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 چکیده

 و ظرلور ،اسلت جرلان شلرراای بیشلتر گیلرگریبلان کله املروز  یاز معضللات ییک

 وکارکسلباست تا نقش توسعه  درصددمحقق است.  ینینشهیحاش دید پ یریگشکل

نوع . کندشررک سعدی شیراز را بررسی  نینشهیحاشمحلی در افزایش اشتغال مناطق 

 امله جامعله مملاریو بود . روش تحقیق میدانی بودتحقیق توصیفی علی و معلولی 

 یزملان یالاز بادر طلول شلررک سلعدی  نینشلهیحاششرروندان ساکن در منطقله 

بلا اسلتفاد  از فرملول  هیلو مطالعلا  اول ی. حجم نمونه پس از بررسلبودندمختلف 

صلور  به یریگنمونهو شیو   غیرتصادفی ادفمند صور به که کوکران محاسبه شد

پرسشنامه با استفاد  از مزمون ملفلای کرونبلام معلادل  تصادفی بود. پایاییای خوشه

محللی در  وکارکسلبی از من است کله نقلش توسلعه نتایج پژواش حاک .بود 66/0

یعنلی بلا  ؛اسلت شدنیشررک سعدی شیراز تبیین نینشهیحاشافزایش اشتغال مناطق 

تلوان نتیجله می محلی افزایش اشتغال اتفاق خوااد افتاد. امچنین وکارکسبتوسعه 

 ترغیبلی،-یدرونلی عواملل حملایت یاامؤلفلهای با توجه بله میلاننین رتبله ،گرفت
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 انلدمتفلاوتی یااتیاولواین عوامل نسبت به یکدینر دارای  ،مالی نیتأم، یرساختیز

 قوللحق شناختن سمیتر بهبلا  ،شلودملی نحلوی ارلر دارنلد. پیشلنرادبله ارکدامو 

 فللمختل یالایزیربرناملهدر منطقه سعدی  نینشهیحاش مناطق ناکنالس یندوررلش

 ایرلبو وام   ریاللتس ختداپر ،الیلم رالعتبا أمینلت ،یبدکالو  جتماعیا دی،قتصاا

در  درمملدکمو  بیکلار یالاگرو  یالاتیاولو شناختن سمیتر بهافزایش اشتغال و 

 اقدام کرد. ،استان فارس یزیربرنامه منظا

 ، شهرک سعدی شیراز، ایران.نینشهیحاشمحلی، اشتغال،  وکارکسب: ااواژ کلید

 مقدمه .1

اجتماعی من، زنان و ملردان را بله چالشلی -اقتصادی یااتیفعالساخت شرراای امروز و 

اا را به کسب مگاای بیشتر، تجرد، بازشناخت جاینا  و اامیت واقعلی اساسی فراخواند  و من

ایلن در حلالی اسلت کله املین رونلد  ؛و انسانی خود و ارتقای موقعیلت وادار کلرد  اسلت

ساختار اشتغال و کار داشته  ازجملهرراا ساختاری، مرار متفاوتی بر امه ابعاد زیستی ساکنان ش

اجتماعی و -بین ساختار اقتصادی هیدوسوای که رابطه است است. تمام این مسائل باعث شد 

مختلف جغرافیایی شکل بنیلرد ففنلی  یاامکاناشتغال و بیکاری در  مسئلهفراننی جوامع و 

فقلر شلرری در  یااچرر  (. اسکان غیررسمی یکی از بارزترین00 ، ص.9911و مایل افشار، 

 یااسلکونتنا ، ینینشلهیحاشکه با عناوینی امچلون ست بیشتر شرراای مراجرپذیر کشور ما

 .شللودمللی نیللز شللناخته اللانیاخللودرو، مسللکن نابرنجللار و اجتماعللا  ملللونکی و ماننللد 

از  ترنییپا، از لحاظ کالبدی در حدی اندافتهیکه در این نواحی از شرر استقرار  ییااسکونتنا 

. مردم ساکن در این نواحی نیز به عللت استند شد  برای ار منطقهاستاندارداای تعریفسطح 

ایلن  .کنندمیزندگی  زیرساختی و خدما  شرری با سطح نازلی از کیفیت، گذران یااضعف

احسلاس و بلا  یانزواطلبل ،از لحاظ فراننیوجود دارد:  ااسکونتنا ساکنان این اا در ویژگی

فقلر، اشلتغال  ،، از لحاظ اقتصلادیییرگرایتقدپریشانی و  ،ی و بیناننی، از لحاظ روانیغریبن

ی سیسلتم خلدما  یارسلانفقدان یلا  ،شغلی، از لحاظ برداشتی یرباتیب و در بخش غیررسمی

 و ااسلنتاویلت قلومی، پایبنلدی بله  ،برداشتی و درمانی، مب شرب و از لحلاظ اجتملاعی
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 خصلوصبهو  کلم، درمملد یسوادکمو  یسوادیبفقدان تخصص،  اا، خانواد  گسترد ،ارزش

 (.99 ، ص.9961فپورموسوی و معصومی،  ینینشهیحاشفرانگ مستقل 

مرلاجران روسلتااا و  :شلوندملی از دو گرو  عملد  تشلکیل یررسمیغساکنان اجتماعا  

ست که درممدی منان اشرری. وجه مشترک ار دو گرو ، کم درممدکمشرراای کوچک و طبقه 

و نداشلتن شلغل  یکلاریبتوان زندگی در محل اولیه اقامت خود را به عللت  است سبب شد 

خلود در شلرر  ازیلموردنمسلکن  نیتلأممناسب و درممد کم نداشته باشند و امچنین قادر بله 

و نیز دستیابی بله  برااجار به علت ارزانی نسبی قیمت زمین و مسکن و  رونیازا ؛اصلی نباشند

؛ (91 ، ص.9911مورند فقلادری و امکلاران، می روی یررسمیغرتر شغلی به نقاط امکانا  ب

توان در جران امروز، از طریق سیاست تخریب و تخلیه اجباری اسکان غیررسلمی می بنابراین

و  نانلهیبواقعحقوق بشلر دانسلته شلد  اسلت و منچله  نیتریاهیپا مطرود و خلاق که از کاملاً

مداراگرایانه یا اصلاح تدریجی در مسیر یکپارچنی با شرر  حلرا رسد، می به نظر دوستانهنوع

که - ااسکونتنا براساس بسیج سرمایه درونی این  یحلرا گام برداشت. چنین  ،است« رسمی»

بخش عمومی فکر  یکنندگلیتسرو با یاری و  -من نیروی کار جوان و با اننیز  است نیترمرم

بخشلی از  عنوانبله(. امیلاری و خودیلاری 996 ، ص.9910 شد  است فپاسخی و امکاران،

 درمملدکم یالاگرو اسلتوار اسلت کله  فلر شیپمسکن حداقل و کار، بر این  یاااستیس

و امکلاری دارنلد  یجمعدسلتهو دسلتیابی بله شلغل، فعالیلت  وسازساختشرری در فرایند 

محلی  مسلاعد، منلابع ملالی،  عوامل مختلفی ازقبیل ازمنجاکه(. 1 ، ص.9910فخدائی و میر ، 

مناسب فناوری اطلاعا  و... بر عملکرد و پایداری  یریکارگبهاای بازاریابی و فروش، فعالیت

از  (.060، ص. 1096، 9فراچ وااتلاک باید به من توجله کلرد ،دارند ریتأرخرد  یوکارااکسب

افی و مد  مانلدگاری درممد ک ازجمله ؛مشاغل پایدار حداقل پانزد  مشخصه دارند ،نظر یونید

ایسلتایی و تناسلب من بلا تخصلص. نداشلتن توسعه مستمر کمی و کیفی و  ،سال پنجبیش از 

و تخصص افراد، تطبیلق بلا اسلتاندارداا، تنلوع  ااییتواناتناسب با  یااشاخص ،علاو  بر من

ژی ملواد اولیله، وجلود تکنوللو نیتأم، ستیز یمحبودن، تناسب با  زااشتغالمحصول نرایی، 

مناسب، وجود نیروی انسانی متخصص، قابلیت صلادرا ، وجلود ظرفیلت مناسلب و خلالی، 

                                                            
1. Rauch & Hatak 



 و یکم ای                                         شمارۀ چرلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      10

 

تلوان بله من ملی ای مناسلب رااز محصول و وجود مزیت منطقله یریگبرر تمایل مشتریان به 

 نیتلأممنلابع ملالی،  نیتلأم، شلد تمامرا باید در قیملت  وکارکسبپایداری  یاامؤلفهافزود. 

، ضلرور  توجله بله تیلظرفاز حلداکرر  یریلگبرر از تکنوللوژی،  یریگر برنیازاای بازار، 

شللدن و ارزیللابی و نظللار  مشللاغل، تخصصللی یداسللازمانبالادسللتی مشللاغل،  یاللاحوز 

 (.901، ص. 1000، 9فمیدیس جو کردوجست

در میلان زنلان بلیش از  یسلوادیبلف یسلوادیباا به علت ساکنان این سکونتنا  درنتیجه،

 عمدتاً یررسمیغ ینداشتن مرار  کافی و سرمایه، پس از استقرار در سکونتناا(، مردان است

ویژگلی سلاختار  نیتلرمرم رونیلازا ؛اشتغال دارند یررسمیغدر مشاغل کارگری یا در بخش 

اما با وجود منکه خانواراا دستمزداای  ،غلبه طبقه کارگر است ،یررسمیغ یاامکاناجتماعی 

تواند با دستیابی بله می مورند، سطوح درممدی خانوارمی اقل به دستحدبه حداقلی یا نزدیک 

با وجود منکه ایلن  رونیازا ؛افزایش یابد وقتپار درممداای بیشتر از طریق اشتغال در مشاغل 

 کارگرنشین با سطوح پایین درممدی است، وضعیت زندگی خانواراا برتلر از قبلل عمدتاًنقاط 

خانواراا، عامل مرمی در جذب بیشتر مراجران به  یاانهیازدرممد و  برابر باًیتقر. موازنه است

 درمملدکماما تمرکز گروای از افراد  ،شودمی محسوب یررسمیغو توسعه اسکان  اامکاناین 

به تسل  فرانگ فقر در  ،و تنوع اجتماعی ندارد داردترکیب اجتماعی نامتعارف ای که نقطه در

انجاملد کله خلود ملی از جامعه متوسل  و مرفله درممدکممردم  ازای محله و جداگزینی تود 

طبقلاتی را بله درون یالاتماسطبقاتی و افزایش تعاملا  و بین یااتماسکااش تعاملا  و 

مرجع در مناطق فقیرنشین به تمرکز  یااگرو  عنوانبهکااش نقش طبقا  متوس   .دنبال دارد

تلوان از میکه  فقیرنشین منجر خوااد شد یاالهمحدر  زاجرم فرانگخرد  یریگشکلفقر و 

 بربود اشتغال در این مناطق گام برداشت.راستای محلی در  وکارکسبطریق ایجاد 

بلا میلزان  ،شلرر نیمله جنلوبی کشلور نیتربزرگمرکز استان فارس و  عنوانبهشرر شیراز 

سلعدی در رشد طبیعی جمعیت مواجله اسلت. محلله شلررک  زیادمراجر  و نرم  چشمنیر

قلرار  9اقع شد  اسلت. ایلن محلله در منطقله و شیرازشرقی شرر  استان فارس و در محدود 

خیابان نارنجستان، بلوار نیسلتان و خیابلان  هبلوار نارنجستان و از جنوب ب هگرفته و از شرق ب

                                                            
1. Aidis 
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ن امرلاجر .مجاور  دارد نیستان، سعدیه اایلهنیستان سی و اشتم محدود شد  است و با مح

اجتملاعی و بلا توجله بله -با توجه به توان اقتصادی ،این شررکدر مرحله ورود به  درممدکم

بله شلکل  عملدتاًدر بخش رسمی و قانونی شرر،  اامنجذب  برایساختاری  یااتیمحدود

 در این محلله. اندافتهیدر حواشی و خارج از محدود  قانونی و رسمی شرر اسکان  یررسمیغ

 ایبر سمیر شغل ینینشلهیحاش یااخانواد  بیشتر کهوجود دارد  مدو درم سمیر شغل انفقد

 یگذارهیسلرماو  و تخصلص ر مرا فاقد عموملاً ادفرا ینا نولچو  ندارند دخو شمعا نیتأم

 ی،گریتکد ،یفروشللکوپن ،یفروشللدست مرل مجرمانهگللاای و  ذبکا مشاغل به اسللتند،

 یاللللارمام برحسب .مورنلللدیمللل لکلیا  باومشرو  رمخد ادمو وشفر و خریددزدی، بالهز

وجلود ه ینلد باعلث بلافراین که  استند شغلفاقد  مناطق ینا ادفراز ا دییاز دلصدر ،دولموج

ک سلعدی ممدن مشکلا  و معضلا  متعدد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فراننلی در شلرر

. چنانچه تدابیر مناسب و برنامه اصولی برای کنترل و بربود (9916فرحمانی،  شیراز شد  است

ه و موجلب بل یابلدمیصور  ننیرد، روز به روز معضلا  گسلترش  وضعیت شغلی و کاری

 یالایناانجلار ،طلور خلاصلههبزاکاری، جرم و جنایت و بل امچون وجود ممدن پیامداایی

ریلزان شلرری در الدایت و نظار  مدیران و برنامله نبود کنترل وفقدان اجتماعی و درنرایت 

من را رالا  مسئلهتوان به امید حل خود به خودی این بنابراین نمی ؛ساماندای شرر خوااد شد

پاسخنوی من بود. این احتملال نیلز وجلود  کاریاکند و با برخورد مقطعی، گزینشی و پر کرد

روی باشد و درنتیجه به دنباله مسئلهنسنجید ، خود مشوقی برای گسترش  یاامداخلهدارد که 

 ویلژ هاصلاحی بل یاابرنامهبنابراین در اینجا  ؛اا ختم شودو نه ادایت و کنترل من اااز اتفاق

اامیلت و  بنلابراین شلوند؛یمر  گریزناپذیر مطرح ضرو عنوانبهمحلی  یوکارااکسبایجاد 

محللی در افلزایش اشلتغال  وکارکسلبنقش توسعه ضرور  پژواش حاضر در من است که 

امکللان  ،عوامللل بللا شناسللاییو  کنللدبررسللی را شللررک سللعدی شللیراز  نینشللهیحاشمنللاطق 

رالایی از  بلرایر اران عرصه شلرذگریزان و سیاستبرای برنامه یزیربرنامهگذاری و سیاست

 این معضل را فراام کند.

https://balad.ir/maps/shiraz/saadiyeh
https://balad.ir/maps/shiraz/saadiyeh
https://balad.ir/maps/shiraz/neyestan
https://balad.ir/maps/shiraz/neyestan
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 تحقیق نظری مبانی و تحقیق ۀپیشین. 2

 ؛انللدکرد  ئهارا ینینشللهیحاشاز  دیمتعد یفرتعا یشرر مسائل نشناسارکاو  اننظرصاحب

 زنلدگیشرر اقتصلادی  ود محددر  که استند کسانی نیناللنشیهللحاش دللندار  دلعقی یلبرخ

 فتصر یندافررا  حاشیه مزابرم لزرچا .ندانشلد  جتماعیو ا دیصاقتا منظا بجذ لیو ،کنندیم

. ستا نستهداراای برای ماندن در شرر و پیدا کردن کلار  ومسکن  تریه قصد به یشرر حیانو

 یااقطب یسو بهو  کَنللدمی خویش  گارا از زاد ادفرا ینا یررلللش  فاو ر نشینی شرر بهذجا

 برتر نندراگذ رمنظوبه که استند یللانیستایرو رانم تربیشللو  کشللاندیمللاا زارباو  صنعتی رکا

 خیزمجر ،منیتا نبود نچو صافیاو ینینشهیحاش برای یتعبیربه ؛شوندیم شرراا ایرا ندگیز

 ممفرو نتیجهدر ؛(9، ص. 9916 فملرادی، تلوان نلام بلردملی من املن بلرای بزاکلاران راأو م

 یلفراننو  اعیلجتما دی،القتصا ،فضایی  ودمحددر  که ستا کسانی متما شاملی نینشهیحاش

 کاملللاً یشرر جامعهاز  اللامن معیشتو  نسکاا  نحو لیو ،نددار سکونتو  رولللحض ررلللش

 .(9، ص. 9916مرادی، اند فنشد اماانگ  یشرر جامعه با متفاو  است و

 علل ینینشللهیحاش  پدید دیجاا صخصودر کلیر: بهطوینینشللهیحاشعلللل ایجللاد پدیللد  

 دنبوزیلاد  -1 ،ارخانو پایین درمملد سطح -9 اند از:عبار  علل نیترمرم است. مؤرر یمختلف

، 9911بیکاری و فقر فاحمدی،  -0 و ر جاا نیاگر- 9 ،سمیر وسازساخت ازینهو  مینز یبرا

 .(19 ص.

 عنوانبلله که مانیدمر تلوان گفلتمللی یستی:ز ی اشرو  ننشینا حاشیه نشینی یالایژگلیو

 هللب ندلش لغولمش وای حاشیه ندگیز دنکر رختیاا با حقیقتدر ،اندشد  ناختهش نینشهیحاش

 ماا ،استند شرر بطندر  یا رکنادر  ننام .انلدزد  رقلم را یاهیحاشلسرنوشتی  حاشیه یااشغل

 سرچشمه یشرر فرانگاز   گا  خصوصیا یناکلله  ندداررا  دخو تص بهلللمخ یاللایژگللیو

 یا ستهد ار نیز اردمواز  رییاللللبسدر  .اسلللت  شد تلفیق شخوی ستاییرو فرانگ باو  گرفته

 نیزرا  خویش ریمعما  شیو حتی  گاو  فرانگ ،رسلوممداب و  ،اندممد  که محلی اراز  و گر

الا ایلن بله تلوانیم ینینشهیحاشاای شاخصهترین مرماز  بنابراین ؛اندداد  لنتقاا هلنقطمن  به

گیلری گوشله -1 ،مسئول به نیازاای محلله یااسازمانایی اعتنو بی یتوجربی -9 اشار  کرد:
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مسکونی رو بله ویرانلی، فرسلود  و بلا تجریلزا   یواحداا -9 و شرری اایمردم از جریان

 (.19، ص. 9911فاحمدی،  ناقص

در منلاطق  عمومی یاایژگیو ،ینرد نناایاز : نینشلهیحاشدر مناطق  عمومییاایژگیو

فقلدان -9 پایین بودن سطح برداست عمومی و سلامتی -1مطلوب مانند سیمای نا نینشهیحاش

اعتیلاد قابلل  -0خاص مناطق کوچک  یاافرانگوجود خرد  -0شغل رسمی و درممد کافی 

 (.19، ص. 9911فاحمدی، است مشااد  

 صدو در کماتر ار،خانو بعددارای  نینشلهیحاش : مناطقنینشهیحاش مناطق جمعیتی رساختا

 در،ما ر،پداز  کلللمتش دیاللیز ادرللفو ا استند یشرر مناطق سایر ایسه بادر مق زیادی شدر

 یک طبق .کنند ندگیز سقف یک یرو ز ودمحد ایللللللیفضدر  ،یکدنز نبستنا  گاو  انندزفر

مترمربلع  0/1درصد از این خانواراا در یک اتاق با زیربنای  69 ،ایران در  دلشیلسربر هلنمون

ساخته  مترمربع 0/96 زیربنای باید با قالتا ارد،تاندلسا میاننین قطب کهحالیدر ؛کنندمی زندگی

 .ستا  شد تشکیل انجوو  اننوجو سنی یالاگرو  از بیشترترکیب جمعیتی اجتماعا   .شود

 ننام بیندر  ییاجدو  است یامسردرون صور به غالباًو  کم سنیندر  نیز ننام زدواجابیشتر 

 (.0 ، ص.9911 قادری،شود فیمدید   ر ندبه

در  دانمر شغلی رساختا. اسلت دقتصاا ،: مسئلهینینشهیحاشاز  ناشی یااسیبم نیترعمد 

 بذاللک اغللمش یفروشدستداری، ز مغا ،نندگیمزاد، را مشاغل ی،گررکا نینشهیحاش مناطق

 ،کلیطوربه .ستااا چراررا  سر در اللیو د یفروشدست ،شیوفر رسینا ،یفروشکوپن رلنظی

. داردغلبه  نینشهیحاش نساکنا نمیادر  مینیزیرو ز  یالغیرس ذب،کا ،ناسالم، قانونی غال غیراشت

 بخلش در لشتغاا یللمعن هلب دیالقتصا ینینشهیحاش نوعی دخو بطندر  نشینی حاشیه معموالً

، ص. 9911فاحملدی،  دارد پیرا در  یشرر دقتصاا سمیر منظادر نشلدن بجذو  یررسمیغ

00.) 

با موضوع کلم  دربارنشان داد  است که منابع مرتب  علمی  پژواش سوابق نظریو  پیشینه

 اشار  شد  است. 9منابع مرتب  با موضوع پژواش در جدول  نیترعمد  است. به برخی از
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 . پیشینه و سوابق نظری پژوهش1جدول 
 نتایج  نویسندگان

کریمیان بستانی و 

 (9911ف امکاران

در  مؤررتحلیل عوامل 

 یوکارااکسبارسازی پاید

اای خرد سکونتنا 

غیررسمی فمورد مطالعه: 

 محله شیرمباد زاادان(

خرد شرری به علت برخورداری از  یوکارااکسبتوسعه مشاغل یا 

رو هماایت و مزایای خاص، با استقبال متخصصان توسعه شرری روب

ترین رااکار که برخی متخصصان من را مرمایگونهبه است؛ شد 

 .گیرنداای غیررسمی در نظر میتوسعه سکونتنا  برای

رزمجو و مقصودی 

 (9916ف

طراحی النوی پایدارسازی 

خرد  یوکارااکسب

اجتماعی مددجویان کمیته 

 امداد خمینی فر (

خرد اجتماعی  یوکارااکسبمستقیم بر پایدارسازی  ریتأربیشترین 

مل مداخله عوا ،است. دومین متغیر 96/0مربوط به راابرداا با شد  

با ای ریرگذاری منفی است. عوامل زمینهأدارای ت 96/0گر با شد  

ریرگذاری مربت و أدارای ت 90/0ی با شد  و عوامل علّ 91/0شد  

 .استندخرد اجتماعی  یوکارااکسبمعنادار بر پایدارسازی 

 (9916مرادی ف
طراحی النوی بربود محی  

 وکار شرر تررانکسب

وکار شرر ترران را ی مؤرر بر بربود محی  کسباین النو عوامل محیط

المللی، شناسایی و در چرار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین

کنندگان، بازار تأمین، محی  خرد یاامؤلفه .بندی کرد  استطبقه

 ،محی  کلان یاامؤلفه .کار، بازار اعتبار ، رسانه و مشتری استند

، (یریت مراجرعوامل کلان فراننی، عوامل جمعیتی فمد

 .محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی استندزیست

فراننی، سیاسی، فناوری و  یاامؤلفه نیز المللمحی  بین یاامؤلفه

 .استند.نوموری و قانونی 

قادری و امکاران 

 (9911ف

عوامل  ریتأرتحلیل 

اقتصادی و اجتماعی در 

گیری مناطق فرایند شکل

و رااکاراای  نینشهیحاش

رویارویی با این پدید  با 

 کید بر توانمندسازیأت

-اجتماعی یااشالود ناامااننی در  ،ینینشهیحاشعلت بروز 

 یااینابرابر اا،تشدید تناقض ،اقتصادی جوامع شرری و روستایی

و مدیریت  یزیربرنامهطبقا  و قشراای اجتماعی از یک سو و نبود 

 .استصحیح از سوی دینر 
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 نتایج  نویسندگان

اد  و سع

 (9916زاد  فدانش

بندی شناسایی و رتبه

بر پایداری  مؤررعوامل 

در طبقا   وکارکسب

مطالعه فمشاغل خرد 

موردی: کمیته امداد خمینی 

 (فر ( استان مازندران

بالاترین اولویت برای گزینه دسترسی به منابع مالی مناسب مربوط به 

گزینه نقش ترین اولویت برای معیار مالی و اقتصادی و پایین

حمایتی و بازاریابی مربوط به معیار محصول و بازار  اایدستنا 

 .است

 (9916امیدوارفر ف

نقش مدیریت شرری در 

کید أبا ت نینشهیحاشمناطق 

 بر ایران

با  نینشهیحاشنقش مدیریت شرری در مناطق »عنوان  بادر پژواشی 

 پدید  نامطلوب یریگشکلدر که دریافت  «کید بر ایرانأت

ایران عوامل مختلفی  ازجملهتوسعه در جوامع درحال ینینشهیحاش

عواملی چون رشد جمعیت، مراجر ، مسائل  ؛اندبود دخیل 

 قانونی. یااچارچوباقتصادی، 

پاسخی و امکاران 

 (9910ف

رااکاراای خودیاری 

اای غیررسمی سکونتنا 

نمونه موردی: محله ف

 (مباد شرر سنندجعباس

شغلی و کسب  یاافرصتتدابیر برای ایجاد  ،داما اق نیترمرماز 

رسانی نیز است که در کنار من امر مموزش و مگاای بدرممد مناس

کند. برای تحقق این مرم مشارکت دادن می را ایفاای نقش عمد 

 امری اساسی شانیزندگن به ار طریقی در امر بربود وضعیت اساکن

یردولتی و ادایتنری و دولتی و غ یاامساعد که امنام با  است

بستر موجود، توسعه تدریجی و مدوام  یاالیپتانس کردنجرتمند 

 پوشاند.می سکونتنا ، جامه عمل به خود

گیبسون و امکاران 

 ( به نقل از1090ف

 تئودوراکی

تأریرا  مستقیم و 

غیرمستقیم بر بربود 

 کارمفرینانه یااتیفعال

یرند  مقررا  تنظیمی، دربرگ اااستیساین  ،نشان دادندمحققان 

میزبانی،  یاااستیسمرتب  با مشتری،  یاااستیسحمایتی، 

، راابردی و حکمرانی یگذارهیسرماداند ، ارتباط یاااستیس

 .استند دیجیتال

پاپی لایا و 

 (1090امکاران ف

 وکارکسبربود محی  ب

 شرری در امیون اندونزی

 وکارکسبافزایش که باعث شناسایی کردند عواملی را محققان 

وری، ارائه مموزش برای تقویت منابع انسانی، مون: ارتقای شودیم

راابرداای بازاریابی و  مالی، حمایت برای یااتیحمافراام کردن 

 وکاراا با یکدینر.اجاز  مشارکت کسب
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 نتایج  نویسندگان

گابریل و امکاران 

 (1090ف
 به نقل از مارک من

کنترل ازینه برای پایداری 

 رکاوکسب

اای اجتماعی و مسئولیت که به این نتیجه دست یافتندمحققان 

محیطی دارای مزایایی مانند جذب و حفظ کارکنان با کیفیت زیست

محیطی و بربود ایمنی کارکنان، برداشت و بالا، کااش حوادث زیست

اای عملیاتی، بالابردن تصور کارکنان وری و کااش ازینهبربود برر 

اجتماعی و درنرایت مگا  بودن با مفروم  گذارانبا مشتریان و سرمایه

مناسب  وکارکسبمستقیم ارزش بازار و درممد برای کنترل پایداری 

 است.

 (1091کلاول ف
بر ارتقای  مؤرروامل ع

اشتغال روستایی در جنوب 

 نیجریه

به این نتیجه رسید که متغیراایی مرل مموزش و پرورش، انداز  محقق 

 تمرب ریتأراا گذاری  و میزان سرمایهمزرعه، حمایت اعضای خانواد

 .اندداشتهر ایجاد اشتغال روستایی ب

ریچر  و 

مونیسیپالیتی 

 (1006ف

بررسی عوامل مؤرر بر 

وکاراا در محی  کسب

 شرر کویتز تاون

این عوامل شامل مواردی ازقبیل شفافیت در نظام مالیاتی مجوزاای  

اندازی در را و امچنین مباحث زیرساختی  وکارکسباحدا  

 .استند وکارکسب

 

 شناسی تحقیقروش .3

ادف تحقیق کاربردی است. نوع تحقیق در این پژواش توصیفی از نلوع عللی و معللولی 

جامعله مملاری  و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شلد.است  است. روش تحقیق میدانی

ی الاباز ررک سلعدی در طلول ش نینشهیحاششرروندان ساکن در منطقه  امه ،مطالعه حاضر

. حجم نمونه پس از بررسی و مطالعا  اولیه با استفاد  از فرمول کلوکران بودندزمانی مختلف 

محلی در افزایش اشلتغال  وکارکسبنقش توسعه  ،مطالعهادف محاسبه شد. با توجه به اینکه 

گیلری روش نمونهاا از شررک سعدی شیراز است، در انتخاب نرایی نمونه نینشهیحاشمناطق 

غیرتصلادفی ادفمنلد  صلور بهمماری در این پلژواش  جامعه ای تصادفی استفاد  شد.طبقه

 110شلد  بله تعلداد ی تکمیلااپرسشنامه. شدای و تصادفی توزیع خوشه یریگنمونه شکلبه

 ای در ایلنمطالعلا  کتابخانلهاز . در ابتدا شد SPSSو اطلاعا  وارد برنامه  شد دریافتعدد 

منلابع حلاوی  گردموری اطلاعا  در زمینه مبانی نظری و ادبیا  تحقیق موضلوع برایقسمت 

. تحقیقلا  شلدو اینترنلت اسلتفاد   ازیلموردنی الاکتابای، مقالا  فارسی و لاتین، کتابخانه
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و اطلاعا  برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه  ااداد موری منظور جمعمیدانی در این قسمت به

محلی در  وکارکسبشناختی و نقش توسعه اای جمعیتشد که شامل سؤالا  ویژگیاستفاد  

 شررک سعدی شیراز بود. نینشهیحاشایش اشتغال مناطق زاف

محللی در  وکارکسلبتوسلعه نقلش » با عنوان ایبرگرفته از پرسشنامه پژواشپرسشنامه 

ساخته شلامل مه محقق. پرسشنااست «شررک سعدی شیراز نینشهیحاشافزایش اشتغال مناطق 

صور  مقیاس طیلف لیکلر  ارائله هکه ب است مالی و ترغیبی، زیرساختی-اای حمایتیگویه

شود. توسلعه نقلش می : خیلی زیاد تشکیل0: خیلی کم تا 9که از  دارد و پنج طیف است شد 

 16شررک سعدی شیراز با اسلتفاد  از  نینشهیحاشمحلی در افزایش اشتغال مناطق  وکارکسب

(، 90تا  9الا  ؤگویه فس 90با استفاد  از  ترغیبی-شود که عوامل حمایتیمی گیریگویه انداز 

گویه  90(، عوامل مالی با استفاد  از 91تا  99الا  ؤگویه فس 1با استفاد  از  یرساختیزعوامل 

توجه  ( توس  پاسخنو با16ال ؤفس یانیپاو در گویه  شودمی گیری(، انداز 11تا  96سؤالا  ف

 شود.می بندیداند  اولویتبه اطلاعا  عمومی پاسخ

شلد   دییلتأروایی پرسشنامه با استفاد  از نظرا  اساتید رشته جغرافیلا خلوب ارزیلابی و 

پایلو  با استفاد  از  صور بهعدد  96موری است. پایایی این پرسشنامه پس از توزیع و جمع

میلزان ملفلای کرونبلام برابلر  11نسلخه  SPSS افزارمزمون ملفای کرونبام و با استفاد  از نرم

 ممد. دسته ب 66/0

دردسترس بله تعلداد  شکلبهغیرتصادفی ادفمند  صور بهجامعه مماری در این پژواش 

عدد که در جدول ممد  است،  960تناسبی و تصادفی به تعداد  یریگنمونه صور بهعدد  990

 د.موری شجمع شد میلتک یااپرسشنامه. بعد از مدتی شدتوزیع 
 

 . نحوه توزیع پرسشنامه2جدول 

 تعداد پرسشنامه تعداد کل در شیراز نشینانتعداد حاشیه

 10 نفر 900 بخش یک

 90 نفر 100 بخش دوم

 60 نفر 000 بخش سوم

 00 نفر 100 بخش چرارم
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 تعداد پرسشنامه تعداد کل در شیراز نشینانتعداد حاشیه

 0 نفر 60 بخش پنجم

 960 9090 مجموع

 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 1. 3

مملار  یالاروشاز  اانمونلهممد  از دستهب یااداد ین پژواش برای تجزیه و تحلیل در ا

 یالاروشپلژواش در  یالاداد منظور تجزیله و تحلیلل باطی استفاد  شد. بهنتوصیفی و است

اسلتنباطی  یالاروشاسلتفاد  شلد. امچنلین در ای توصیفی از فراوانی، درصد، نمودار دایر 

و نیلز  11نسخه  SPSSافزار اا از نرمحجم نمونه و متجانس بودن گویهمنظور مناسب بودن به

-یلرملی-. از مزمون کیزرشداستفاد   19نسخه  AMOSافزار نرم به کمکمزمون تحلیل مسیر 

منظور پی بردن به امبستنی برداری و از مزمون بارتلت بهپی بردن به کفایت نمونه برایالکین 

بله کلار مزمون فریدمن نیز تبلیغا   یاامؤلفهبندی بندی و رتبهبقهاا استفاد  شد. برای طگویه

 .رفت

 محدودۀ موردمطالعه. 2. 3

واقع شد  است. ایلن  شیرازشرقی شرر  محله شررک سعدی در استان فارس و در محدود 

نارنجستان و از جنوب بلا خیابلان نارنجسلتان،  قرار گرفته و از شرق با بلوار 9محله در منطقه 

 نیسلتان، سلعدیه اایبلوار نیستان و خیابان نیستان سی و اشتم محدود شد  است و با محلله

ی، مب زننی و قسمت جنوبی کو  بملو و در جنلوب من بللوار در شمال سعد .مجاور  دارد

سرداران و شیراز و در شرق، بخش خرامه و روستای بردج در غرب من الم کلو  برمفتلاب و 

دقیقله علر   10درجله و  90شررک سعدی با مختصلا  جغرافیلایی  چرل مقام قرار دارند.

متلری از سلطح دریلا بلا  9000دقیقه طول شرقی در ارتفلاع حلدود  11درجه و  91شمالی و 

 اکتار، تقریباً در شمال شرقی شیراز قرار دارد. 991وسعتی معادل 

 

https://balad.ir/maps/shiraz
https://balad.ir/maps/shiraz
https://balad.ir/maps/shiraz/saadiyeh
https://balad.ir/maps/shiraz/saadiyeh
https://balad.ir/maps/shiraz/neyestan
https://balad.ir/maps/shiraz/neyestan
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 های تحقیقیافته .4

 ممد  است. 9اای ممار توصیفی متغیراای پژواش در جدول شاخص
 

 
 . موقعیت موردمطالعه تحقیق1 شکل

 

 شدهشناختی نمونه مطالعهجمعیت یهایژگیو .3جدول 
 درصد اوانیفر گروه متغیر

 سن

 10تا  90

 90 تا 10

 00تا  90

 00 تا 00

 بیشترسال و  00

 کل

06 

19 

00 

91 

91 

110 

10.16 

90.00 

96.09 

90.00 

99.60 

900 

 جنسیت

 مرد

 زن

 کل

900 

910 

110 

09.10 

06.11 

900 
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سن افرادی که بلین  به لحاظکه  بود نفر 110 شد ، نمونه مطالعه9با توجه به نتایج جدول  

سلال  00تلا  90، بین 19سال فراوانی  90تا  10، بین 06دارای فراوانی  ،سال داشتند 10تا  90

. بودنلد 91دارای فراوانلی  بیشلتر و سلال 00و  91سلال فراوانلی  00تلا  00، بین 00 یفراوان

  .بودند زن نفر 910و  مرد نفر 900، جنسیت براساس

 هادادهآماری  لیتحل .5

را در ایلن  9 از بیشلتربلا ارزش ویلژ   شد  کللینیاریانس تبیو ،0جدول نتایج حاصل از 

کللل از درصللد  009/60ع وداللد کلله درصللد واریللانس مزمللون و درمجمللمللی مزمللون نشللان

 کند.می مزمون را تبیین یااانسیوار
 

 شدهتشریح یهاانسیوارنتایج  .4جدول 
مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

 مقادیر ویژه عوامل استخراجی

 بدون چرخش
 مقادیر ویژه

فه
مؤل

درصد  ها

 تجمعی

درصدی 

از 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

درصد 

 تجمعی

درصدی 

از 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

درصد 

 تجمعی

درصدی 

از 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

 9عوامل  060/6 111/99 111/99 060/6 111/99 111/99 006/6 601/11 601/11

 1عوامل  011/6 969/10 611/00 011/6 969/10 161/01 061/0 601/96 600/06

 9عوامل  000/1 069/1 009/60 000/1 069/1 009/60 090/0 116/96 009/60

 

 نشان داد  شد  است. 9شکل شیب دامنه متغیراا در این مزمون در 
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 استخراجی یهاعاملنمودار اسکری و مقادیر ویژه  .1 شکل

 

را کسلب کردنلد و  9بیشتر از ادیر ویژ  عامل مق 9 تنرا ،دادمی نشان 9شکل طورکه امان

 دست موردنلد. بلا توجله بله نقطله عطلف نملوداره یک را ب کمتر ازمقادیر ویژ   ااعامل بقیه

مقدار ویلژ  عاملل  شود،میمشااد   6طورکه در جدول عامل را پیدا کرد. امان 9 توان اینمی

 شود.می درصد کل واریانس را شامل 90 باًیتقرکه  است 6 اول حدود

 را نشان داد  است. اایژگیوشد  در این اای بارگذاریگویه 0جدول 
 

 ترغیبی-حمایتی . مقادیر بار عاملی5جدول 

 نام گویه ردیف
مقدار بار عاملی 

 هر گویه

9 
ی باعث توسعه اجتماع یسازمیتصم ندیشررک در فرا نینشهیحاشمشارکت شرروندان 

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسب
110/0 

 166/0 ینیکارمفر یااشبکهو  ینیفرانگ مشوق کارمفر و افزایش جادیا 1

9 

و  یگروا یفرد یاامموزش مرار  بانیپشت ینرادااف بانیپشت ینراداا شیو افزا جادیا

و  یرکا یداداایخلق رو یارائه خدما  اجتماعف یشغل یاامرار  جادیا ی( وتیریمد

و  وکارکسبباعث توسعه  (در منطقه سعدی شیراز کار جادیا نهیدر زم یمموزش یاابرنامه

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشافزایش اشتغال در مناطق 

119/0 

 109/0 سعدی نینشهیحاشدر منطقه  وکارکسب به فعالان یبخشو منزلت میتکر 0
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 نام گویه ردیف
مقدار بار عاملی 

 هر گویه

0 
 وکارکسبباعث توسعه  ااتیمسئول یواگذار ی ودر سطح محل یداسازمانخود شیافزا

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق 
669/0 

6 
شررک سعدی شیراز باعث توسعه  نینشهیحاشدر منطقه  خانمانیب تیتوجه به جمع

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسب
609/0 

1 

 یبرا انیاصناف کسبه و بازار زیو ن یمحل یامنائتیبه ا یشرردار ارا یاخت ضیتفو

سعدی باعث  نینشهیحاشو  محله اسیدر مق یاصناف و توانمندساز یداسازمانخود

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبتوسعه 

016/0 

6 

به فعالان و  یبخشتبه منزل دیمحصولا  و خدما  تأک ضیتعو و غیامکان تبل تسریل

 و افزایش اشتغال وکارکسبی باعث توسعه سعد نینشهیحاشدر مناطق  یوکارااکسب

  .شودمی

061/0 

1 
مداب و رسوم باعث  و توجه به فرانگ کوچک یوکارااکسبتوسعه  یساز فرانگ

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبتوسعه 
010/0 

90 

این  .کندمی محلی با توجه به سلایق محلی براساس تصمیما  تغییر وکارکسبتوسعه 

ریرا  تصمیما  خود أت شود ومی افراد محله سعدی ویژگی باعث تقویت روحیه جمعی

در مناطق  و افزایش اشتغال وکارکسبو باعث توسعه  را بر جامعه احساس خوااد کرد

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش

001/0 

 

 نلدیشلررک در فرا نینشلهیحاشمشارکت شرروندان » ،دادمی نشان 0طورکه جدول امان

 نینشلهیحاشو افلزایش اشلتغال در منلاطق  وکارکسلبی باعث توسلعه اجتماع یسازمیتصم

محللی  وکارکسبتوسعه »یه و گو نیترمرم 110/0با بار عاملی  «شودمی شررک سعدی شیراز

این ویژگلی باعلث تقویلت روحیله  .کندمی با توجه به سلایق محلی براساس تصمیما  تغییر

 ریرا  تصمیما  خود را بر جامعه احساس خوااد کردأت شود ومی افراد محله سعدی جمعی

 شلررک سلعدی شلیراز نینشلهیحاشو افزایش اشلتغال در منلاطق  وکارکسبو باعث توسعه 

 .ندبود ترغیبی -گویه در بین عوامل حمایتی نیترتیاامکم 001/0 با بار عاملی «شودمی

 بلاًیتقرکله  است 0 مقدار ویژ  عامل دوم حدودشود، میمشااد   6طورکه در جدول امان

شلد  در ایلن الای بارگلذاریگویله 6 جلدول. شلودملی کل واریانس را شلامل از درصد 96

 ست.را نشان داد  ا اایژگیو
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 یرساختیز عوامل مقادیر بار عاملی .6 جدول

 نام گویه ردیف
مقدار بار 

 عاملی هر گویه

9 

تعامل  تیفعال یبرا یمحل یاصل یااابانیو خ یدر مرکز محله سعد یتجار یکاربرد گسترش

ی باعث توسعه در سطح محل یعموم یچه برتر اصناف گوناگون و خلق فضااا و مشارکت ار

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشیش اشتغال در مناطق و افزا وکارکسب

616/0 

1 
باعث  اارساختیجانبه زبربود امه و ااتشکلو  اایتعاون جادیو ا وکارکسب یفضا بربود

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبتوسعه 
111/0 

9 
و افزایش  وکارکسبی باعث توسعه و خدمات یدیحصولا  تولم یبرا یلیتبد عیصنا جادیا

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشاشتغال در مناطق 
160/0 

0 
و افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبباعث توسعه  ونقلحمل یاارساختیاز ز یبرخوردار

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش
611/0 

0 
و افزایش  وکارکسبو ایجاد ترسیلا  فیزیکی باعث توسعه  مناسب یبه ابزاراا یدسترس

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشاشتغال در مناطق 
669/0 

6 
و باعث توسعه  تنوع محصولباعث  یمحل یازااینتوجه به و  توجه به فرانگ و مداب و رسوم

  .شودمی و افزایش اشتغال وکارکسب
600/0 

1 
 و افزایش اشتغال وکارکسببدیلی برای محصولا  و خدما  باعث توسعه ایجاد صنایع ت

 .شودمی
699/0 

 

در مرکلز  یتجلار یکلاربرد گسلترش» ،دالدمی ی نشانرساختیز عوامل مقادیر بار عاملی

چله برتلر اصلناف  تعامل و مشارکت ار تیفعال یبرا یمحل یاصل یااابانیو خ یمحله سعد

و افلزایش اشلتغال  وکارکسبی باعث توسعه در سطح محل یعموم یگوناگون و خلق فضااا

 و گویله نیتلرمرم 616/0 با بلار علاملی« شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشدر مناطق 

 و افلزایش اشلتغال وکارکسلبایجاد صنایع تبدیلی برای محصولا  و خدما  باعث توسعه »

 ند.بود یرساختیزن عوامل گویه در بی نیترتیاامکم 699/0با بار عاملی  «شودمی

 بلاًیتقرکه  است 0 مقدار ویژ  عامل سوم حدود شود،می مشااد  1طورکه در جدول امان

شلد  در ایلن الای بارگلذاریگویله 1جلدول  .شلودملی کل واریانس را شلاملاز درصد  96

 را نشان داد  است. اایژگیو
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و  لیوسلا نیصلور  تلأمهبلمشترک  یگذارهیسرما نهیفراام کردن زم» ،1جدول  براساس

 نینشلهیحاشو افزایش اشلتغال در منلاطق  وکارکسبباعث توسعه  لا یتسر یاانامهضمانت 

ایجاد خدما  تخصصلی »گویه و  نیترمرم 616/0با بار عاملی  «شودمیشررک سعدی شیراز 

در بلازار  (IPO) اولیه سلرام عرضه، اوراق بدای اوراق مشارکت(مالی ف نیتأم یاارا مالی و 

و افللزایش اشللتغال در منللاطق  وکارکسللبباعللث توسللعه  سللرمایه از طریللق مورد  افللزایش

گویله در بلین  نیترتیلاامکم 061/0با بار عاملی  «شودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاش

 دند.عوامل مالی بو

د. نتایج شعامل از روش تحلیل مسیر استفاد   9 منظور بررسی و میزان اامیت اریک از اینبه

 نشلان 1طلور کله نتلایج جلدول املان نمایش داد  شد  اسلت. 1و  6ول ااین مزمون در جد

ی بلا رسلاختیز، عواملل ریتلأربیشترین  019/0 ریتأرترغیبی با ضریب -داد، عوامل حمایتیمی

 گذارند.می ریتأر 100/0 ریتأر مالی با ضریب نیتأمعوامل  و 069/0 ریتأرضریب 
 

 مالی نیتأم بار عاملی ریمقاد .7 جدول

 نام گویه ردیف
مقدار بار 

 عاملی هر گویه

9 
 لا یتسر یاانامهو ضمانت  لیوسا نیصور  تأمبهمشترک  یگذارهیسرما نهیکردن زمفراام

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشدر مناطق و افزایش اشتغال  وکارکسبباعث توسعه 
616/0 

1 
 ،یگذارهیسرماحجم  شیافزا موجب شررک نینشهیحاش گذارانهینفس در سرمااعتمادبه جادیا

  .شودمی و افزایش اشتغال وکارکسبباعث توسعه رشد و رونق  تیکااش تمرکز مالک
699/0 

9 
ی و مبادلا  اطلاعا  اعتبار یگذاراشتراک تیفیکی، دسترس زانیو اعتبارا  شامل م لا یتسر

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبباعث توسعه 
606/0 

0 
 شیرشد و رونق و افزا و موجب تیکااش تمرکز مالکباعث  یگذارهیسرماحجم  شیافزا

 . شودمی اشتغال
119/0 

0 
و مرم  یدیکل یاااز حلقه یکی اامندر  نفسو ایجاد اعتمادبه ذارانگهیاز سرما ییقضا تیحما

 است. یسعد نینشهیحاشاشتغال منطقه  شیدر افزا وکارکسب یبربود فضا ر یدر زنج
100/0 

6 
 نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبی باعث توسعه دقت نظار  حکومت محل

  .شودمی شررک سعدی شیراز
669/0 

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
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 نام گویه ردیف
مقدار بار 

 عاملی هر گویه

1 

 از محل مورد  نقدی و مطالبا  حال، از محل سود انباشته فسرام جایز ( انواع افزایش سرمایه

باعث توسعه  به روش صرف سرام، ااییدارااز محل تجدید ارزیابی ، دارانشد  سرام

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسب

669/0 

 601/0 .انجامدمی محلی به جذب نیروی کار وکارکسب و رشد تقاضا در بخش تاز انباشت سرمایه  6

1 

 نیالحسنه توس  معتمدقر  یااصندوق جادیو نظر ا تیریداوطلبانه و مد یااانجمن سیتأس

 شررک سعدی شیراز نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبباعث توسعه  محلا 

  .شودمی

691/- 

90 

اولیه  عرضه، (اوراق بدای اوراق مشارکتمالی ف نیتأم یاارا اد خدما  تخصصی مالی و ایج

و افزایش اشتغال  وکارکسبباعث توسعه  در بازار افزایش سرمایه از طریق مورد  (IPOف سرام

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشدر مناطق 

061/0 

 
 شهرک سعدی شیراز نینشهیحاشاثرات متغیرها بر افزایش اشتغال مناطق  .8جدول 

 اثر کلی اثر غیر مستقیم اثر مستقیم سطح معناداری مقدار آماره تی متغییرها

 019/0 ندارد 019/0 009/0 099/90 ترغیبی-عوامل حمایتی 

 069/0 ندارد 069/0 009/0 160/99 یرساختیزعوامل 

 100/0 ندارد 100/0 009/0 616/90 مالی نیتأمعوامل 

 

 برازش مدل .9جدول 

 
Chi-square 

(2X) df /df2X RSMEA CFI GFI AGFI NFL 

 110/0 110/0 110/0 119/0 000/0 061/1 60 909/991 میزان

 ......................... ملاک
از  ترکوچک

 صفر نباشد

 کمتر از

9 

کمتر از 

00/0 

بیشتر از 

10/0 

بیشتر از 

10/0 

بیشتر از 

10/0 

بیشتر از 

10/0 

 برازش مطلوب تفسیر
برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

 

 یااشاخصمدل تحقیق با توجه به مجموع، در ،شودمی مشااد  1طورکه در جدول امان

 ر افزایش اشتغال مناطقب ریرا  متغیرااأت 9داد. شکل می ش نیکویی مدل مناسبی را نشانبراز

 داد.می شررک سعدی شیراز را نشان نینشهیحاش

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
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 AMOSافزار . خروجی نرم2شکل 

 

 ترغیبی-بندی عوامل حمایتیاولویت .11جدول 

 عوامل اولویت
میانگین 

 یارتبه
Chi-

square 
Df Sig 

9 

سازی شررک در فرایند تصمیم نینشهیحاششرروندان  مشارکت

و افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسباجتماعی باعث توسعه 

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش

96/6 

906/09 1 009/0 

 16/6 اای کارمفرینیو شبکه فرانگ مشوق کارمفرینی ایجاد و افزایش 1

9 

فنراداای پشتیبان مموزش  ایجاد و افزایش نراداای پشتیبان

اای شغلی ایجاد مرار  اای فردی گروای و مدیریتی( ومرار 

اای فارائه خدما  اجتماعی خلق رویداداای کاری و برنامه

باعث توسعه  (مموزشی در زمینه ایجاد کار در منطقه سعدی شیراز

شررک سعدی  نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسب

  .دشومی شیراز

01/0 

0 
 نینشهیحاشدر منطقه  وکارکسببخشی به فعالان تکریم و منزلت

 سعدی
06/0 

0 

 ااتیمسئولواگذاری  در سطح محلی و یداسازمانافزایش خود

 نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبباعث توسعه 

  .شودمی شررک سعدی شیراز

09/0 
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 عوامل اولویت
میانگین 

 یارتبه
Chi-

square 
Df Sig 

6 

شررک سعدی  نینشهیحاشان در منطقه خانمتوجه به جمعیت بی

و افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبشیراز باعث توسعه 

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش

99/0 

1 

امنای محلی و نیز اصناف کسبه تفویض اختیارا  شررداری به ایئت

اصناف و توانمندسازی در مقیاس  یداسازمانو بازاریان برای خود

و افزایش  وکارکسبسعدی باعث توسعه  نینشهیحاشمحله و 

 .شود می شررک سعدی شیراز نینشهیحاشاشتغال در مناطق 

11/0 

6 

امکان تبلیغ و تعویض محصولا  و خدما  تأکید به  تسریل

 نینشهیحاشدر مناطق  یوکارااکسببخشی به فعالان و منزلت

  .شودیم و افزایش اشتغال وکارکسبسعدی باعث توسعه 

11/0 

1 

 کوچک و توجه به فرانگ یوکارااکسبسازی توسعه فرانگ

و افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبمداب و رسوم باعث توسعه 

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش

16/0 

90 

محلی با توجه به سلایق محلی براساس  وکارکسبتوسعه 

 اعث تقویت روحیه جمعیاین ویژگی ب .کندمی تصمیما  تغییر

ریرا  تصمیما  خود را بر جامعه أت شود ومی افراد محله سعدی

و افزایش اشتغال در  وکارکسبو باعث توسعه  احساس خوااد کرد

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشمناطق 

10/0 

 

 .استند برخوردار یمتفاوت یااتیاولواز ترغیبی -حمایتیعوامل  بخش دوم: یهاافتهی

شلود، در سلطح معنلاداری نتایج مزمون فریلدمن ملاحظله می 90گونه که در جدول امان

ی درونی عوامل، اامؤلفهای فرضیه تحقیق معنادار شد  است و با توجه به میاننین رتبه 009/0

سلازی شلررک در فراینلد تصلمیم نینشهیمشارکت شرروندان حاش»از دیدگا  پاسخ داندگان 

شلررک سلعدی  نینشلهیوکار و افزایش اشلتغال در منلاطق حاشث توسعه کسباجتماعی باع

وکار محلی با توجه به سللایق توسعه کسب»عامل و  نیترمرم 96/6با میاننین  «شودشیراز می

این ویژگی باعث تقویت روحیه جمعلی افلراد محلله . کندمحلی براساس تصمیما  تغییر می

ود را بر جامعه احساس خوااد کلرد و باعلث توسلعه ریرا  تصمیما  خأتشود و میسعدی 
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بلا میلاننین  «شودشررک سعدی شیراز می نینشهیوکار و افزایش اشتغال در مناطق حاشکسب

 عامل بودند.  نیترتیاامکم  10/0

 برخوردار استند. یمتفاوت یااتیاولوی از رساختیعوامل ز: ی بخش سومهاافتهی

شلود، در سلطح معنلاداری یج مزمون فریلدمن ملاحظله مینتا 99گونه که در جدول امان

ی درونی عوامل، اامؤلفهای فرضیه تحقیق معنادار شد  است و با توجه به میاننین رتبه 009/0

چله برتلر اصلناف گونلاگون و خللق  تعامل و مشارکت ار تیفعال» داندگان،از دیدگا  پاسخ

و افلزایش اشلتغال در منلاطق  وکارکسلبی باعلث توسلعه در سلطح محلل یعملوم یفضااا

ایجلاد صلنایع »عاملل و  نیترمرم 01/0با میاننین « شودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاش

بلا « شلودو افلزایش اشلتغال می وکارکسلبتبدیلی برای محصولا  و خدما  باعث توسعه 

 عامل بودند. نیترتیاامکم  06/9میاننین 

 برخوردار استند. یمتفاوت یااتیلواومالی از عوامل : ی بخش چهارمهاافتهی

شلود، در سلطح معنلاداری نتایج مزمون فریلدمن ملاحظله می 91گونه که در جدول امان

ی درونی عوامل، اامؤلفهای فرضیه تحقیق معنادار شد  است و با توجه به میاننین رتبه 099/0

و  لیوسا نیصور  تأمبهمشترک  یگذارهیسرما نهیفراام کردن زم» از دیدگا  پاسخ داندگان،

 نینشلهیحاشو افزایش اشلتغال در منلاطق  وکارکسبباعث توسعه  لا یتسر یاانامهضمانت

ایجلاد خلدما  تخصصلی »عاملل و  نیترمرم 11/0میاننین  با «شودشررک سعدی شیراز می

بلازار ( در IPOف اولیه سلرام عرضه، اوراق بدای اوراق مشارکت(مالی ف نیتأمی اارا مالی و 

و افللزایش اشللتغال در منللاطق  وکارکسللبباعللث توسللعه  افللزایش سللرمایه از طریللق مورد 

 عامل بودند. نیترتیاامکم  99/0با میاننین « شودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاش

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
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 یرساختیزبندی عوامل اولویت .11جدول 

 عوامل اولویت
میانگین 

 یارتبه
Chi-

square 
df Sig 

9 

چه برتر اصناف گوناگون و خلق  تعامل و مشارکت ار تیفعال

و افزایش  وکارکسبی باعث توسعه در سطح محل یعموم یفضااا

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشاشتغال در مناطق 

01/0 

066/16 6 009/0 

1 

بربود  و ااتشکلو  اایتعاون جادیو ا وکارکسب یفضا بربود

و افزایش اشتغال در  وکارکسبباعث توسعه  اارساختیجانبه زامه

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشمناطق 

96/0 

9 

ی باعث توسعه و خدمات یدیمحصولا  تول یبرا یلیتبد عیصنا جادیا

شررک سعدی  نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسب

  .شودمی شیراز

96/0 

0 
و  وکارکسبباعث توسعه  ونقلحمل یاارساختیاز ز یبرخوردار

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشافزایش اشتغال در مناطق 
11/9 

0 

و ایجاد ترسیلا  فیزیکی باعث توسعه  مناسب یبه ابزاراا یدسترس

شررک سعدی  نینشهیحاش و افزایش اشتغال در مناطق وکارکسب

 شود.می شیراز

61/9 

6 
تنوع باعث  یمحل یازااینتوجه به و  توجه به فرانگ و مداب و رسوم

  .شودمی و افزایش اشتغال وکارکسبو باعث توسعه  محصول
16/9 

1 
ایجاد صنایع تبدیلی برای محصولا  و خدما  باعث توسعه 

  .شودمی و افزایش اشتغال وکارکسب
06/9 

 

 مالی بندی عوامل. اولویت12جدول 

 عوامل اولویت
میانگین 

 یارتبه
Chi-

square 
df Sig 

9 

و  لیوسا نیمشترک صور  تأم یگذارهیسرما نهیکردن زم فراام

و افزایش اشتغال  وکارکسبباعث توسعه  لا یتسر یاانامهضمانت

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشدر مناطق 

11/0 

916/19 1 099/0 

1 

 موجب شررک نینشهیحاش گذارانهینفس در سرمااعتمادبه جادیا

رشد و رونق  تیکااش تمرکز مالک ،یگذارهیسرماحجم  شیافزا

 شود.می و افزایش اشتغال وکارکسبباعث توسعه 

66/0 
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 عوامل اولویت
میانگین 

 یارتبه
Chi-

square 
df Sig 

9 

و  یگذاراشتراک تیفیکی، دسترس زانیو اعتبارا  شامل م لا یتسر

و افزایش اشتغال  وکارکسبی باعث توسعه لاعا  اعتبارمبادلا  اط

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشدر مناطق 

60/0 

0 
 و موجب تیکااش تمرکز مالکباعث  یگذارهیسرماحجم  شیافزا

 .شودمی اشتغال شیرشد و رونق و افزا
01/0 

0 

 یکی اامنر د نفسو ایجاد اعتمادبه گذارانهیاز سرما ییقضا تیحما

در  وکارکسب یبربود فضا ر یو مرم در زنج یدیکل یاااز حلقه

 است. یسعد نینشهیحاشاشتغال منطقه  شیافزا

09/0 

6 
و افزایش  وکارکسبی باعث توسعه دقت نظار  حکومت محل

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشاشتغال در مناطق 
01/0 

1 

از محل ، محل سود انباشته فسرام جایز ( از انواع افزایش سرمایه

از محل تجدید ، دارانمورد  نقدی و مطالبا  حال شد  سرام

و  وکارکسبباعث توسعه  به روش صرف سرام، ااییداراارزیابی 

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشافزایش اشتغال در مناطق 

00/0 

6 
وکار محلی به کسب انباشت سرمایه و رشد تقاضا در بخش تاز 

 .انجامدمی جذب نیروی کار
10/0 

1 

 یااصندوق جادیو نظر ا تیریداوطلبانه و مد یااانجمن سیتأس

و  وکارکسبباعث توسعه  محلا  نیالحسنه توس  معتمدقر 

 .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاشافزایش اشتغال در مناطق 

10/0 

90 

  اوراق بدایمالی ف نیتأم یاارا و ایجاد خدما  تخصصی مالی 

در بازار افزایش سرمایه  (IPO) اولیه سرام عرضه، اوراق مشارکت(

و افزایش اشتغال در مناطق  وکارکسبباعث توسعه  از طریق مورد 

  .شودمی شررک سعدی شیراز نینشهیحاش

99/0 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه. 5

است. با توجه به اینکه ار  66/0الکین برابر با -یرمی-نتایج نشان داد، شاخص مزمون کیزر
ی ریگنمونهانداز  مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد، نشان داند  مقدار زیاد مناسب بودن 

منظلور پلی رای تحلیل عاملی مناسب است. بهی مدنظر بااداد شود که است، نتیجه گرفته می

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87/
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شد  از مزمون بارتلت استفاد  شلد. نتلایج مزملون بارتللت اای مطالعهبردن به امبستنی گویه
 الاداد داد کله باشد، نشان می ترکوچکنشان داد، نتایج سطح معناداری این مزمون ارچقدر 

( >09/0Pملون در سلطح معنلاداری فتوان تشکیل عامل را دارند. در این پژواش نتیجه این مز
ی ایلن تحقیلق الاداد معنادار بود؛ با این توضیح مشخص شد که انجام تحلیل علاملی بلرای 

مشلارکت شلرروندان »ترغیبی نشلان داد، -بار عاملی عوامل حمایتی ریمقاد مناسب بود. دربارۀ
افلزایش  و وکارکسلبی باعلث توسلعه اجتملاع یسلازمیتصم ندیشررک در فرا نینشهیحاش

 نیتلرمرم 110/0بلا بلار علاملی « شلودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاشاشتغال در مناطق 
مشارکت شلرروندان »ترغیبی نشان داد، -مقادیر بار عاملی عوامل حمایتیگویه این بخش بود. 

وکار و افلزایش سلازی اجتملاعی باعلث توسلعه کسلبشررک در فرایند تصمیم نینشهیحاش
عاملل  نیتلرمرم 96/6با میاننین « شودمیشررک سعدی شیراز  نینشهیطق حاشاشتغال در منا

در  یتجلار یکلاربرد گسلترش»ی نشان داد، رساختیز عوامل مقادیر بار عاملیاین بخش بود. 
تعاملل و مشلارکت ارچله برتلر  تیلفعال یبلرا یمحل یاصل یااابانیو خ یمرکز محله سعد

و افلزایش  وکارکسلبی باعث توسعه ر سطح محلد یعموم یاصناف گوناگون و خلق فضااا

گویله  نیترمرم 616/0با میاننین « شودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاشاشتغال در مناطق 

 یگذارهیسلرما نلهیفلراام کلردن زم» مالی نشلان داد، عوامل این بخش بود. مقادیر بار عاملی

و افزایش  وکارکسباعث توسعه ب لا یتسر یاانامهو ضمانت لیوسا نیصور  تأمبهمشترک 
 نیتلرمرم 616/0بلا بلار علاملی  «شلودشررک سعدی شیراز می نینشهیحاشاشتغال در مناطق 

 گویه این بخش بود.

( در رساله خود به چرار محور 9910نشینان، احمدی فدر زمینه انتظارا  و مطالبا  حاشیه

اشار  کرد. در ایلن بعلد نشلان داد،  توجری مسئولان، مقوله مسکن و امنیت و بیکاریعمد  بی

  بارباو  فتمنداشرو  مناسب شغل شتندا شرراا به ییلانستارو  مراجر علل ترینمرماز  یکی

 یعنی دقتصاا مسو بخش غیرمنطقیو  یهروبی شدر به توجه باااسللت، امللا من یالللااز مرزو

 دی،گردور  ،نساختما بخشدر  یگررکا نامچو یربللاتیدرممللد و بللکم اغللللمش ، دمالللخ

 ینا نساکناروی  پیش  مشکال نیتلرمرماز   شددیا اردموتوان نام برد. و... را می یگریتکد

 الاارگانی صلحیح و اصلولی و امکلاری زیربرناملهایران بود که با  ازجملهدر جران  مناطق

جلاد ای( با بخش 9910کنند  باشد. در این زمینه نشان داد  شد تحقیق احمدی فتواند کمکمی
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اای فردی گروای و مدیریتی( و و افزایش نراداای پشتیبان فنراداای پشتیبان مموزش مرار 

اای مموزشی اای شغلی فارائه خدما  اجتماعی خلق رویداداای کاری و برنامهایجاد مرار 

وکار و افلزایش اشلتغال در در زمینه ایجاد کار در منطقه سعدی شیراز( باعلث توسلعه کسلب

امسوست. امچنین  01/0ای با میاننین رتبه شود،شررک سعدی شیراز می نینشهیمناطق حاش

 شگستراز  یجلوگیر یااراکارا مینهدر ز کلیرطوبه( نشللللان داد، 9911پللللور فطالللللب

 نظیر جتماعیا  کالللللمش ابیللللیهللللیشرداشلللت: توجه  صلاسللله  به باید ینینشلللهیحاش

ایلن پدیلد   شگسترو  یشاپید ملاعوو  نعاوم کلردن فطر بر ایبر یزیربرنامه ی،نینشهیحاش

 به توجه یجابه باید ینینشللهیحاش  پدید با ردبرخو. در و دینللری حمایللت قضللایی جتماعیا

 ینا دنکر فطر بر ایبر علمیو  امعللج یزیربرنامله اللبو  کرد سیربررا  وزبر علت ل،معلو

نفلس و ایجاد اعتمادبه رانگذاهیاز سرما ییقضا تیحما. این تحقیق با بخش دکر شتال  پدید

وکار در کسلب یبربلود فضلا ر یلو مرلم در زنج یدیلکل یاااز حلقله یکعنوان یبه اامندر 

( اشار  کلرد، 9916پور فامچنین صادق ی، امسوست.سعد نینشهیاشتغال منطقه حاش شیافزا

نظلر از  نینشلهیحاشبرای کملک بله اشلتغال افلراد در مراکلز  ااپروژ اا و برنامه تصویبدر 

و نظللار  حکومللت  دشو د ستفاا نشناسامجر  یژوبهو  نناادحقوق ن،شناساجامعهو  تیرمشو

 وکارکسلبی باعث توسعه دقت نظار  حکومت محلکار قرار گیرد که با  رأسمحلی باید در 

 امسوست. 10/0میاننین شررک سعدی شیراز با  نینشهیحاشو افزایش اشتغال در مناطق 

(، 1091و امکلاران ف 1(، شلاو1001ف 9اای ااکساندرمانند پژواشا مطالعاتی نتایج تحقیق ب

( و 1009ف 1(، سلاننر 1009ف 6(، ماگلار1090ف 0(، اازاریکلا1001ف 0(، اللدرینگ1006ف 9شویا

، افلزایش کیفیلت و ااانجمندر زمینه کلیدواژاای انباشت سرمایه، تأسیس  (1001ف 6ایزوتسو

کردن صلنایع تبلدیلی و اختیلارا  ست. امچنین در زمینه فراامگذاری اعتباری امسواشتراک

                                                            
1. Alexander 

2. Shaw 

3. Sheuya 

4. Eldering 

5. Hazarika 

6. Magar 

7. Sanghera 

8. Izutsu 
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 1(، مسلنر9110ف 9اای دوایرمانند پژواشمطالعاتی تحقیق با امچنین نتایج دولتی امسوست. 

 1(، اانینللک9116ف 6(، کوانللدزی 9111ف 0(، سللینل9116ف 0فللاولز (،9160ف 9(، ویلیلامز9161ف

 91( و مرمیلا1090ف 99(، کللاد1001ف 90(، بیکان0061و امکاران ف 1(، لما1001ف 6زندر (،1001ف

وکلار سلازی و توجله بله کسلب، فرانلگااتشلکل( در زمینه فعالیت تعلاملی، ایجلاد 1091ف

 امسوست.

شلرراای تنرا در شرر شیراز بلکه در بیشتر کللاننشینی از مباحری است که نهمعضل حاشیه

ای اسلت کله بایلد گونهاین مشکل بهی حاشیه منطقه سعد اما در شیراز ،وجود داردنیز کشور 

 کهطوری؛ بهیافته امسایه خود باشداای کمتر توسعهکاری در روستااا و حتی استانمیزبان کم

مرم شلرر نشلینی در  مسائلی از نینشهیحاش .باید به این جمعیت اضافه کرد نیزاتباع بینانه را 

 درممدکمین است که اغلب مراجر فارس است. ویژگی مشترک و مشخصه ساکنان این مناطق ا

تلدریج بله اند و با پس زد  شدن از محلی  شلرر بلهاستند که منان فقر خود را به شرر مورد 

. مسائل شرری متعددی چون کمبلود اندشد ی نامتعارف من کشاند  ااسکونتنا حاشیه شرر و 

فاضلاب شلرری، مرکلز ای ی ارتباطی مناسب، سیستم تخلیهااشبکهتأسیسا  زیر بنایی مانند 

و جنایلت و  جلرم ی،ررسلمیغبرداشت، مراکلز مموزشلی و... از یلک سلو و وجلود مشلاغل 

ی منلاطق الایژگلیوگزینی از شلرای  متعلارف شلرری از سلوی دینلر، از بلارزترین جدایی

. اندشلد ی فقر نمایان اار یجزاستند که با سیمایی نامتعارف و ناانجار به شکل  نینشهیحاش

 نسلبی رفلع کلرد. صلور بهتوان این مشلکلا  را محلی برای منطقه می وکارکسبه با توسع

کوچلک  یوکاراااای کسلببر شانه نینشهیحاشو  توان بیان کرد که جوامع محلیدرواقع می

                                                            
1. Dwyer 

2. Messner 

3. Williams 

4. Fowles 

5. Seigel 

6. Kovandzic 

7. Hanink 

8. Zedner 

9. Lemma 

10. Bican 

11. Claude 

12. Armiah 



 و یکم ای                                         شمارۀ چرلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      10

 

کوچک تقریباً بدون الی   یوکاراابر تمام این دلایل، کسبعلاو  .یابندو رشد می شوندمیبنا 

دارند. بسلیاری از را زند  ننه میحاشیه شیراز  کنند و اقتصاداای محلیمیای فعالیت پشتوانه

و تلا ملرز ورشکسلتنی  انلدفشار قرار گرفته زیرکاراا باراا در ارر عوامل مختلف واین کسب

دلیل حفظ مزایای اای بسیار این افراد و بهپاس تلاشاند به موظف ااارگانتمام اند. پیش رفته

ر اشلتغال دنباید توان گفت، امچنین می .کنندوکاراا حمایت ن از این کسبمحلی، تا حد توا

محلور و دولت باشد و باید در موضوع اشلتغال ننلاای اجتملاع بهاا صرفاً ننا  ،و کارمفرینی

 نینشهیحاشافزایش اشتغال مناطق  مقیاس راانشای امروزکوچک یااطرح .محور داشتمردم

بله سلمت احیلای ایلن منطقله  تولیلدی در یااتیشناسایی ظرفاست و باید با منطقه سعدی 

 مقیاس محرک بخش بدنه پایین جامعه استمشاغل کوچک؛ زیرا مشاغل خرد و کوچک رفت

را پوشلش ایلن منطقله نیازمند و فقیر  یاارونق و گسترش این دست از صنایع اتفاقاً بخشو 

و بایلد مطلابق بلا  اسلت پیشنام بود دستی و سنتی فعال و حوز  صنایعاین محله در  .دادمی

 وکارکسلبتوان گفت، بلرای توسلعه . در مخر میاحیا شوداستان فارس  نیازاا این صنایع در

راالی  ،برای مردمی کردن توسلعهشررک سعدی نقش و  نینشهیحاشمحلی در اشتغال مناطق 

 یالاتیظرفو بدنه عمومی جامعه متناسلب بلا محله سعدی  سازی اقتصادی برایجز ظرفیت

دای ایلن گونله منلاطق، در درجله اول برای سازمان .وجود ندارد شانیاقتصادی و مزیت نسب

اای درونی من ضروری است و در درجه دوم اتخاذ دستیابی به درکی درست و عمیق ازپویایی

ی اوشلمندانه و ظریلف الاتیحما، بلا الامنی مشارکتی و مبتنی بر توانمندسازی اااستیس

ی درونی خود ااتیاولوخوااد بود، خودشان براساس نیازاا و  مؤررترا این ادف که بیرونی ب

شان را ارتقلا دانلد، توانند سطح زندگی، میاندداد ای که من را نشان ی خردمندانهااو یشو به 

ای و از شلکل حاشلیه الامنانداز شلاید بله خلارج شلدن تلدریجی ضروری است؛ این چشم

نشین با مشکلا  برداشتی، امنیتی، عمرانلی، فراننلی، حاشیهاین مناطق  نامتعارف منجر شود.

این مشکلا   عرد  برطرف کردنتنرایی از و شررداری به اندمواجهویژ  بیکاری و بهاجتماعی 

مید و برای برطرف شدن این مسائل به بسیج امنانی مردم و مسئولان کلانشلرر شلیراز بر نمی

 .نیاز است
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خصللوص در به نینالللنشیهلللحاش ایبر فرینیمرکاو  لشتغاا دیجاا ، بللاشللودپیشللنراد می

 ذبکا یااو شغل یررسمیغ دقتصادر ا لشتغاو ا ریبیکا ااشلک رولمنظبه، یتولید یاابخش

 الانم دگیلنز کیفیت دبربو ،فقر ااشلک ،دلمدرم یشافزااز سوی دینر و  سو یکاز  ننلیو ا

 نیامچنل اقدام کرد.شرر  سطحدر  ااگرو  متما ایبر دیقتصاا-جتماعیا لتادلع شترلگسو 

 یاایزیردر برنامه نینشهیحاش مناطق ناکنالس یندوررلش قولحق شناختن سمیتر بهباید با 

 ایرلبو وام   ریاللتس ختداپر ،الیلم رالعتبا أمینلت ،یکالبدو  جتماعیا دی،قتصاا فلمختل

 یالللاتیاولو شناختن سمیتر هبامچنلللین و  مسکونی یحدااوا زیاللللنوسو  زیاللللبرس

 یالادور  دیجااکلرد و بلا  اقلدام استان فارس یزیربرنامه منظادرممد در و کم فقیر اای وگر

در شللررک مناطق  سللاکنان به ،لشتغاا اللایموا اریگذو وا یاو حرفلله فنیو  شیزموم گیرافر

الا و حمایلت از من با خریلد اشاعه فرانگ کارمفرینیسعدی کمک کرد. در این منطقه باید با 

سلازی بلرای تشلکیل شلورای زمینلهامچنین بایلد . را انجام داد تر در رشد اجتماعنقش فعال

را انجام  تصدی امور جمعی اا برای مشارکت درمن سازی درتکمک به ظرفی وشررک سعدی  محلی

 داد.

 شکر و قدردانیت

واقلع در  ،شلرراای کشلورللاناای کریزی و توسعه شررداریاز دبیرخانه کمیسیون برنامه

الای للازم بلا الا و املااننیموری پرسشلنامهکه در توزیع و جمع شرر شیرازشررداری کلان

، تشلکر و قلدردانی ندشرراای کشور نرایت امکاری و مساعد  را داشلتاای کلانشررداری

 .شودفراوان می

 کتابنامه

، دانشلنا  علامله طباطبلایی فرساله دکتری(. نشینانحاشیه مطالبا  انتظارا  و .(9910ف ، ا.احمدی .9

 ترران، ایران.

غیررسلمی  یااسلکونتنا  رااکاراای خودیاری .(9910ف ی.سالار،  ، ش.، وپوررئیس ، م.،پاسخی .1

الای فقیرنشلین الملللی سلکونتنا اولین امایش بین (.مباد شرر سنندجمحله عباس: نمونه موردیف

 ، دانشنا  کردستان.ایدارشرری، به سوی برسازی و بازمفرینی پ
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