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چکیده

مساله فقر ،نه تنها يکي از مهمترين مسائل جهان ،بلکه يکي از مهمترين
مسائل و مشکالت داخلي کليه جوامع ،چه ثروتمند و چه فقير ميباشد .طبق
آمارهاي ارائه شده ،جوامع فقير آسيا ،افريقا وامريکاي التين که حدود  60درصد
جمعيت جهان را تشکيل ميدهند فقط در حدود  12درصد درآمد جهان را
تصاحب کردهاند ولي بايد توجه داشت که در خود جوامع ثروتمند هم مسأله
فقر به صورت يک مسأله حاد اجتماعي و اقتصادي وجود دارد .همواره فقر به
عنوان يك مسئله جهاني مطرح بوده است اما از اواخر دهه  ٧٠و بويژه با شروع
دهه  ٨٠بدليل پذيرش برنامة اصالح ساختاري ،آزادسازي و خصوصيسازي
توسط بسياري از كشورهاي جهان فقر و حمايت از گروههاي آسيبپذير با
شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفت .توجه به مسئله فقر و فقرزدايي يك
موضوع جهاني بود كه ايران را نيز در برگرفت .بسياري از انديشمندان بر اين
گمان بوده و هستند كه اجراي برنامههاي اقتصادي ،گروههاي كم درآمدرا متأثر
ميسازد و فقر را افزايش ميدهد .لذا با توجه به این مهم در این مقاله قصد
داریم فقر را در سطح شهر مهاباد و تأثیر آن بر شهر و مدیریت شهری را بررسی
کرده و به راهکارهای الزم در این زمینه اشاره نمائیم .روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی و پیمایشی (پرسشنامهای) است و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
پرسشنامه نشان میدهد ،بخش عمدهای از ساکنین شهر مهاباد را اقشاری با
وضعیت نامناسب اقتصادی تشکیل میدهند .براساس نتایج بدست آمده معضل
بیکاری در شهر ،ظرفيتهاي محدود توليدي ،ضعف پايههاي اقتصادي شهر از
جمله عواملي است که موجب توزيع ناموزون منابع و افزایش فقردر مهاباد گشته
و در نتيجه نابرابريهاي اجتماعي را در اين شهر افزايش داده است.

واژههای کلیدی :فقر ،فقر شهری ،مدیریت شهری ،مهاباد

 -1طرح مسأله

فقر از گسترده ترین مشکالت جوامع انسانی بوده و عمری به درازای
زندگی بشر دارد .از زمانی که بشر پا به عرصه گیتی نهاده است ،خویش
را با این پدیده فراگیر ،روبه رو دیده است .از سوی دیگر ،وجود فقر غالب ًا
زمینهساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت
است .فقر برحسب زمان و مکان به صورت های مختلف تعریف شده
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است و همواره بین محققان اختالف نظر وجود داشته است (خداداد کاشی و

همکاران .)1384:139،فقر از نظر مارکسیستها زائیده نظامسرمایهداری است
و نظام سرمایهداری نیز فقر را امری طبیعی دانسته است (رییس دانا.)1384:4،
در دهههاي گذشته ،رشد شتابان شهرنشيني و شهرگرايي ،در كشورهاي
در حال توسعه ،يكي از دستاوردهاي بزرگ فرهنگ و تمدن و بوده است
( )Masika.2001و يكي از پديدههاي فراگير اجتماعي در عصر حاضر به
شمار ميرود .شهرنشيني پيامدهاي زير را به همراه داشته است :نابرابريهاي
اجتماعي ،فقر ،افزايش فساد و جرم و جنايت ،بحرانهاي زيست محيطي،
نابرابري و اختالف طبقاتي ،نبود رفاه اجتماعي ،مرگ و مير زودرس در
كودكان و مادران ،بد مسكني و بيمسكني ،اسكان غير رسمي و  . ...اين
پيامدها ،در كشورهاي در حال توسعه ،با سرعت و حجم بيشتري در حال
گسترش است .رويكرد كاهش فقر ،از نيمة دوم قرن گذشته و در واكنش
به وضعيت دشوار ادراكي ناشي از پيچيدگيهاي توسعه پديد آمده است
(رفيعيان ،راد.)1387 ،كاهش نابرابري در بهرهمندي از منابع ،دستاوردها و
امكانات جامعه ،يكي از معيارهاي مهم و اساسي توسعه به شمار ميرود
(تقوايي و رحمتي .)1385 ،از اين لحاظ ،ارزيابي الگوهاي مختلف در زمينة
سكونت شهري و رضايتمندي ساكنان آن ،يكي از ابعاد مهم مطالعات
شهري در دهههاي اخير است ( )Jelin Kovaz.1984فقر نتيجة نابرابري زياد
اقتصادي اجتماعي است (صادقي و مسائلي .)1387 ،فقر پديدهاي اقتصادي و
اجتماعي و فرهنگي است كه از نبود حداقلهاي نياز انساني يا ناتواني در
تأمين آن ،ناشي ميشود .فقير كسي است كه قابليت و توانايي كافي براي تأمين
نيازهاي اساسي زندگي ندارد (راغفر و صانعي .)1389 ،فقر حاصل نابرابري زياد
اجتماعي است (هادي زنوز .)1379 ،از اين منظر ،مناطق شهري را تضادهاي
اقتصادي و اجتماعي مشخص میکند و اين تضادها باعث شكلگيري
نابرابري در توزيع فضايي امكانات ( )Moser.1996در سطح بلوكهاي شهر
ميشود و به نوعي ،به نابرابري فضايي ميانجامد .به دليل رشد فقر شهري
و عميقتر شدن شكاف طبقاتي در شهرهاي بزرگ ،گروههاي كم درآمد در
قالب اجتماعات محلي و در فضاهاي جغرافيايي خاص شكل گرفتهاند .اين
گروهها از روند كلي توسعه بركنار مانده و به اصطالح ،به حاشيه رانده شدهاند
(ايراندوست.)1387 ،
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بررسي وضعيت فقر در هر جامعه و آگاهي از آن ،اولين قدم در برنامهريزي  -4مبانی نظری
براي مبارزه با فقر و محروميت است .سنجش فقر به دركي از روند تحوالت  -4-1رويكردهاي تحليلی فقر شهري
فقر منجر ميشود و در طول زمان ،تصويري منسجم از فقر ارائه ميدهد  -4-1-1نظرية نئوكالسيك

(راغفر و ابراهيمي)1386 ،؛ درنتيجه ،برنامهريزان ميتوانند تصميمات الزم را
اتخاذ كنند و اقدامات الزم را انجام دهند .شناخت پيچيدگي روابطي كه
اكنون بر زندگي شهري و فضاي شهرها حاكم است ،از نخستين وظايفي
است كه در تدوين برنامههاي توسعه بايد به آن توجه كرد (کرده .)1392:4،
در اين پژوهش ،براساس اطالعات آماري موجود ،توزيع فقر در شهر مهاباد
را بررسي ميكنيم؛ از اينرو هدف از انجام تحقيق ،بررسي توزيع فضايي
فقر با استفاده از شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و كالبدي است.
همچنين درصدديم نابرابریهای فضایی و مكاني در بين بلوكهاي شهر
مهاباد را نشان دهيم.

از دهة  1960به بعد ،با احياي مكتب نئوكالسيك و نيز ايجاد مكتب
پولي ،نظام سرمايهداري ليبرال جاني تازه گرفت .گروهي از طرفداران مكتب
نئوكالسيك ،در دهههاي اخير ،از توزيع مجدد درآمد به نفع فقيران جانبداري
ميكنند؛ اما اغلب آنها مدعياند كه سيستم قيمتها ،خود ،موجب گسترش
فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد فقيران خواهد شد .اقتصاددانان مكتب
پولي ،در اصول ،با نئوكالسيكها خويشاوندي نزديك دارند؛ اما اغلب با
چشم پوشي از موضوع توزيع درآمد ،آرزو ميكنند كه اين موضوع ،هرگز
مطرح نشود .آنها با اين ادعا كه فالسفه دربارة ماهيت توزيع بهينة درآمد
توافق ندارند ،نتيجه ميگيرند كه از كارشناس اقتصادي كاري ساخته نيست
و بهتر است همه چيز را به حال خود بگذارند (فراهاني فرد.)1384 ،

در اين پژوهش ،روش تحقيق ،توصيفي -تحليلي و پیمایشی است ،كه
از روش توصيفي مبتني بر اطالعات ارائه شده دراسناد و مدارك كتابخانه اي
سازمانهاي مختلف استفاده شده است .جهت اخذ و جمع آوری اطالعات
به روز پژوهشگر اقدام به تهیه پرسشنامه نموده است .پرسشنامهای که در
برگیرندهی بسیاری از مسائل اجتماعی – اقتصادی و کالبدی تأثیرگذار بر
فقر و کیفیت زندگی مردم مهاباد میباشد .این پرسشنامه ،با توجه به مدل
کوکران ،به تعداد 200عدد(سرپرست خانوار) در میان قشرهای مختلف
ساکن در مناطق مختلف شهر توزیع شده است که نتایج آنها به وسیله نرم
افزار  spss ، excellتجزیه و تحلیل شده است.

 -4-1-2ديدگاه بومشناسي (اكولوژي) شهري دربارة فقر

 -2روش پژوهش

 -3معرفی محدوده مطالعاتی

محدوده مور پژوهش شهر مهاباد است که در استان آدربایجان غربی
واقع شده است ،طبق سرشماری 1390این شهر جمعیتی بالغ بر 148230را
دارد؛ با توجه به ماهيت موضوع و اهداف آن ،محدوده قانوني شهر را در بر
ميگيرد ،جامعه آماري و مورد مطالعه اين تحقيق نيز ويژگيهاي جمعيتي،
اقتصادی ،كالبدي ،شبكه ارتباطي و  ...كل شهر است در نتيجه ،حتي االمكان،
از انجام مطالعات و تحليلهاي موضعي (ناحيهاي يا محلهاي) خودداري شده
و كليه آمارهاي استخراج شده از پرسشنامه و برداشتهاي كالبدي ،مقياس
كل شهر را در بر ميگيرد.

جانبداران اين ديدگاه ،فقر در نواحي شهري نظيرگتوها را به پستي ژن
ساكنان آن نواحي نسبت دادهاند .نظريهپردازان اين گروه معتقدند كه حتي اگر
گروههاي مهاجر قومي و نژادي ديگري نيز در اين محلهها ساكن شوند ،اين
نواحي باز هم فقير باقي خواهد ماند؛ بنابراين مشكل اين محلههاي فقيرنشين،
نواحي خاص آنهاست ،نه افرادي كه در اين نواحي ساكناند (افروغ.)1377 ،

 -4-1-3ديدگاه راديكال

در ديدگاه راديكال ،فقر به طور ريشه اي ناشي از اوضاع ساختار اقتصاد
سياسي است كه در ارتباط هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي متبلور
ميشود .براساس اين ديدگاه ،مشاركت همگاني و حركت براي آزادي،
دموكراسي ،رفاه و عدالت ،زمينه را براي به قدرت رسيدن دولتهايي با
سوگيري توسعة همگاني و مهار ريشهاي فقر فراهم ميآورد (رئيسدانا،
 .)1379جغرافياي راديكال ،با بهرهگيري از سنت انتقادي راديكال ،نقدي
محكم بر تفكرات جغرافيدانان ليبرال اروپايي و امريكايي وارد ميسازد؛
چراكه نتوانستهاند مسائل جغرافيايي را ريشهيابي اساسي كنند (شكوئي،
 .)1382امروزه ،به علت معضالتي مانند فقر ،بيماري ،بيكاري و آلونكنشيني
در جهان سوم ،نظريات اجتماعي ارائه شده دربارة شهرنشيني و شهرگرايي،
از راديكاليسم تأثير بيشتري ميپذيرد (شكوئي .)1373 ،جانبداران اين ديدگاه،
با بررسي ساختارهايي كه فقر را به وجود ميآورد ،درصدد مقابلة ريشهاي با
مسائل پديد آورندة فقر هستند.

 -4-1-4نظرية كاركردگرايي و فقر

نقشه -1موقعیت شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی

كاركردگرايي نظريهاي كام ً
ال محافظه كارانه محسوب ميشود .اين نظريه ،در
تحليل آسيبهاي اجتماعي ،ضمن پذيرش وضع موجود يا هنجارهاي حاكم،
دشواريها و آسيبهاي اجتماعي ر ا ناشي از مشكالت افراد قلمداد ميكند.
به همين دليل ،مث ً
ال در تحليلي از تأثير فقر بر رشد و شيوع بيشتر آسيب هاي
اجتماعي ،مشكل را عمدت ًا متوجه فقر فرهنگي ميداند .فقر فرهنگي به معناي
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مجموعه عواملي همچون بيسوادي يا كم سوادي والدين ،تمايل نداشتن به
استفاده از امكانات متوسط زندگي شهري و  ...است؛ بنابراين به وضعيت
اجتماعي در محلههاي فقيرنشين و توزيع ناعادالنة امكانات در شهر و
روستا ،توجه چنداني نميكند (مدني.)1379 ،

 -5بحث و یافتهها

در مجموع  200سرپرست خانوار به طور تصادفی جهت مطالعه و
بررسی فقر شهری در مهاباد مورد بررسی قرار گرفت .در پرسشنامه مربوطه،
مجموع جامعه آماری به  7گروه سنی تقسیم گردید که گروه سنی 40-35
سال باالترین آمار شرکت کنندگان را تشکیل میدهند (جدول شماره .)1

البته بدیهی است که تحصیالت پایین و یا بیسوادی سرپرست خانوار
یکی از دالیل تأثیرگذار برکیفیت تحصیل فرزندان میباشد .تحقیقات مختلف
بینالمللی (UN Millennium Project، 2002 ، Govinda ، 2001 ، Michaelowa 2005
 ، 2000 ، Watkinsو  Dyer and Rose ، 2006را ببینید) نشان میدهد که فقر و درآمد
پایین از سطوح کشوری و منطقه ای با سطح خانوار و عوامل دیگری چون
جنسیت ،طبقه اجتماعی ،سطح خدمات آموزشی و فرصتهای اشتغال ،همگی
در کیفیت و کمیت آموزش تأثیر مستقیم دارد (.)Tsujita ، 2009:2

 -5-1وضعیت تحصیلی ساکنین مهاباد و ارتباط آن با فقر

نتیجه مطالعه در این زمینه در شهر مهاباد نشان میدهد که میزان ترک
تحصیل در خانوادههایی که دارای والدین بیسواد و یا تحصیالت ابتدایی
هستند ،در حدود  70درصد ( )69/5بیش از خانوادهای است که دارای
تحصیالت متوسطه یا اکادمیک هستند.

ماخذ :نگارنده1392

نمودار  :1شغل ساکنین و میزان احساس امنیت آنها

ماخذ :نگارندگان

 -5-2وضعیت شغلی ساکنین

نتیجه بررسیهای صورت گرفته در شهر مهاباد نشان میدهد که نزدیک
به  40درصد از سرپرستهای خانوار کارگر میباشند که با توجه به مشقت
باال و درآمد پایین آنها میتوان به ضعف بسترهای به وجود آورنده کیفیت
زندگی مناسب این منطقه پی برد .کارگر بودن درصد باالیی از جامعه آماری
مورد بررسی نشان میدهد که اغلب ساکنین محله از تخصص و تحصیالت
باالیی که در بسیاری از موارد ضامن داشتن شغل و درآمد مناسب که خود از
بسترهای اصلی رهایی از دایره باطل فقر است ،بی بهره اند .این در شرایطی
است که بسیاری از کارگران مزبور به لحاظ ایمنی کاری و روانی حتی از
شغل موجود خود (کارگری) ابراز نگرانی کرده و بیش از  90درصد از این
افراد میزان امنیت شغلی خود را کم ارزیابی نمودهاند (جدول شماره ،)3

نگاره  :1دوره باطل فقر

جدول-1گروههای سنی مختلف مورد بررسی در شهر مهاباد
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فراوانی

9/5

درصد

9/5
درصد تراکمی
منبع :اطالعات مستخرج از پرسشنامه()1392

تحصیالت سرپرست خانوار

14/5

23/5

33

8/5

6/5

4/5

24

47/5

77/5

86

92/5

100

جدول -2وضعیت سواد سرپرست خانوارهای مورد بررسی در شهر مهاباد
بی سواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

آکادمیک

تعداد

18

45

99

30

8

درصد

9

22/5

49/5

15

4

0/9

32/5

0/81

0/96

0/100

درصد تراکمی

منبع:استخراج از پرسشنامه()1392
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جدول -3شغل ساکنین و میزان احساس امنیت آنها
شغل

-

کارمند

کارگر

کشاورز

آزاد

بیکار

دست فروش

غیره

تعداد

32

69

22

46

15

7

9

درصد

16

34/5

11

23

7/5

3/5

4/5

میزان امنیت شغلی
-

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

16

24

63

55

42

درصد

8

12

31/5

27/5

21

منبع :استخراج از پرسش نامه1392

جدول -4درآمد ماهانه ،مخارج و هزینههای خانوار
درآمد ماهیانه خانوار

درآمد ماهیانه
(هزار تومان)

400-500

500-700

700-900

1+میلیون

100-200
14

97

73

7

7

2

-

درصد

7

47/5

37/5

3/5

3/5

1

-

درصد تراکمی

7

54/5

92

95/5

99

100

-

تعداد

200-300

300-400

مخارج خانوار مهاباد
مخارج روزانه(تومان)

2تا5هزار

5تا8هزار

تعداد

29

درصد

14/5

34

درصد تراکمی

14/5

48/5

68

8تا12هزار

12تا15هزار

15تا20هزار

20+هزار

69

25

9

-

34/5

12/5

4/5

-

83

95/5

100

-

هزینههای عمده خانوار
هزینه

خوراک پوشاک

قسط وام

هزینههای
تحصیل

اجاره خانه

دوإ درمان

غیره

تعداد

97

32

7

48

10

6

درصد

47/5

16

3/5

25

5

3

63/5

67

92

97

100

درصد تراکمی

47/5

منبع:استخراج از پرسشنامه1392

شغل همسر
تعداد

درصد

جدول  -5شغل همسر سرپرستان مورد بررسی

خانه دار

کارمند

92

3/5

184

7

کارگر

فوت شده

2

2/5

4

5

منبع:استخراج از پرسشنامه 1392
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پرواضح است که این وضعیت احساس امنیت شغلی ناچیز ،همگی افت
سالمت زندگی و افت دسترسی به شاخصهای سالمت اهالی را در پی
خواهد داشت .همچنین در مطالعه این شهر مشخص شد که بیش از  7درصد
از مردم مهاباد بیکار میباشند.
بیکاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از عوامل اصلی
ایجاد و گسترش فقر به شمار میرود (ضرابی و شاهیوندی  .)22: 1389 ،بیکاری
و متعاقب آن فقر با عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی ناسازگار
است و باعث سست گرفتن بنیان خانواده ،بدبینی ،رنگ باختن ارزشهای
اجتماعی ،باال گرفتن اندیشههای تندروانه و برخودهای قومی و جنسیتی
می شود ،خودباوری را نابود میکند و رنجهای روحی بسیاری را برای فرد
بیکار به بار میآورد که گاه حتی به خودکشی می انجامد .این مسئله با توجه
به پیوندهای عمیق بیکاری و فقر قابل تأمل است (کریمی  .)152: 1388 ،این
معضل یکی از بزرگترین علل ایجاد و گسترش فقر فراگیر در میان افراد است
که نیازمند توجه سریع مسئولین شهری مهاباد میباشد .طوری که امروزه
بیش از  15درصد از مردم مهاباد بیکار میباشند و بیش از  15درصد از آنان
نیز بیکاری پنهان خود را زیر لوای مشاغلی چون شغل آزاد و شغل پرمشقت
کشاورزی پنهان نمودهاند.

 -5-3ویژگیهای اقتصادی

برای آگاهی از وضعیت اقتصادی مردم شهر مهاباد ،در این بخش دو سوال
از سرپرستهای خانوار پرسیده شده است .سوال اول درباره میزان درآمد
ماهیانه خانوا و سوال دوم در مورد وضعیت تملک اتومبیل شخصی میباشد.

 -5-3-1میزان درآمد ماهیانه خانوار

در همین رابطه نتیجه بررسی پرسشنامهها نشان می دهد که نزدیک به
 48درصد از سرپرستهای نمونه درآمدی ما بین  200تا  300هزار تومان
در ماه دارند .در این بین حتی تعدادی (در حدود  7درصد) از ساکنین
محله نیز درآمد بسیار کمتری (بین  100تا  200هزار تومان در ماه) را
اعالم نمودهاند که در صورت صحت گفتارشان ،میتوان گفت که تقریب ًا
تمامی این افراد زیر خط فقر میباشند .در تعریف کلی خط فقر میتوان به
عدم تأمین حداقل نیازهای تغذیهای ،آموزشی ،مسکن و حمل و نقل یک
خانواده اشاره نمود .سؤال دیگری که از همین طیف از ساکنین پرسیده
شد ،از سرپرستهای خانوار خواسته شده که پاسخ دهند درآمدشان بیشتر
صرف چه اموری میشود ،بررسی پاسخ سرپرستان خانوار در این زمینه
نشان میدهد که بیشترین مخارج خانوارها به ترتیب صرف معاش روزمره
و پرداخت اجاره بهاء منزل استیجاری آنها میشود .بدین ترتیب پر واضح
است که مردم مهاباد توانایی چندانی جهت ذخیره دارایی خود نخواهند
داشت و نتیجه آن ،ایجاد آیندهای نامطمئن به لحاظ اقتصادی خواهد بود.
نتیجه بررسی تحلیل پاسخ سرپرستهای خانوار در زمینه میزان
درآمدشان که مسلم ًا مهمترین فاکتور مطرح در زمینه تحلیل فقر افراد در
مقیاس کالن است ،نشان میدهد که باالترین گروه موجود درآمدی در شهر
مهاباد افراد دارای درآمد بین  200تا  300هزار تومان میباشند و پس از آن
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گروه درآمدی بین  300تا  400هزار تومان در ماه قرار دارند که در صورت
صحت گفتار سرپرستهای خانوار میتوان عنوان نمود که بیش از  92درصد
از ساکنین شهر را افرادی تشکیل میدهند که از نظر بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران زیر خط فقر میباشند ،زیرا رقم تعیین شده برای شهرهای
مختلف کشور به جز کالن شهرها در حدود  480هزار تومان در ماه میباشد.
بنابراین میتوان عنوان نمود با توجه به درآمد خانوار که مهمترین معیار
موجود در زمینه تحلیل فقر شهری است 90 ،درصد از مردم شهر مهاباد زیر
خط فقر به سر میبرند.

 -5-3-2وضعیت تملک وسیله نقلیه شخصی

در این رابطه در بررسی صورت گرفته از شهر مورد مطالعه  ،مشخص
شد که تنها  30/5درصد خانوار از جامعه ی آماری مالک اتومبیل شخصی
هستند .در تحلیل این وضعیت و ارتباط ان با دسترسی به زندگی بهتر،
هم چنان که خود اهالی نیز بدان اذعان داشتند ،عدم مالکیت براتومبیل به
شدت میتواند سالمت زیست آنها را تهدید نماید .از مواردی که در این
رابطه اهالی اشاره میکردند می توان به عدم حضور به موقع مصدومین
خانوادگی در بیمارستان ،عدم حضور زنان باردار در بیمارستان  ،محدودیت
شدید استفاده از اوقات فراغت در مکان های خوش آب و هوای شهر،
کسرشأن و احساس کمبود در بین دیگران و غیره  ...اشاره نمود که همه این
موارد مستقیم و غیر مستقیم بر میزان فقر عینی و ذهنی ساکنین شهر مهاباد
میافزاید.
جدول-6وضعیت تملک اتومبیل در محل
آیا اتومبیل دارید؟

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

بلی

خیر

61

139

30/5

69/5

30/5

مجموع

200

100

-

100
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 -5-4بررسی وضعیت جمعیتی خانوار ،میزان بارتکفل و
ارتباط آن با فقر در مهاباد

در دهه های اخیر رشد جمعیت شهری با مهاجرت زیاد مردم به شهرها
افزایش یافته است  ،بطوری که با ادامه روند فعلی  ،جمعیت شهری از 2/9
میلیارد نفر در سال  2000به  5میلیارد نفر در سال  2030خواهد رسید
( . ) HAN and others،133:2009این سرعت خیره کننده در  50سال گذشته ،
بویژه در کشورهای در حال توسعه ،به عنوان یک پدیده فیزیکی پر سرعت،
روستاها ،شهرکها و شهرهای مختلف را در برگرفته و باعث شده ،تقاضای
عظیمی برای زیر ساختهای اساسی و پایه بوجود آید .این موضوع نشان
میدهد که ما در جهان شهرنشینی زندگی میکنیم ( Mcdonald ، 63:2009
 . )and othersموضوعی که در واقع عامل مهمی در تغییرات زیست محیطی
و جغرافیایی به شمار میرود ( )Catalan and others ، 2008:174و به شدت
چشماندازهای شهری را هم تحت تأثیر قرار میدهد (Hedblom ،2008:62
 .) and othersبر این اساس از قسمتهای عمده پرسشنامه طراحی شده جهت
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سنجش و تحلیل میزان فقر شهری در مهاباد ،مربوط به مطالعات جمعیتی و
شاخههای مرتبط با آن است که نتیجهی آن در جدول شماره  7مشخص است.
نتیجه مطالعه در شهر مهاباد حاکی از آن است که نزدیک به  70درصد
از ساکنین شهر مورد مطالعه دارای فرزندانی بین  6تا بیشتر از  7نفر میباشند
که با احتساب خود والدین مشخص می شود که وضعیت جمعیت ساکن در
منازل مسکونی این شهر از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست .طوری
که متوسط تراکم افراد در منازل مسکونی این شهر رقمی برابر  5/75میباشد.
زمانی که این عدد را در ارتباط با متوسط متراژ منازل شهر مهاباد که  110متر
مربع میباشد ،مطالعه مینماییم ،متوجه خواهیم شد که با توجه به میانگین
متراژ منازل مسکونی و متوسط تراکم افراد در شهر مهاباد ،سرانه مسکونی در
شهر مهاباد 19 ،مترمربع است .این فضای کم ،خود دلیل بر کوچکی و پایین
بودن منازل مسکونی در مهاباد و تراکم باال در آن است.

 -5-5بار تکفل در شهر مهاباد

بار تکفل در واقع نسبت افراد شاغل به بیکار را بیان میکند .یعنی کسانی
که بدون مشارکت در فعالیت اقتصادی و درآمدی در نتیجه و دسترنج دیگر
اعضای خانواده رزق و روزی میکنند.
همچنان که نتیجه استخراج شده از پرسشنامه توزیعی در شهر مهاباد نشان
میدهد ،بار تکفل در شهر مهاباد عددی معادل  5/514را نمایش میدهد که

رقم فوق باالتر از حد کشوری ( )4/8میباشد .این عدد بیانگر این است که در
شهر مهاباد به ازای هر  5/514نفر  1نفر نانآور وجود دارد.
در واقع به ازای هر نفر فردی که در سطح خانوار ،مشغول مشارکت در
تأمین معاش و اقتصاد خانواده است 5/514 ،نفر وجود دارند که از محل تالش
مذکور امرار معاش میکنند.

 -5-6بررسی دسترسی به امکانات و خدمات در شهر و میزان
احساس آرامش در منزل

یکی از موارد مهمی که در زمینه بررسی و تحلیل میزان فقر شهری در
شهر مهاباد مورد توجه قرار گرفته است ،موضوع کیفیت دسترسی به امکانات
و خدمات مختلف است که خود وابسته به ابعاد اقتصادی مردم است .در
واقع مردم زمانی که از کیفیت و کمیت درآمدی باالیی برخوردار باشند ،از
امکانات و خدمات مناسبتری نیز بهرهمند خواهند شد .زیرا شهرداری و
مدیریت شهری معموالً در قبال دریافت مالیات از مردم ،امکانات و خدمات
بهتری نیز به آنها ارائه میدهد.
در این رابطه نتایج بررسی و تحلیل پرسشنامه در زمینه دسترسی
به امکانات و خدمات مردم شهر مهاباد گویای این واقعیت است که
اغلب ساکنین شهر مهاباد ،کیفیت دسترسی به خدمات و امکانات را پایین
میدانند.

جدول  -7مطالعات جمعیتی شهر مهاباد
تعداد فرزندان سرپرست خانوار

تعداد فرزندان

1

2

3

4

5

6

7

7+

تعداد خانوار دارای فرزند

5

6

6

18

48

89

21

7

درصد

2/5

3

3

9

24

44/5

10/5

3/5

درصد مشارکت فرزندان در اقتصاد خانوار

0

12

12

20

21

24

24

25

درصد تراکمی

2/5

5/5

8/5

17/5

41/5

86

96/5

100

متوسط تراکم افراد خانوارمهاباد

5/75

بارتکفل در شهر مهاباد

5/5

متوسط بار تکفل در ایران

4/2
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جدول  -8متراژ منازل مسکونی در شهر مهاباد
متراژ منزل مسکونی به متر مربع

-

70-90

90-110

110-130

130-150

150-200

تعداد

29

84

64

12

11

درصد

14/5

42

32

6

5/5

درصد تراکمی

14/5

56/5

88/5

94/5

100

متوسط متراژ منازل مسکونی در مهاباد

110/75
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جدول  :9کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات ساکنین

کیفیت دسترسی به امکانات و
خدمات

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

بسیارباال

0

0

0

باال

17

8/5

8/5

متوسط
پایین

16
145

8
72/5

16/5
89

بسیار پایین

22

11

100

مجموع

100

200

-
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نمودار  :4کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات ساکنین

با دقت در جدول فوق مشخص میشود که به ترتیب تماشای تلویزيون
و استراحت در منزل ،باالترین آمار را در پاسخ سرپرستهای خانوار
تشکیل میدهد .در طرف مقابل به ترتیب مطالعه مجله ،کتاب و روزنامه که
میتواند زمینه ساز آگاهی از روشها و شیوههای زندگی بهتر باشد به طور
معنیداری در سطح محله پایین است همچنین با دقت در جدول مذکور،
مشخص میشود که میزان توجه به ورزش و فعالیتهای بدنی در شهر که
از اصلیترین فاکتورهای مؤثر در سالمت تن و روح افراد به شمار میرود
بسیار پایین است.

 -5-8خصوصیات مسکن ساکنین مهاباد و ارتباط آن با فقر
شهری

مفهوم مسکن ،عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی که شامل کلیه
خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز در بهزیستی و بهداشت افراد است
را در برمیگیرد .در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی
نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل میشود و به عبارت دیگر مسکن
چیزی بیش از یک سرپناه صرف ًا فیزیکی است (مخبر  )18 :1363 ،در نگاره (،)2
اجزاء مسکن مدرن مشخص شده است .

ماخذ :نگارندگان

 -5-7چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنین

در قسمتی از پرسشنامه ی تدوین شده ،از سرپرستهای خانوار خواسته
شده که چگونگی گذران اوقات فراغت خود را معین نمایند .بر این اساس و
بر حسب نتایج حاصل و پاسخ سرپرستان خانوار و بررسی پرسشنامه جدول
شماره  10بدست آمد.
جدول  :10چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنین
خواندن کتاب

فراوانی
5

درصد

نوع فعالیت

خواندن مجله

3

0/7

تماشای تلویزیون

153

40/2

تماشای ماهواره

29

7/9

انجام کارهای هنری

-

-

ورزش

6

1/6

استراحت در منزل

102

26/8

مالقات با دوستان

49

12/9

حضور در سینما و اماکن تفریحی

6

1/6

گوش دادن به موسیقی

11

2/8

خواندن روزنامه

7

1/8

پرسه زدن و وقت گذرانی

6

2/4
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منبع:پور محمدی1385:4،

نگاره  -2اجزاء مسکن مدرن

نتیجه مطالعه در شهر مهاباد نشان میدهد که بیش از  75درصد از
سرپرستهای مورد مطالعه ،خانه مستقل شخصی و بیش از  20درصد آن ها نیز
دارای خانه های استیجاری میباشند .حدود  5درصد از جامعه آماری نیز در
خانههای سازمانی و یا واگذاری از طرف افراد دیگر ساکن می باشند .
جدول -11وضعیت تملک مسکن در مهاباد

وضعیت تملک خانه

تعداد

درصد

درصد تراکمی

مستقل

استیجاری

150
40

75

75

امانی

10

5

100

مجموع

200

20
100

95
100

منبع:استخراج از پرسشنامه1392

در ادامه بررسی خصوصیات مسکن ساکنین شهر مهاباد ،تعداد اتاقهای
مورد استفاده در منزل آنها پرسیده شد که نتیجه بررسی پاسخ سرپرستهای
خانوار در این زمینه نشان میدهد که بیش از  50درصد از مساکن موجود
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در شهر 2 ،اتاق دارند و نیز نزدیک به  20درصد از آنها نیز از  3اتاق بهره
میبرند .همچنین بیش از  10درصد از کل جامعه آماری تنها یک اتاق در
منزل مسکونی خواهند داشت.
جدول  -12تعداد اتاقهای موجود در مساکن شهر مهاباد

تعداد اتاق مورد
استفاده
تعداد سرپرستهای
بهرهمند
درصد

1

2

3

4

5

23

101

39

17

14

6

11/5

50/5

19/5

5/8

7

3

درصد تراکمی

11/5

62

81/5

90

97

100

6

منبع:استخراج از پرسشنامه 1392

 -5-9بررسی عملکرد مدیریت شهری از دیدگاه ساکنین

در این رابطه قسمتی از پرسشنامه طرح شده مربوط به ارزیابی میزان
رضایت ساکنین شهر مهاباد از عملکرد مدیریت شهری و تأثیر فعالیتهای
آن بر کیفیت زندگی محله بود که نتیجه بررسی پاسخ ساکنین نشان میدهد،
غالب ساکنین محل معتقد بودند ،مدیریت شهری در عملکرد خود به این
محل در زمینه افزایش کیفیت زندگی و دسترسی افراد به شاخصهای
سالمت به شکل مناسب و عادالنهای برخورد ننموده و مدیریت مذکور در
زمینه خدماترسانی مناسب ،بین محالت شهر به صورت تبعیضآمیز عمل
نموده است.
البته منظور از مدیریت شهری تأثیرگذار بر کیفیت زیست و سالمت

زندگی افراد ،تنها شهرداری شهر نمیباشد ،بلکه مجموعهای از ارگانها
شامل شهرداری ،شورای شهر ،بهزیستی ،و  ...میباشند که قدرت و شمول
فعالیت آنان میتواند بر ساختار زندگی بسیاری از افراد در محالت از چهار
گزینه عملکرد بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و بسیار ضعیف استفاده
شد .نتایج آن که نشان از عدم رضایت ساکنین از دستگاه های مزبور است،
در جدول شماره ( )13نشان داده شده است.
همان گونه که مشاهده میشود ،پاسخ غالب ساکنین شهر مهاباد نسبت
به عملکرد ارگانهای دولتی تأثیرگذار در کیفیت زندگی آنها منفی میباشد.
این بدان معنا است که ساکنین از عملکرد ارگانها دارند .و این نارضایتی
بویژه به شهرداری باز میگردد .چنان چه در چندین مورد محاصبه با اهالی
مشخص شد که از عمدهترین علل نارضایتی ساکنین از مدیریت شهری،
جلوگیری مأمورین شهرداری از ساخت و ساز غیر مجاز ساکنین و نیز
جلوگیری از انشعاب غیر قانونی این افراد ،بویژه در استفاده از کابلهای
برق ،در گذشته بوده است.

 -5-10میزان احساس ذهنی فقر در میان مردم شهر مهاباد

در پایان پرسشنامه ،با توجه به آمادگی ذهنی سرپرستهای خانوار که
در نتیجه پاسخگویی به سؤاالت پیشین در زمینه فقر بوجود آمده بود ،از
سرپرستهای خانوار به عنوان آخرین سؤال مندرج در پرسشنامه خواسته
شد که با توجه مجموعه عوامل موجود و شرایط تأثیرگذار در زندگی آنها
میزان احساس فقر را در زندگی خود بیان نمایند که نتیجه پاسخ آنها در
جدول شماره  14درج شده است.

جدول  -13میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری
شهرداری

بسیارخوب

فراوانی
-

درصد

وضعیت
خوب

-

-

-

-

-

متوسط

121

-

60/5

60/5

بسیار ضعیف

79

39/5

100

مجموع

200

100

-

ضعیف

-

درصد تراکمی

-

شورای شهر
وضعیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

بسیارخوب

-

-

-

خوب

-

-

-

متوسط

67

31

31

ضعیف

111

55/5

86/5

بسیار ضعیف

77

13/5

100

مجموع

200

100
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وضعیت

مرکز بهداشت

فراوانی
-

بسیارخوب
خوب
متوسط

158

بسیار ضعیف

42

مجموع

200

وضعیت

-

-

-

-

ضعیف

درصد

درصد تراکمی

79

79

100

-

درصد

درصد تراکمی
6

21

نیروی انتظامی و کالنتری محل

فراوانی

-

بسیارخوب

-

12

6

ضعیف

166

83

89

بسیار ضعیف

22

11

100

200

100

-

خوب
متوسط

مجموع

-

100

-
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جدول  -14میزان احساس فقر در میان ساکنین مهاباد

میزان احساس فقر در زندگی

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

بسیار باال

93

46/5

46/5

باال

64

32

68/5

متوسط

19

9/5

88

پایین

14

7

95

بسیار پایین

10

5

100

مجموع

100

100

-

منبع:استخراج از پرسشنامه1392

 -6نتیجهگیری از مبحث فقر شهری

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان میدهد ،بخش عمده ای از
ساکنین شهر مهاباد را اقشاری با وضعیت نامناسب اقتصادی تشکیل میدهند.
این عامل باعث شده است که فقط  4درصد از سرپرست خانوارها در مهاباد
دوره تحصیل را در نظام آموزش عالی بگذرانند .طوری که بیش از  30درصد
از سرپرست خانوار در شهر مهاباد را افراد بیسواد یا دارای تحصیالت
ابتدایی تشکیل میدهد .همچنین معضل بیکاری در این شهر به عنوان یکی
از عوامل اصلی ایجاد و گسترش فقر بشمار میآید .طوری که بیش از 15
درصد از مردم مهاباد بیکار میباشند و بیش از  50درصد آنان از بیکاری
پنهان خود را زیر مشاغلی چون شغل آزاد و شغل پر مشقت کشاورزی
پنهان نمودهاند .در ارتباط با وضعیت اقتصادی و درآمدی ساکنان شهر مهاباد
میبایست به این نکته اشاره شود که شغل اکثر ساکنین شهر مهاباد کشاورزی
است .در همین رابطه نتایج پرسشنامه نشان میدهد که نزدیک به  48درصد

سوم ،شماره نودم
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از سرپرستهای نمونه ،درآمدی مابین 300-200هزار تومان در ماه دارند و
در این بین حتی رقمی در حدود  7درصد از ساکنین درآمدی کمتر از -100
 200هزار تومان دارند که در صورت صحت گفتارشان میتوان گفت که آنها
زیر خط فقر هستند .در زمینه دسترسی به تجهیزات رفاهی مشخص شد که
تنها  30/5درصد از خانوارها دارای اتومبیل شخصی هستند .رقم بار تکفل در
شهر مهاباد  5/514را نشان میدهد که رقم فوق باالتر از حد کشوری ()4/8
است یعنی به ازای هر  5/514نفر در مهاباد  1نفر نانآور خانواده است.
بیش از  90درصد ساکنین مهاباد از وضعیت دسترسی خود ناراضی هستند.
سرانجام اینکه نزدیک به  80درصد از مردم مهاباد به گونهای از ابعاد مختلف
در زندگی خود فقر را احساس میکنند .و در مجموع ،نتیجه تجزیه و تحلیل
پرسشنامه و شرایط موجود در شهر مهاباد وجود فقر را در ابعاد مختلف به
اثبات میرساند که نیازمند همت و برنامهریزی سریع و منطقی مسئولین خرد
و کالن شهر مهاباد است.

Archive of SID

 -7پیشنهادات

• ارتقاء و بهبود وضعيت نيروي انساني با توسعه مقتضي زير ساختهاي
شهري و خدمات
• ترفيع مشارکت زنان در آموزشهاي شغلي و دسترسي به اعتبارات و
دارایيهاي حمايتي
• افزايش بهرهدهي وضعيت اقتصادي فقراي شهري از طريق حمايت از
مشاغل غير رسمي و سرمايه گذاري در منابع انساني
• وضع مقررات متناسب در جهت بهبود نقش بخش غير رسمي شهر
• باال بردن امنيت غذايي و کشاورزي شهري
• بهبود دسترسي به خدمات ا صلي
• بسط فرصتهاي شغلي از طريق حمايت از رشد اقتصادي در شهرمهاباد
• حمايت از سياستهاي مرکزيت زدايي
• بهبود سيستم هاي آموزشي ،کار آموزي و برنامه اشتغال جوانان
• ترفيع و توسعه تمهيدات وامهاي کم بهره به نفع فقرا ،تکنولوژيهاي کم
هزينه ،و دسترسي به بازارهاي غير رسمي به واسطه توليدات کوچک مقياس
• لزوم بهبود وضعیت روستاییان و بهسازی شرایط زیست آنها
• دخالت شهروندان در اداره امور شهرها از طریق شورای محلی
• رعایت کامل عدالت در توزیع اعتبارات و خدمات به نقاط مختلف شهر
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