ازطريق تشويق و هدايت آنان به مشارکت در کلیه مراحل تصمیم گیری ،برنامه ريزی و اجرای
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درآمد بوده است .علت اصلی گرايش مهاجران به اسکان در ارومیه ،پايین بودن قیمت ها از جمله
زمین ارزان و اجاره پايین مسکن می باشد .نتايج تحقیق بررسی شاغالن حاشیه نشینان بیان می
کند که بیشتر ساکنان در بخش غیر رسمی مشغولند و از اين طريق کسب درآمد می کنند.
بیشتر آن ها در زمینه هايی فعالیت می کنند که منع قانونی دارد .از اين رو محدوده
سکونتگاهی حاشیه نشینان ارومیه ،با همین وضع آشفته مناسب ترين فضا برای اين گونه
فعالیت هاست .فضايی که در آن واحد مسکونی چند منظوره است .به ويژه کارکرد اقتصادی آن
واحد مسکونی مهم ترين کارکرد محسوب می شود .بنابراين می توان نتیجه گرفت که اشتغال
غیر رسمی و فعالیت های غیر قانونی فضايی را می طلبد که در آن محدوديت های قانونی به
حداقل می رسد و يا وجود ندارد .از نظر کالبدی علی رغم اين که محدوده حاشیه نشین در طرح
جامع و تفصیلی شهر ارومیه به عنوان يک ناحیه شهری تعیین شده و ضوابط و مقررات توسعه
آن براساس استانداردهای شهری تعريف شده است ،ولی وضعیت موجود کالبدی آن نشان می
دهد که حتی درصدی از پیشنهادات طرح مذکور در آن اجرا نشده است .واحدهای مسکونی
فاقد طرح و نقشه ی استاندار د هستند .مردم براساس توانايی مالی خود از بهترين و مرغوب
ترين زمین های حاشیه ای بلوار تا ته دره ها و نوک تپه ها را به اشغال بخش مسکونی در آورده
اند.
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پروژه های بهسازی محیط .الزم به يادآوری است که انگیزه مشارکت جويی در بین ساکنان
ارومیه بسیار باالست.
 باال بردن تخصص و مهارت نیروی کار موجود در نواحی حاشیه ی شهری ،از طريق آموزشهای  -رسمی و فنی و حرفه ای و باال بردن سطح تحصیالت و مهارت جوانان از راه تشويق آنان
به فراگیری علم و دانش.
 ايجاد سرمايه گذاری در امور تولیدی و صنايع دستی به منظور ايجاد اشتغال برای افراد ساکندر مناطق حاشیه نشین.
 مديريت شهری بخردانه برای ساماندهی و آمادگی پذيرش اسکان کم درآمدها درشهر ،که اينمديريت بايستی به صورت بین بخشی و همراه با مشارکت اهالی شهر اعمال گردد.
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 حسامیان ،فرخ ،گیتی ،اعتماد ،حائری ،محمدرضا ( ،)1311شهرنشینی در ايران ،چاپ دوم،تهران ،انتشارات آگاه.
 ربانی ،رسول و وارثی ،حمیدرضا ،و حسینی ،محمدرضا و عريضی ،فروغ السادات (،)1346بررسی عوامل موثر بر شکل گیری مسله حاشیه نشینی و پیآمدهای آن در شهر اهواز ،مجله
جغرافیا و توسعه ،بهار و تابستان.
ربانی ،رسول ( ،)1341جامعه شناسی شهری ،انتشارات سمت.زاهد زاهدانی ،سعید ( ،)1319حاشیه نشینی ،دانشگاه شیراز. مرکز آمار ايران ( :)92-46 -16 -16 - 66 -86 -1336نتايج سرشماری عمومی نفوس ومسکن.
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