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چكيده
حاشيهنشينی به عنوان یكی از معضالت شهری و تحتتأثير قرار دادن امنيت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولين شهری
و سازمانهای مربوطه بوده است .هدف این تحقيق ،عوامل موثر بر شكلگيری امنيت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان است .پژوهش حاضر
از نوع کاربردی و روش تحقيق توصيفی -تحليلی است .جمعآوری داده های پژوهش به روش پيمایشی و با ابز ار پرسشنامه به صورت طيف ليكرت
انجام شد .جامعه آماری  694285نفر از مردم زاهدان است و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  382نفر بدست آمد .تحليل اطالعات و داده ها با
آزمون های تعقيبی جيمز هوئل ،رگرسيون و تی تک نمونه ای بدست آمده است .بر اساس نتایج ،ميزان امنيت در سكونتگاههای خودرو در شهر
زاهدان از سطح ميانگين مطلوب کمتر و از وضعيت نامطلوب باالتر است .بنابراین ،وضعيت امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان
در سطح نسبتاَ نامطلوبی قرار دارد .همچنين ،یافته ها نشان داد که وضعيت امنيت سكونت در منطقه یک با دیگر مناطق دارای تفاوت معنادار بوده و
منطقه مذکور در وضعيت مطلوبتری نسبت به دیگر مناطق شهر زاهدان قرار دارد .منطقه دو نسبت به منطقه سه در وضعيت مطلوبتری قرار دارد و
ميزان تفاوت آن با مناطق  4و  5در سطح اطمينان  95درصد معنادار نيست .همچنين منطقه سه در وضعيت نامطلوبتری نسبت به منطقه چهار قرار
داشته و وضعيتی نسبتاَ مشابه با منطقه پنج دارد .در این زمينه ،مناطق چهار و پنج در وضعيتی مشابه با یكدیگر قرار دارند.
واژگان کليدی :امنيت ،حاشيهنشينی ،سكونتگاه های انسانی ،شهر زاهدان.

DOI: 10.30495/uf.2022.1956405.1033

 - 1نویسنده مسئول :معصومه حافظ رضازاده

Email: rezazadeh2008@gmail.com

معصومه حافظ رضازاده

مقدمه
عموماً شناختی که ما از شهرداریم ،معيوب ،ناقص و مبهم میباشد؛ زیرا بر پایه پيشانگارههایی شكل گرفته
است که هيچوقت صحت وسقم آنها به محک گذاشته نشدهاند .به عنوان مثال ،گزارههایی مانند :دانش امری فرا
ارزشی ،تكاملی،حقيقتجو است ،که موجب گردید هر آنچه دانش درباره شهر ارائه کند ،به مثابه حقيقتی مطلق،
امری مسلم ،غيرجانب دارانه و ....تلقی شود .اینگونه نگرش به دانش ،وجه غالب تحقيقات صورت گرفته در باب
شهر است .تحقيقاتی که موجب شكلگيری الیه ضخيمی از معرفت شدهاند که باید به شدت بدانها مشكوک شد
و آنها را واکاوی نمود (زنگانه و همكاران .)4 :1400 ،شهرنشينی یكی از مهمترین پدیدههای عصر حاضر شمرده
میشود .در ایران تحـول شهرنشـينی بسـيار پرشـتاب انجـام گرفت و الگوی توسعه شهری آن ،از الگوی تسلط
تکشهری و تمرکزگرایانه پيروی کرده است .در چند دهه اخير ،ایـران بومهای گوناگونی چون ،بوم نفت ،بوم
شهرنشينی و بومزایش های جمعيت (انفجار جمعيت) را پشت سر گذاشـته اسـت .در چنين وضعيتی ،شهرنشينی با
پيامدهای ناگوار بسياری چون ،توزیع بیعدالتی ،رشد حاشيهنشينی ،گسترش آسيبهـایاجتماعی و ناهمگونی
فزاینده اجتماعی همراه خواهد بود (درویشی .)604 :1393 ،در حال حاضر حدوداً  42درصد جمعيت کشورهای در
حال توسعه درسكونتگاههای غيررسمی زندگی میکنند و در صورتی که این روند ادامه پيدا کند و دولتهابرنامهای
برای رفع حاشيهنشينی نداشته باشند ،پيشبينی میشود در سال  2030حدود  2ميلياردنفر از جمعيت شهرنشين دنيا
در سكونتگاه های غيررسمی زندگی خواهند کرد (حسينزاده یزدی و یعقوبی .)34 :1399 ،هيچ تعریف پذیرفته
شده جهانی از سكونتگاههای غير رسمی شهری وجود ندارد ( .)Mwasulmbi, 2003: 14فقر اقتصادی و عدم
دسترسی مهاجران به مشاغل اقتصاد شهری ،به دليل نداشتن تخصص و تحصيالت و نيز فقر وتنگدستی ،موجب
میشود که آنان مكان هایی را برای زندگی برگزینند که اغلب فاقد هرگونه تسهيالت شهری هستند و بيشتر به طور
غيرقانونی نيز ساخته شدهاند .این مناطق ،بيش از سایر مناطق شهر مخفیگاه انواع فعاليتهای غيرقانونی می باشند.
بالطبع اشكال گوناگون اجتماعات شيوههای محتلف پاسداری و تأمين امنيت را طلب میکند و به جهت ماهيت
متفاوت شان تنوع حوزههای امنيتی را فراهم میکند .در این راستا ،امنيت اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار
است؛ زیرا به برقراری شرایط ایمن و بدون خطر برای بقا و رشد اجتماعات در جامعه نظر دارد (پارسازاده و خوش
قامت .)62 :1395 ،حاشيهنشينی به عنوان یكی از معضالت شهری و تحتتأثير قرار دادن امنيت اجتماعی و فراهم
نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولين شهری و سازمانهای مربوطه بوده است (شاطریان و همكاران:1399 ،
 .)249بنا به گفته برنامه اسكان بشرسازمان ملل متحد ،عامل فقدان امنيت سكونت در نواحی خودرو به عنوان چرخه
فالکت و شاخص محروميت عمل کرده و پایهای برای سایر محروميتهای خانوارها میباشد .مفهوم امنيت سكونت
در سكونتگاه های خودرو به طور عمدهای باحق زیست ساکنان این نواحی گره خورده است و «قابليت زندگی
کردن در یک مكان بدون ترس از دست دادن آن مكان» تعریف شده است .واقعيت این است که تأمين امنيت
سكونت یک اصل اساسی و الزم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در این سكونتگاه ها به شمار میرود و از
بهترین راهحلهای کاهش فقر و به منزله اولين گام در کاهش آسيبپذیری و محدودیتهای پيشروی زیست
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فقرای شهری محسوب میشود (زیردست و همكاران .)6 :1399 ،شهر زاهدان با جمعيت 694285نفر در سال
(1398شهرداری زاهدان)1400 ،؛ مهمترین شهر حاشيهنشين جنوب شرق کشور محسوب میشود و رشد سریع
شهرنشينی را در چند سال گذشته تجربه کرده است .بخش عمده رشد این رشد به حاشيه شهر اختصاص دارد .این
الگوی سكونت (اسكان غيررسمی) بخش عظيمی از ساکنان بی بضاعت شهری را در خود جای داده و حجم زیادی
از پيامدها و مشكالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحيطی را با خود به همراه داشته که بر امنيت این شهر
تاثير گذاشته است .با توجه به اهميت موضوع ،هدف پژوهش حاضر این است که به عوامل موثر بر شكلگيری
امنيت در سكونتگاه های خودرو در شهر زاهدان بپردازد.
پیشینه پژوهش
سعيدی مفرد و همكاران ( ،)1400در مطالعه ارائه راهكارهای موثر بر ارتقای عدالت فضایی در سكونتگاه های
غيررسمی کالنشهر مشهد نشان دادند که از ميان پهنه های هشت گانه حاشيه ای کالنشهر مشهد  ،هسته جمعيتی
گلشهر به لحاظ وضعيت عدالت فضایی در سطح بسيار ضعيف و هسته جمعيتی جاده قوچان در سطح بندی انجام
شده وضعيت عدالت فضایی بسيار زیاد را به خود اختصاص داده است .ابراهيمپور و همكاران ( ،)1399در مطالعه
عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنيت اجتماعی در ميان حاشيهنشينان و غيرحاشيهنشينان شهر تبریز نشان دادند
که ميزان احساس امنيت اجتماعی حاشيه نشينان و غيرحاشيه نشيان متفاوت است .بين متغيرهای سرمایه فرهنگی،
رسانههای جمعی با متغير احساس امنيت اجتماعی حاشيه نشينان رابطه معنیداری وجود دارد احساس امنيت
اجتماعی بر اساس تاهل و تحصيالت حاشيه نشيان متفاوت است .فرهادیخواه و همكاران ( )1398با بررسی الگوی
محل سكونت مهاجران و ارتباط آن با حاشيهنشينی و فقر شهری در کالنشهرهانمونه موردی :کالنشهر مشهد ،نشان
دادهاند الگوی سكونت مهاجران در شهرمشهد از نوع خوشهای است.
آریافر و خواجهسروی ( ،)1399در مطالعه حاشيهنشينی و تأثير آن بر توسعه سياسی-اجتماعی در کالنشهر تهران
به این نتجه رسيدند که حاشيهنشينی با تقليل کيفيت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی– سياسی شده است.
رحيمی و عزیزی ( )1396با بررسی ارتباط بين کيفيت کالبدی مسكن و شاخصهای امنيت تصرف در مناطق
حاشيهنشين (موردشناسی :محله وکيلآباد شهر اروميه) نشان دادند که عوامل امنيت تصرف رابطه مستقيم و قوی با
ارتقای کيفيت مساکن در محلة مورد مطالعه دارد .نتایج آزمون ميانگين نشان داد که برای عامل مشارکتی ،شاخص
خویشاوندی و روستامحور بين ساکنان محدوده بيشتر است؛ اما ساکنان نسبتبه حمایت نهادهای سياسی چندان
اميدی ندارند .بهنود و سرور ( )1395با بررسی امنيت اجتماعی در سكونتگاه های غير رسمی نشان دادند که احساس
امنيت شهروندان دارای تاثير و تاثری فراگير با دیگر مقوالتی است که در ثبات ساختار شهری از نظر اجتماعی
اقتصادی و سياسی دارای بازخوردهای فراوانی می باشند از جمله عوامل تعریف کننده امنيت در شهرها ميزان
آسيب های اجتماعی موجود در آنهاست که خود نيز با شاخص های بسياری تبيين میگردد سكونتگاههای
غيررسمی از جمله مكانهایی است که با توجه به موقعيت و زمينه شكل گيری آنها با مشكالت فراوانی روبرو می
باشند .خوشقامت و پارسازاده ( )1395با بررسی جامعهشناختی رابطه حاشيه نشينی ،فرهنگ فقر و امنيت اجتماعی
در نقاط شهری ایران (مورد مطالعه :شهر همدان) نشان داند که بين محروميت نسبی و امنيت اجتماعی رابطه وجود
داشته و با امكان ارتقای پایگاه اجتماعی افراد ميزان کنشهای اعتراضی آنان نيز افزایش مییابد ،همچنين ،با افزایش
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مدت سكونت در مناطق حاشيهنشين احتمال بروز رفتارهای مخل امنيت اجتماعی نيز افزایش مییابد .عليزاده اقدم
و محمدامينی ( ،)1391در تحليلی بر علل و پيامدهای شكلگيری مناطق حاشيهنشين با نگرش ویژه بر شهر خمين
به این نتيجه رسيدند که مهاجرت از روستاها به اطراف شهر خمين مهمترین عامل حاشيهنشينی بوده است و پس از
آن پسران های شهری مانع ورود افراد به شهرها شده است .همچنين ،احساس حاشيه نشينی بر حسب جنسيت افراد
متفاوت نيست و زنان و مردان ،به لحاظ احساس حاشيه نشينی ،وضعيت یكسانی دارند .با مطالعه ادبيات تحقيق
مشخص میشود خال بررسی حاشيهنسينان در سطح مناطق شهری و ارتباط آن با امنيت سكونت درشهرزاهدان
وجود دارد که این مهم در پژوهش حاضر بررسی خواهدشد.
مبانی نظری پژوهش
رشد شتابان شهرنشينی ایـران همراه با مهاجرت روستایيان به شهرها باعث به وجود آمدن حاشيهنشينی به
صورتگسترده شده است (بزی و همكاران .)17 :1395 ،حاشيهنشينی یكی از معضالت جهان امروزی و از چالشهای
هزاره سوم است .عالوه بر رشد وگسترش شهرها ،خصوصا در کشورهای در حال توسعه ،شاهد گسترش حاشيهها
نيز هستيم .اززمان جامعهشناسان مكتب شيكاگو ،که به صورت علمی و آکادميک به این مسئله پرداختهاند ،تا امروز
حاشيهنشينی و اسكان غيررسمی در صدر مسائل شهری باقی مانده است .اگرچه اتفاقنظر در تعریف نيست ،اما برای
اختصار میتوان ادعا کرد :هرنقطه شهری (یا گروه اجتماعی) که فاقد استانداردها ،خدمات و زیرساختهای شهری
(زیرساختها و معابر ،خدمات شهری مانند آب و فاضالب و تلفن ،سرانه فضای سبز ،حمل ونقل شهری ،سبک و
کيفيت زندگی )...باشد حاشيه است (نقدی و توانا .)142 :1399 ،حاشيهنشينی پدیدهای اجتماعی است و به عنوان
معضالت اجتماعی موردتوجه جامعهشناسان شهری و سایر علوم مربوط به شهرسازی قرارگرفته است (کریمزاده و
همكاران .)16 :1398 ،مفهوم حاشيهنشينی معانی و اسامی گوناگونی برای خود دارد و اغلب ،بـه مسـاکن
فاقـدخدمات و نيازهای اوليه انسانی اطالق میشود .شرادر )2004(1نيز به ویژگی غيررسمی حاشيهنشينی اشاره
میکند که نتيجهای از موقعيـت ساکنان غيرقانونی ،اما غالباً قابل تحمل است ( .)Gruber, 2005: 3تاریخچه حاشيه
نشينی در جهان به نوعی به انقالب صنعتی و به تبع آن به رشد شهرها گره خورده است (سهرابزاده و رضوانی،
 .)2 :1400اولين فردی که اصطالح «حاشيه نشينی» و «انسان حاشيه نشين» را به کار برد رابرت ای .پارکبود .او در
مقاله «مهاجرت بشر و انسان حاشيهنشين» ،این مفهوم را چنين شرح میدهد :انسان حاشيهنشين فردی است که از
لحاظ فرهنگی انسانی دو رگه است و صميمانه در زندگی فرهنگی دو جمعيت متمایز زندگی میکند و با هر دو
آنها شریک است ،مایل نيست از گذشته خودبگوید و هنوز همه ابعاد جامعه ميزبان را نپذیرفته است (حسينزاده-
یزدی و یعقوبی .)36 :1399 ،در کل باید گفت سكونتگاه غيررسمی جایی است که گروهی از واحدهای مسكن بر
روی زمينهایی ساخته شدهاند که اشغالکنندگان دعوی قانونی ندارند یا به عبارتی ،آنها غيرقانونی آن را اشغال
کردهاند( .)Clarke, 2008: 4میتوان گفت مهمترین عاملی که در رابطه با شكلگيری حاشيهنشينی مدنظر اکثر
صاحبنظران میباشد ،مهاجرت از محيطهای شهری کوچک و روستایی و ایجادمناطق حاشيهنشين میباشد .بر
1- Sherader
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اساس این دیدگاه ،دافعه و جاذبههای مبدأ و مقصد مهاجرت ،موجب مهاجرت به مناطق حاشيهنشين میشود (زنگی
آبادی و مبارکی .)70-71 :1391 ،سازمان ملل در گزارش تقویت ایمنی و امنيت شهری که در سال  2007منتشر
کرده است ،ایمنی و امنيت انسانی را معادل حمایت از نيازهای حياتی بشری یعنی آزادی ازشرایط نامطلوب زندگی
و نزدیک کردن انسانها به آمال وآرزوهایشان معنا نموده است .این تفسير از ایمنی و امنيت انسانی در بيانيه سال
 2005کپنهاگ دانمارک با تأکيد برتالش برای از بين بردن گرسنگی و سوءتغذیه ،ایجاد امنيت غذایی ،توسعه و
معاش زندگی ،خدمات بهداشتی شامل آب آشاميدنی سالم ،بهداشت و پناهگاه مناسب و مشارکت درزندگی
اجتماعی و فرهنگی تكميل شده است (محمدیدهچشمه و عليزاده.)146 :1396 ،بر اساس نظریه مازلو ،نياز به امنيت
یک موضوع روانی است که در صورت عدم تحقق آن ،روان آدمی،آزرده میشود (الهامی و همكاران:1400 ،
 .)94براساس نظرات راکود ی1وجونز2وجود اشتراکات و پيوندهایی براساس قوميت ،مذهب ،هم والیتی بودن،
خویشاوندی،کارکردهای مالی و منافع شغلی در سكونتگاه های خودرو ،توانسته شبكههای اجتماعی در این نواحی
را شكل داده و در انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنيت سكونت مؤثر باشد .در مجموع ،میتوان گفت که
ميزان امنيت سكونت جمعی تاحدود زیادی به سطح همبستگی جامعه محلی ،شدت روابط قومی ،خویشاوندی،
مذهبی و  ،...توانایی بسيج کردن ساکنان ،حمایت وپشتيبانی ساکنين از یكدیگر و به طور کلی ،انسجام جامعه برای
مقاومت و بقا در سكونتگاه بستگی دارد (زیردست و همكاران .)7-8 :1399 ،براساس دیدگاههای کارشناسان
مختلـف ،در تقسـيمبندی سكونتگاه های غيررسمی معيارهای متفاوتی بـه کار گرفته شـده اسـت کـه مـیتوانـد بـر
روی تعيـين شاخصهـا تأثيرگـذار باشـد .مجموعـه دیـدگاههـا را میتوان در جدول ( )1خالصه نمود.
جدول ( :)1دیدگاههای مختلف در تقسيمبندی سكونتگاههای غيررسمی
کارشناس

تقسيم بندی

آبرامز

بیخانمانها و خيابانخوابها ،گروههایی که خانه یا اتاق هایی را در محالت فقيرنشـين
اجـاره مـیکننـد ،زورآبادنشين ها و ساکنان حلبیآبادها

استاکس

3

آلونک های اميد(رو به ترقی)،آلونک های یأس(رو به زوال)

پيران

اسكان نایابی

جان .اف .سی .ترنر

طالیهدار ،گروه های در پی تثبيت ،جویندگان پایگاه درآمدی متوسط

جانس پرلمن

به حاشيه رانده شده در مقابل حاشيهنشينی ،حاشيهای بودن صنعتی ،حاشيهای بودن فراصنعتی

منبع :ایراندوست و همكاران50 :1393 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقيق توصيفی -تحليلی است .جمعآوری داده های پژوهش به روش
پيمایشی و با ابز ار پرسشنامه به صورت طيف ليكرت انجام شد .جامعه آماری  694285نفر از مردم زاهدان است و

1-Rakodi
2- Jones
3- Stokes
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بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  382نفر بدست آمد .شاخص های تحقيق در جدول ( )2آورده شد .تحليل
اطالعات و داده ها با آزمونهای آزمون تعقيبی جيمز هوئل ،رگرسيون و تی تک نمونه ای بدست آمده است.
جدول ( :)2شاخصهای تحقيق
شاخص
نحوه تصرف و سند مالكيت

وجود شبكههای حمایتی

برخورداری از زیرساختهای حياتی

برخورداری از خدمات اجتماعی

برخورداری خدمات پایه محلی

نبود امنيت تصرف

گویهها
نحوه تصرف زمين و واحد مسكونی
سند مالكيت زمين و اعتبار قانونی آن
اعتبار اسناد مالكيت از دیدگاه ساکنان
حمایت نمایندگان مردم از سكونت
حمایت نهادهای دولتی از سكونت
حمایت شهروندان و گروه های فعال مدنی
دسترسی به آب
دسترسی به گاز
دسترسی به برق
عملكرد نهادهای مرتبط با خدمات اجتماعی
عملكردهای نهادهای غيردولتی و مردمی خدماترسان
خدمات ارایه شده توسط دولت مرکزی
دسترسی به جاده و شبكه حمل و نقل عمومی
کيفيت شبكه دفع فاضالب
کيفيت نحوه جمع آوری زباله
کيفيت جاده ها و آسفالت معابر
نداشتن سند قانونی و ثبتی مالكيت
ساخت و ساز بر روی زمينهای وقفی و یا دولتی
مشخص نبودن مالكيت زمين و یا مسكن
نگرانی از نوع تملک
نگرانی از غيررسمی بودن محله

منبع :زبردست و همكاران8 :1399 ،؛  :ایراندوست و همكاران57 :1393 ،

زاهدان از شمال به شهرستان هامون و کویر لوت از شرق به کشور پاکستان از غرب به استان کرمان و از جنوببه
شهرستان خاش محدود میشود (پورکيخایی و همكاران .)64 :1400 ،ارتفاع این شهر از سطح دریا  1378متر است.
از نظر موقعيت جغرافيایی ،بر روی طول جغرافيایی  60درجه و  45دقيقه شرقی و عرض جغرافيایی  29درجه و 30
دقيقه شمالی قرار گرفته است (انوری و همكاران.)76 :1399 ،
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شكل ( :)1موقعيت محدوده مورد مطالعه

یافته های پژوهش
برای ارزیابی ميزان امنيت و همچنين شاخصهای اثرگذار بر امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر
زاهدان از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شد .آزمون فوق در سطح اطمينان  %95انجام شد .در این رابطه با توجه به
 5طيفی بودن گویهها ،ارزیابی وضعيت و ميزان امنيت و همچنين شاخصهای اثرگذار بر امنيت سكونت در
سكونتگاههای خودرو آزمون فوق در سطح مطلوب ( )3و نامطلوب ( )2انجام شد.
جدول ( :)3ارزیابی ميزان امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان براساس آزمون  Tتک نمونه ای
بعد  /متغير

سطح مطلوب

آمار توصيفی

سطح نامطلوب

ميانگين

انحراف
معيار

درجه
آزادی

آماره
T

معناداری
P

آماره
T

معناداری
P

نحوه تصرف و سند مالكيت

2/26

0/78

381

-18/45

0/000

6/33

0/000

وجود شبكه های حمایتی

2/3

0/71

381

-19/2

0/000

8/23

0/000

برخورداری زیرساخت های حياتی

2/64

0/75

381

-9/16

0/000

16/56

0/000

خدمات اجتماعی

2/36

0/74

381

-16/76

0/000

9/37

0/000

برخورداری از خدمات پایه محلی

2/46

0/65

381

-15/92

0/000

13/73

0/000

مدت سكونت

2/34

0/75

381

-17/19

0/000

8/9

0/000

انسجام و همبستگی اجتماعی

2/4

0/68

381

-16/9

0/000

11/5

0/000

مقاومت در برابر تخليه اجباری

2/58

0/74

381

-10/98

0/000

15/34

0/000

امنيت

2/44

0/67

381

-16/22

0/000

12/85

0/000

منبع :نگارندگان1400 ،

نتایج به دست آمده از جدول ( )3بيانگر این میباشد که ميزان امنيت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان
از سطح ميانگين مطلوب کمتر و از وضعيت نامطلوب باالتر است بنابراین میتوان گفت وضعيت امنيت سكونت در
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سكونتگاه های خودرو در شهر زاهدان در سطح نسبتاَ نامطلوبی قرار دارد .نتایج آزمون برای ارزیابی امنيت برای
وضعيت مطلوب با درجه آزادی  381در سطح معناداری  p≥0/01و آماره  tبرابر  -16/22و در سطح آزمون
نامطلوب برابر  12/85به دست آمد ،ميانگين متغير مذکور با سطح ميانگين مطلوب یا نرمال تفاوت داشته و ميزان
آن در نمونه مورد مطالعه از سطح نرمال کمتر است.
در ادامه ،به بررسی عوامل موثر بر شكلگيری امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان به
کمک تحليل رگرسيون پرداخته شده است .استفاده از مدلهای رگرسيونی به منظور شناسایی شاخصهای مؤثر
(مثبت و منفی) و مقایسه سهم و نقش آن ها در تبيين واریانس یک متغير وابسته ،نياز است که هرکدام از آنها به
صورت متغيری جداگانه و در مقياسی حداقل فاصلهای در دسترس باشند (امينی و برومند .)1394 ،بنابرین تمام
متغيرهای مستقل و وابسته در این پژوهش ،از طریق ميانگينگيری گویههای متناسب به دست آمده و شناسایی عوامل
اثرگذار نيز به کمک رگرسيون چندگانه با روش گام به گام انجام شده است .براساس نتایج به دست آمده از جدول
 4درخصوص خالصة مدل رگرسيون ،ميزان  Rیا ضریب همبستگی متغيرهای تحقيق برابر  0/719که بيانگر وجود
همبستگی مناسب و تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته است .همچنين ميزان ضریب تعيين مدل نيز برابر  0/517و
بيانگر این است که متغيرهای مستقل پژوهش قادر به تبيين حدود  52درصد از واریانس متغير وابسته یا امنيت
سكونت میباشند .همچنين ميزان شاخص دوربين واتسون برابر  1/75به دست آمد که در بازه عددی  1/5الی 2/5
قرار داشته و بيانگر استقالل خطاها بوده و بين خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
جدول ( :)4خالصه مدل رگرسيونی در متغيرهای پژوهش
ضریب همبستگی ()R

ضریب تعيين()R Square

ضریب همبستگی تعدیلشده

دوربين واتسون

0/719

0/517

0/51

1/75

منبع :نگارندگان1400 ،

جدول ( )5نتایج تحليل واریانس مدل رگرسيونی را نشان میدهد .ميزان آماره  Fبرابر  80/25و معنادار به دست
آمد که بيانگر این است که حداقل یكی از متغيرهای مستقل دارای نقش تأثيرگذار بر امنيت ساکنان (متغير وابسته)
بوده و قابل تبيين و شناسایی است.
جدول ( :)5تحليل واریانس مدل رگرسيونی در متغيرهای تحقيق
منبع تغييرات

مجموع مربعات خطا

درجه آزادی

ميانگين مربعات خطا

آماره F

 -pسطح معناداری

رگرسيونی

88/478

5

17/696

80/25

0/000

باقيماندهها

82/69

375

0/221

مجموع

171/168

380

منبع :نگارندگان1400 ،

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ( ،)6مشخص شد که متغيرهای انسجام و همبستگی اجتماعی،
برخورداری از زیرساختهای حياتی ،برخورداری از خدمات پایه ،وجود شبكههای حمایتی و برخورداری از
خدمات اجتماعی دارای نقش و اثر معنادار بر امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان میباشند.
نتایج بيانگر این امر بود که متغير انسجام و همبستگی اجتماعی دارای بيشترین تأثيرگذاری با ميزان ضریب استاندارد
57

عوامل موثر بر شكل گيری امنيت در سكونتگاه های خودرو (مطالعه موردی :شهر زاهدان)

 0/296است .پس از آن به ترتيب اولویت ميزان ضریب بتا یا وزن استاندارد شده رگرسيونی عامل برخورداری از
زیرساختهای حياتی ( ،)0/233برخورداری از خدمات پایه ( ،)0/169وجود شبكههای حمایتی ( )0/116و
برخورداری از خدمات اجتماعی ( )0/104به دست آمد .باتوجه به آزمون همخطی چندگانه (multi-
 )collinearityدر خصوص شاخص تحمل نيز بيانگر عدم وجود همخطی بين این متغيرها است .آماره تحمل هر
متغير بازگو کننده نسبتی از واریانس کل آن متغير بوده که به وسيله متغيرهای دیگر تببين نمیشود .براین اساس،
هرچه مقدار این شاخص که در محدوده صفر تا یک است ،به عدد یک نزدیكتر باشد مطلوبيت بيشتر متغير برای
مدل را نشان میدهد و ارزشهای کمتر از  0/1نيز نشاندهدهی همخطی چندگانه بين متغيرها و نامطلوبيت آنها
دارد .بنابراین هرچه انسجام و همبستگی در بين ساکنان بيشتر باشد امنيت سكونت در بين ساکنان در سطح باالتری
قرار دارد .همچنين برخورداری از زیرساختهای حياتی نيز از دیگر شاخصهای اثرگذار مهم در این زمينه بود که
خود گویای این نكته است که وجود بسترهای زیرساختی حياتی نظير دسترسی به آب ،گاز و برق از دیگر عوامل
اثرگذار در امنيت سكونت ساکنان این مناطق میباشد.
جدول ( :)6ضرایب عوامل موثر بر امنيت سكونت در شهر زاهدان براساس مدل رگرسيون
ضرایب
استاندارد ()β

آماره t

سطح معناداری
Sig.

آماره تحمل
(شاخص اثر همخطی)

2/97

0/003

-

5/91

0/000

0/514

0/000

0/715
0/469

متغيرها

ضرایب
غيراستاندارد ()B

عرض از مبدأ

0/328

انسجام و همبستگی اجتماعی

0/289

0/296

برخورداری از زیرساخت های حياتی

0/197

0/223

5/24

برخورداری از خدمات پایه

0/172

0/169

3/22

0/001

وجود شبكههای حمایتی

0/109

0/116

2/45

0/014

0/58

برخورداری از خدمات اجتماعی

0/094

0/104

2/02

0/044

0/483

منبع :نگارندگان1400 ،

متغيرهای مستقل راه نيافته به مدل و دارای ضرایب و تأثيرات غير معنیدار بر متغير وابسته در جدول ( )7گزارش
شدهاند .براساس نتایج مشخص شد که متغيرهای نحوه تصرف سند و مالكيت ،مقاومت دربرابر تخليه اجباری و
مدت سكونت در منطقه مسكونی از شاخصهای فاقد اثر معنادار بر امنيت سكونت در نمونه مورد مطالعه میباشد.
جدول ( :)7متغيرهای مستقل حذف شده از مدل رگرسيون (متغيرهای بدون تأثير معنادار)
متغيرها

Beta

آماره t

سطح معناداری Sig

نحوه تصرف سند و مالكيت

0/036

0/73

0/463

مقاومت دربرابر تخليه اجباری

0/082

1/86

0/063

مدت سكونت

0/035

0/74

0/461

منبع :نگارندگان1400 ،

برای بررسی ميزان تفاوت امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو شهر زاهدان از تجزیه واریانس یک راهه
استفاده شد .جدول ()8آزمون بررسی واریانسها در بين گروههای پژوهش و آزمون ولچ را گزارش میدهد .با
توجه به مقدار سطح معناداری به دست آمده برای متغير امنيت سكونت ،برابری واریانسها برای متغير مورد نظر
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قابل قبول ن يست .بنابراین برای بررسی ميزان تفاوت وضعيت ابعاد موضوع موردمطالعه در مناطق شهر زاهدان ،با
توجه به حجم متفاوت گروهها و عدم برابری واریانس در متغير امنيت از آزمون تعقيبی جيمز هوئل استفاده شد.
جدول ( :)8آزمون برابری واریانسها و ولچ در خصوص متغير امنيت سكونت
آزمون

آماره

درجه آزادی

درجه آزادی بين گروه

 -pسطح معناداری

لون

3/49

4

376

0/009

ولچ

38/86

4

185/26

0/000

منبع :نگارندگان1400 ،

جدول ( )9به بررسی آمار توصيفی امنيت سكونت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان براساس مناطق
پنجگانه پرداخته است .بيشترین ميانگين به دست آمده برابر  2/99برای منطقه یک و کمترین ميانگين برابر 2/04
برای منطقه سه به دست آمد.
جدول ( :)9آمار توصيفی ابعاد پژوهش به تفكيک مناطق در نمونه مورد مطالعه
منطقه

تعداد نمونه

ميانگين

انحراف معيار

1

84

2/99

0/51

2

68

2/57

0/64

3

74

2/04

0/49

4

76

2/29

0/57

5

79

2/27

0/68
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جداول ( )10به بررسی آزمون تجزیه واریانس ( )Fپرداخته است .برای بررسی امنيت سكونت در شهر زاهدان
براساس مناطق  5گانه ،آزمون آناليز واریانس در سطح معناداری  95درصد انجام شد .بر اساس نتایج ميزان آماره f
برابر  30/94در سطح معناداری  p≥0/01به دست آمد .بنابراین ميزان امنيت سكونت در مناطق شهر زاهدان دارای
تفاوت معنادار بوده و میتوان چنين استنباط کرد که وضعيت امنيت سكونت در مناطق  5گانه محدوده مورد مطالعه
متفاوت بوده است.
جدول ( :)10نتایج آزمون واریانس در خصوص متغير امنيت سكونت
درجه

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

منبع تغييرات

آزادی

خطا

خطا

بين گروهها

4

42/392

10/598

داخل گروهها

376

128/776

0/342

مجموع

380

171/168

آماره f

 -Pسطح
معناداری

30/944

0/000
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در این خصوص برای آگاهی دقيقتر وشناسایی مناطق دارای تفاوت در ارتباط با امنيت سكونت در نمونه مورد
مطالعه و نابرابری واریانس گروهها و حجم گروهها نيز به اندازه مساوی نبود از آزمونهای  Post hocو بهرهگيری
از روش جيمز هوئل ( )Games-Howellاستفاده شد .با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ( )11مشخص
شد که وضعيت امنيت سكونت در منطقه یک با دیگر مناطق دارای تفاوت معنادار بوده و منطقه مذکور در وضعيت
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مطلوبتری نسبت به دیگر مناطق شهر زاهدان قرار دارد .منطقه دو نسبت به منطقه سه در وضعيت مطلوبتری قرار
دارد و ميزان تفاوت آن با مناطق  4و  5در سطح اطمينان  95درصد معنادار نيست .همچنين منطقه سه در وضعيت
نامطلوبتری نسبت به منطقه چهار قرار داشته و وضعيتی نسبتاَ مشابه با منطقه پنج دارد .در این زمينه مناطق چهار و
پنج در وضعيتی مشابه با یكدیگر قرار دارند.
جدول ( :)11نتایج آزمون جيمز هوئل در خصوص تفاوت مناطق پنج گانه شهر شهر زاهدان از نظر امنيت
منطقه
1

2

3
4

اختالف

 -Pسطح

وضعيت

کران

ميانگين

معناداری

پایين

باال

امنيت سكونت

2

0/423

0/000

0/16

0/69

مطلوبتر

3

0/953

0/000

0/73

1/17

مطلوبتر

4

0/696

0/000

0/46

0/94

مطلوبتر

5

0/720

0/000

0/46

0/98

مطلوبتر

3

0/530

0/000

0/26

0/8

مطلوبتر

4

0/273

0/064

-0/01

0/56

نسبتاً مشابه

5

0/297

0/057

-0/01

0/6

نسبتاً مشابه

4

-0/257

0/031

-0/5

-0/01

نامطلوبتر

5

-0/233

0/113

-0/5

0/03

نسبتاً مشابه

5

0/024

0/999

-0/26

0/3

مشابه
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،به عوامل موثر بر شكلگيری امنيت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان پرداخته شده
است .نتایج به دست آمده بيانگر این میباشد که ميزان امنيت در سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان از سطح
ميانگين مطلوب کمتر و از وضعيت نامطلوب باالتر است .بنابراین ،میتوان گفت وضعيت امنيت سكونت در
سكونتگاههای خودرو در شهر زاهدان در سطح نسبتاَ نامطلوبی قرار دارد .همچنين ،مشخص شد که وضعيت امنيت
سكونت در منطقه یک با دیگر مناطق دارای تفاوت معنادار بوده و منطقه مذکور در وضعيت مطلوبتری نسبت به
دیگر مناطق شهر زاهدان قرار دارد .منطقه دو نسبت به منطقه سه در وضعيت مطلوبتری قرار دارد و ميزان تفاوت
آن با مناطق  4و  5در سطح اطمينان  95درصد معنادار نيست .همچنين منطقه سه در وضعيت نامطلوبتری نسبت به
منطقه چهار قرار داشته و وضعيتی نسبتاَ مشابه با منطقه پنج دارد .در این زمينه ،مناطق چهار و پنج در وضعيتی مشابه
با یكدیگر قرار دارند .پدیده حاشيهنشينی که خود هم علت و هم معلول فقر است ،موجب میشود فرد ميان انتظارات
خود از وضع آرمانی زندگی و وضع موجود شكافی احساس نماید و این شكاف با مقایسه خود با دیگران (گروههای
مرجع) تشدید شده و موجب ایجاد احساس محروميت در فرد میشود که این احساس محروميت در درجه اول
موجب تشدیدفرهنگ فقر در آن مناطق شده و در درجات بعد موجب ایجاد نارضایتی اجتماعی شده و این نارضایتی
60

معصومه حافظ رضازاده

خود را به صورت مقاومت و عدم تمكين در برابر قوانين و تخطی از آنها وهنجارشكنی در قالبهای مختلف نشان
میدهد و این دو در نهایت موجب ایجاد ناامنی درشهر زاهدان خواهند شد.
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Abstract
Marginalization as one of the urban problems and affecting social security and
providing a crime scene has always been the focus of city officials and relevant
organizations. The purpose of this study is the factors affecting the formation of
security in car settlements in Zahedan. The present research is of applied type and
descriptive-analytical research method. Research data were collected by survey
method using a questionnaire using a questionnaire. The statistical population is
694285 people of Zahedan and according to Cochran's formula, the sample size was
382 people. Data analysis was performed by Games-Howell post hoc tests, regression
and one-sample t-test. According to the results, the level of security in car settlements
in Zahedan is lower than the average level and higher than the unfavorable situation.
Therefore, the security situation in car settlements in Zahedan is at a relatively
unfavorable level. Also, the findings showed that the residential security situation in
region one is significantly different from other regions and the region is in a more
favorable situation than other areas of Zahedan. Zone two is in a better position than
zone three and its difference with zones 4 and 5 is not significant at 95% confidence
level. Also, zone three is in a more unfavorable situation than zone four and has a
relatively similar situation to zone five. In this respect, regions four and five are in a
similar situation.
Keywords: Security, Human settlements, Marginalization, Zahedan.
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