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 نقش مدیریت شهری در حاشیه نشینی

 
 *1نیما بایرام زاده

 Nima.bayramzadeh@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه -1

 

 

 

  چكیده
ود رها با کمبدر شه مهاجرت ها همواره زانیم شیو افزا ینیرشد شهرنش ،یروزافزون تکنولوژ شرفتیامروزه با توجه به پ

 نیا نیهمچن واست،  مهاجرت ها بدون برنامه صورت گرفته نیا کهییو از انجا  میمواجه شده ا نیمهاجر ازیمسکن مورد ن

شکل  هر را با مود، شخمشکل  نیحل ا یفلذا برا ندیآن برآ یاز عهده مال هدارند ک یبه سرپناه ازیماندن ن یبرا نیمهاجر

 یرابمروزه مهاجرت ا. باشد یدر حال توسعه م یشهرها ریگ بانیکنند که گر یمواجه م ینینش هیهمچون حاش یگرید

ثر ه خود بر اک یجرتو مشکل زا شده است. در واقع مها نیدر بعد روستا به شهر مسئله آفر ژهیجهان سوم، به و یکشورها

 یاسیو س یقتصادا ،یدر سطح مسائل اجتماع شتریشود تا به عدم تعادل ب یم یعلت د،یآ یاز عوامل به وجود م یاریبس

ست و در ا دهیردگ یاز منابع معتبر جمع آور یدانیو م یبه صورت کتابخانه ا قیتحق نیاطالعات اکشور کمک کند.  کی

اشته د یرده اتواند نقش گست یم یشهر تیریمد انیم نیدر ا اطالعات پرداخته شده است. فیو توص یانتها به بررس

 زانیهرها مبه ش انییو عدم جذب روستا انییاز روستا تیحما یستاخود در را یها استیبا استفاده از س کهیباشد بطور

 را کاهش دهد. ینینش هیحاش

 

 مدیریت،شهر،حاشیه نشینی،روستا كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
شود.  یمرده مش یرسم ریو توسعه اسکان غ جادیا یاصل لیاز دال یکیمشکل ساز در شهرها  یا دهیمهاجرت به عنوان پد

از  یبخش یندمموجود، باعث تقدم بهره  ییایو جغراف یعیطب یها یدر حال توسعه، منابع محدود و نابرابر یدر کشورها

 بهره توسعه هیلاهب اواز جامعه که از مو یگردد. بخش یم ییمناطق روستا ژهیگروهها به و ریسا یریو کنارگ یاجتماع یهاگروه

 یماعجموعه اجتم ءا جزآورده ت یتر، به آنجا رو افتهیدر مناطق توسعه  یو اجتماع یامکانات اقتصاد صیمند نشده اند، با تشخ

 [1] آنها گردند. یو اقصاد

مه برنا بدون یشهرها در جهت هیرو ینامتناسب و ب یکیزیدر شهرها گسترش ف ینینش هیاز مشکالت عمده حاش یکی

 ین زندگدر آ که مردم ییخانه ها گرید یفدهد و از طر یخود را از دست م ییبایمنظور شهرها ز نیصورت گرفته است. بد

 باشد. یم یرقانونینبوده و غ یمتناسب زندگ یتیفیکنند از لحاظ کیم

غه ها و شد زارو  ینینش هیمعضل حاش ،یو بد مسکن یمسکن یچون ب یبا بروز و ظهور مشکالت زین رانیدر ا ینینش شهر

اله، فع زبدمعضل دفع  ،یسالم و بهداشت یدنیبه آب آشام یعدم دسترس ،یطیمح ستیز یچالش ها یرسم ریغ یسکونتگاهها

م تعلق و اس عدو احس یجمع یها یتیکار، انواع نارضا نیمأت سئلهم ،یآمد و شد، گسترش انحرافات اجتماع یکیمشکل تراف

... از  وعوق م یها ییکامروا ،یشهروند هینداشتن روح ض،یبا شهر، همراه بوده است. عدم مشارکت، احساس تبع یگانگیب

در  تهوسیپ الذ. ستیاحساس را دارد که شهر خانه او ن نیا نینش هیاست. حاش نانینش هیحاش یتیعمده شخصص یها یژگیو

 [2] .میشو یمروبه رو  یرفتن کامل شود ما با بحران اجتماع هیبرد. اگر به حاش یبه سر م تیو ذهن تینیع انیتضاد م
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 بیان مسئله -2
ند ی سودمبال آن مشکالت خاص زندگی شهری، بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره هاگسترش شهرنشینی و به دن

قل ن مل وبرای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است. عالوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست شهری، ح

ده وامل سازنی بر عاتعیین کننده  شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل بسیار مهمی که تاثیر فزاینده و

 [3] شهری دارد، مدیریت شهری است.

د ا با کمبور شهرهدمهاجرت ها همواره  زانیم شیو افزا ینیرشد شهرنش ،یروزافزون تکنولوژ شرفتیامروزه با توجه به پ

 نیا نیهمچن وته است، مهاجرت ها بدون برنامه صورت گرف نیا کهییو از انجا میمواجه شده ا نیمهاجر ازیمسکن مورد ن

ل  کششهر را با م مشکل خود، نیحل ا یفلذا برا ندیآن برآ یاز عهده مال هدارند ک یبه سرپناه ازیماندن ن یبرا نیمهاجر

جود در مو یاهخانه  کهیباشد بطور یدر حال توسعه م یشهرها ریگ بانیکنند که گر یمواجه م ینینش هیهمچون حاش یگرید

ست و وده ابحداقل  یاشتو بهد یامکانات رفاه یدارا نیو همچن ختهیشهرها را در هم گس نیا یامیس نینش هیقسمت حاش

 هستند. یقابل زندگ ریبعضاً غ

 نیر اد ینینش هیحاش یو اقتصاد یدر جوامع در حال توسعه موجب بروز مشکل حاد اجتماع ینیشهرنش عیسر رشد

ل آن حق به موف یهنگفت صرف کردند، ول یبودجه ها یو خارج یخلرفع آن کارشناسان دا یکه برا یجوامع شده است مشکل

 [4] نشدند.
 

 فرضیه -3
 را کاهش داد. ینینش هیحاش زانیبتوان م یشهر تیریرسد با مد یبه نظر م .1

 به نظر می رسد مدیریت شهری با حاشیه نشینی رابطه عکس دارد .2

 

 سؤال پژوهش -4
 را کاهش داد؟چگونه می توان با مدیریت شهری حاشیه نشینی 

 

 روش تحقیق -5
ها به بررسی و در انت و است گردیده آوری جمع معتبر منابع از میدانی و ای کتابخانه صورت به تحقیق این اطالعات

 توصیف اطالعات پرداخته شده است.

 

 مبانی نظری پژوهش -4
 تعریف حاشیه نشینی -4-1

 هد:د یه مشرح ارائ نیبه ا یریتعب نینش هیمناطق حاش چارلز آبرامز کارشناس معروف مسکن از مفهوم زاغه ها و

 ،یسکونم یدهادر واح تیجمع ادیتراکم ز ،یعرضه خدمات درمان ینارسائ ،یرانیاز شهر که در آن و یبخش ایساختمان و »

 یمعرف نیشن هیاشمنطقه ح ایتواند به عنوان زاغه و  یشود، م یم دهید یعیاز عوامل طب یالزم و خطرات ناش شیفقدان آسا

 [5]«.گردد

که در  رانیا رینظ ییدر کشورها ایدر حال توسعه  یدر کشورها» مورد گفته است که:  نیدر ا یقیدر تحق ییشکو یآقا

 یمنطقه واحدها-1شهر ها عبارت خواهد بود از :  نینش هیقرار گرفته اند، مراد از منطقه حاش یمرحله خاص انتقال کی

توده  ینیگز ییجدا-3تسلط فرهنگ فقر در منطقه -2شهرها  ی هیحاش رناقص د زاتیو با تجه فرسوده ،یرانیبه و رو یمسکون
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مردم  یریگوشه گ-5 یبه شهر با مواد و مصالح کم دوام ساختمان دهیچسب یها شهرک-4 یاز جامعه شهر یمردم روستائ یا

 [6]«.هاشهر هیاز مردم روستاها در حاش یمهاجرت و سکونت بخش-6 یشهر یمنطقه از زندگ

-ییفضا یزیرنامه و بر فیضع تیریاز اقتصاد و مد مارگونهیب ییکه بازتاب فضا یو نامتعارف شهر یرسم ریغ یزندگ یفضا

 [7] است. یو محل یاستان -یدر سطوح مل یاقتصاد -یاجتماع یها یعدالت یو معلول ب یمنطقه ا

ت از اس یا هجینت قتیدر حق دهیپد نیشود. اما ا ینام برده م یمعضل اجتماع کیبه عنوان  نانینش هیاز حاش اغلب

 یج الگوو روا به درآمد نفت هیدوران تک ی( طیکشاورز ژهیبر اقتصاد کشور )به و یمیروابط حاکم قد کیستماتیس بیتخر

 [8] و گسترش واردات. یمصرف گرائ

 

 علل حاشیه نشینی -4-2

ود هنگام ور ون بهافراد چ نیکه ا یه شهرها دانست. به طورب انییتوان در مهاجرت روستا یرا م ینینش هیحاش یعلل اصل

 نیمهاجر ط انبوهرا توس یدرون شهر یو زاغه ها یرانیبه و و رو یمیمحالت قد یو حت ابندی یماندن نم یبرا یبه شهر جائ

نان، مراه با آورند. هآ یبال استفاده و ناهنجار اطراف شهرها هجوم م یها نیزم یبه ناچار به سو ابند،ی یاشغال شده م یقبل

 یالح مسکونه اصطب یدارد، واحد ها یآنان را از ماندن در شهر باز م یکه فقر و مشکالت شهر زیشهر ن نیاز ساکن یتعداد

 [9] شوند. یجمع اضافه م نیو به ا ابندی یمتناسب م شیشهرها را با درآمد خو هیحاش متیارزان ق

 نیاجرت اورد مهمدر  یبه عمل آمده، علل زیشهر تبر نانینش هیحاش رامونیپ ریزاده دل نیحس یکه توسط آقا قیدر تحق 

 د در موردموار نیدسته به شهر مطرح شده است. ا نیموارد در مورد علل دافعه مهاجرت ا نیدسته به شهر مطرح شده است.ا

وجود مشکالت -1: د عبارتند ازموار نیکند. ا یصدق م زیبه شهرها ن رانیا ینواح ریدر سا انیعلل دافعه مهاجرت روستائ

دم وجود مراکز ع-3، دارو و درمان نداشتن به پزشک یدسترس-2 یو آب و عدم درآمد کاف نیدر روستاها و نداشتن زم شتیمع

 ینه شهرهاا روارروستاها  لیدر سن تحص تیاز جمع یشماریکه همه ساله تعداد ب یمانند مدرسه و مراکز فن یو فرهنگ ینید

دم وجود ع-5 ها یو خشکسال یعیطب عاتیضا-4رود.  یمسئله خود از علل عمده مهاجرت به شمار م نیا .کند یبزرگ م

 [10] است. یروستائ یدر مهاجرت ها یاز عوامل اساس زین نیاز روستاها، که ا یدر بعض یکاف تیامن

نشان  یهردالنه هسته شناعا یشبهره ک جهیرا در نت یا هیمناطق حاش یریشکل گ ندیآفر یبه خوب رامونیپ -مرکز هینظر

 هیعدم سرما رون وددر  هیکه خود از انباشت سرما رامونشیعامل سلطه بر پ لیشهر به دل یهسته مرکز هینظر نیدهد. در ا یم

 دارد. یباز م ینانسا و یکیزیخود را از توسعه ف یرونیب هینموده و ناح تیتقو اخود ر وستهیگردد، پ یحاصل م رونیدر ب یگذار
[11] 

 

 مهاجرت روستاییان به شهرها -4-3

در واقع  ه است.و مشکل زا شد نیدر بعد روستا به شهر مسئله آفر ژهیجهان سوم، به و یکشورها یمهاجرت امروزه برا

 ،یئل اجتماعح مسادر سط شتریشود تا به عدم تعادل ب یم یعلت د،یآ یاز عوامل به وجود م یاریکه خود بر اثر بس یمهاجرت

ه کار و عرض شیزااشتغال و اف جادیا نیتعادل ب جادیسوم قادر به ا جهان یکشور کمک کند. کشور ها کی یاسیو س یاقتصاد

 شود، در یم ریرازس یبه مناطق شهر یکه از مناطق روستائ یتی. جمعستندیخواهان کار ن یانسان یروهایافزون ن روز یتقاضا

 رصت ازفمهاجر  ناطقشدن م یخال شود. یمهاجر منجر م یرویع ندر هر دو نقطه جذب و دف یختگیگس جادیبه ا قتیحق

از  ا ندارند،رآنها  یناز توان انسا یقسمت یحت ایاز همه  یریکه امکان به کارگ ینقاط ایکار و تمرکز آنها در نقطه  یروین

 یاجرا از یلسلتس دور جهینت ه،یرو یخود مهاجرت ب قتیدر حق است. هیرو یمسائل به وجود آمده توسط مهاجرت ب نیمهمتر

اهش کنطقه و م کیدر  نیاز وجود مهاجر یخود ناش زیغلط ن یها استیس نیموارد اتخاذ ا یاریبس درغلط است.  یاستهایس

 [12].است گریدر منطقه د تیجمع
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 دالیل مهاجرت روستاییان -4-4

به  انییوستار شتریبدارد.  ییات کمبودهااست، از نظر امکان تینفر جمع 500کمتر از  یکه دارا ییآنها ژهیروستاها به و

و  یشتیو مع یالابع مرو من نیدهند. از ا یبه کار خود ادامه م یو دامدار یکشاورز یفن یها شرفتیو به دور از پ یصورت سنت

از  یاش عمده د. بخباش یم ییروستا زیعوامل مهاجر برانگ نیخود از جمله مهمتر نیندارند. ا اریدر اخت یکاف یسطوح درآمد

ا زلزله، بواجهه ساخته شده است. مجموع آنها در م دیدر دوران جد زین یکشور فرسوده شده و قسمت ییروستا یساختمان ها

 یو مال ینات جادر معرض صدم ینقاط شهر بترو به نس نینداشته و از ا یمناسب تیقابل یعیمساعد طبعوامل نا گریو د لیس

به طور  ناییروستا رو نیندارد. از ا یروستاها توسعه چندان نیدر ا یدرمان ساتیوسعه تاسبهداشت و ت جیقرار دارد. ترو یشتریب

ندارد  اریختادر  را یبار خوباز ،یابیروستاها از نظر بازار یدیقرار دارند. محصوالت عمده تول هایماریاز ب یاریعمده در معرض بس

 انییتاست روسد یرو ایشود و  یم یداریخر یارزان یها متیواسطه ها و سلف خرها با ق ریاز محصوالت تحت تاث یاریو بس

ضمن  مورد نیشهرها مهاجرت کرده اند. ا یبه سو یدر اثر وجود عوامل جاذب شهر انییاز روستا یمیعظ لیماند. خ یم

داده  قسو یهرش ی بهینامتجانس و غر یفضاها یرا به سو انییبخش، روستا نیشاغل در ا یرویو ن یکشاورز داتیکاهش تول

 [13] .است دهیمواجه گردان هیاول یازهاین نیمأت از مشکالت مانند مسکن، کار و یو با انبوه

 

 نتایج و اثرات حاشیه نشینی -4-4

 یزاده  میستقبه طور م دیشهرها شد که شا ریدامنگ یمسائل و مشکالت ن،ینش هیشدن اجتماعات حاش داریبه دنبال پد

 ینینش هیحاش ی دکنندهیاست که عوامل به وجودآورنده و تشد یمیمستق ریغ ریواقع تاثدر  یبود، ول ینینش هیمسئله حاش

ه، بر ل جامعکحاکم بر  یاقتصاد ستمیبر س ینینش هیحاش یاسیس گاهو  یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ راتیثأمسبب آنند. ت

و  یلودگآکه به  یستیز طیو مح که با آن در تماس هستند یبر فرهنگ نیو همچن یشهر یزندگ طیو مح یروابط اجتماع

 [14] باشد. یخطرناک و مخرب م اریزنند، بس یخطرات موجود در آن دامن م

سرعت در  به یگریپخش و فروش آن و روسپ ایبه مواد مخدر  ادیاعت ،یو آدمکش یمانند رواج بزهکار یاجتماع یها بیآس

ند که ود، هرچش یفرهنگ نام برده م یب یبه عنوان افراداز آنان به عنوان  ی. در جامعه شهرابدی یآنها گسترش م انیم

در  تیجمع یالحام بابه بافت شهر، تراکم و ازد نیسنگ کیتراف لیتحم صرف،بزرگ م یبازارها جادیخود دارند. ا ژهیو یفرهنگ

 گرید جیز نتاا نیساکن یبرا یناامن جادیو ا یبهداشت ریغ یها یفروش هیو اغذ یو دوره گرد یسطح شهر، رواج دست فروش

سکن م هیته یانگاه هکرده و ب دایمناطق رواج پ نیدر ا یو رشوه خوار یموارد بورس باز یاریدر بس اجتماعات است. نیوجود ا

 حدوده رشدم نینشهر و همچ یکار محدوده خدمات نیکنند. با ا یم یمعتبر و قالب ریبا اسناد غ یینهایاقدام به فروش زم

 نییپا جهیتدر ن و یانسان یرویموجب کاهش ن زیافراد از روستا، ن نیخورد. آمدن ا یع به هم مجام یاز نظر طرح ها یشهر

نسبت به  آنان عیعکس العمل سر ینینش هیحاش گرید جیاشده است.از نت یکشاورز یها نیروستاها و زم یدیآمدن بازده تول

 کنند که یم یساناز ک یکند و طرفدار یدگیآنان رسهستند که به وضع  یاست. آنان همواره خواهان دولت یاسیس یهایناآرام

 [15] دهند. یمختلف به آنان م یوعده ها

 

 مدیریت شهری -4-5

 د و فعالیتشخص کنمهر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزار های رسیدن به آنها را 

د که ت می باشنمدیری ا هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید. شهرها نیز به عنوان یک سامانه نیازمندها ر

 [16] عناصر مختلف شهری را هماهنگ نماید.به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت 

یا مدیریت حکومت محلی نیز مطرح است که  در کنار مفهوم مدیریت شهری، مفاهیم مشابه دیگری مانند مدیریت شهری و

بسیاری اوقات به جای یکدیگر به کار برده می شوند. اما معمواًل مدیریت شهری، به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی 

تعریف و تلقی شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری از کشوری به کشور دیگر 
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 وت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.تفا
[17] 

معه صوص جامدیریت شهری از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری است که در ارتباط مستقیم با جوامع انسانی به خ

قبیل  هری ازشی و شهرگرایی در دوران اخیر و پیدایی مشکالت مختلف شهری قرار می گیرد، گسترش سریع پدیده شهرنشین

ین . بدون چنی سازدتراکم، آلودگی هوا، ترافیک، کمبود مسکن، و ... ضرورت برخورد اندیشمندانه با این مسائل را مطرح م

ز یک یزی جچیشمندانه برخوردی با مسائل شهری، حل مشکالت فعلی و آتی شهرها غیر ممکن خواهد بود، این برخورد اند

ت شهری مدیری برنامه ریزی شهری همسونگر، منعطف و با بدنه اجرایی قوی که همان مدیریت شهری پویا است نمی باشد و

 [18]  د.شهر باش کیاکنان می تواند به دنبال ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر، موثرتر و دلپذیرتر برای کلیه س

 

 یریت شهریایف مدظو -4-6

هده شنایی بر عو رو مین آبعمومی شهر مانند نظارت محیط و تأ مین نیازمندیهایانی که شهرها پا گرفتند، وظیفه تأاز زم

، انجام رداریهدند. در آن زمان هدف از بنیان شمدیریت شهری قرار گرفت. این وظایف پایه اولیه تشکیل شهرداری ها ش

ر وران معاصدود در برورشگاه ها مین آب آشامیدنی، ایجاد نوانخانه ها و پایمنی شهر، تأمانند تالش در راه  وظایف خدماتی

ایف وظ یز به ایننرهنگی فی و تسهیالت مین برق و گاز، ایجاد کتابخانه، برپایی نمایشگاه های بازرگانی و هنروظایفی مانند تأ

 [19]شده است.  افزوده شده است. لکن اکنون وظایف مدیریت شهری بسیار گسترده تر

 

 ایف مدیریت شهری در ایرانظو -4-7

دی کلی (، شهرداریهای کشور در یک تقسیم بن1334تیرماه  11در ایران مطابق فصل ششم قانون شهرداری)مصوب 

، ی سبزبان و فضااث خیاچهارگانه عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی را بر عهده دارند. وظایف عمرانی نظیر احد فوظای

ف و صحی اصنا ر اموروظایف خدماتی مانند تنظیف معابر و دفع زباله، وظایف نظارتی مانند صدور پروانه ساختمان و نظارت ب

 [20] د.گیرن زان قیمت برای نیازمندان در بر میسیس نوانخانه و احداث مساکن ارأرفاه اجتماعی مواردی نظیر ت

 

 ایف جدید مدیریت شهری ظو -4-8

ی داده، هان روی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن فزاینده شهرنشینی و پدید آمدن کالن شهرها در سطح جتحوالتی که ط

هرنشین ه ای شلزوم بازنگری در مدیریت شهری و وظایف آن را مطرح کرده است. بسیاری معتقدند که جامعه آینده، جامع

انبوه  بیکار با ارگرانسرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم ک خواهد بود بنابراین، شهرها به جای این که مکانهایی بی ثمر برای

لی بدل مارچوب مشکالت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند، باید به مراکز رشد و پویای اقتصادی و اجتماعی در چ

شور ت تمامی کعیه جمشوند این مراکز باید آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلک

 [21] باشند.

رین توان عمده به عن امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری

حالتی که  . زیرا درر کردتر و دقیقتشاز این رو باید به مسائل و مشکالت آنها توجه بی بازیگر نقش اقتصادی در کل اقتصاد ملی.

د، می گرد سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها امه ریزی دقیق و درست،برن

خریب ری و تشکست در حل مشکالت و مسائل شهری نیز سبب رکود اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکا

محوله  ه وظایفبمدیریت شهری است و باید با توجه ر عهده محیط زیست خواهد شد. در این میان یکی از مهمترین نقشها ب

 آن، مشکالت را رفع کند. امروزه می توان چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه بیان کرد:

 مدیریت و بهبود سرمایه گذاریهای زیربنایی .1

 ارائه و توزیع خدمات اجتماعی .2
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 شرایط زندگی مردم .3

 برنامه ریزی استراتژیک .4

ختار رد. ساجام بهینه این وظایف باید در تعریف و ترسیم مجدد مدیریت شهری بازنگری اساسی انجام پذیبرای ان

 [22] تشکیالتی غیرمتمرکز، توسعه منابع جدید، آموزش و تعلیم نیروی انسانی از ضروریات این اقدام است.

 

 اهداف مدیریت شهری  -4-9

 [23] :رتند ازپدید آوردن شهری سالم دانست که نشانه های آن عبا می توان مجموع، هدف اساسی مدیریت شهری رادر 

 ود(داشتن فضای تمیز و محیط فیزیکی مطمئن با کیفیت عالی) این امر شامل کیفیت مسکن نیز می ش .1

 داشتن محیط زیست که اکنون ثابت و در دراز مدت پایدار باشد .2

 ولتداشتن جامعه ای منسجم و قوی با حمایت دوجانبه مردم و د .3

اه موثر شت و رفهایی که بر زندگی، بهدا ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر مردم و کنترل آنان در اخذ تصمیم .4

 است.

 .رآوردن نیازهای اساسی از قبیل غذا، آب، سرپناه، درآمد، ایمنی و کار برای همه مردم شهرب .5

رتباطات اخالت و دتماس های گوناگون،  اشتن امکان زیاد برایددسترسی گسترده به انواع تجربه ها و منابع با  .6

 در سطح گسترده.

 داشتن اقتصاد شهری زنده، نوآور و پویا .7

 ه.تشویق شهروندان به داشتن رابطه با تمدن و میراث بیولوژیکی سایر گروه ها و نسل های گذشت .8

 داشتن روشی که با خصوصیات موجود سازگار بوده، موجبات ادامه راه را فراهم آورد .9

 دمات درخها، بگونه ای که این  داقل سطح مناسب از بهداشت عمومی و خدمات مراقبت از بیماریداشتن ح .10

 دسترس همگان قرار گیرد.

 داشتن وضعیت باالی بهداشتی)باال بودن سطح مثبت بهداشت و پایین بودن سطح بیماریها( .11

 

 برسی فرضیه ها -5
 در زیر به ارائه بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم:

 را کاهش داد. ینینش هیحاش زانیبتوان م یشهر تیریرسد با مد یه نظر مب .1

 به نظر می رسد مدیریت شهری با حاشیه نشینی رابطه عکس دارد .2

حیط ممیز و مین وضعیت باالی بهداشتی، فضای تف عمده مدیریت شهری می توان به تأبا توجه به این که از اهدا

 نتایج و لصحادیگر  در طرفنام برد ولی ای منسجم با حمایت دو جانبه مردم و دولت جامعه  مسکن با دوام،فیزیکی با کیفیت،

مانی که زسید که ردر تضاد با این اهداف می باشند. فلذا می توان به این نتیجه اثرات عمده ی حاشینه نشینی در شهرها 

ی توان مپس  .سکل رخ داده است و بلعکحاشیه نشینی در شهر ها افزایش می یابد مدیریت شهری در آن برهه زمانی با مش

 نتیجه گرفت که این دو باهم رابطه عکس دارند.

اده ترین ه در سکدر رابطه با این که چگونه می توان حاشیه نشینی را با مدیریت شهری کاهش داد نیز می توان گفت 

ر شهرها ی نیز ده میزان حاشیه نشینمی دارد هموار وقتی که مدیریت شهری به سمت و سوی اهداف خود گام بر ،حالت ممکن

ت تر اقداماوان بیشتیابد. از دالئل عمده حاشیه نشینی به مهاجرت روستاییان به شهرها یاد شده است بطوریکه می کاهش می 

ر ها ینی در شهشیه نشتا میزان مهاجرت روستاییان به شهرها را کاهش داد و تا حدی میزان حا خود را در این زمینه صرف کرد

 در زیر به ارائه چند راهکار برای کاهش میزان حاشیه نشینی می پردازیم: را کاهش داد.

 عدم جذاب نشان دادن شهرها برای روستاییان  .1
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در  ردم روستای که مایجاد و ارتقاء کیفیت تاسیسات مورد نیاز مردم روستا در قالب سرانه های روستایی به نحو .2

 شهر داشته باشند.کمترین حالت ممکن نیاز به سفر برای 

قش ی که ندر مواقعی که چندین روستا در کنارهم جمع شده اند می توان در قالب روستای مرکزی)روستای .3

 اصلی را بین روستاهای اطراف داشته باشد( توجه را به آن معطوف کرد.

 پیشرفت های روز تکنولوژی برای روستاییان و آموزش مینتأ .4

 ع مالی، معیشتی  و کاری مورد نیاز روستاییانهمکاری های الزم برای تامین مناب .5

 مقابل رسیدگی به وضعیت ساختمان های روستاییان به طوریکه دارای کیفیت مطلوب بوده و همچنین در .6

 طبیعی پیشگری های الزم صورت گیرد.بالیلی 

 توسعه مراکز درمانی و بهداشتی برای روستاییان .7

 آموزش تحصیالت و افزایش آگاهی مردم روستا  .8

 د.اصل شوطرفه ح ایجاد راهکارهای متناسب با محصوالت روستاییان برای فروش آنها به نحوی که سود دو .9

 جذاب نشان دادن روستا برای اهالی روستا  .10

ت مردم مهاجر با توجه به راهکار های باال که همه ی آنها در حیطه وظایفی مدیریت شهری می باشد می توان میزان

که و هم این نموده داد و به نحوی با ساماندهی روستاهای اطراف شهرها هم به توسعه پایدار کمک روستا به شهرها را کاهش

 مطلوب شهری را با کیفیت تر نمود. میزان حاشیه نشینی در شهرها را کاهش داد و سیمای

 

 گیرینتیجه -6
د نیاز العات موروری اطمعتبر به جمع آ آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، در ابتدا به صورت کتابخانه از منابع

اوت ر های متفراهکا وبرای پژوهش پرداخته شده است و در آخر با توجه به اطالعات جمع آوری شده به ارائه بررسی فرضیه ها 

ه معضل بدیل بتبرای کاهش حاشیه نشینی در شهر ها پرداخته شده است.با توجه به اینکه مسئله حاشیه نشینی در شهرها 

ود در خ یها استیبا استفاده از س کهیداشته باشد بطور یتواند نقش گسترده ا یم یشهر تیریمد انیم نیدر اده است ش

 چنین محیطو هم را کاهش دهد ینینش هیحاش زانیتواند م یبه شهرها م انییو عدم جذب روستا انییاز روستا تیحما یراستا

 زندگی روستاییان مطلوب نماید.
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 راجعم
 تیریمجله مد رانیا یو معمار یشهرساز قاتیمرکز مطالعات و تحق ران،یدر ا ینینش هی، حاش1379کمال و همکاران، ،یاطهار [1]

 82، ص 2شماره  ،یشهر

 سال ،یرفاه اجتماع یپژوهش یفصلنامه علم دار،یتوسعه پا یفرارو یچالش ینینش هی، حاش1385رسول، ،یصادق-،اسدالهینقد [2]

 221، ص20ماره پنجم، ش

 6ص کشور، یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [3]

 154، صچاپ ششم ،یمرکز نشر دانشگاه ،یبه اقتصاد شهر ی، درآمد1392ن،یعابد دیدرکوش، سع [4]

 5، صیذر و دآ، 104در جهان، در مجله جهاد، شماره  ینینش هیو گسترش حاش ینینش هیو مفهوم حاش فی، تعر1366جهاد،  [5]

و  زیبرانشگاه تد ستیز طیمطالعات مح ی((، مرکز هماهنگزی))منطقه شمال تبرزیشهر تبر نانینش هی، حاش1354ن،ی،حسیشکوئ [6]

 1، ص یانسان طیو مح یعیحفاظت منابع طب یانجمن مل

 149، ص50امه شهرداری ها ، سال پنجم ، ش حاتمی نژاد،حسین. اسکان غیر رسمی در جهان ، ماهن [7]

عت انشگاه علم و صند، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، مرکز انتشارات 1393مشهدیزاده دهاقانی، ناصر،  [8]

 142، صایران، چاپ دوازدهم

عت انشگاه علم و صندران، مرکز انتشارات ، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ای1393مشهدیزاده دهاقانی، ناصر،  [9]

 135، صایران، چاپ دوازدهم

 51ص ،زیتبر یانشگاهدجهاد  یعلوم انسان تهیکم زی، تبرزیتبر نانینش هیحاش رامونیپ یقی، تحق1361 م،یکر ر،یزاده دل نیحس [10]

دو  قتصادی، حاشیه نشینی )محله عینا -قرخلو، مهدی. شریفی، عبدالنبی . پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی  [11]

 88، ص49اهواز(،پژوهش های جغرافیایی، شماره 

در فصلنامه  ه،یپا یقشه هان-خراسان یی، مهاجرت روستا1366 ون،ینیابولقاسم حس دیو س نیمحمد حس ،یزدی یپاپل [12]

 98-37، ص1366، زمستان 3سال دوم، شماره  ،یایجغراف قاتیتحق

 162-161، ص شتم، با شهر و منطقه در ایران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ه1392شیعه، اسماعیل؛  [13]

نعت صدانشگاه علم و  ، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، مرکز انتشارات1393مشهدیزاده دهاقانی، ناصر،  [14]

 141، صایران، چاپ دوازدهم

نعت صدانشگاه علم و  ، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، مرکز انتشارات1393ناصر، مشهدیزاده دهاقانی،  [15]

 145-142، صایران، چاپ دوازدهم

 6 کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [16]

 11کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیلد ج ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [17]

 28،یشهر تیری،کتاب مد1387غالمرضا، ،یفیلط [18]

 19 کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [19]

 23 کشور، ص یها یاریو ده هایات سازمان شهردارانتشار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [20]

 24 کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [21]

 25 کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383ا،احمد؛یدنیسع [22]

 30-29 کشور، ص یها یاریو ده هایانتشارات سازمان شهردار ازدهمیجلد  ،یشهر تیری، مد1383د؛ا،احمیدنیسع [23]


