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 به: تقدیم

  دارم هرچه خدا از بعد که امهستی هایسرچشمه

 نيست، جبرانی را محبتشان دریای و آنهاست از

 است تالش اسوه که بزرگوارم پدر به

 است، محبت رزگاآمو که مهربانم مادر و

 



  ث

 قدردانی و تشکر

 دانش و علم طریق هب و بخشيد مانهستی که را یکتا پروردگار بيکران سپاس

 از چينیخوشه و نمود مفتخرمان دانش و علم رهروان همنشينی به و شد رهنمونمان

 ساخت. روزیمان را معرفت و علم

 استایدهای  مساعدت وها  راهنمایی از نامه پایان این وتهيه تحصيلی دوران طول در

 قلبی سپاس مراتب ایشان همه از است الزم اینجا در که ام برده بهره عزیزی وسروران

 باشم. داشته را خود خالصانه تشکر و

 آقای جناب بزرگوارم استادان محضر از توانستم که هاییفرصت بود ارزشمند بسيار

 و اکمال در من راهگشای و راهنما جدیت، با و دلسوزانه همواره که تبار دکتر منظمی

 نمایم.می تشکر صميمانه اند، بوده نامهپایان اتمام

 این داوری زحمت که آبادی شاهدکتر جناب آقای و  فتحیدکتر سرکار خانم  نابج از

 دارم. تشکر کمال است بوده ایشان با نامه پایان



  ج

 
 آوري  فن و ژپوهش معاونت

 خدا  انم هب

 ژپوهش اخالق منشور

 

وند از ياري  با ست محضر عالم هك اين هب ااقتعد و سبحان خدا گاه اهميت هب نظر و ژپوهش و دانش بلند مقام داشت پاس منظور هب و انانس اعمال رب انظر همواره و خدا  جاي

اهي  فعاليت انجام رد را  زري اصول گرديم مي متعهد اسالمي آزاد دااگشنه واحداهي علمي هيئت اعضاء و دانشجويان ما بشري، تمدن و فرهنگ اعتالي رد دااگشنه

 نكنيم: تخطي آن از و داده قرار نظر مد ژپوهشي

 حقيقت. سازي  پنهان رهگوهن از دوري  و آن هب وافداري  و حقيقت جويي پي راستاي رد تالش جويي: حقيقت اصل -1

 حق. صاحبان ساري و نبات( و حيوان ن،ا)انس ژپوهيدگان و ژپوهشگران حقوق كامل رعايت هب التزام حقوق: رعايت اصل -2

كاران كليه و دااگشنه معنوي و مادي حقوق كامل رعايت هب تعهد معنوي: و مادي مالكيت اصل -3  ژپوهش. هم

 ژپوهش. مراحل كليه رد كشور توسعه و ربشيپد داشتن نظر رد و ملي مصالح رعايت هب تعهد ملي: منافع اصل -4

 ر.اختيا رد منابع و تجهيزات اموال، از حفاظت و علمي غير داري  جانب رهگوهن از اجتناب هب تعهد امانت: و انصاف رعايت اصل -5

: اصل -6  تحقيق. با مرتبط نهاداهي و افراد كليه و كشور واه  سازمان افراد، محرماهن اطالعات و اسرار از صيانت هب تعهد رازداري

 شكني. حرمت رهگوهن از خودداري  و نقد جانب رعايت و تحقيقات انجام رداه  حرمت واه  حريم رعايت هب تعهد احترام: اصل -7

كاران هب آن ااقتنل و تحقيقات نتايج اشاهع و دانش رواج هب تعهد رتويج: اصل -8  دارد. اقنوني منع هك مواردي از غير هب دانشجويان و علمي هم

 آاليند. مي غيرعلمياهي  شائبه هب را  ژپوهش و علم حوزه هك كساني هب نسبت موضع اعالم واي  غيرحرهف رفتار رهگوهن از جويي ربائت هب التزام ربائت: اصل -9
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  نامهپایان اصالت تعهدنامه

 

 رشیته  در تخصصب   ناپيوسیته  ارشید  کارشناسیی  مقطب   آموختب  دانب   علی رازقی اینجانب  

شیناختی   مطالعه جامعه» عنوان تحت خود نامهپایان از ..................... تاریخ در ک  شناسی جامعه

 بدینوسیل  ام،نموده دفاع ..............  درج و .............. نمره کس  با « نشينی در اعتياد نقش حاشيه

 شوم:م  متعهد

 از ک  مواردی در و بوده اینجان  توسط شده انجام پژوه  و تحقیق حاصل رسال  نام /پایان این -1

 مطابق ام،نموده استفاده و.....( مقال  کتاب، نام ،پایان از )اعم دیگران پژوهش  و علم  دستاوردهای

 درج و ذکر مربوط  فهرست در را آن مشخصات سایر و استفاده مورد منب  نام وجود،م روی  و ضوابط

 ام.کرده

 سایر در باالتر( یا ترپایین سطح، )هم تحصیل  مدرک هیچ دریافت برای قبال رسال  نام /پایان این -2

 است. نشده ارائ  عال  آموزش موسسات و هادانشگاه

 اختراع ثبت کتاب، چاپ از اعم برداریبهره هرگون  و استفاده قصد تحصیل از فراغت از بعد چنانچ  -3

 نمایم. اخذ را الزم مجوزهای واحد فناوری و پژوه  معاونت حوزه از باشم، داشت  نام پایان این از ... و

 نام ب  دیگری فرهنگ  محصول یا مقال  یا کتاب شکل ب  نام پایان از مستخرج جدید مقال  چاپ -4

 بود. نخواهد مجاز اسالم  آزاد دانشگاه و راهنما استاد و پژوهشگر از غیر دیگری هادن و شخص

 واحد و پذیرمم  را آن از ناش  عواق  شود، ثابت فوق موارد خالف زمان  مقط  هر در چنانچ  -5

 مدرک ابطال صورت در و نموده رفتار مقررات و ضوابط مطابق اینجان  با است مجاز دانشگاه 

 داشت. نخواهم ادعای  گون هیچ امتحصیل 

 

 علی رازقی خانوادگی: نام و نام

 امضاء و تاریخ
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 تعالیبسمه

 

 .............: درتاریخ

  و نمبببوده دفببباع خبببود نامببب  پایبببان از علیییی رازقیییی آقبببای ارشبببد کارشناسببب  دانشبببجوی

 گرفت. قرار تصوی  مورد .............. درج  با ............ بحروف .......... نمره با

 

 

 داوران امضا            مشاور استاد امضا        راهنما استاد امضا
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 تعالی بسمه
 روانشناسی و علوم تربيتی دانشکده  

******************************************************** 
 است( شده تهيه دانشگاه نامهپژوهش در چاپ منظور به چکيده ینا) 

  نامه: پایان شناسایی کد  واحد: کد     جنوب تهران دانشگاهی: واحد نام
 نشينی در اعتياد شناختی نقش حاشيه مطالعه جامعه )فارسی(: به نامه پایان عنوان
 )انگليسی(: به نامهپایان عنوان

...... 
 علی رازقی دانشجو: خانوادگی نام و نام

 3991883319 دانشجوئی: شماره
 شناسی جامعه –علوم اجتماعی  تحصيلی: رایشگ و رشته

 کارشناسی ارشد تحصيلی: مقطع
 8931 نامه: پایان شروع تاریخ
   ............ نامه: پایان اتمام تاریخ

 تبار جواد منظمی دکتر اول: راهنما استاد
 ........... دکتر اول: مشاور استاد
 ليال فتحی دکتر اول: داور استاد

 -- دوم: راهنما استاد

 --دوم: مشاور استاد
 آبادی دکتر محمد رضا شاهدوم: داور استاد

جنب مجتمع  –باالتر از چهار راه پونك  –بزرگراه اشرف اصفهانی  الکترونيکی: پست و تلفن شماره و نشانی
 www.a.razeghi8531@gmail.com -  33809091133 -03پالك  –هویزه 

   :آمده( دست به نتایج و اجرا ابزارهای و هاروش هدف، و مسئله بيان ل)شام انگليسی و فارسی نامهپایان چکيده
 فارسی:

هدف ایبن پبژوه  بررسب  مطالعب  جامعب  شبناخت  نقب  حاشبی  نشبین  در اعتیباد )مبورد مطالعب : سبکونتگاههای غیبر رسبم  در                
وه  از روش اسببنادی و جهببت گببردآوری اطالعببات در ایببن پببژ   بببوده اسببت.  جنببوب غببرب تهببران )مطالعبب  مببوردی: اسالمشببهر(   

پرسشنام  استفاده شده اسبت. ببرای تعیبین حجبم نمونب  ببا اسبتفاده از فرمبول کبوکران و ببا توجب  بب  اینکب  جامعب  آمباری تحقیبق                 
هبا بب  صبورت تصبادف       باشبد و شبیوه توزیب  پرسشبنام      نفبر مب    3۵4نفر است، حجبم نمونب  براببر فرمبول کبوکران       54۵٬۰2۶حاضر 
هبا ببا توجب  بب  نبوع داده هبا کبل فرضبی           در بخب  تجییب  و تحلیبل داده   از افبراد  شبانا انتخباب شبدن دارد.      باشد زیرا هبر یب    م 

هببای مسببتقل و وابسببت  در مببورد بررسبب  تبباثیر حاشببی  نشببین  بببر اعتیبباد      هببای موجببود را تسببت کببرده تببا پیونببد بببین مت یببر   
-در ایببن فصببل از آزمببون کولمببوگروف  یببین گببردد.)سببکونتگاههای غیببر رسببم  در جنببوب غببرب تهببران. اسالمشببهر( ببب  دقببت تع   

 ها استفاده شده است. ای جهت آزمون فرضی  ها و آزمون ت  ت  نمون  اسمیرنوف برای پذیره نرمال بودن داده
 انگليسی:

......................... 
 مناطق حاشی  نشین. اعتیاد ب  مواد مخدر، حاشی  نشین ، اعتیاد، ها:واژه کليد

  :  امضا و تاريخ     نيست مناسب   است مناسب  :دانشگاه نامهپژوهش در چاپ براي راهنما داستا نظر
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 پژوهشگر:

 علی رازقی

 

   نامهپایان رساله/ داوران هيأت امضاء

    تبار جواد منظمی دکتر :راهنما استاد

  ............. دکتر مشاور: استاد

 ليال فتحی   دکتر :اول داور

 آبادی داور دوم: دکتر محمد رضا شاه

 

   بابایی گل دکترکار خانم سر گروه: مدیر
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 چکيده

هدف این پژوه  بررس  مطالع  جامع  شناخت  نق  حاشی  نشبین  در اعتیباد )مبورد مطالعب : سبکونتگاههای غیبر       

ر ایبن پبژوه  از روش   جهت گردآوری اطالعات د رسم  در جنوب غرب تهران )مطالع  موردی: اسالمشهر( بوده است.

اسنادی و پرسشنام  استفاده شده است. برای تعیین حجم نمون  با استفاده از فرمول کوکران و با توج  ب  اینک  جامعب   

ها  باشد و شیوه توزی  پرسشنام  نفر م  3۵4نفر است، حجم نمون  برابر فرمول کوکران  54۵٬۰2۶آماری تحقیق حاضر 

ها با توجب  بب     در بخ  تجیی  و تحلیل دادهرا هر ی  از افراد  شانا انتخاب شدن دارد. باشد زی ب  صورت تصادف  م 

حاشی   نق های مستقل و وابست  در مورد بررس   نوع داده ها کل فرضی  های موجود را تست کرده تا پیوند بین مت یر

دقبت تعیبین گبردد. در ایبن فصبل از      نشین  بر اعتیاد )سکونتگاههای غیر رسم  در جنوب غرب تهران. اسالمشهر( ب  

هبا اسبتفاده    ای جهت آزمون فرضی  ها و آزمون ت  ت  نمون  اسمیرنوف برای پذیره نرمال بودن داده-آزمون کولموگروف

 داشت  است.بسیای  نق  اعتیاد  در یافت  های پژوه  نشان م  دهد ک  حاشی  نشین شده است.

 

   حاشی  نشین ، اعتیاد، واژگان کليدی:
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 مقدمه -8-8

ای است ک  بعد از انقالب صنعت  همراه با توسع  شبهرها در   نشین  پدیده و زاغ  1نشین  حاشی 

کشورهای پیشرفت  و سپا در ممال  در حال توسع ، گسترش بیشتری یافتب  و ادامب  دارد. رشبد و    

های اخیر باعث شد تا نیاز ب  جایگباه   جهان  دوم و در دورههای بعد از جنگ  توسع  این روند در سال

ای و شهری پیدا کنبد.  در ایبران نیبی پبا از ورود و اسبتقرار       های مل ، منطق رییی ای در برنام  ویژه

بب  بعبد شبدت     132۶وجبود آمبد و رشبد آن عمبدتا  از سبال      نشبین  بب    داری وابست ، حاشی  سرمای 

 .(2:13۰1یافت)زاهد زاهدان ،

نشبین ،   نشبین ، زاغب    نشین  شهری در محدوده استحفاظ  شهرها در قال  آلون  رشد حاشی 

هبای   ها و مانند این ها، مشبکالت و چبال    آباد، مفت  حصیرآباد، زورآباد، مفت  آباد، کپرنشین ، و حلب 

 (. 2۶:13۵1  شود)حاج یوسف : کشور آغاز م 

نشینان  ری، چگونگ  سامان دادن و مقابل  با حاشی رییان شهامروزه یک  از مباحث اصل  برنام 

نشینان در پیرامبون   اند. اگرچ  حاشی  باشد ک  در پ  یافتن پول ب  این مناطق هجوم آورده شهری م 

کنند، ول  ب  هیچ وج  جذب اقتصاد، اجتماع و  کنند و از اقتصاد شهرگذران زندگ  م  شهر زیست م 

اند. بنابراین از خدمات و امکانات و تسبهیالت   جدید را ایجاد کردهاند و ی  قط   فرهنگ شهری نشده

هبا باعبث    اند. از سوی دیگر، خصوصیات و سب  زندگ  خاص این گروه رفاه  و زیربنای  محروم مانده

 شده است تا امکان بروز انواع ناهنجاری در این مناطق ب  راحت  انجام پذیرد. 

باشبد و   پدیده اجتماع  پدیده ایست ک  متاثر از جامعب  مب    .ی  پدیده اجتماع  استنشین   حاشی 

نشین  معموال توسبط افبرادی    آورند. حاشی  گروه  از مردم، بدالیل ، روی ب  انجام آن مورد خاص م 

تواند بدلیل فقبدان   گیرد ک  پول کاف  جهت اسکان در داخل شهر را ندارند. این مسئل  م  صورت م 

مختص نشین   حاشی  رداخت هیین  اجاره، ارتیاق و مواردی از این دست باشدتوانای  در خرید خان ، پ

 توسع  یافت  و ریش  در ادوار و اعصار گذشت  دارد و این پدیده هم در کشورهای و نبوده عصر فعل ب  

توسبع    کشبورهای  ببین  نشبین  در  حاشی  . تفاوتاستهم در کشورهای در حال توسع  وجود داشت  

                                                 
               1. Shanty town  
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آورنبده آن و رفتبار کالببدی و     های تباریخ  بوجبود   های در حال توسع ، از حیث ریش یافت  با کشور

های این پدیده، گریببانگیر   است و آسی مصون نمانده  از این پدیده کشور ایران ؛باشد اجتماع  آن م 

 مهباجرت  افیای  و شهرنشین  شتابان (. رشد13: 1315کشور ما نیی شده است)پردنجان  و دیگران، 

 تناسب ، موجب    بب   و آورد پدیبد  را رسبم   اسکان غیبر  ونشین   حاشی  شهرها، مسئلة ب  اییانروست

 آسبیبهای  انواع بروز درنشین   حاشی  شناخت نق  شده است. لذا شهرها در های نابهنجاری گسترش

 معضبالت  از یکب   سبوم  جهبان  کشورهای در ک  امروزه چرا است؛ برخوردار خاص  اهمیت از اجتماع 

 در نگبرش  ت ییبر است کب  همبین امبر،     آن از ناش  اجتماع های  آسی  ونشین   شین ، حاشی شهرن

(. بحبث مبدیریت شبهری، مقولب  ایبن      24: 1313)اربطبان ،   اسبت  ساخت  ضروری را مدیریت شهری

ای  شود، اعتیاد است ک  خود، پدیده ای ک  در این پژوه  ب  آن پرداخت  م  باشد. مسئل  پژوه  نم 

گذار  شود. از عوامل تاثیر بوده ک  مییان و شدت آن، بنابر شرایط محیط  افراد، کم یا زیاد م  اجتماع 

 .باشد نشین  است ک  شاکل  اصل  پروژه حاضر م  تشدید گرای  اعتیاد، حاشی  ینهمچنبر اعتیاد و 

 مسئله: بيان  -8-0

ب   اجتماع  سازمان  ب  و نوم آ مفهوم نظری  توسع ، بیستم قرن سوم رب  تا نوزدهم قرن نیم  از

 در تبیین آمریکای  و اروپای  محیط اصالت مطالعات ب  برگا و پارک، پارسونی، مرتون، دورکیم وسیل 

 چون و عوامل  انحراف  رفتار میان معناداری همبستگ  نظران صاح  کرد. این کم  بیهکاری و جرم

 . (1314، یافتند)آقا بابای  ودیگران  مذه و شهرنشین ، جمعیت رشد و جمعیت تراکم، جنا، سن

 افراد، شوند ثبات ب  عوامل این ک  وقت  و کنند م  کنترل را افراد اجتماع  عوامل، آنان اعتقاد ب 

 همراه ب  را انحراف  رفتار، اجتماع  ساختار در ثبات فقدان و دارند خود رفتار برای کنترل کمتری توان

 شده است. ایبن  ارائ  اجتماع  های نظری  از متفاوت  انواع، نظران صاح  در مباحث این. داشت خواهد

 طبور  ب  انحرافات شناس  جامع  های نظری  بر و عام طور ب  شناس  جامع  های توسع  نظری  بر ها نظری 

 .(1314، )نورمحمدی اند تأثیر داشت  خاص

 در مخبدر  مبواد  دگانکنن توزی  امنیت احساس و آسان برخ  محققان نیی مواردی مانند توزی 

، سبواد  سبطح  کمبود و فرهنگ  فقر، سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود، اقتصادی فقر و بیکاری، محل 
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ببر گسبترش اعتیباد تعریبف     گبذار   طبقات  را مهمتبرین عوامبل تباثیر    شکاف و اجتماع  عدالت فقدان

 (.154، 2۶1۰، ودیگران1)تامپسون اند کرده

بیست و دو  مناطق ب  ک  تهران شهرنشین   حاشی  گسترش وی گیر شکل روند مطالعة و بررس 

. انبد  گرفتب   شبکل  مشخص  زمان  محدودة در مناطق این اکثر ک  دهد م  نشان، است مشهور نیی گان 

 دورة در شهرنشین  توسعة با مستقیم ارتباط درنشین  حاشی های  محل  اولیة هستةگیری  شکل درواق 

 دهة اوایل در، کشور میان  و بیرگ ب  شهرهای زمین بدون روستاییان مهجو و اراض  اصالحات از پا

گردد. تشدید افیای  جمعیت در ایبن منباطق و عبدم     بازم  شصت دهة ب  آن تشدید ول ، است پنجاه

، باعث افیای  فقبر ، ورده کردن نیازهای این افرادجهت برآ درمان  و...، اجتماع ، وجود امکانات رفاه 

 توزیب  و اسبتعمال مبواد مخبدر     ، افیای  بستر انجبام کارهبای خبالف قبانون    ، جتماع فاصل  طبقات ا

عوامبل  ، ( ایبن عوامبل  2۶1۰)چ  بلحاظ کس  درآمد و چ  جهت مصرف( گردید. بناب  نظر تامپسون )

 باشند.  م  تشدید کننده اعتیاد

 محسبوب کشبور  نشبین   واق  در جنوب غرب تهران نیی بطبور کلب  از منباطق فقیبر    ، اسالمشهر

ک  حت  امکبان اجباره یب     ، شود. برخ  افراد ن  تنها قادر ب  خرید هیچ مسکن  در اینجا نیستند م 

واحد مسکون  را نیی نداشت  و بنابراین مجبورند جهت امرار معاش راه  حاشی  شهر شوند و ایبن کبار   

( بیبان  2۶1۰ون)شود وی در گیند عوامل تشدید کننده اعتیاد قرار گیبرد کب  توسبط تامپسب     م  باعث

 گردیده است.

بب  وفبور در   ، کشور و افیای  فقر و بیکاری و عوامل  از این دستنشین  افیای  جمعیت حاشی 

خورد ک  همین باعث افیای  تمایالت افراد ب  سبمت مصبرف مبواد     م  مناطق جنوب  تهران ب  چشم

چ  نقشب  در  نشین   حاشی  بدنبال بررس  آن است پژوه ک  این ای  شود. بنابراین مسئل  م  مخدر

 اعتیاد مردم ب  مواد مخدر دارد؟

 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق -8-9

تقریباهمب    کشباند و  مب   امروزه اعتیاد مسئل  جهان  است ک  ساالن  هیاران نفر را ب  کام مرگ

گذشبت  ثاببت شبده اسبت کب       های باشبند. در سبال   مب   اقشار در معرض این آسی  اجتماع  و روان 
                                                 
1
 Thompson 
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نیبی  هبا   گران و کاربر است ب  عالوه حت  با موثرترین درمبان ، سوء مصرف مواد مخدر مشکل "ماندر"

و علل آمادگ  ببرای  ها  احتمال عود اعتیاد بسیار زیاد است. در چنین شرایط  اهمیت شناسای  آسی 

اسبت   شود. فرض بر ایبن  م  اعتیاد و پیشگیری از آن در این است ک  ب  طور منطق  جایگیین درمان

 از درمبان ایبن اخبتالل اسبت     تبر   ک  جلوگیری از مبتال شدن افراد ب  سوء مصرف مبواد مخبدر آسبان   

در درک این اختالالت و یافتن مناسب   ای  (. گرچ  در جهان پیشرفت قابل مالحظ 1: 1314، )فیض 

و اعتیاد ین  نش ترین راه پیشگیری و درمان آنها ایجاد شده است لیکن از انجام تحقیق در مورد حاشی 

توج  ، باشد م  کشور قابل توج نشین  تا دو ده  پی  کامال غفلت شده بود. از آنجا ک  جمعیت حاشی 

آید. در نتیج  هر موضوع  ک  بب  افبراد جامعب      ب  سالمت روح و روان آنها از مسائل مهم ب  شمار م 

باشد تا آنجا ک  اعتیاد در  ئل مهم م شود، از اهمیت خاص  برخودار است. اعتیاد هم یک  از مسا مربوط م 

کنند، از نظر علت، شیوع، مسیر بیماری و تاثیر آن ببر جامعب ،    ها زندگ  م  بین افرادی ک  در حاشی  شهر

 (.1315هاشم  ودیگران، ) کنند اختالفات فاحش  با اعتیاد در افرادی دارند ک  در حاشی  زندگ  نم 

بلحباظ جسبمان  و   ، کت  تاکید دارند ک  افراد حاشی  نشینبر این ن (2۶14) 1پمپ  و یرمونالوا

با چالشهای بیشتری نسبت ب  دیگران روبرو هستند و در جامع  آماری ک  آنها برای پژوه  ، بهداشت 

ببا مشبکالت بهداشبت  و    نشبین    درصد افبراد حاشبی    1۵مشخص شد ک  ، خود در نظر گرفت  بودند

 ال  ب  طور دقیق باز نشده است ک  این مشکالت و چالشها چب  جسمان  بیشتری روبرو هستند. اما مس

 نبوع  ماننبد  عوامل  شود و چ  تاثیری بر اعتیاد دارد. م  کدام مشکالت را شامل، باشند و یا حداقل م 

 مؤثرنبد  شبهرها  ی اعتیباد حاشبی    در ک  هستند عوامل  دست  از، مسکن ارزش و ظاهری وض ، مسکن

  .(21، 1315، زبنقل از دلفرو، 2۶14، )ن 

 و اجتماع  جمعیت  ناهمگن مراکی ب  آنها شدن تبدیل و شهرها فیییک  گسترش با ترتی  بدین

 افبیای   شبهرها ای  حاشبی   نبواح   در ویژه ب ، اجتماع  و بخصوص اعتیادهای  مییان آسی ، فرهنگ 

 فقبر  و جتمباع  ا ناکبام  ، شب ل   ساختارهای نامناسب  ، نامناس  مسکون  و اجتماع  محیط .یابد م 

 .آورند م  فراهم را شهری اجتماع های  آسی  بروز زمینة، اقتصادی

 ارتبباط نشبین    حاشبی   معضبل  ببا  نیبی  نوب  شهر تهران )مخصوصا اسالمشبهر( جهای  حاشی 

                                                 
1
 Pempek TA, Yermolayeva 
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 شبدید هبای   ناهنجباری  و شهر دستخوش ناهمگون  فیییک  ج رافیای، آن سب  ب  و داردای  گسترده

 بب   اسبت.  افبیای  داده  مناطق این در را مخدر مواد استعمال و فروش و خرید وضعیت این است؛ شده

 مسبتقیم  و اعتیباد رابطبة   اجتمباع  های  آسی  ونشین   حاشی  گسترش بین ک  گفت توان م  جرئت

 آنها زندگ  محیط از کامل طور ب نشین  حاشی  مناطق ساکنان ذهن  خصوصیت آنجا ک  دارد. از وجود

 مواد جذب آسان  ب ، یابد م  ت ییرنشین  حاشی  فردهای  و ارزش اخالق  صیاتخصو و پذیرد م  تأثیر

تهبران  نشبین   حاشبی   نبواح   در مخبدر  مبواد  بب   افراد گرای  گسترش عامل .شوند م  اعتیاد و مخدر

 شود. م  بیشتر دیده، شهر مرکی نواح  ب  نسبت و سایر مناطق( 11)منطق  

 عبدالت  فقبدان ، احساس ایمن  در بین قاچاقچیان، ای فیاوضعیت ج ر، فقر، سطح سواد پایین

بیکاری در حاشی  شهرها ، سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود، فرهنگ  فقر، طبقات  شکاف و اجتماع 

بی  از باق  مناطق است ک  بررس  این عوامل ب  منظور یافتن راه  برای جلوگیری از گسترش آن و 

 رسد. ضروری بنظر م  یا کاه  آن

 اهداف تحقيق: -8-4

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر  مخدر مواد کنندگان توزی  امنیت احساس و آسان توزی  نق بررس   -

 اقتصادی بر اعتیاد ب  مواد مخدر  فقر و بیکاری نق بررس   -

 سرگرم  بر اعتیاد ب  مواد مخدر  و تفریح  امکانات کمبود نق بررس   -

 سوادبر اعتیاد ب  مواد مخدر  حسط کمبود و فرهنگ  فقر نق بررس   -

  بر اعتیاد ب  مواد مخدر طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان نق  بررس  -

 متغيرهای پژوهش -8-9

 باشد. م  مولف  5بعنوان مت یر اصل  این پژوه  بوده ک  دارای نشین   : حاشی متغير اصلی

 مت یر وابست : اعتیاد

 های تحقيق  فرضيه -8-1

 يه اصلیفرض -8-1-8



۵ 

 .ب  مواد مخدر نق  دارد ادیاعت درنشین    یحاش،  جامع  شناختبلحاظ  -

 های فرعی   فرضيه -8-1-0

 نق  دارد.مواد مخدر  ب اعتیاد  درمخدر مواد کنندگان توزی  امنیت احساس و آسان توزی  -

 نق  دارد.ر اعتیاد ب  مواد مخدر داقتصادی  فقر و بیکاری -

 نق  دارد.ر اعتیاد ب  مواد مخدر د سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود -

 نق  دارد.ر اعتیاد ب  مواد مخدر د سواد سطح کمبود و رهنگ ف فقر -

 نق  دارد.ر اعتیاد ب  مواد مخدر د طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان -

 يقتحق يرهایاصطالحات و متغ یفتعار

 ینظر یفتعار

از مردم   و بدون مجوّز گروه بیرگ یررسم اسکان غ است ک  با ای یدهپد نشین  ی : حاشین نش حاشی 

تعداد  یرانا یوزارت راه و شهرساز 131۰مرداد  1 یخ. در تارشود  م یجاددر کناره شهرها ا  در مکان

گاه  نفر در سکونت ی  یران از هرچهار نفر ا یعن نفر اعالم کرد.  یلیونم 11را  یراندر ا نشینان ی حاش

 (. 32: 1314 یگران،و د  است)روحان نشین ی حاشسکونت دارد و  یررسم غ

دچار ضعف اراده  یع طب یمیای ،مصرف مواد ش یا  ک  در ان شخص ب  علت روان  ،: حالتاعتیاد

  ب  علت عوارض  ول یستن یمارینفس  ب  هرچند ضعف اراده ف شود  درکنترل تکرار اعمال خود م

 یجادبا ا یماریب ینو ا شود  فرض م یمارین بشده ب  عنوا یجادشخص ا یعص  مرکی یستمک  بر س

: 1315 یگران،و د  )پردنجانگردد  پاداش، باعث تکرار آن رفتار م-رفتار یستمدر کنترل بر س تاللاخ

13.) 

مواد مخدر را از   آن، قاچاقچ  است ک  ط یط شرا ی آسان مواد مخدرو احساس امنیت: توز توزی 

با  ی ،توز ینا یو برا یابد  م یآن مشتر یو برا کند  انبار م  یدر جا یخرد،واسط  م یاعمده فروش 

مربوط ب   المث یا یا،باشند مانند برخورد پل  تیامن یتوانندمشکالت م ین. ایستروبرو ن مشکل  یچه
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 (.24: 1313  ،فروش آن)اربطان یا یدخر یمتق یا ی،بازار کار باشند، مثل کمبودمشتر

سال( و  ۰5تا  15ک  در سن کار ) شود  گفت  م یدر اقتصاد ب  فرد یکارو فقر اقتصادی: ب بیکاری

نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت ک  قادر ب   یداپ یمنب  درآمد یاکار باشد اما ش ل  یایجو

کار  یایجو راگ یاندار و دانشجو . زنان خان آیند  فعال ب  حساب نم یتجیو جمع یستند،انجام کار ن

 یتجیو جمع یی،ن یستندن یمش ول ب  انجام کار  با وجود منب  در آمد کاف یک انکس  نباشند، و حت

است ک  فرد فاقدِ  یت وضع یب  معنا  تنگدست یا یدست ته یافقر  ین. همچنشوند  فعال شمرده نم

 (.1: 1314 یض ،)فتاس یکاریب یندهایاز برا یک پول است ک   یا یماد های ی دارا ین مع ییانم

مردم در نظر گرفت  شده است و افراد در  یحتفر یک  برا یالت ریح  و سرگرم : ابیار وتسهتف امکانات

  )هاشمشود  م یع و باعث بازگشت شخص ب  حال تعادل و طب کنند  زمان فراغت از آن استفاده م

 (.1315 یگران،ود

نظران  صاح  کارشناسان و یشترفرهنگ  و کمبود سطح سواد: از آنجا ک  فرهنگ ب  اعتقاد ب فقر

جامع   ی و هر چقدر فرهنگ  دهد،  م یلرا تشک یا هر جامع  یربنایاساس و ز  مسائل اجتماع

فقر  ینخواهد شد، بنابرا یشترب  رشد و تعال یرآن جامع  در مس یشرفتموثرتر و کارآمدتر باشد، پ

حطاط بکشاند، و از را ب  سمت قهقرا و ان یا جامع  تواند  عامل بازدارنده م ی ب  عنوان   فرهنگ

 یاب  یش ر  ،فقر فرهنگ یتماه یینبازدارد. نوشتار حاضر در مقام تب  ب  اهداف واال و تکامل یاب دست

خوانندگان محترم  دیمتق ین است ک  ا  معضل اجتماع ینرفت از ا برون یبرا ی فقر و ارائ  راهکارها

 (.1315 یگران،ود یم )رحگردد  م

مختلف از نظر رفاه  یارهایتفاوت موجود در مع یاقتصاد ی: نابرابر اجتماع  و ناعدالت  طبقات شکاف

مردمان  یاندر م یا یت،جمع ی موجود در  یها گروه یانگروه، در م ی افراد  یاندر م یاقتصاد

 یادشکاف ثروت  یاثروت،  یدرآمد، نابرابر یاوقات ب  نابرابر  گاه یاقتصاد یکشورها است. از نابرابر

 (. 1314 یگران،زاده ود  جان)زنشود  م

 یات عمل یفتعار
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و پخ  )فروش( مواد مخدر را نشان  ینگهدار یتآسان مواد مخدرو احساس امنیت: وضع توزی 

 5تا  1 ی  هایو گو شود  م یدهپژوه ، با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت  سنج ینو در ا یدهدم

 مولف  اختصاص داده شده است. ینپرسشنام  ب  ا ینا

 نق  دارد.ب  مواد مخدر  یادر اعتد نشین ی ب  استعمال مواد مخدر در منطق  حاش میل

ب  مواد مخدر  یادر اعتدمردم  یمقابل  با اقدامات مجرمان  از سو یمراقبت و کنترل مناس  برا نبود

 نق  دارد. 

ب  مواد  یاداعت ردمسؤوالن  یمقابل  با اقدامات مجرمان  از سو یمراقبت و کنترل مناس  برا نبود

 نق  دارد. مخدر 

ب  مواد  یادر اعتدعمل مجرمان   یبرا  کاف ییهو انگ  بیهکاران و داشتن توانای یشترتعداد ب وجود

 نق  دارد. مخدر 

 نق  دارد.ب  مواد مخدر  یادر اعتدمراکی تأمین خدمات امنیت   اندک  تعداد

در گذران   ناتوان ین،و بنابرا  نداشتن درآمد مال یج و فقر اقتصادی: عدم انجام کار و در نت بیکاری

 یدهپژوه ، با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت  سنج ین. و در اگیرد  را در بر م  بلحاظ مال  زندگ

 مولف  اختصاص داده شده است. ینپرسشنام  ب  ا ینا 1۶تا  ۰ ی  هایو گو شود  م

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادعتر اد نشین ی منطق  حاش ینساکن  مشکل مال داشتن

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتد یشت و مع  اساس یحتاجما یدخر یدرآمد الزم، برا فقدان

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدمنطق   یناشت ال جوانان در ا یکار مناس  برا نبود

ب   یادر اعتدم مخارج زندگ  طرح و برنام  صحیح متناس  با موقعیت خود و جامع  و تنظی نداشتن

 نق  دارد. مواد مخدر 
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 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدمناطق  ینساکنان ا یتبعد خانوار و جمع افیای 

 ینمردم است ک  در ا یحتفر یدر نظر گرفت  شده برا یالت تفریح  و سرگرم : ابیار وتسه امکانات

پرسشنام   ینا 14تا  11 های ی و گو شود  م یدهجپژوه ، با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت  سن

 مولف  اختصاص داده شده است. ینب  ا

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتد نشین  ی ناسالم در مناطق حاش یهایبودن امکانات و سرگرم پر

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدجمعیبت درخبانواده و کم شدن نظارت خانواده  تبراکم

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتد  و ورزش  فرهنگ یو فضاها  امکانات ورزش نبود

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتداز خان   یروننمودن اوقات فراغت در ب سپری

کمبود فرهنگ  یج و در نت یالتبودن سطح سواد و تحص یینفرهنگ  و کمبود سطح سواد: پا فقر

 یدهپژوه ،، با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت  سنج ین. ک  در اشود  افراد را شامل م  اجتماع

 مولف  اختصاص داده شده است. ینپرسشنام  ب  ا ینا 11تا  15 های ی و گو شود  م

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدمنطق   ینتقدیرگرای  در افراد ا احساس

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتد های کارگری و احیاب سیاس  نهادهای  چون اتحادی  فقدان

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدنسبت ب  نهادهای مسلط در جامع   اعتمادی ب 

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدو حقارت  بین  خودکم

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدتخصص   و عدم کس  مهارت و ب  سوادی ب 

افراد مورد  ینثروت، در ب یو نابرابر یاقتصاد یدشد ی: نابرابر جتماعا  وناعدالت  طبقات شکاف

 ی  هایو گو شود  م یدهپژوه ،، با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت  سنج ینمطالع  است. ک  در ا

 مولف  اختصاص داده شده است.  ینپرسشنام  ب  ا ینا 25تا  2۶



12 

 نق  دارد.ر ب  مواد مخد یادر اعتدناعادالن  درآمدها  توزی 

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدمناطق  ینسفره خانواده در ا کاه 

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدمناطق  ینا ینساکن یدقدرت خر کاه 

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  یادر اعتدجامع   یینتوج  دولت ب  اقشار پا عدم

 نق  دارد. ب  مواد مخدر  دیار اعتددر سطح پایین  ینرضایتمندی ساکن مییان

  نق  دارد.ب  مواد مخدر  یادر اعتدهم  ب  امکانات موجود در جامع    دسترس عدم
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  دوم: فصل

 مبانی نظری پژوهش
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 تعاریف و اصطالحات -0-8

از سوی صباح  نظبران بب     نشین   های متعددی در سطح جهان برای حاشی  اصطالحات و واژه

از کشوری بب  کشبور   نشین   دهد ک  تعریف و محدوده حاشی  ن امر نشان م کار برده شده است همی

سبکونت  ، سبکونت گاههبای خبودرو   ، سکونت گاههای غیررسم ، باشد گذشت  از این دیگر متفاوت م 

اسبکان نابهنجبار   ، ها حلب  آبادنشین   زاغ ، اجتماع  آلونک ، ای های حاشی  سکونتگاه، های عدوان  گاه

 اند.  شهری ب  کار برده شدهنشین   ک  در ارتباط با حاشی مفاهیم  هستند 

هبای پسبت وگمنبام     گرفت  شبده کب  زمبان  بب  کوچب       slumberاز کلم  « Slum»کلم  زاغ  

شود ک  در محالت فقیرنشین  ای اطالق م  ب  پدیدهنشین   شد و در تعریف حاشی  وخاموش اطالق م 

اکنین این مناطق ب  علل گونباگون اقتصبادی و اجتمباع     آید و س بیرگ ب  وجود م ی  ها اطراف شهر

اند وارد شهر شوند و از امکانات شهری استفاده کنند و همین طبور نسببت بب  زمبین اسبکان       نتوانست 

ترین  ها در بد شناسد. زاغ  یافت  خود هیچ حق قانون  ندارند چرا ک  دولت آن مناطق را ب  رسمیت نم 

ها  ها و نیدیک  کارخان  معادن سنگ حواش  خطوط راه آهن و بیرگ راهمناطق شهری از جمل  نیدی  

هبای   هبا ودرکنبار مسبیرهای فشبار قبوی ببرق و درحاشبی         رها شده و در جوار گورستان   های و زمین

و  آیند. قاببل توجب  اسبت کب  غالببا  حاشبی  نشبینان افبراد مهباجر          های فقیرنشین ب  وجود م  محل 

 شوند.  کمترشهری محسوب م و عشایرند ونشین  روستا

شود ک  در محدوده اقتصبادی و اجتمباع     ها و افرادی را شامل م  شهری خانوارنشین   حاشی 

هبای زنبدگ     اند و در حاشبی  فعالیبت   ول  جذب اقتصاد و اجتماع  شهری نشده، اند شهر ساکن شده

 (. 14: 13۵1، مردم شهرنشین قرار دارند )حاج یوسف 

شود ک  در شهر سکونت دارد ول  بب  علبل گونباگون نتوانسبت         گفت  م ب  کسنشین  حاشی 
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 (. 3۰: 13۰7، است جذب نظام اقتصادی شهر شده و از خدمات شهری استفاده نماید )درکوش

فرسبوده و  ، ای از شهر است کب  واحبدهای مسبکون  رو بب  ویبران      منطق نشین  مناطق حاشی 

، ای مبردم روسبتای  از جامعب  شبهری     گیینب  تبوده   جبدای  ، تجهییات ناقص داشت  و فرهنبگ فقبر  

 ها غلب  یافت  است  و انیوا بر آنگیری  گوش 

شهری ب  تحوالت اجتماعات شهری و روستای  جهبان پبا از   نشین   حاشی گیری  سابق  شکل

 شود.  انقالب صنعت  و رخدادهای بعد از آن نسبت داده م 

کشورهای پیشبرفت  جهبان بب  وجبود     در زی آن ب  مفهوم امرونشین   در حقیقت پدیده حاشی 

هبای رشبد و توسبع  در     هبا تحبت عنبوان برنامب      های اقتصادی اینگونب  کشبور   آمده و با صدور برنام 

 ( 1: 13۵۶، کشورهای جهان سوم گسترش یافت )زاهدان 

را « انسان حاشبی  نشبین  »و « حاشی  نشین»رابرت پارک نخستین کس  است ک  اصطالحهای 

 دهد.  این مفاهیم را شرح م « مهاجرت شهر و انسان حاشی  نشین»او در مقال  ، ردب  کار ب

ای اسبت کب     داند کب  از لحباظ فرهنگب  انسبان دورگب       را فردی م نشین  پارک انسان حاشی 

ها شبری  اسبت. امبا     کند و با هردوی آن صمیمان  در زندگان  فرهنگ  دو جمعیت متمایی زندگ  م 

  گذشت  خود ببرد و هنوز ابعاد جامع  مییببان او را بب  تمبام  نپذیرفتب  اسبت.      مایل نیست از زندگ

 ( 12: 13۵2، )کریم 

شرایط یا عالم  است برزخ گون  ک  فرد را از نظر اجتماع  و فرهنگ  بب  حالبت   نشین   حاشی 

 ( 11۵1، رابرت، آورد. )پارک تعلیق در م 

اههای غیررسم  ببا اسبتفاده از معیارهبای    سکونت گ، بر اساس تعریف اسکان بشر سازمان ملل

حبق  ، ط  غیربهداشت  و خطرنباک یشرایط مح، های ساختمان  نامناس  سازه، ازدحام فقرخدمات پای 

شوند. درصد جهان  خانوارهای سباکن در ایبن    فقر و محرومیت اجتماع  شناخت  م ، اقامت نامطمئن

 ها در حال دو برابر شدن است.  زاغ 

هببا  ای از ارزش خببرده فرهنگبب  بببا مجموعبب ، معتقببد اسببت: حاشببی  نشببین  مارشببال کلینببارد

از جمل  انیوای ، های دیگر گ ت کم با انحرافات اجتماع  و ویژهای  با بهداش وهنجارهاست ک  در محل 

 ( 11۰۰، اجتماع  همراه است. )کلینارد



1۰ 

ی خدمات وکاالی عموم  تواند در روند رقابت برا ای است ک  جمعیت آن نم  نشین محل  محل  زاغ 

 ( 137۰ب  نحو موثری شرکت جوید و بدین ترتی  کنترل  بر نحوه توزی  این خدمات ندارد. )هاروی، 

ای  حداکثر ب  فاصل  ی  نسل متولد خارج از فضای منطق نشین  جمعیت اکثریت خانوار حاشی 

 رصد شهر برخوردار است. د 74تر از متوسط  اند و از تراکم نسب  باال و سکونت گاه  فعل  بوده

جملگ  متبرادف یکبدیگر   ، کپرنشین ، کوخ نشین ، آلون  نشین ، زاغ  نشین ، حاشی  نشین 

هستند اگر بخواهیم تعریف  از این اصطالح اراِئ  دهیم و در وهل  اول افرادی ک  در این مناطق اسکان 

در محبدوده اقتصبادی شبهر    دارند را هدف قرار دهیم باید گفت حاشی  نشینان کسبان  هسبتند کب     

 (. 3۵-31: 13۵3، اند. )اص ری زمان  کنند ول  جذب نظام اقتصادی و اجتماع  آن نشده زندگ  م 

، حاشی  نشینان کسان  هستند ک  بب  دلیبل بضباعت کبم مبال  ببا توجب  بب  تبوان اقتصبادی          

ها بب      سب  نف  آنتطبیق دهند این عدم سازگاری اجتماعنشین  اند خود را با ساکنین متن نتوانست 

 ( 111-2۶۶: 13۵1، ها را فراهم کند. )پارسا پژوه مناطق  است ک  بتوانند زمین  جذب آن

 تاریخچه حاشيه نشينی -0-0

ریش  در  نداشت  و ی  پدیده اجتماع  است و این پدیده اختصاص ب  عصر فعل نشین   حاشی 

هبم در کشبورهای در حبال     توسبع  یافتب  و   ادوار و اعصار گذشت  دارد و این پدیده هم در کشورهای

از ، توسع  یافت  با کشورهای در حال توسبع   آن در کشورهای توسع  وجود داشت  ودارد. و تنها تفاوت

از ایبن   باشد کشور ایبران  م  آورنده آن و رفتار کالبدی و اجتماع  آن تاریخ  بوجودهای  حیث ریش 

هندوسبتان و پبرو و   ، برزیل ر برخ  از کشورها از جمل مصون نمانده منته  شرایط حادی ک  د پدیده

ولب  از حیبث قبدمت مشباب  سبایر       حباکم نیسبت  ، برخ  کشورهای آفریقای  وجود دارد در کشور ما

رشد کندی داشت و در آستان  ده  چهل نشین   شهر آغاز ده  چهل باشد در ایران پی  از م  کشورها

 کردند. با اجرای طرح اصالحات ارضب  در آن  م  ندگ زها  در شهر از جمعیت کشور درصد 33حدود 

 گرفبت و ایبن رشبد    شتاب بیشبتری نشین   رشد شهر، در آمدهای نفت  در ده  پنجاه ده  و افیای 

وضعیت فعل   درصد رسید و در ۰4کشور ب  نشین  جمعیت شهر 1357چنان سرعت یافت ک  در سال 

عظیم  از این حاشی  نشبینان   است. و چون قشر  افیای  یافتنشین   مطمئنا این نسبت ب  سود شهر
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فرا روی آنها این است ک  کجا سکونت گیینند  کوچ  هستند مشکلهای مهاجرین از روستاها یا شهر

 روی ب  لحاظ ارزان  حاشی  و اطراف شهر ب  این مناطق، احداث مسکن تهی  زمین جهت ؟ آنها در پ 

شود با  م  تبدیل ب  شهری رفت  رفت  خود این مناطق خوددهند ک   م  مناطق  را تشکیل آورند و م 

 گذشت  شادی شبهر نامیبده   شهر تهران ک  در مملو از سکونتگاههای غیر رسم  و اسالمهای ک حاشی 

 .شکل گرفت نشین   چنین است ک  حاشی  شد نمون  بارز آن است و این م 

اجتمباع  و  ، اقتصبادی ، ای شامل تمام کسان  است کب  در محبدوده فضب   : نشین تعریف حاشی 

جامعب  شبهری کبامال  متمبایی      معیشت آنها از فرهنگ  شهر حضور و سکونت دارند ول  نحوه اسکان و

 .اند است و در نتیج  با جامع  شهری هماهنگ نشده

 مفهوم حاشيه نشينی -0-9

برخ   اند کرده ارائ نشین   صاح  نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشی 

کنند ولب  جبذب    م  شهر زندگ  عقیده دارند حاشی  نشینان کسان  هستند ک  در محدودة اقتصادی

حاشی  را ب  عنوان فرایند تصرف نواح  شهری ب  قصد  .چارلی آبرامیاند نظام اقتصادی و اجتماع  نشده

داننبد کب  در     مب  را در معنای عام شامل تمبام کسبان   نشین   نیی حاشی  تهی  مسکن دانست  است. و

رفباه   ونشبین    . جاذبب  شبهر  انبد  اقتصادی شهر ساکن هستند ول  جذب اقتصاد شهری نشده محدوده

کشاند و اکثبر   م  بازارهای کار شهری این افراد را از زادگاه خوی  کنده و ب  سوی قطبهای صنعت  و

شوند.و تعبیری کب    م  گذراندن بهتر زندگ  راه  شهرها آنها مهاجرین روستای  هستند ک  ب  منظور

 نارسای  عرض  خدمات، ساختمان یا بخش  از شهر ک  در آن ویران ، شده است ارائ نشین   از حاشی 

از عوامبل   فقبدان آسبای  الزم و خطبرات ناشب     ، درمان  تراکم زیاد جمعیت در واحبدهای مسبکون   

شده بایبد اوصباف  چبون عبدم     یاد  رسد ک  ب  تعبیر م  شود. البت  ب  نظر م  طبیع  نظیر سیل دیده

 .برای بیهکاران را اضاف  نمود جرم زا بودن و نیی مامن و پناهگاه امن، امنیت

 علل عمده پيدایش حاشيه نشينی -0-4

 : تواند موثر باشد از جمل  م  علل مختلف نشین   در خصوص ایجاد پدیده حاشی 
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ن  ساخت و سباز رسبم  و گرانب     کم  در آمد روسای خانوار و باال بودن بهای زمین و هیی -1

 اجاره بها

زادگاههبای   نداشبتن زمبین( موجب  گریبی سباکنین آن از     ، چییی مثل ب مبدا )های  دافع  -2

شبهری موجب  پدیبد آمبدن      شود و هیین  باالی زنبدگ   ها م  خوی  و سرازیر شدن آنها بسوی شهر

 .شود نشین  م  کانونهای حاشی 

امکبان   زمین است ک  موج  افیای  قیمت زمین شبده و  عامل دیگر قطع  بندیهای بیرگ -3

 پنباه نشین   مناطق حاشی  شود و بناچار ب  م  خرید زمین توسط افراد کم در آمد و کم بضاعت گرفت 

 .برند م 

بنبدی و   فقدان منطق  بندی و کاربری نا مناس  زمین. اگر شهرها بصورت مناسب  منطقب    -4

بوجبود خواهبد   نشین   محالت زاغ  غیر مجاز فراهم شده وهای سازتوسع  نیابند زمین  برای ساخت و 

سازی ب  کاربری صنای  و یبا دیگبر مبوارد کباربری      آمد. همچنین چنانچ  زمینهای مناس  برای خان 

 .شکل بگیرندنشین  فقر اختصاص یابد ممکن است محالت

مهاجرت افراد از  از است مهاجرت اعمنشین   حاشی گیری  از عوامل موثر در شکل، مهاجرت – 5

 افراد از هست  داخل  شهر ب  حواش  آن بیرگ و نیی مهاجرتهای کوچ  ب  شهرهای روستاها و شهر

 .باشد م 

حداقل در گسترش آن نق  و تباثیر عملکبرد ادارات و   نشین   مناطق حاشی گیری  در شکل -۰

 .دستگاههای دولت  و عموم  را نباید نادیده گرفت

 مناطق حاشيه نشينی اوصاف عمومی -0-9

کب    اسبت  سبیمای نبامطلوب آن  نشبین    عمده ترین نماد جهان  حاشبی  : سیمای نامطلوب -1

دهبد.   مب   فرسوده شده نشان ساختمانها تخری  شده و، آزارد م  احساس و وجدان و دیدگان آدم  را

اعبم از  راه دسترسب  خودروهبای امبداد     وخبم و کبم عبرض ببوده و معمبوال      گذرگاهها ومعبابر پبرپیچ  

 .بروز حوادث و خطرات وجود ندارد اورژانا و پلیا در مواق ، نشان  آت 
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و  عمبوم   حاشبی  نشبینها فاقبد بهداشبت    : پایین بودن سطح بهداشت عمبوم  و سبالمت    -2

بهداشبت عمبوم  و    علیب   خصوص  در حد واندازه استانداردهای جهان  و حت  مل  هسبتند و اقبدام  

جریبان فاضبالب   ، جمب  آوری آنهبا   عدم وها  شای  است. انباشت زبال محیط زیست در چنین مناطق  

صوت  و آلودگ  هبوا و غیبره در ایبن محبالت     های آلودگی، و عدم دف  بهداشت  آنها  منازل در کوچ 

 .مشهود است

برای تامین  رسم  ش لنشین   حاشی های  اکثر خانواده: فقدان ش ل رسم  و در آمد کاف  -3

باشند ب  مشباغل   م  سرمای  گذاری و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص ومعاش خود ندارند 

خرید وفروش مبواد  ، زبال  دزدی، تکدی گری، فروش  کوپن، کاذب و بعضا مجرمان  مثل دست فروش 

در صد افراد ایبن منباطق    2۶آورند. بر حس  آمارهای موجود حدود  م  مخدر و مشروبات الکل  روی

 .اشندب م  فاقد ش ل

 فرهنگهبای  خبرده نشبین   در منباطق حاشبی   : وجود خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچ  -4

این فرهنگها بسیار  .شود م  خاص مناطق کوچ  هر ی  از خانوارها ک  قبال ساکن آن بودند مشاهده

فرهنگ  افراد امکان نفوذ از نظبر فرهنگب  و    فقر شوند و این امر و نیی م  دیر جذب فرهنگهای شهری

چون بهداشت و تنظیم خبانواده و غیبره   ، مختلف اجتماع های  برنام  اجرای نها برایآاجتماع  را در 

 .کند م  مشکل

جهت پر کبردن اوقبات    فقدان برنام  صحیح، بیکاری، فقر، از عوامل گرای  ب  اعتیاد: اعتیاد -5

توان نام ببرد معمبوال در     م مواد مخدر را نابرابریهای اقتصادی و اجتماع  و در دسترس بودن، فراغت

عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد ب  مواد مخدر در ببین   بسیاری از ایننشین  مناطق حاشی 

 .یابد مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیون  روز ب  روز افیای  م  جوانان این

 مهاجرت به عنوان یکی از تحوالت جمعيتی -0-1

منشا عمده و اصل  توسع  شهرنشین  را در جهان ، ها ا ب  طرف شهره رت  از روستاجحرکت مها

توسع  صنعت و اقتصاد با امواج چشبمگیر مهباجرت بب  مراکبی رشبد      ، دهد. از نظر تاریخ  تشکیل م 

 یابنده شهری ک  بازار کار دارند همراه بوده است. 
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ل مبرگ و میبر و   حرکات جمعیت  معموال  در دو بخ  اساس  قابل بررس  هستند: یک  کنتبر 

همان مهاجرت از مکبان  بب  مکبان دیگبر اسبت و در         افیای  جمعیت و دیگری جابجای  جمعیت ک 

جابجای  از اجتماعات کوچ  و منیوی ب  سوی اجتماعات ببیرگ و از روسبتا    جوام  جدید عمدتا این

های  ن تعادلافیای  جمعیت در اجتماعات کوچ  و روستای  و بهم خورد، ب  شهرهاست. در هر حال

گرایشب   ، حیات  در آنجا و از سوی  میل شدید افراد ب  شهرنشین  و قرار گرفتن در اجتماعات ببیرگ 

است ک  از قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا و از نیم  دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسع  باعث 

 ت. اجتماع  کشورهای میبور شده اس، دگرگون  عمیق در ساختارهای اقتصادی

 ب  شهرها است.ها  رشد شهرنشین  عمدتا  ناش  از مهاجرت

 توان ناش  از عوامل زیر دانست: م  ب  طور خالص  رشد عموم  جمعیت شهری را 

 افیای  طبیع  جمعیت)موالید منهای مرگ و میر( -1

کوچ از مناطق روسبتای : قسبمت عمبده شهرنشبینهای امبروز از سبالها پبی  مسبتقیما  از          -2

 . اند ا ب  شهرآمده و از آنجا ساکن شدهروستاه

 الف(کوچ از شهرهای کوچ  ب  شهرهای بیرگ

 پناهندگ (، ب( کوچ از کشورهای دیگر)مهاجرت

 افیای  طبیع  جمعیت روستاهای ادغام شده در شهر -3

 ها اثرات مهاجرت به روی افراد کشور -0-1

دهند ک  اهمیت بیشتری دارند. اگر   های  از مهاجران را در خود پناه م ها جمعیت بیشتر کشور

سبهم کبل جمعیتب  را کب  ایبن      ، آوریبم  را ب  حساب م الملل   بین ازه ک  تعداد مهاجراناند همان   ب 

را در خود جمب   الملل   بین کشورهای  ک  مهاجران، کنند نیی در نظر داشت  باشیم مهاجران عرض  م 

 3۶۶ای )بی  از  های قابل مالحظ  ک  جمعیت، ها داد آناند و تع بسیار گوناگون شده 11۰5کنند از  م 

هبا را   دهند و یا مهاجران قسمت مهمب  از کبل جمعیبت آن    هیار نفر( از مهاجران را در خود جای م 

 افیای  یافت  است. ، شوند درصد( شامل م  15)بی  از 
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ی مرببوط بب    هبا  جوی ش ل و ب  دالیل دیگر ب  مبوازات سیاسبت   و بی  از پی  زنان در جست

را المللب    ببین  شوند و امروزه زنان نیدی  ب  نصف جمعیبت مهباجران   ها جابجا م  گردهمای  خانواده

انبد   های  را ک  درآمد را در تولیدات و خدمات اش ال کرده دهند. اما زنان مهاجر اغل  ش ل تشکیل م 

علب   ، یبژه در بسبتر اعمبال ببد    و ب  ویژه در معرض بهره کش  ظالمان  و در رابط  با اسبتعمار و بب  و  

 الخصوص خدمات جنس  قرار دارند. 

 8919ميزان مهاجرت به شهرهای کشور در دهه منتهی به سال  -0-1

های انسبان  اسبت. ایبن عامبل در      مهاجرت یک  از عوامل ت ییر جمعیت در جوام  و سکونتگاه

 تگاه شهری یا روستای  است. کنار زاد و ولد و مرگ و میر تعیین کننده تعداد جمعیت در هر سکون

اهمیت بررس  وضعیت مهاجرت در برنام  رییی شهری آن چنان زیاد است ک  بدون توجب  بب    

ها ب  واقعیت نیدی  نخواهد شد. در پی  بینب  جمعیبت    ها و ترسیم وضعیت آت  شهر آن پی  بین 

رت عامبل اصبل  در رشبد    شود ک  مهاج ها از دو مؤلف  رشد طبیع  و غیرطبیع  استفاده م  آت  شهر

های انسان  در اشکال مختلف ب  قدمت تاریخ حیبات انسبان در    غیرطبیع  شهرهاست. سابق  مهاجرت

تبرین و   ایران و اروپبا ببیرگ  ، کره زمین است. مهاجرت اقدام آریای  از موطن اصل  خود ب  سمت هند

تبرین نبوع مهباجرت بب       مهاجرت ی  خانوار روستای  یا شهری ب  مکان دیگری برای سکونت کوچ 

های شهری و روستای  در سراسر جهان و ایبران )در   آید. بنابراین ت ییرات جمعیت  سکونتگاه شمار م 

 (. 5۰: 13۵۵، پذیرد. )کاظم  ای و محل ( از پدیده مهاجرت تاثیر م  منطق ، سطح مل 

در طول و وضعیت مهاجرت ب  مقصد شهرهای کشور  13۵5سرشماری نفوس و مسکن در سال 

حبدود   13۵5سال منته  ب  سال  1۶های این سرشماری در طول  بر اساس داده، سال قبل از آن 1۶

نفبر در   ۵11171۶هبا براببر    درصبد آن  74نفر در کشور مهباجرت داشبتند کب  حبدود      1214۵14۵

 1375درصد در نقاط روستای  کشور ساکن شبدند ایبن میبیان در سبال      2۰شهرهای کشور و حدود 

درصد ب  روستا مهاجرت کردند  21/۵ها و  درصد در شهر 7۶/2 ک  بود نفر ۵71۵77۶ کشور برای کل

تعبداد   13۵5دهد ک  در ده  منته  بب  سبال    های مربوط ب  دو دوره یاد شده نشان م  مقایس  داده

 ها بودند.  ها بیشتر از روستا مهاجران افیای  یافت  و مهاجران وارد شده ب  شهر
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ن ب  شهرهای کشور س  سطح فضای  منطبق با تقسیمات کشوری قابل تفکی  در گروه مهاجرا

درصبد درون اسبتان و    27، درصد مهاجران دردرون شهرسبتان  27، است بر اساس تقسیمات کشوری

هبای   درصد درون کشور محل تولد خود جاب  جا شدند بر اساس کل مهباجران  کب  ببین سبال     43/4

نفر  ۵715711ها درون کشور ب  نقاط شهری کشور مهاجرت کردند  روستا و ها شهر از 13۵5 تا 1375

دهنبد و   کل مهاجران وارد شده از منباطق داخلب  کشبور و خبارج آن را تشبکیل مب        1۰/۵بودند ک  

 ن منب ( همادهند. ) ها را تشکیل م  مهاجرت بین استان  بیشترین بخ  مهاجرت

از جمعیببببت  نفببببر ۵3۵1۰7۰حببببدود  13۵5هببببای سرشببببماری   بببببر اسبببباس داده 

در روسبببتاهای دیگبببر   23/۵هبببا و  در شبببهر 7۰/1کببب  کردنبببد مهببباجرت کشبببور شبببهری

 ۰۵/۰نفر از روستاهای کشور مهاجرت کردند ک  3314۶1۰ده  حدود  همین در کرده اختیار سکونت

ها در  ها و بقی  ب  روستاهای دیگر رفتند و از مجموع مهاجران داخل  وارد شده ب  شهر درصد وارد شهر

خاسبتگاه روسبتای     2۰/7درصبد خاسبتگاه شبهری و حبدود      73/3حبدود  13۵5منته  ب  سال ده  

 ( 57: 13۵۵، ها داشتند )ماهنام  شورا

 13۵5هبببای سرشبببماری سبببال   هبببا ببببر اسببباس داده  هبببا بببب  روسبببتا  مهببباجرت شبببهر

داخلبببب  وارد شببببده ببببب  روسببببتاهای کشببببور طبببب   مهبببباجر نفببببر 3۶۰۵۶55 مجمببببوع از

درصبد براببر ببا     34/7ها و تنها  ها ب  روستا نفر از شهر 2۶۶4۶13 برابر درصد ۰5/3آن از قبل سال ده

 ها ب  روستاهای دیگر کشور مهاجرت کردند. )همان منب (  نفر از جمعیت مهاجر از روستا 1۶۰4۶12

 ویژگيهای مناطق حاشيه نشين -0-3

، جسبم  پایین بودن سطح بهداشت عموم  و سالمت  روانب  و   -2، چهره نامطلوب شهری -1

تبراکم   -5، های خاص در ایبن منباطق   وجود خرده فرهنگ -4، فقدان ش ل مناس  و درآمد کاف  -3

فقدان یا کم بودن امکانات آموزش  و رفاه  و پایین بودن سطح سواد و تحصیالت نببود   -۰، جمعیت

فبات و  منبب  و مرکبی انحرا   - 1 فراوان  مبواد مخبدر و رقبم اعتیباد و     -۵، گستردگ  فقر -7، مدارس

 های اجتماع  کژروی
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 اند:  ذکرکردهنشین  ب  طور کل  چهار ویژگ  زیر را برای اجتماعات حاشی 

دسترسب  ضبعیف بب  آب     -3، شرایط سباختاری نابهنجبار مسبکن    -2، امن  حق تصرف نا -1

 تراکم بی  ازحد  -4آشامیدن  سالم وت ذی  و 

 علل پيدایش حاشيه نشينی -0-83

بب  بعبد کب  رشبد      134۶دیده اسکان غیر رسم  ب  طور مشهوری از ده  در کشور ایران نیی پ

شهرنشین  در اوج خود بوده نمایان گردید و شهرهای کشور را با مشکل جدی روبرو نموده و همبواره  

نشبین   میلیون حاشی  5/3 ها در حال حاضر حدود مییان آن در حال افیای  است و طبق برخ  برآورد

 ( ۰1: 13۵2، فتخاری راددر ایران وجود دارد )ا

توزی  نامناس  و ناعادالن  امکانبات درسبطح   ، ترین دلیل روی  جمعیت ب  عنوان مهم افیای  ب 

عوامل جباذب  ، های طبیع  مثل سیل وخشکسال  وسرمازدگ  ومحصوالت کشاورزی و... پدیده، کشور

نشبین    ن علل پیدای  حاشبی  تری توان از مهم ها را م  شهری و مهاجرت روز افیون روستائیان ب  شهر

 عنوان کرد. 

اقتصبادی و  ، در کشور ایران مهاجرت شدید ب  دنبال اصالحات ارض  ک  با س  هبدف سیاسب   

ایبن مهباجران دو   ورد توج  قرار گرفبت، پدیبدار شبد.    ( م134۰-42اجتماع  در برنام  عمران  سوم )

ها  ک  ب  امید کار وارد شهر و در حاشی  شهر( کارگران و زارعان خرده پا یا دهقانان فقیر1دست  بودند. 

 ها شدند.  وارد شهر، ( سرمای  داران  ک  با دریافت غرامت اصالحات  از دولت2ساکن شدند. 

شناسب  موسسب  مطالعبات و     شناسب  و جامعب    در این میان همانگون  کب  تحقیقبات جمعیبت   

رافیای  بیشترین سهم جمعیت اسکان دهد ب  لحاظ ج  تحقیقات اجتماع  دانشگاه تهران نیی نشان م 

انبد کب  عمبدتا  از جمعیبت مهباجر تشبکیل        ها ایران اسکان یافت  غیررسم  در تهران و دیگر کالنشهر

 ( ۵4: 137۵، الدین  اند. )سیف شده

نفر بالغ گردیبد و نبرخ مهباجرت روسبتای  نیبی       377۶۶۶۶۶جمعیت ایران ب   1351در سال 

ترین عوامل مهاجرت  برای سباکنین   یافت جنگ ب  عنوان یک  از مهمهمگام با آن ی  درصد افیای  

آمبد ببا نگباه  بب       ها ب  مناطق مرکیی و شرق  کشور ب  حساب مب   هجوم آن، جنوب و غرب کشور
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هبا مهباجرین  هسبتند کب  بب  خباطر اصبطکاک و         در خواهیم یافت آننشین  ساکنین مناطق حاشی 

هبا ببا    توجه  دولت و درگیر بودن آن پایین تولیدات در اثر ب  فرسودگ  شیوه تولید دستیاب  و بازده

مصبالح  ، اند. بعد از انقالب بباال رفبتن قیمبت زمبین     ها هجوم آورده ب  شهر، مسائل مهم تری از بحران

های سنگین عوامل  بود ک  اقشار کم درآمد جامع  کب  نسبل    اجاره، های با بهره فراوان وام، ساختمان 

هبا   ها ساکن باشند و ب  همین خاطر بب  حاشبی  شبهر    روستای  بودند نتوانند در شهردوم از مهاجرین 

آید( بتوانند ب  متن برگردند. البت  مهباجرت بب  خبارج بعبد از      گاه نم  رفت  و شاید در آینده )ک  هیچ

انقالب تحت الشعاع دو جریان بیرگ قرار داشت ک  تاب  اوضاع و احوال عصر خود بوده و در گسبترش  

 ( 4۶ – 41: 13۵7، و ب  تب  باال رفتن مییان بیهکاری تاثیر داشت )مهاجریننشین   حاشی 

هبا بب  داخبل     کودتای مارکیست  در اف انستان و اش ال آن توسط شوروی سب  مهاجرت اف ان

یونسبکو طب  آمباری کب       11۵۵کشور ک  از تعداد مهاجران آمار درست  در دست نیست اما در سال 

نفر برآورد کرد ک  از ایبن   2۵3۶۶۶۶کنند را  داد کل پناهندگان ک  در ایران زندگ  م منتشر کرد تع

 دادند  ها و عراق  را تشکل م  نفر از آن کرد 7۶۶۶۶نفر آن آوارگان اف ان  و  235۶۶۶۶عده 

عدم توازن عرض  ، ب  کیفیت، تولیدات پایین، اقتصاد جنگ بود، ک  اقتصاد ما ۰۶در اواخر ده  

 عدم امیبد بب  ادامب  حیبات     ، ترس از سرمای  گذاری، های کاذب ش ل، تورم، ا افیای  نقدینگ و تقاض

میلیبون بب  جمعیبت ایبران      2۶سال ببی  از   7تر افیای  سری  جمعیت ک  ط   نظام و از هم  مهم

ک  دوران بعد از جنگ را تجرب  کردیم حکومبت تبا حبدودی بب  اوضباع       7۶های  اضاف  شد و در ده 

اما ایبن  ، هایشان ها و بازگشت مهاجران جنگ زده ب  شهر د و باید شاهد عمران و آبادان  شهرمسلط ش

ها حاضر بب  بازگشبت نبودنبد بلکب       عمران و آبادان  با سرعت کم  صورت گرفت  و ن  تنها جنگ زده

های   دانستند. در نیم  نخست دهة هشتاد هم هنوز برنام ها و روستاهای خود را محل زندگ  نم  شهر

صورت نگرفت  نشین   ها و راهکارهای مثبت  برای سر و شکل دادن ب  مناطق حاشی  عمران  و سیاست

ها بستر و شرایط پدیده  های غلط و نسنجیده دولت است باید اذعان داشت ک  قبل از انقالب با سیاست

و گسبترش آن زمینب  را   را فراهم کردند و بعد از انقالب نیی ب  جای جلوگیری از ادامب   نشین   حاشی 

 ( 42، 13۵7، برای توسع  پایدار آن فراهم کردند )مهاجرین
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 دیدگاههای عمده در مورد علل حاشيه نشينی -0-88

 ی  در ک  است کلم  عام معنای ب  مسکن تر وسی  و کل  طیف از بخش  خود  شینن  شیحا»

 قطب   دو ایبن  ببین ، اسبت  شده واق  نشین  کاخ آن دیگر سوی در و دارد قرار خواب  خیابان آن سوی

 ای، مسباحت، عمبر   منطقب   ارزش و سرپناه گرفتن قرار محل مثل متنوع های  مالک اساس بر متضاد

 دسبترس، نحبوة   در شبهری  مسکن، خبدمات  در موجود وسایل و رفت ، تأسیسات بکار مصالح، سرپناه

 آلودگ  متداول، مییان سنت راساسب یا نقش  با ساز مهندس و معمارساز و خودساز، بنا – بنا و طراح 

خریبد،   ببازار  و مدرس ، درمانگاه ب  بهداشت ، دسترس  و اجتماع  های آسی  شیوع و منطق  محیط 

 قاببل  مختلبف  انبواع  بب   مالکیت و تصرف نحوة و فراغت اوقات و ورزش  تأسیسات نقل و حمل وسایل

 .است بندی طبق 

 مارشال کلينارد -0-88-8

آید. ب  این صورت  نشین  بر اثر رشد شهرها حاصل م  حاشی »معتقد است ک  مارشال کلینارد 

ک  در مراحل اولی  رشد، مرکی شهرها محل سکونت افراد متمبول و طبقب  باالسبت ولب  کبم کبم ببا        

های  ک  وض  بهتری دارند از مرکی شهر ب  سبمت  گسترش مناطق تجاری و صنعت  در این محل، آن

کنند. کارگران و گروههای فقیر و کم درآمد ب  ایبن   از مرکی شهر زندگ  م خارج حرکت کرده و دور 

ای کمب  جهبت تعمیبر و    شبوند. از آن جبا کب  مالکبان اجباره      آیند و ساکن آن م  منطق  مرکیی م 

 «شبود  ها تبدیل مب  کنند، این مناطق، شلوغ و خراب شده و ب  زاغ  ها دریافت م  نگهداری ساختمان

  (.1۵:11۰۰)کلینارد، 

 مکينتاش -0-88-0

 قبرار  توجب   مبورد  گودنشبین   مبورد  در را عامل چهار شناخت  بوم نظریات غال  در مکینتاش

 او چنبین آن، هبم  ساکنین و خان  خان ، صاح  فیییک  خان ، شرایط اطراف فیییک  محیط » :دهد م 

 از ببرای  او عقیبدة  بب  . ادد پایان گودنشین  مسأل  ب  توان فیییک ، م  شرایط بهبود با ک  است معتقد

 نگهداری ها خان  از بهتر ساکنین و ها خان یابد، صاح  بهبود محیط  شرایط باید م  ها زاغ  بردن میان

 ایبن (.15: 13۰1زاهبدان ،   زاهد) «کنند اعمال را خوی  تخصص  هایدولت ، نظارت مقامات و کنند
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 صبرف  بب   و دارد اشباره  مسئل  فیییک  ابعاد ب  فقط نشین  حاشی  ب  مربوط نظریات بندی دست  گون 

 بب   توج  اقتصادی، بدون هایریبنابرا و نژادی، مهاجرت تبعیض و فقر چون فیییک ، مسائل  مشاهدة

 .بود نخواهد تبیین ها، قابلآن کنندة تعیین اقتصادی و اجتماع  عوامل

 توجب   با ک  داند م  ن جها نظام کل  مسائل معلول را نشین  حاشی  شناخت  جامع  های نظری 

 نظریب   بب   تبوانیم  مب   حبدودی  تا را نظری  این .است یافت  گسترش و ظهور خاص تاریخ  شرایط ب 

 و طلبب   منفعبت  خصبلت  خباطر   بب  جهان  داری سرمای  نظام است معتقد ک  کنیم تشبی  نیی توطئ 

 و تباریخ   شرایط بررس  .آورد م  عمل ب  جلوگیری مسکن ب  بشریت نیاز برآوردن از سرمای  انباشت

 نظری  اینتر  روشن درک در را ما دیدگاه این از نشین  حاشی  مسأل  رشد و زای  در دخیل جریانهای

 (.121:135۶ع ، اجتما تحقیقات و مطالعات مؤسس ) رساند م  یاری

 کشورهای در» :است مهاجرت توسعة حال در کشورهای در نشین  حاشی  عامل نظری  این طبق

 مهباجرین  عظبیم  سبیل  ببا  شبهرها  ایبن . هستند نشین  حاشی  دارای بیرگ شهرهای توسع ، الح در

 عامبل  اولبین . نمایبد  مب   عمل آنها مورد در کننده متوقف ی  عنوان ب  شهر و هستند روبرو روستای 

 (.1375ایران،  آمار مرکی)است اجتماع  و فرهنگ  آن، عوامل از بعد و ادصنشین ، اقت حاشی 

 دکتر زنجانی -0-88-9

 توان متمایی کرد: دکتر زنجان  معتقد است ک  در حاشی  شهرها حداقل س  گروه را از هم م 

ساکنان معمول  این نقاط، ک  چ  ب  صورت شهری و چ  ب  صورت روستای  زندگ  معمول  خبود   -1

 بدور هستند.نشین  هم  های حاشی  گذرانند. واحدهای مسکون  مناس  تری دارند و از ویژگ  را م 

دوم کسان  ک  از شهرها ب  این نقاط آمده و زندگ  مرف  و یا حداقل مطلوب  را دارند و بب    -2

 اند و با مشکل  نیی مواج  نیستند. هر دلیل  ک  باشد سکونت در این نقاط را برگییده

متعبدد   اند و ب  علت عدم توان مال  و یا مسائل کسان  ک  از نقاط محروم راه  شهرها شده -3

شوند. از مسکن  برند و مصداق بارزی از حاشی  نشینان محسوب م  دیگر، در حواش  شهرها ب  سر م 

های زندگ  پایین  هستند. از این رو همب    نامطلوب  برخوردارند و دارای سطح درآمدی و سطح هیین 

انست)ستارزاده، در مفهوم رایج آن محسوب دنشین  ساکنان حاشی  شهرهای بیرگ را نم  توان حاشی 

 (. 13:13۵5بنقل از زنجان 3:13۵۰
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 رابرت پارك -0-88-4

پارک با اشاره ب  برخوردهای فرهنگ  و نژادی ناش  از مهباجرت، ایبن پدیبده را یکب  از علبل      

اجتماع  مهاجرت آن اسبت کب     -کند: ب  زعم او یک  از عواق  روان  نشین  قلمداد م  تحقق حاشی 

د مردم جامع  مییببان باشبد( در موقعیبت جدیبد، خبود را میبان توقعبات و        فرد مهاجر )گرچ  هم نژا

بیند و این شرط مببهم و گبیج کننبده     ارزشهای دو نظام فرهنگ  موجود، پیوست  در تقال و مبارزه م 

ای شبود، کب  خبود معبرف و وجب  تمیبی انسبان حاشبی          در او مب  « ثنویت شخصبیت » موج  نوع 

 (. ۵۵1:112۵است)پارک، 

 امبا  شبود  مب   اشاره نشین  حاشی  اجتماع  و اقتصادی، فرهنگ  مسائل ب  اگرچ  نظری  این در

 و نببوده  روشبن  نشبین   حاشبی   مسأل  آوردن وجود ب در اجتماع  و اقتصادی، فرهنگ  عوامل جایگاه

 گباه   کب   اسبت ( سازوکار) مکانییم  مهاجرت ک  گفت بتوان شاید. است مهاجرت بر آن اصل  تکی 

 .نیست نشین  حاشی  تام  علت اما. شود م  نشین  ی حاش باعث

 نحبوة  در تفباوت  علبت  کب   دارد اعتقباد ، اجتماع  مناسبات و امکانات توزی  در نابرابری نظری 

 بب   دسترسب   در نبابرابری  وجبود  روستا، دلیبل  و شهر در سکونت انواع دیگر با نشین  حاشی  سکونت

 مختلف افراد اختیار در ک  امکانات  ب  توج  سکونت، با های شیوه انواع. است جامع  در موجود امکانات

 بب   را هبا سبکونتگاه  مختلبف  هبای  چهره امکانات توزی  در نابرابری لذا. گیرد م  شکل است گرفت  قرار

 چیست؟ امکانات توزی  در نابرابری علت ک  است این سؤال حال. است آورده وجود

 دسترس در نوع همان ب  را موهبت مختلف، آن مواه  از یربردا بهره فن ک  ستا این آن پاسخ

 مسبأل   بب   اگبر  .اسبت  امکانبات  کنندة مشخص فن پا. کند م  انسان امکانات وارد و داده قرار انسان

 سبطح  در امکانبات  توزی  در نابرابری علت ک  یابیم م  در بازگردیم است نشین  حاشی  ک  خود اصل 

 اسبت، بب    شبده  سبکونت  انبواع  دیگبر  ببا  نشین  حاشی  سکونت ةنحو در اختالف بروز باعث ک  جامع 

 بایبد  پبا  (.21:13۰1سروسبتان ،   صدیق )«گردد بازم  جامع  کل بر مسلط تکنیک  یا فن  سیستم

 هبای  شبیوه  نتیجب   در و کنبد  توزیب   نابرابر را امکانات تا باشد داشت  وجود تکنولوژی نابرابری ویژگ 

 . آورد پدید را سکونت  مختلف

 خصوصب   ب اجتماع  مناسبات جامع  هر افراد ک  دید خواهیم بنگریم اجتماع  سطح در اگر»
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 با متناس  جای  ابیار. گیرند م  بکار را مختلف ابیار ک  است مناسبات همان چارچوب در و برگییده را

 رواببط  سیسبتم  تاب  تکنولوژی کند، یعن  م  اعمال را خود امیال هاآن وسیلة ب  و گییند برم  را خود

 (.۵7:13۰۵سازندگ ،  جهاد)است اجتماع 

 وجبود  پبا ، اسبت  اجتمباع   رواببط  سیسبتم  تاب  تکنولوژی چون ک  بگوئیم توانیم م  اکنون

 دیگبر  عببارت  بب  . شود م  نشین  حاشی  ب  منجر ک  است اجتماع  روابط سیستم در نابرابری ویژگ 

در یب  جمب     .اسبت  جامعب   ببر  مسلط اجتماع  ابطرو در نابرابری ویژگ  وجود زائیده نشین  حاشی 

نشین  مد نظبر اکثبر    حاشی گیری  توان گفت ک  مهم ترین عوامل  ک  در رابط  با شکل بندی کل  م 

 کمبودو  زمین از استفاده نحوة در ت ییر باشد، وضعیت کالبدی و ابعاد فیییک  نظیر صاح  نظران م 

 باشد.  مهاجرت م اسبات اجتماع ، و من امکانات توزی  در نابرابری، مسکن

 نظریه مجاورت فرهنگی -0-80

هبای اجتمباع  در شبرایط  کب  ترکیب        برپای  نظری  مجاورت فرهنگ ، نرخ جبرایم و آسبی   

یابد. این ایده ک  هر چ  انسانها بیشتر از  خورد، افیای  م  های موجود آن ب  هم م  جمعیت  و تعادل

یابد، در  های رفتاری افیای  م  اندازه مییان ناهنجاری وند، ب  همانش هنجارهای فرهنگ  خود دور م 

های مهاجر مناطق مهاجر پذیر قابل مشاهده است. از این رو بخش  از رفتارهای خاص آنها را  بین گروه

(.از نظر جامع  شناسبان مبوج   12:13۵۶بایست  بر مبنای جدا افتادگ  فرهنگ  تبیین نمود)محسن ، 

روی  و نبود سازمانده  حرکت جمعیت  عامل مهم  در پیدای  تمرکیهای جمعیت   ب  های مهاجرت

های شهری ببوده اسبت. همچنبین حاشبی  شبهرهای ببیرگ آمبادگ          ب  سود تولید و اشاع  بیهکاری

بیشتری برای پرورش انواع گوناگون جرایم دارند. زیرا این شهرها مهباجران زیبادی را بب  سبوی خبود      

آنجا ک  این مهاجران فاقد پشتوان  اجتماع  نیرومند هستند، ب  هنگام بروز حوادث کنند و از  جل  م 

تلخ، فعالیت آنها در درون روابط اجتماع  ناپیوست  باعث ایجاد نباآرام  اجتمباع  و انبواع  از قبانون     

 گردد، بعالوه آنها ب  علت نبود پیوندهای اجتماع  مستحکم هیچ نوع کنتبرل بیرونب  را   شکستگ  م 

ک  ممکن است مان  از ارتکاب جرم باشد، احساس نکنند. در نتیج  این خود فرصت خوب  ببرای آنهبا   

 (. 114:13۵4سازد)احمدی،  در انجام رفتارهای ضد اجتماع  فراهم م 
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تواند  نویسد ک  مشکل مسکن در شهرها م  ( در کتاب برنام  رییی مسکن م ۰:1371دالل پور)

ورد. عدم دسترس  ب  مسکن مناس  با افبیای  میبیان بیهکباری و از هبم     ناهنجاری های  را بوجود آ

گسیختگ  اجتماع  ارتباط زیادی دارد و عامل بازدارنده رشد و اعبتالی اجتمباع  فرهنگب  و روانب      

هبای مسبکون  منباطق حاشبی  نشبین، در مقایسب  ببا سبایر منباطق شبهری            شود. واحد محسوب م 

الح ساختمان  نامناس  و تجهییات ناقص دارند. ساکنان ایبن منباطق   اندک و مص اند و زیربنای فرسوده

های دولتب ،   اعتنای  نسبت ب  سازمانها و نهاد ب  های شهرنشین را ندارند. اغل  امکانات رفاه  خانواده

هبای مهبم    ازدحام جمعیت، نداشتن کار مطمئن و دایم  و زیاد بودن تعداد اعضای خانواده از ویژگب  

اسببت کبب  زمینبب  را بببرای رفتببار بیهکارانبب  فببراهم    نشببین  مبباع  منبباطق حاشببی  اقتصببادیو اجت

 (.1۵5:13۵4بنقل ازاحمدی، 13۵۵سازد)ستارزاده،  م 

نشین  با بیهکاری رابط  دارد. تنوع، تجمل و اختالف فباح  طبقبات اجتمباع  سباکن      حاشی 

هاجران غیبر متخصبص   شود تا م های جاری زندگ  موج  م  شهرهای بیرگ، گران  و سنگین  هیین 

ک  درآمد آنان کفاف مخارجشان را نم  دهد، جهت برآوردن نیازهای خود دسبت بب  هبر کباری ولبو      

غیرقانون  بینند) بقول میشل بست هنگام  ک  دیگر نب  نبان  ببرای کبارگری بباق  مانبده اسبت نب          

کنند و از  و دزدی م  زنند کنند، و دستبرد م  خورشت، ن  پول ، ن  آت ، ن  سرپناه  ناچار گدای  م 

بب   نشبین   آینبد(. در منباطق حاشبی     آیند، ب  دست قاچاقچیان گرفتار م  چنگ بهره کشان ک  در م 

کند و اعمال  چبون دزدی،   های اجتماع  سریعا  رشد م  های انسان ، کجروی لحاظ از بین رفتن ارزش

 (.35:13۵۶یابد)محسن ،  فحشا و نظایر آن گسترش بسیار م ، اعتیاد، قاچاق

 لوئيز -0-80-8

نشین  با فرهنگ فقر)مایکبل هرنیگتبون در کتباب خبود      لوئیی هم معتقد است ک  چون حاشی 

ای از  آمریکای  دیگر معتقد است ک  فقر در میان اقلیت محروم آمریکای  ب  صبورت فرهنبگ و شبیوه   

ستند ب  لحاظ سبوابق  زندگ  در آمده است( همراه است و ساکنان این مناطق ک  عمدتا از مهاجران ه

قوم  و محدودیت در تحرک اجتماع  و پایگاه اقتصادی و اجتماع  پایین، ببا سباکنان سبایر منباطق     

ای کب    ب  گونب  نشین  های حاشی  باشند. فقدان خلوت و حریم خصوص  در خانواده شهری متفاوت م 

ن اعضای خانواده، رقابت ای در دسترس و کنترل هم  اعضای خانواده است، شکاف زیاد بی هر محدوده
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، ارزش ، تحقیر و درماندگ  ب  و کشمک  برای دستیاب  ب  لوازم زندگ  ب  دلیل کمبود آنها، احساس

های  سرشکستگ ، سرگردان  و عدم هویت، ناتوان  در فرو بردن خشم خود، و سایر احساسات)از ویژگ 

 (13۵4آورد)احمدی د م فرهنگ فقر( زمین  را برای رفتار بیهکاران  در جوانان بوجو

 نظریه وابستگی -0-80-0

نشبین    کنبد و ان را بب  زاغب     نظری  وابستگ  معتقد است ک  ساخت جدید، فبرد را طبرد مب    

ها دلیل  بر انیوای اجتمباع  مهباجران و عبدم پبذیرش آنهبا از سبوی جامعب  مییببان          کشاند. زاغ  م 

های اجتماع )مثل رفتار و  ، افراد از نظر ویژگ (. در حاشی  نشین 47:13۵3باشد)ربان  و دیگران،  م 

مبذه  و حتب    ، قبوم ، ای دارند. این امر در میان مهاجران  ک  از نظر نژاد سلوک زبان(احساس حاشی 

مهباجران ... از جهبان سبنت     »خورد. زیرا  طبق  با ساکنان متن )مقصد ( متفاوتند، بیشتر ب  چشم م 

اند و منتظر اجتمباع  شبدن جدیبد هسبتند ...      ن جدید انا نگرفت اند و هنوز با جها خود بیرون آمده

انبد   گذرانند و خطوط اساس  فرهنگ خود را حفظ کبرده  های قوم  روزگار م  ها ( ب  صورت گروه )آن

 هبای احسباس   مخصوصبا جبوان  ، شبود تبا مهباجران    ای از بعد اجتماع  باعبث مب    احساس حاشی ...«.

هبا و بانبدها سبع  در     گیرند. در این موق  است ک  با تشکیل گبروه  هویت  کنند و در دوراه  قرار ب 

ای خود دارند . فرد مهاجر از اجتمباع بریبده و پبا بب  دنیبای جدیبد        مخف  نگاه داشتن ویژگ  حاشی 

کنند ب  پناهگاه  نیاز دارد تا این بیگانگ  را در دل خود حل کند؛ پا ب  سوی  گذاشت ، احساس م 

خبرده  »های بوم  با وی هم دردند و بدین صورت،  در بحران از دست دادن ارزشرود ک   آن های  م 

یابد ک  کبم   ای از افرادی تشکیل م  های زاغ  گیرد . این خرده فرهنگ شکل م « ای  های زاغ  فرهنگ

های جدیدی را بب  وجبود    ها و گرای  و بی  مشکالت مشابه  دارند و ارتباطات آنان با یکدیگر ارزش

شبود،   . بنابراین بسیاری از رفتار های  ک  در فرهنگ حاکم جامع  ناهنجار یا انحراف  تلق  م آورد م 

(. اغل  مهاجران روستای  جوانان هستند ک  111:13۵2ها عادی است)عریض  و دیگران،  در این مکان

ند در یابند. در چنین شرایط  مهاجران روسبتای  حاضبر   ای اشت ال م  ب  سرعت در مشاغل غیر حرف 

 (.122:13۵3شهرها ب  هر کاری تن در دهند)عبادی نژاد، 
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 آلبرت کوهن -0-80-9

آلبرت کوهن هم در بحث خود پیرامون محرومیت فرهنگ  خرده فرهنگ بیهکاری معتقد است 

مانند جوانان طبقات متوسط شهری تربیت نم  شبوند و بنبابراین   نشین  ک  اوال جوانان مناطق حاشی 

ای حل مشکالت بر اساس هنجارهای مسلط جامع  را ندارند. ثانیا چبون آنهبا از پبایین    آمادگ  الزم بر

برند هنجارهای خود را از فرهنگ کلب  جمعیبت دریافبت     بودن پایگاه و منیلت اجتماع  خود رنج م 

های غیر قانون  و رفتبار انحرافب  متوسبل     دهند، ب  روش کنند اما آنها را در خالف جهت ت ییر م  م 

 (.13۵3و قاسم  و دیگران 13۵4شوند)احمدی م 

های رسم   ب  دلیل فراهم نبودن امکانات مناس  زندگ ، فقدان کنترلنشین  در مناطق حاشی 

و غیر رسم ، کمبود امکانات آموزش  جهت جامع  پذیری افراد، فقبدان هویبت اجتمباع  قبوم  و....     

 (.1شود)پژوهشکده مطالعات راهبردی: رفتارهای ضد اجتماع  از جمل  بیهکاری بیشتر تحمل م 

 مالتوسيان -0-80-4

نشین  و رفتارهای ضد امنیت اجتمباع  بب  رشبد     براساس عقیده مالتوسیان، فقر شدید، حاشی 

جمعیت کشورها بستگ  دارد و بر اساس این دیدگاه، تراکم شدید جمعیت هر گون  کوشب  را ببرای   

نماید)قماشبچ  و احمبدی،    فایبده مب    بب   نشبین    بهبود سطح زندگ  و از بین ببردن فقبر و حاشبی   

( هم معتقبد اسبت کب  جمعیبت     137۰(. صدیق سروستان )13۵2بنقل ازمجموع  مقاالت  ۰1:13۵5

سبوادی و تبرک تحصبیل، شبرارت و.... در      بب   جوان، زیاد و متراکم، فقر، تیلیل ش ل ، کم سبوادی و 

را نیبی بب  لحباظ    نشین  د و منطق  حاشی ده ای سوق م  های حرف  را ب  کجروینشین  مجموع حاشی 

 کند. منکرات  کامال فعال م 

و فرهنگ حاکم بر نشین  رابط  تضادها و تماییات فرهنگ  میان فرهنگ مهاجران مناطق حاشی 

کالن شهرها از عوامل  مهم  است ک  با بیهکاری جوانان در این مناطق قابل بررس  اسبت. در حبال    

توانند با فرهنگ حاکم بر کالن شهرها سازگار شبوند و ببر آداب و    خت  م ک  نسل اول مهاجران ب  س

کنند، فرآیند فرهنگ پذیری جوانبان بب  عنبوان نسبل دوم مهباجران       رسوم و سنتهایشان پافشاری م 

گبردد و بب  تبب  آن     سری  است. این امر موج  افیای  شکاف نسل میان فرزنبدان و والدینشبان مب    
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ها تضعیف خواهد شد و زمینب    خویشاوندان و بعضا همسای ها،  توسط خانواده های گروه  اولی  کنترل

  (.11۶:13۵4را برای رفتار بیهکاران  و رفتارهای ضد امنیت اجتماع  فراهم خواهد کرد)احمدی، 

 هانتينگتون -0-80-9

هانتینگتون هم معتقد است ک  نسل اول مهاجران و حاشی  نشینان آمادگ  کمتری برای ببروز  

ها و بیهکاری دارند و برعکا نسل دوم ب  بعد این عده)حاشی  نشینان( هستند ک  برای بروز  خشونت

( هم معتقد است ک  نسبل دوم  12:13۵5ها و ایجاد ناامن  و بیهکاری آمادگ  دارند. زنجان ) خشونت

ن وضب  دچبار   پردازنبد کب  آنهبا را ببدا     ها ب  مخالفت و مبارزه با عوامل  م  مهاجران در حاشی  نشین

اند و وقتب    ساخت  است. چون ک  وقت  آنها با مسائل روستا ب  هنگام مهاجرت والدین خود آشنا نبوده

شوند و حشبرو نشبر    روند با بچ  های  دیگری ک  از رفاه باالتری برخوردارند آشنا م  ک  ب  مدرس  م 

کنند و بر علی  این وضعیت ب    اند و در آن صورت است ک  دوگانگ  را با تمام وجود احساس م داشت 

 (.2۶7:1371آورند)زنجان ،  ناامن  و آشوب اجتماع  روی م 

باورها و الگوهای فکری و عمل  ب  نسل جدیبد و  ها،  پذیری ب  عنوان فرآیند انتقال ارزش جامع 

ببین  بواسط  ضعف، ناهمباهنگ  و تضباد در   نشین  ها در مناطق حاشی  درون  ساختن آنها با این آموزه

های جمع  و... با اختالل جدی مواجب  گردیبده    عوامل جامع  پذیرکننده چون خانواده، مدرس ، رسان 

کوتاه بودن دوران کودک  )ب  این معن  ک  فرزندان در سنین پایین وظایف  (.175:13۵4)بیات،  است

دگ ، شبروع رواببط   هبای الزم خبانوا   گیرند(، محروم بودن کودکان از حمایت ها را بر عهده م  تر بیرگ

جنس  در سنین پایین، آزادی و استقالل فرزندان برای تبرک خبانواده، آزادی فرزنبدان ببرای بیبرون      

ماندن از منیل تا نیم  ش  و استقالل نسب  فرزندان برای انجام برخب  از رفتارهبای انحرافب  کب  از     

ضبد امنیبت اجتمباع  بب  اوج      است، زمین  را برای ارتکاب رفتارهاینشین  های خانواده حاشی  ویژگ 

 (. 13۵4)احمدی رساند خود م 

 ممتاز -0-80-1

ب  دو نظام فرهنگ  )قبل از مهاجرت روستای  و نشین  ( هم معتقد است ک  حاشی 1371ممتاز)

بعد از آن شهری( وابست  است و در عین حال ب  هیچ ی  تعلق و تمایل ندارد. این در حاشبی  ببودن،   
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ش  پیشین و احساس رهای  نسب  از یوغ کنترل اجتماع  شهری، نبوع  عبدم   گسیختگ  از نظام ارز

شبود. ممتباز در    هبای اجتمباع  مب     انسجام و همبستگ  را بوجود خواهد آورد ک  موج  رشد آسی 

آورند. چون اغل  این  ها بوجود م  ای را برای دولت نویسد ک  حاشی  نشینان مشکالت عدیده ادام  م 

گیرنبد، در خیلب  از مبوارد بب  مکبان       وزه فعالیت مستقیم نیروی انتظام  شکل م ها خارج از ح زاغ 

های غیر قانون  مثل خرید و فروش مواد مخدر یا اشکال دیگر کجرفتباری و یبا پناهگباه افبراد      فعالیت

 شوند. کجرو مبدل م 

نبوع  چون حاشی  نشینان هیچ نوع تشکل طبقات  ندارند و فاقد هر نوع آگاه  هسبتند و هبیچ   

هم وجود ندارد ک  از حقوق آنها دفاع کند و چبون ایبن گبروه از یب  طبرف در       ای سازمان یا اتحادی 

ها سرنوشت آنها را ت ییبر   مقابل بورژوازی و از طرف دیگر در مقابل دولت قرار دارند و تصمیمات دولت

 (.۵1:1371)ممتاز،  شوند دهد، از زمین  الزم برای ارتکاب جرم و جنایت برخوردار م  م 

سازمان  اجتماع  ک  پیامد استیالی صنعت، و  ب  نشین  و مهاجرت را از منظر پارک هم حاشی 

باشد مورد توج  قرار داده و بر ایبن باورنبد کب  چنبین ت ییراتب  در       تحرک و تراکم باالی جمعیت م 

 (.1۵4:13۵4ی، )احمد دهد های بیهکاران  را توسع  م  های کالن شهرها ارزشها و سنت درون حوزه

از نظر نشین  باشد. انسان حاشی  انسان  با سرمای  اجتماع  بسیار پایین  م نشین  انسان حاشی 

وضعیت اقتصادی، روابط خانوادگ ، اعتماد ب  سازمانهای دولت )شهرداری، فرمانبداری و...(، ارتباطبات   

  همین خاطر ب  بیهکاری و احساس امنیت و احساس هویت مل  در رده پایین  جای دارد ب، دوستان 

تفباوت    بب   هبای کب  در سبای     شبود.مثال یکب  از احسباس    رفتارهای ضد امنیت اجتماع  متوسل م 

هبا و   اعتمادی ب  دیگران اعم از افبراد، گبروه   ب  شود، احساس ایجاد م نشین  اجتماع  در افراد حاشی 

بب   ،   ب  دلیبل عبدم اعتمباد متقاببل    طرفین ی  معامل، اعتمادی ب  های دولت  است. در سای  سازمان

 ( 13۵۰زنند)ستارزاده،  های غیر تولیدی و حت  تخریب  بر علی  هم دست م  فعالیت

ای بودن و دوری از متن ب  تدریج نوع  ذهنیت اجتمباع  را بب  وجبود آورده و     احساس حاشی 

و رسم  رویگردان و ب   ها و نهادهای اداری دهد ک  بر اساس آن حاشی  نشینان از سازمان گسترش م 

و « دیگران عبام »توجه  ب   ب  های قوم  و غیر رسم  رجوع نمایند و این فرایند ب  تدریج گروه بندی

 دهبد. در سبای  ایبن    ای را توسبع  مب    قبیل  -آن هم در حد خویشاوندی و قوم  « ما»تمرکی بر روی 
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شبود و از سبوی    شبدت تضبعیف مب     تفاوت  از ی  سو هنجارهای تنظیم کننده روابط اجتماع  ب  ب 

بیند و فضای مساعد ببرای آشبفتگ     پذیری اجتماع  در قبال حقوق دیگران آسی  م  دیگر مسئولیت

 (.175:13۵4)بیات،  آید اجتماع  پدید م 

اند ب  عنوان  نشین  در شهرهای جدید ب  واسط  توسع  شتابان  ک  شهرها ب  خود گرفت  حاشی 

از جهات مختلف تماییهای اساس  با شهرها دارند و با کشبیدن حصبارهای    شوند ک  فضای  مطرح م 

فرهنگ  و فضای  ب  دور خود، جداگیین  فرهنگ ، اقتصادی و اجتمباع  را بب  وجبود آورده و زمینب      

 نمایند.  های کجرو ایجاد م  گیری خرده فرهنگ مساعد را برای شکل

رت از عوامل  است ک  در اجتماع  شدن هم معتقد است ک  مهاج (1۶:13۵1) مظلوم خراسان 

آورد. مهاجرت از روستا ب  شهر و یا از شهر کوچ  ب  شهر بیرگتر زمین  نباهمنوای    اختالل بوجود م 

کند. مثال فرد روستای ، در ده با مقررات راهنمبای  و رفبت و    و اختالل در اجتماع  شدن را فراهم م 

شود. یا  شود، با مشکالت  مواج  م  ک  تازه وارد شهر م  آمد آشنا نشده است و ب  همین سب  زمان 

ای با جامع  دیگر متفاوت است و در صورت عدم آشنای ، رفتار فرد تبازه   آداب و رسوم فرهنگ  جامع 

آید. او همچنین معتقد است محل ارتکاب وقوع جبرایم، معمبوال منباطق     وارد ناهمنوای  ب  حساب م 

نشین  شکل گرفت  است. در کشورهای در حبال   ناطق  ک  زندگ  حاشی باشد. در م محروم شهرها م 

 ها است. توسع  مانند آمریکای التین، معموال حاشی  شهرهای بیرگ مملو از جرایم وکجروی

 دیدگاه کارکرد گرایان -0-89

ای شبهری   ها در مناطق حاشبی   دیدگاه کارکردگرای  در توجی  مهاجرت روستائیان و تمرکی آن

شبوند و در   هبای روسبتای  ببرآورد نمب      است ک : از آنجا ک  نیازهای اجتماع  افراد در محبیط معتقد 

ای عدم تعادل میبان جوامب     ها وجود دارد، از این رو ب  گون  ها پاسخ صحیح  برای آن تعدادی از شهر

نبد.  زن شود و روستائیان برای ارضای نیازهای خود دست ب  مهباجرت مب    روستای  و شهری ایجاد م 

های اقتصادی و اجتمباع  موجبود    بنابراین از دیدگاه نظری  کارکردگرای  مهاجرت ناش  از عدم تعادل

دهبد، در جهبت برقبراری تعبادل و      بین مناطق مختلف است و هرگون  ت ییری ک  در جامع  روی م 

  اسبت تبا   هماهنگ  است. طرفداران این نظری  معتقدند ک  دوام هر جامع  در گرو تعادل و یکپارچگ
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انسجام الزم ب  وجود آید و در این میان مهاجرت ب  عنوان عامل  در انتقال نیروی انسبان ، سبرمای  و   

 کند.  ها تعادل را میان مناطق توسع  یافت  و توسع  نیافت  ایجاد م  مناب  تولیدی دیگری ب  شهر

 نظریه جاذب و دافعه راونشتين -0-84

های منباطق شبهری و    بایست  در میان جذابیت نشین  را م  راونشتین معتقد است علت حاشی 

ها و عوامل بازدارنده محیطهای روستای  جستجو نمود. حاشی  نشینان ب  علت عدم برخبورداری   دافع 

تر از هم  جهبت برخبورداری از کبار و اشبت ال      از امکانات رفاه ، بهداشت ، آموزش و تحصیل  از مهم

ای  شوند. البت  راونشین معتقد است ک  ایبن مهباجرت رونبدی مرحلب      م ها  ناگییر از مهاجرت ب  شهر

داشت  و روستائیان ابتدا تمایل دارند ب  شهرهای نیدی  و سرانجام ب  سوی شهرهای  کب  بب  سبرعت    

کنند، مهاجرت نمایند. ب  زعم راونشتین ببا گسبترش تکنولبوژی ارتباطبات و تسبهیل فاینبد        رشد م 

و ب  ازدیاد خواهد گذاشت. از نظر روانشتین وجود قوانین ظالمان  و نامناسب   جابجای  روند مهاجرت ر

های اجتماع  نامطلوب، تماما در ایجاد  و روزمره، مالیتهای سنگین، آّب و هوا و اقلیم نامناس  و محیط

 جریانات مهاجرت تأثیرگذار خواهند بود. 

 شناسی شهری دیدگاه بوم -0-84-8

های تلفیق   شناسان مکت  سازمان و قدرت گرایان وبری و نظری  امع های انسان  ج اکولوژیست

انبد   اند و تالش کرده شناس  شهری نگریست  نشین  از دیدگاه بوم برخ  از پژوهشگران ب  مسأل  حاشی 

نشین  بپردازند این دیبدگاه ببر پایب      تا با توج  ب  بافت فیییک  شهر ب  توج  مکانییم پیدای  حاشی 

 کنند.  تر در بهترین فضای شهری تحلیل م  مناس گیری  گو، شهر را محل تنازع بقا و جایمکت  شیکا

 کند.  نشین  را ب  دو دست  تقسیم م  های حاشی  در این زمین  مارشال کلینارد نظری 

 الف( ت ییر در نحوه استفاده از زمین و ب( کمبود و عدم تعمیر و نگاهداری صحیح از آن

گیرد ک  اینبان عمبدتا  پیرامبون     یات ارنست برگا و لوئیا ورث قرار م در دست  نخست نظر

اند ب  نظر این دو محقق، حرکت طبقات بباال از مرکبی شبهر بب       شهرهای ایاالت متحده پژوه  نموده

های فقیر تازه وارد و گروههای نژادی ب   سمت خارج در اثر شلوغ ، افیای  تراکم و رشد و هجوم گروه

نیل شرایط ساختمان  در اکثر کم توجه  مالکین ب  علت دریافت اجاره بهاء پایین باعث ها و ت جای آن

 گردد.  نشین م  مناطق حاشی گیری  شکل
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 دیدگاه ليبرالی -0-84-0

هبا و   نشین  ب  عنوان ی  واقعیت پذیرفت  شده و ب  دنبال راه کبار  در این دیدگاه پدیده حاشی 

اندیشمندان لیبرالب    نشین هستند. گ  و سکونت در مناطق حاشی های بهین  سازی شرایط زند راه حل

گیرند و  ها را دست کم م  تضادهای ناش  از رشد نامتعادل اقتصادی و یا روابط بین متروپل و اقمار آن

کنند. طرفداران ایبن   در زنجیره روابط اقتصادی تنها بر ویژگ  الگوی رشد اقتصادی نامتعادل تکی  م 

ای را هبدف قبرار    هبای حاشبی    های مبتن  بر توانمند سازی سامانده  و بهسازی کانون نظری  راه حل

تبوان توسبط    باشد وی مدع  است ک  مسکن را نمب   ترین چهره این دیدگاه ترنر م  دهند. معروف م 

دولت برای هم  اقشار فراهم نمود. زیرا برآوردن نیازهای گوناگون همگان ب  نحو مطلوب ممکن نیست. 

ها فقط باید امکان مسکن خودساز را فبراهم سبازند و امکانبات و خبدمات شبهری را در اختیبار        دولت

تهیدستان قرار دهند ایشان معتقد است این مقول  با پیشنهاد مسکن خودساز و قبانون  تلقب  نمبودن    

 شود.  ها ممکن م  ای و عدم تخری  آن های مناطق حاشی  سکونتگاه

 ی فضادیدگاه اقتصاد سياس -0-84-9

هبای   های سباخت گرایبان شبامل مجموعب  نظریب       )بادیدگاه بنیاد گران شامل مجموع  نظری  

مبیالدی گبروه    7۶و  ۰۶هبای   نشین  و وابستگ ، شهر جهان  و...( در دهب   ساخت گرایان نظری  شهر

 ، دیگری از متفکران از جمل  نظری  پردازان مکت  وابستگ  در آمریکای التبین، هماننبد گونبدرفران   

دوس سانتوس، فورتادو، مانویل کاستلی وکسان دیگر ب  طوری ک  عق  مانبدگ  کشبورهای در حبال    

هبا الگبوی  توسبع      دانسبتند بب  نظبر آن    توسع  را معلول تسلط اقتصادی کشورهای توسع  کنون  م 

ک  بب    نشین  شتابان و ناهمگون را ب  دنبال دارد وابست  و برون زا و جریان صنعت  شدن وابست  شهر

هبای سباختاری    یاببد و عبدم تعبادل    ها نیی، افیای  مب   موازات رشد نامتعادل اقتصادی نابرابری درآمد

ها برآیند عملکبرد توسبع  وابسبت  عببارت اسبت از پیبدای  شبکاف         گیرد. از نظر آن جامع  شتاب م 

یدگاه در مقابل نشین شهری است. این د های حاشی  طبقات  میان شهر و روستا ودر نتیج  ظهور گروه

گیرد. ببر خبالف دیبدگاه لیبرالب  در ایبن دیبدگاه بب  علبل پیبدای  منباطق            دیدگاه لیبرال  قرار م 

گردد تا ریش  مسال  شناسائ  شود. لذا سرمای  داری و تحوالت آن  نشین توج  شده کوش  م  حاشی 

شبود. در نظبام    ف  مب  خاص  بعد از جنگ جهان  دوم ب  عنوان مت یر مستقل واصل  این دیدگاه معر
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گیرد. آثبار   داری ادغام کامل اقتصاد و جامع  جهان سوم در نظام جهان  در دستور کار قرار م  سرمای 

های جهان سوم تحت عناوین رشد شتابان جمعیت، رشد شتابان جمعیت شبهری و   این ادغام در کشور

نشبین محصبول    اطق حاشبی  تمرکی شهری، ناهمگون آشکار گردیده است. باید پذیرفت ک  وجبود منب  

 گیرد.  عوامل کالن  است ک  از سطوح باالترجامع  نشأت م 

 دیدگاه جامعه گرایان جدید -0-84-4

اجتمباع  و   –هبای اقتصبادی    نشین  را نتیجب  نبابرابری   اندیشمندان این دیدگاه پدیده حاشی 

معتقدند ک  شهرنشین  با آهنگ   دانند. اینان ها ب  شهر م  همگون و انتقال فقر از روستا نشین  نا شهر

های تبازه   باشد. این در صورت  است ک  امکانات اشت ال مولد برای جمعیت شتابان درحال گسترش م 

های مهاجر فراهم نیست و امکانات و تسهیالت زیر بنای  و اجتماع  شهری نیبی ببا افبیای      وارد گروه

هبا و نارسبای  تسبهیالت زیبر      ل بروز کمببود باشد. در این حالت و ب  دلی جمعیت شهری متناس  نم 

دوز و افبراین   گیرند. پبل مب    نشین شکل م  های حاشی  ها و محل  بنای  اجتماع  و کالبدی سکونتگاه

گوینبد در کشبورهای    دانند و م  این مناطق با اهمیت م گیری  رزوچ  پدیده مهاجرت را در شکل م 

توانند  ها برخ  از مهاجران م  ین هستند ب  نظر آننش جهان سوم شهرهای بیرگ دارای مناطق حاشی 

شبوند بنبابراین عوامبل اقتصبادی، فرهنگب  و       جذب شهر شوند ول  برخ  دیگر با مشکل مواجب  مب   

نشین ب  عنوان  تر ب  سر پناه مناطق حاشی  اجتماع  حائی اهمیت است. مسئل  تأمین و دسترس  آسان

های مهاجر و افبراد کبم درآمبد شبهری منباطق       د تا گروهشو ی  عامل اقتصادی بسیار مؤثر سب  م 

توان گفت و واکن  ترکیب  از عوامل  مذکور را برای اسکان بر سایر مناطق شهری ترجیح دهند لذا م 

 های مهاجر و افراد کم درآمد شهری ب  مسکن مناس  دسترس  نداشت  باشند.  شود تا گروه باعث م 

 اندیدگاه موافقان و مخالف -0-84-9

 موافقان -0-84-9-8

ای اولین توقفگاه برای گروههای  مهاجر مناطق فرودست و پناهگاه  برای افبراد   مناطق حاشی 

شود. این مناطق عرضب  کننبده مسباکن ببرای ایبن گروههبای مهباجر         کم درآمد شهری محسوب م 

وند. بیشتر افراد باشند تا در شرایط آسانتری برای جذب احتمال  در شهر ب  صورت ذخیره لحاظ ش م 
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این مناطق از طریق اشت ال در مشاغل غیررسم  در درون یا بیبرون از منباطق خبود را امبرار معباش      

انبد.   کنند. باوجود زمین  فقر شدید و بیکاری اکثر آنان برای تحصیل ی  زندگ  آبرومند در تبالش  م 

 اند.  حلهای منطق  ایجاد کردهای برای تامین مسکن و شرایط اقتصادی خود راه  ساکنان مناطق حاشی 

همبان طبور کب        گویند وسیل  توسع  شهر است اینان م نشین   ای معتقدند ک  حاشی  لذا عده

ها نیی برای رشد و توسع  خود بب    ها نیاز دارند شهر برای حفظ تعال  خود ب  شهرنشین  مناطق حاشی 

 زوال و نوسازی عبور کند. ، حل توسع حتاجند. این افراد هر بخ  شهری باید از مراماین مناطق 

 مخالفان -0-84-9-0

هبای   ضعف خدمات پای  شهری در )زیر بنای ( ناکباف  ببودن عرضب  مسبکن و گباه  سباختار      

مکبان یباب  و   ، تیلیل و ناامن  در وضعیت اجاره نشین ، ساختمان ناامن شرایط غیرقابل تحمل مسکن

رکورد اقتصادی و مشکالت اجتمباع  کب  ممکبن    ، ی فقراستقرار در مناطق مخاطره آمیی و تمرکی باال

است گسست خانوادگ  را باعث شود. شرایط  را ب  وجود آوده است و برخب  ببا دیبده منفب  و نظبر      

هبای فقیبر و    ای ک  در آن گروه ای وجود مناطق حاشی  نگرند. لذا عده مخالف در وجود این مناطق م 

 دانند.  هر مضر و خطرناک م اند را برای ش کم در آمد اسکان یافت 

اثرات منفب  بسبیاری را در محبیط زیسبت مسبایل      نشین  برخ  نیی معتقدند ک  مناطق حاشی 

کالبدی ایبن منباطق عببارت اسبت از      –گذارند شرایط فیییک   سیاس  و اقتصادی جامع  بر جای م 

ر بنای  محیط زیست کمبود خدمات اولی  و زی –تراکم باالی جمعیت فقدان تهسیالت مناس  زندگ  

هبای روانب     سوادی بیکاری جنایت و ناهنجاری آلوده و غیر بهداشت  در این مناطق درصد باالی  از ب 

گوید این مناطق از نظر سیاس  و اجتماع  سرچشم  عمده جبرم و   گردد. هانتینگتون م  مشاهده م 

ع  ارتباط تنگاتنگ  با میبیان  های آشکار سیاس  اقتصادی و اجتما امن  هستند محرومیت جنایت و نا

گردد و اما فرزنبدان   جرم و جنایت دارد این مسئل  در نخستین نسل حاشی  نشینان کمتر مشاهده م 

ها بب    یابند و اهداف و ارزوهای شهری را جذب و برای تحقق آن این سن در محیط شهری پرورش م 

 آورند.  ی م های ناهنجار رو فعالیتهای غیرقانون  و تبهکاری و سپا کن 
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 و تنظيم خانوادهنشينی  حاشيه -0-89

کب  در نتیجب  آن مسبائل و مشبکالت  از     ، جمعیت ایران در ط  هشت ده  اخیر افیای  یافت 

دسترس  ناکاف  ب  مسکن و خبدمات اصبل    ، ها افیای  فقر در شهر، قبیل رشد سری  جمعیت شهری

روندان از هم توأم با انبوه مهاجرت از مناطق بیگانگ  شه، شکاف عظیم میان طبقات اجتماع ، شهری

رویب  شهرنشبین  و    ها باعث گسترش و تشدید ب  روستای  ب  مناطق شهری و سکونت در حاشی  شهر

 ها شده است.  نهایتا  ایجاد زاغ  و مسکن یرقانون  و نارسای  امکانات اصل  شهری در شهر

 31/4جمعیت شهری 1335دهد ک  در سال  های انجام یافت  در ایران نشان م  نتایج سرشماری

بب    13۰5در سبال  ، درصد 47ب  مییان  1355در سال ، درصد 3۵/7ب  مییان  1345سال  در، درصد

های فوق نشانگر  درصد بوده است. نتایج سرشماری ۰1/۰5ب  مییان 1375درصد و در سال  54/3مییان

ب  طور کلب    1335ر مقایس  با سال سال اخیر نسبت جمعیت شهری ایران د 4۶آن است ک  در ط  

 وارون  شده است. 

با توج  ب  هم ارز نبودن حدود تاثیر عوامل گوناگون در افیای  جمعیت و گسترش شهرنشین  

مشاهدات علم  حاک  است ک  در مناطق شهری ب  ویژه در شهرهای ببیرگ حاشبی  نشبینان نقب      

ارند. ب  عنوان مثال خانم هما آقا در تحقیق  بسیای  در افیای  جمعیت و مسائل و مشکالت شهری د

اقتصادی و اجتمباع  نتیجب    ، های جمعیت  تحت عنوان بررس  باروری در ایران و رابط  آن با شاخص

ها باعث شده ک  مناطق شهری ایران نیی از مییان نسببتا  بباالی    گرفت ک  مهاجرت روستاییان ب  شهر

های شهری  ها پی  از آنک  ب  خانواده باال بودن باروری در شهر باروری برخوردار باشد. ب  عبارت  دیگر

مربوط شود در ارتباط با مهاجرین روستای  است. از طرف  دیگر مهاجرین روسبتای  بب  دلیبل پبایین     

دهند. عوامل  کب    ها گسترش م  را در شهرنشین   ها و گران  قیمت زمین حاشی  بودن درآمد در شهر

 عبارتند از: ، شود م نشین  الید در مناطق حاشی موج  افیای  جمعیت مو

 ترجيح جنسی -0-81

، ب  دلیل تأثیر و تأثر خانواده از فرهنگ سبنت  ، ب  ویژه در مناطق روستای ، تولد پسر در ایران

نسبببببت ب  فرزند دختر مرجح است. نتایج طرح زاد و ولد اجرا شده توسط سازمان ثبت احوال کشور 



4۶ 

درصبد   12یل ب  داشتن فرزند بیشتر در بین مادران  ک  تمام فرزندانشان دختر بوده نشان داد ک  تما

بوده است در حالیک  این نسبت در بین مادران دارای فرزند پسر ب  هفتاد درصبد پاسبخگویان ذیبربط    

 تقلیل یافت  است. 

 احترام اجتماعی -0-81

برای حقوق زن و ارتقای آن بب    ها و مساع  قابل توجه  ک  همچنانک  گفت  شد ب  رغم تالش

هنوز هم عدم تعادل بین زن و مرد وجود دارد. اما در منباطق  ، سطح مرد در کشور صورت گرفت  است

زنان در هنگام بارداری بطور سنت  از ، ها از مرد ساالری ب  دلیل تاثیرپذیری اکثر خانوادهنشین  حاشی 

 باشند آیا این وضعیت خود مشوق افیای  حاملگ  است؟   نوع  احترام اجتماع  اطرافیان برخوردار م

 تامين اجتماعی در دوران سالخوردگی -0-81

هبا از مشبکالت    ب  دلیل فقر اقتصبادی و پبایین ببودن آگباه  خبانواده     نشین  در مناطق حاشی 

ر هنگام ها گرای  و تمایل زیادی ب  کثرت اوالد ب  عنوان پشتوان  مالبببب  د خانواده، افیای  جمعیت

پیری والدین و ب  اصطالح عصای دست دوران پیری دارند تا بدینوسیل  زمین  تامین اجتمباع  دوران  

 سالخوردگ  را بیعم خود فراهم آورده باشند. 

 مرگ و مير و حاشيه نشينی -0-83

نشین عوامل گوناگون  از قبیل جاری بودن فاضالب در سطح زمین، بهداشت  نببودن   در مناطق حاشی 

ها، پایین بودن سطح بهداشت، ت ذیب  نامناسب  مبادران و     توالت و عدم استفاده از صابون، رطوبت شدید خان 

گردد کب  نسببت مبرگ و     های فامیل ، عدم رعایت نکات بهداشت  در دوران بارداری باعث م  کودکان، ازدواج

ن اثر عوامل فوق اسلح  ببارداری را  میر کودکان در قیاس با مناطق دیگر بیشتر باشد و مادران برای خنث  کرد

 اند تا جای مرگ و میر کودکان را با زاد و ولد بیشتر پر نمایند.   برگییده

 تحصيالت و باروری -0-03

ب  دلیل اینک  اکثر زنان از سطح سواد پایین تری نسبت ب  زنبان سبایر   نشین  در مناطق حاشی 

  و دان  نقب  مبؤثری در افبیای  ببارداری و     لذا پایین بودن آگاه، مناطق شهری برخوردار هستند
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تنظبیم  ، مرگ و میر کودکان دارد. از طرف  دیگر در این مناطق ب  دلیل پبایین ببودن سبطح آگباه     

 خانواده از شیوع و تداوم برنام  رییی شده برخوردار نیست. 

 عدم دسترس  ب  مراکی بهداشت  و تنظیم خانواده در مناطق حاشی  نشین

های باتالق  و  زمین، ها در شهرهای بیرگ معموال  بر روی تپ نشین    مناطق حاشی ب  دلیل اینک

انبد و همچنبین بب      ک  از لحاظ سکونت انسان  مناس  نیستند گسترش یافتب  ، ارزان قیمت، نامناس 

امکبان ارائب  خبدمات آموزشب  و     ، دلیل محقر بودن منازل حاشی  نشینان و قرار گرفتن ببر روی تپب   

بطور عام و تنظیم خانواده را بطور اخص با مشکالت  مواج  نموده اسبت. از طرفب  دیگبر در    بهداشت  

، هبا  های خبانوادگ  و حاکمیبت مبردان در خبانواده     ب  دلیل محدودیتنشین  ای موارد زنان حاشی  پاره

 تا حدودی با مشکل مواج  نموده است. ، دسترس  زنان را ب  این مراکی

و کارکنبان و بهبورزان بهداشبت     نشبین   رهنگ  ک  بین زنان حاشبی  همچنین ب  دلیل تفاوت ف

ای موارد پذیرش وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری در این منباطق بب  کنبدی     وجود دارد در پاره

نماینبد و اسبتفاده از روشبهای  ماننبد      گیرد. در این مناطق اکثر زنان از قرص اسبتفاده مب    صورت م 

 باشد.  ( در حد پایین م )توبکتوم ( و )وازکتوم 

 فاصله گذاری بين مواليد -0-08

تر باشد تعداد  شناس  و مبحث مربوط ب  جمعیت هر چقدر فاصل  بین موالید طوالن  در جمعیت

نهایت جامع  با افیای  جمعیت و مشبکالت ناشب  از آن روببرو      در ، اوالد در خانواده کمتر خواهد بود

هبا کوتباه    ها ب  دلیل تبعیت از زاد و ولد سنت  فاصبل  حباملگ    شهر ای نخواهد شد. در مناطق حاشی 

 باشد.  م 

 چگونگی فرم گرفتن زندگی در حاشيه شهر -0-00

و کمبود  (صورگوناگون با توج  ب  عوامل ذکر شده در قبل )رشد طبیع  جمعیت و مهاجرت ب 

این افراد برای تامین ، کم درآمد آسی  پذیر و مخصوصا اقشار، مسکن متناس  با توان و نیاز متقاضیان

 نمایند. تدریجا با توسبع   م  ن  قانون  و منطق ( اقدام( حلهای ممکن و سهل سرپناه با استفاده از راه

گرفت  و مالکین  غیررسم  و نامطمئن نقاط جمعیت  جدید در حاشی  شهرها شکلهای این سکونتگاه
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درآمبدهای کبالن و    باغبات و کسب    اض  زراع  وشده ضمن گذر از انجام عمل ناممکن تفکی  ار یاد

اجرائ  قرارم  دهند.در فرآیند این توسع   و دستگاهای متقاضیان درمانده را در مقابل قانون، نامشروع

ما با  نماید و در حال وقوع است:در گستره کشور م  دیگر اما پنهان رخ تلخ و ناگوار ناخواست  ی  اتفاق

، دریاهبا هبا   دریاچب  ها،  تپ ها،  قسمت اعظم سرزمین ما را کوه، رافیای مشخصات اقلیم  و ج  توج  ب 

، شوره زارها شکل داده و قسمت محدودی اراض  کویری و راای  و قسمت عمده …وها  رودخان ، رودها

وجود دارد کب  متاسبفان     …جنگل و، مرت ، ب  شکل میرع  مناس  کشاورزی اراض  با خاک زراع  و

کشباورزی   وجه  از این اراض  با ارزش بب  کویرتببدیل شبده و از سبطح اراضب      ت سطح قابل هر سال

 .شود م  کاست 

 ها برای تهدید امنيت اجتماعی نشين تأثير حاشيه -0-09

وجود تعداد  کاف  فقدان نظارت امنیت ، ها جیء مناطق مستعد ارتکاب جرم هستند نشین حاشی 

کاف  در معبابر و وضبعیت ج رافیبای      روشنای  فقدان، دسطح پایین سوا، زیادی افراد نیازمند و بیکار

راحت  در آنجا پناه گیرنبد و تبا زمبان  کب  ایبن عوامبل        مجرمین ب  شود بعض  مناطق هم  باعث م 

 ببا فرهنبگ   نشین خیی خواهند ماند. جوانان حاشی  باشد این مناطق بالقوه جرم وجود داشت  ساز زمین 

تخصبص و آمبوزش    توجب  بب  فقبدان    ند تا کاری دست و پا کنند. باشو ویژه روزها عازم مرکی شهر م 

 …کبار در میبدان تبره ببار و    ، فروشب   سبیگار ، پهبن کبردن بسباط   ، عمدتا  ب  کار دستفروش ، کاف 

آیند. این مشاغل غیبر تخصصب  و زائبد     فعالیتهای شهری در م  زائدة پردازند و ب  این ترتی  ب  صورت م 

 مطالع  مرببوط بب    کنند. ب  عنوان مثال در ی  دهنده بسوی جرم عمل م  عامل سوق عنوان ی  خود ب 

دیگبر جبرائم مطبرح در     تخصصب  داشبتند. از   مشاغل افراد معتاد، همة افراد نمون  مشباغل کباذب و غیبر   

 .بیماریهای تناسل  و ایدز، اهمیت خاص دارد ک  ب  دلیل بروز ها وجود دارد منکرات  است نشین حاشی 

 محيط زندگی بر ارتکاب جرایمگذار  تاثير جهات -0-04

دارد. و این امبر   قطعا در وقوع جرم محیط اعم از محیط اجتماع  و محیط زندگ  تاثیر بسیای 

حقوقدانان آن را مورد پبذیرش قبرار    جامع  شناسان و، ب  اثبات رسیده و در حال حاضر جرم شناسان

ده و ب  برخ  از آنها اشاره شبد مببین تباثیر گبذاری     انجام ش و نظریات و نتیج  تحقیقات  ک  اند داده
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 :حاشی  نشین گیری  باشد. اعمال مجرمان  یا بیهکاران  در بعد از شکل م  محیط در وقوع جرایم

انبد   برشمرده آن سرقت: سرقت از جمل  جرایم علی  اموال است و جرم شناسان علل  را برای -1

توان در  م  حسد. بیشتر علل یاد شده را کین  و انتقامجوی  و، داعتیا، بیکاری، از جمل  فقر و نیاز مال 

یا متوسبط شبهر   ، بیشتر موارد این افراد در محلهای مرف  نشین نمود. در مشاهدهنشین  مناطق حاشی 

چبون   .شای  اسبت  آب و گاز و تلفن نیی، سرقت برقنشین  نمایند. در مناطق حاشی  م  ب  سرقت اقدام

نحوی از انحاء و با انجام  هستند ب  آن فاقد خدمات فوقگیری  مراحل اول شکل این مناطق خصوصا در

گاز و تلفن از نیدیکترین محل ممکبن )  ، برق، آب اقدام ب  سرقت پنهان های و لول  کشیها  سیم کش 

 .نمایند م  خدمات ( تجاری و، صنعت ، مسکون  اعم از

، امبوال  تحصبیل  سودجوی  و، فات دیرین خصومت و اختال، قتل عمد: تعارض خرده فرهنگها -2

باشد. ایبن علبل و    م  وقوع قتل جمل  علل جریح  دار شدن غیرت و آبرو و نیاعهای اتفاق  و اعتیاد از

باشد. بیشتر قتلهای اتفاق افتاده یا در این مناطق  م  قابل رویتای  عوامل ب  روشن  در مناطق حاشی 

 .پیوندد م  ب  وقوع اند ن مناطق زندگ  کردهکسان  ک  در ای گیرد یا توسط م  صورت

ساکنین این مناطق  باشد چون ای م  دست  جمع : از جرایم شای  در مناطق حاشی های نیاع -3

گیینند  م  ی  محل و در نیدی  هم سکن  باشند و معموال در م  معموال مهاجرین از روستاها و ایلها

ده بین دونفر و حت  کودکان نیاعهای دست  جمعب   حادث ش جیئ های و در مواقع  ب  سب  درگیری

 .دهد م  رخ، شود م  از منازع  کنندگانای  ب  کشت  و زحم  شدن عده شدیدی ک  معموال منجر

اسالم  چنین  قانون مجازات ۰۵۵تهدید علی  بهداشت عموم  و آلودگ  محیط زیست: ماده -4

شود از قبیل آلبوده کبردن آب    عموم  شناخت هر اقدام  ک  تهدید علی  بهداشت »مقرر داشت  است: 

ریخبتن  ، غیربهداشت  فضوالت انسان  و دام  و مواد زاید دف ، آشامیدن  یا توزی  آب آشامیدن  آلوده

 اسبتفاده غیرمجباز فاضبالب   ، و کشتار غیرمجاز دامها  زبال  در خیابان، رودخان  مواد مسموم کننده در

مبرتکبین چنانچب     باشد و م  ب برای مصارف کشاورزی ممنوعهای فاضال خام یا پا آب تصفی  خان 

در «. یکسال محکوم خواهند شبد   مطابق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند ب  حبا تا

جدول کش  و کانال کش  مناسب  جهت ، رها شدهها  فاضالب منازل در کوچ ، مناطق حاشی  نشین 

در جریان است. خدمات شهری مثل ها  آبها در سطح کوچ  و این هدایت این آبهای کثیف وجود ندارد
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در  شود و نم  زبال  ب  آن شکل  ک  در داخل شهرها وجود دارد در این مناطق دیده جم  آوری و دف 

شبود. کشبتارهای    مب   شود و فضوالت آن در منیل و محل  منتشر م  برخ  از منازل احشام نگهداری

این موارد از مصادیق جرم تهدید علیب    گیرد و هم  اطق صورت م غیرمجاز و غیر بهداشت  در این من

قابل تعقی  کیفری هستند. همچنین تخلفات بهداشبت    باشد ک  بهداشت عموم  و محیط زیست م 

 صوت  و آلودگ  هوا ک  در ایبن های و نیی آلودگیها  مثل م ازهای  حاشی  ک  در اماکن عموم  مناطق

 .باشد م  ن نوعمشهود است نیی از همی مناطق

ایبن منباطق بب      اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکل : توزی  مواد مخدر در -5

توزی  کننبدگان ایبن مبواد در آن     راحت  امکان پذیر است و آن هم ناش  از احساس امنیت  است ک 

هت رهبای  یبافتن   ساکنین این مناطق و بیکاری وسی  و ج مناطق دارند. و بلحاظ فقر علم  و آگاه 

باشبد.   مب   روح  و غیره میل ب  استعمال مواد مخدر در این مناطق بیشتر مقطع  از برخ  فشارهای

و یا  اند قرار داده جوانان بیکار و حت  نوجوانان ش ل و حرف  خود را خرید و فروش مواد مخدر برخ  از

 ند و از ایبن راه بب  کسب  سبود نائبل     ده م  مکان و وسایل استفاده از آن را در اختیار متقاضیان قرار

 .آیند م 

توان بب  سب     م  شهری وجود دارد رانشین   ب  طور کل دیدگاه های  ک  در مورد پدیده حاشی 

 .دست  کل  طبق  بندی کرد

 نظریه ليبرالی -0-04-8 

ز اای  امبا تحلیبل ریشب    ، توجب  دارد نشین   این دیدگاه با آن ک  ب  برخ  از ابعاد پدیده حاشی 

نشبین    فیییکب  و اقتصبادی حاشبی    ، اجتمباع  های دهد و بیشتر ب  بعض  جنبه نم  مسال  ب  دست

ب  طبور  ، دهند م  تاکید دارد . تحلیل های  ک  آنان از روابط اقتصادی کشورهای در حال توسع  ارای 

نظبام   عموم  براساس شناخت عوامل درون  است و از بیان تباثیرات متقاببل عوامبل برونب  و درونب      

اقتصادی کشورهای توسع  یافت  ببر کشبورهای در حبال توسبع      الملل   بین اقتصادی و عملکرد روابط

 . پرهیی دارند
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 نظریه مالتوسی  -0-04-0

شبهری  نشین   فقر شدید گروه کثیری از افراد جامع  و پدیده حاشی ، ب  عقیده این دانشمندان

قتبل و جنایبت و سایرمشبکالت اجتمباع      ، هبا  یهکباری اجتماع  مانند انواع بهای ک  باعث بروز آسیب

بب  رشبد جمعیبت ایبن کشبورها نیبی بسبتگ  دارد . بب  عقیبده          ، شبود  مب   کشورهای درحال توسع 

 . جمعیت بی  از حد است، نشین  مسب  بیکاری و فقر و حاشی ، جدیدهای مالتوسی

 نظریه کليت وابستگی و ساختارگرایان -0-04-9

ران مکت  وابستگ  و ساختارگرایان عقب  مانبدگ  کشبورهای در حبال     نظری  پردازان و متفک

دانسبتند کب  بب  مبوازات رشبد       مب   توسع  را معلول پیشرفت اقتصادی کشورهای توسع  یافت  کنون 

یاببد و براینبد    مب   ساختاری جامع  شدتهای یابد و عدم تعادل م  نابرابری درآمدها افیای ، نامتعادل

هبای  یدای  شبکاف طبقبات  میبان شبهر و روسبتا و در نتیجب  ظهبور گروه       پ، عملکرد توسع  وابست 

توسبع  نیافتب  در صبورت    های گندورفران  بر این بباور اسبت کب  کشبور     . شهری استنشین  حاشی 

، وابستگ  ب  کشورهای سرمای  داری ک  در آن بازارهای وسی  مبتن  بر افیای  مداوم و تولیبد انببوه  

یعن  توسع  درون ، توانند مسیر و فرآیند مستقل نم ، جهان  شکل گرفت مصرف و ادغام در بازارهای 

 .زا را آغاز کنند

با نشین   شهر: گوید م  در شهرهای در حال توسع ای  حاشی های گروهی  مانوئل کاستل درباره

یابد و امکانات و تسهیالت زیربنای  و اجتماع  شهری نیی متناسب  ببا    م  گسترشای  آهنگ شتابنده

سکونت ، شود و در اثر کمبود تسهیالت زیربنای  اجتماع  و فیییک  نم  یای  جمعیت شهرها تامیناف

ک  از طریق مهاجران تازه وارد و ته  ای  حاشی های و آلونکها  نامتعارف از قبیل زاغ های  و محل ها  گاه

  . آیند م  دست برپاشده ب  وجود

و پیبدای   نشبین    حاشبی  ، امعب  گرایبان جدیبد   یشمندان مکت  جامع  گبرا و ج اند  از دیدگاه

ناشب  از عملکبرد رونبد    ، شهری کشورهای در حبال توسبع   های  و فقیر در جامع ای  حاشی های گروه

طبیع  تضاد میان کار و سرمای  است . نتیج  قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصادی و سبرمای   

قتصادی و بروز تضادهای اجتماع  اسبت . بنبابراین در   رشد نامتعادل ا، تمرکی و انباشت سرمای ، داری
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بروز تضادها و مشکالت اجتمباع  از جملب  پیبدای     ، جریان تحوالت ناهماهنگ جامع  سرمای  داری

 . در شهرهای بیرگ اجتناب ناپذیر استنشین   حاشی 

 ی مواجهه با حاشيه نشينیراهکارها -0-09

 تیسياست نادیده انگاری یا بی تفاو -0-09-8

مکبان پنباه   ، منادیان توسع  برونیا و نظری  پردازان دانشگاه  غرب معتقند کب  :حلب  شبهرها   

گرفتن مردم  ب  جا و آواره و رانده شده است ک  چون خا و خاشاک روان ببر سبیالب بب  همبران     

 بدون آنک  در زندگ  صنعت اند،  سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و ب  جامع  شهری سر ریی گشت 

از ی  اثبر ، )اسکان غیر رسم ( در اولبین دیبدگاه  نشین   مدرن پذیرفت  شده باشند. ب  نظر اینان آلون 

پبر اهمیبت و   گبذار   جوام  سنت  ب  جوام  صنعت  و شهری مدرن است. طبعبا  چنبان  گذار  آثار جنب 

سباخت. در   نف  یبا متوقبف  نشین   توان ب  دلیل آثار جنب  کم ارزش  چون آلون  نم  تاریخ سازی را

متعلق بب  سیاهپوسبتان و   نشین  در محالت فقیرای  جریان تحوالت شهرهای م رب زمین چنین پدیده

یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدای  و تداوم اسکان غیر رسم  در جوام  جهان سوم نیبی طبیعب    

 .است

آن در دسبت  تحمل این قبیبل مکانهبا و رهبا کبردن     ، راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس

یشبید. البتب  گباه و بیگباه طبرح اسبکان       اند خواهبد ای  ک  خود ب  هبر تقبدیر چباره   ، نامرئ  بازار است

هبای  از شبود و طرح انبد  گروهب  طنبین  های تهیدستان و خان  سازی ارزان قیمت نیبی بایبد در رسبانه   

 .محدودی نیی ب  عمل درآید

شبود و نگرشب  بسبار     مب   مشباهده هر چند در این نظری  نوع  جبر گرای  و سباختار گرایب    

اما مهاجرت روستائیان ب  شهرهای ببیرگ را نفب  کبرده و مبذموم     ، خوشبینان  نسبت ب  موضوع دارد

 .شمرده و آنرا مخل آسای  ساکنان شهر خوشبخت تلق  کرده است

 جامعه وساختار اجتماعی –تحول در نظام اقتصادی  -0-09-0

–ری هرگون  فعالیت  در راستای تعادل بخش  اقتصبادی  نظری  پردازان مخالف نظام سرمای  دا

 عنبوان  تعادل عدم تشدید موج  وحت  دانست  ناممکن را توسع  درحال کشورهای وفضای  اجتماع 
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دانستند ک  ب  هر شبکل    م   های نظام ازمیانبرداشتن ب  منوط را مذکور پدیده زدای  آنها. میکردند

 .با سرمای  داری جهان  در ارتباطند

در این دیدگاه نیی نوع  جبر گرای  و ساختارگرای  وجود دارد ک  نسبت ب  موضوع ب  شدت بد 

بین است. بر این اساس برنام  رییی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسم  ب  فایده است. ببا ایبن   

نشبان   شود و  م  ب  شهرهای بیرگ نف  و مذموم شمرده، مهاجرت روستائیان، وجود در این نظیی  نیی

 .آید م  وابستگ  ب  سرمای  داری جهان  ب  حساب

 بب  جبای واژه   11۵۶تعدیل و دگرگون  در دو نظری  مذکور موج  شد ک  در نیمب  دوم دهب    

... واژه اسکان غیبر رسبم  ببرای انبواع     ، اتاق نشین ، زاغ  نشین ، حلب  آباد، مختلف حصیر آبادهای 

ایبن نشبان  کب  پدیبده      .انتخاب شود، سازند م  شهرسازی مسکن  ک  مهاجران بیرون از قواعد رسم 

بلک  ب  برنام  رییی و بب  ویبژه برنامب  ریبیی کالببدی نیبی       ، مذکور صرفا  از توسع  اقتصاد ناش  نشده

 .مرتبط است

 سياست تخریب و پراکنش -0-01

کبردن  آواره این سیاست صرفا  اجرای  با نگرش منیجران  نسبت ب  پدیده اسکان غیبر رسبم  و  

ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدای  ک  رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیبده اسبکان غیبر    

ن  تنها تاثیری در ، باشد. چرا ک  ها م  رسم  است از دیدگاه آکادمی  و برنام  رییی منفورترین شیوه

آورد. از  مب   یبی فبراهم  بلک  موجبات پراکن  و تشدید آن را ن، حذف اسکان غیر رسم  نخواهد داشت

ب  عوامل اصل  و جنب  پیدای  اسکان غیر رسم  جی از خود اسبکان غیبر   ، سوی دیگر در این نگرش

 .توج  ندارد، رسم  ک  تابع  بی  نیست

اقتصبادی و سیاسب    ، اجتماع ، پدیده اسکان غیر رسم  پیامد روند تکامل  و تحوالت تاریخ 

ن برنام  رییی اسبت. از ایبن رو جامعب  ) بب  مفهبوم دولبت و       کالهای جوام  و نشأت گرفت  از سیاست

و روبنبای   ای   ن اغماض آنها در راستای رفب  عوامبل ریشب   ومردم( و خصوصا  برنام  رییان موظفند بد

 .اسکان غیر رسم  بکوشند

 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف -0-01
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سباختن  ، غیر رسم  یبا ببد مسبکن    گرای  اولی  دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان 

میالدی رایج گشبت.  11۰۶ک  در ده  ، مذکور بودهای مسکن متعارف برای انتقال ساکنان ب  ساختمان

های  گرفت. و برنام  م  این فعالیت معموال  در پ  طرحهای بازسازی یا بهسازی محالت شهرها صورت

هبا   ض با وض  مقررات و انبواع محبدودیت  ویژه و جامع  برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عو

امکبان  ، ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران ب  شهرهاها  سع  بر آن بود ک  سدی در برابر مهاجرت

بب  منظبور جابجبای      134۶اسکان از آنها سل  گردد. در ایران تاسیا کبوی سبییده آببان در دهب      

برای اسبکان مهباجران   ای  . در همان زمان برنام از اینگون  بوده است، هرانشداخل شهر نشینهای  زاغ 

آمد جدید وجود نداشت و ب  شدت از حضور آنها در محدوده قانون  شبهر شبهران ممانعبت بب      رکم د

 .عمل آمده است

  ارائه زمين و خدمات -0-01

برنام  زمین و خدمات با تأیید  117۶در پ  شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماع  در ده  

ن  جهان  در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت ب  فبراهم آوردن زمبین ببا    وکم  با

آن را از استفاده کنندگان های  کوشد هیین  م  شبک  زیر بنای  حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و

نشبین    ی اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلون  و حاشب 

 :شود. این راهبرد دارای س  هدف یا محور اساس  است ک  عبارتند از م  موجود نیی استفاده

ساخت مناسب   های بدین مفهوم ک  بهای مسکن با ب  کارگیری استانداردها و شیوه، پذیرندگ 

تب   در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنک  ب  پرداخبت سوبسبیدهای سبنگین دول   

 .ضرورت  نباشد

 بدین مفهوم ک  بازگشت سرمای  تا حد ممکن جهت امکبان تکبرار آن تبامین   ، بازگشت سرمای 

 .شود م 

این  .امکان تکرار پروژه وجود دارد، در صورت برگشت سرمای  و توان مال  دولت، تکرار شوندگ 

امبا  ، وب ب  اجرا در آمدمورد استقبال کامل قرارگرفت و در غال  کشورهای جن 117۶راهبرد در ده  

آن آشکار شد. گذشت  از اینک  بنابر انتقادهای سیاس  بر اینکب  ایبن راهببرد    های پا از مدت  کاستی
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ناتوان  گروههبای  ، مدیریت های گردد. مشکالت اساس  آن ناتوانی م  موج  تثبیت نظام سرمای  داری

گروههبای موجود)اسبکان غیبر رسبم ( و      مقابل  بعضب  از ها،  کم درآمدها در پرداخت هیین تر  پایین

بأالخره منتیع بودن آن از نظام روابط موجود برنام  رییی و بازار مال  یا سباخت وسباز شبمرده شبده     

است. این تجرب  ب  وسیل  بان  جهان  اینگون  جم  بندی شد ک  برای حل مشکل کم درآمبدها نیباز   

 .زار دولت و خانوارهاستو ب  هم پیوست  تری بین باتر  ب  رابط  استادان 

 آزاد سازی و تثبيت اقتصادی -0-03

پی  گفت  شده ب  مسکن ایجاد شده ببود و بب  سبرعت    های رویکرد جدیدی ک  پا از سیاست

المللب    ببین  موسوم ب  آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. ک  ب  صبندوق های تحت تأثیر سیاست

پبول  المللب    ببین  آنها بودند. با ایبن تفباوت کب  صبندوق     پول و بان  جهان  مبل ان و مروجان اصل 

تثبیت اقتصادی تأکید بی  از حد داشت  ول  بان  جهان  ب  دلیل لحباظ کبردن نسبب     های وسیاست

جدید های پرداخت. با این هم  رویکرد مذکور تحت سیاست نم  مسائل توسع  صرفا  ب  مسائل اقتصادی

و جایگاه کالن اقتصادی مسکن و آثبار آن ببر   ای  اعتباری و بودج  اقتصادی عمدتا  مقول  پیوند مال  و

 .تورم و اشت ال مورد توج  قرار داد

ب  طبوری کب  در   ، مذکور ب  طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخ  نبودهای استینتایج س

ابعاد  ده  بر باد رفت  نامیده شد و ب  طور خاص در بخ  مسکن نیی بر، 11۵۶آمریکای التین در ده  

در غال  کشورهای در حال توسع  افبیوده شبد. بب  طبور مثبال نرخهبای       نشین   بد مسکن  و حاشی 

ترجیه  )ک  در طرحهای آماده سازی در ایران نیی مورد استفاده قرار گرفت( نتوانست ب  بهبود وضب   

 .مسکن کم درآمدها کم  کند

 سياست توانمند سازی -0-93

های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی ب  طور عام و سیاستهای یاستس 11۵۶در سالهای پایان  ده  

و ضرورت ت ییر آن آشکار شد. این ت ییبر بب    ، مسکن مربوط ب  آن ب  طور خاص مورد نقد قرار گرفت

طور کل  ب  لیوم ایجاد تعادل بین بخ  عموم  وخصوص  و ن  تکی  ی  جانب  بر یک  از آنها توجب   

بلکب  ایبن ببار جمب  بنبدی      ، پول محدود نبودهالملل   بین جهان  و صندوق دارد. این رویکرد ب  بان 
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تجارب  بود ک  در مرکی اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنام  توسع  سازمان ملل متحد تکوین یافتب   

ببا  ، ب  خود گرفت  است و بان  جهان  نیی با آن همداستان گشت  بود. این رویکرد ک  نام توانمندسازی

های مجم  عموم  سازمان ملل متحد ب  استراتژی سرپناه مبدل شد.در این رویکرد سیاست تصوی  در

بب    گیرد م  توان گفت در قال  رویکرد جدید با اقتصاد توسع  ب  نام نیازهای پای  جای م  مسکن ک 

شبد  کو ای م  شود. و این بار ب  طور هم  جانب  م  مقوالت اجتماع  و اقتصادی توسع  یکسان برخورد

اقتصاد دولت ببازار مبال    های  منفرد برای مسکن کم درآمدها را ب  اقتصاد کالن برنام های  ک  پروژه

 .پیوند بیند، برنام  رییی کالبدی و ...

  ارتقای محيطی -0-98

دهبد کب     مب   آن بخش  از جامع  شهری جهان را مخاطب  قبرار  نشین   ارتقای محیط  آلون 

ردم تضمین کنبد چیبیی   مو کیفیت زندگ  بهتری را برای ت  ت   دمأموریت دارد فقر را کاه  ده

انسان  را برایشان فبراهم آورد. در همبان حبال بسبیاری از از تهیدسبتان      های ک  امکان بازیاب  توانایی

ها  پردامن  ترین تمرکیهای فضای  تهیدستان در آلون ، کنند م  شهری در میان ساکنان مرف  زندگ 

 .شود م  قانون  یافتهای  پیرامون  شهر خارج از محدودههای  شهری و ب  لب  درونهای و حلب  آباد

سازمان  و زیست محیط  ، اقتصادی، اجتماع ، از سازمانده  کالبدیها  ارتقای محیط  آلون 

گروههبای جامعب  محلب  بخب  تجباری      ، ک  با همکاری شهروندان ب  صورت محل ، شود م  تشکیل

 .یدمقامات محل  ب  اجرا در آ

 اهکارهای مناسب برای جلوگيری از گسترش حاشيه نشينیر -0-90

 نظیبر  در این زمینب  بایبد بب  دو اصبل توجب  داشبت یکب  ریشب  یباب  مشبکالت اجتمباع            

پیدای  و گسترش یب    عوامل و دیگری برنام  رییی علم  برای بر طرف نمودن موان  ونشین   حاشی 

 .پدیده اجتماع  است

مورد بررس  قرار  راها  بروز علت، باید ب  جای توج  ب  معلولنشین   حاشی  در برخورد با پدیده

پدیده تبالش کرد.بنبابراین امکبان از ببین      با برنام  رییی جام  و علم  برای بر طرف کردن این داد و

شرط اینک  شناخت و برنامب  ریبیی علمب  جانشبین برنامب        بردن این معضل اجتماع  وجود دارد ب 
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 .ساده پنداری شود ظاهری و یا، رییی مقطع 

یکب  از   اجتماع  و فرهنگ  میان شهر و روسبتا ، اقتصادیهای  اختالف سطح توسع  در زمین 

اسبت و تبا   نشبین    حاشی  عوامل عمده مهاجرت روستاییان ب  شهرها و در نتیج  بروز گسترش پدیده

ب  شهرها و نیی ایجاد مناطق  بب   از روستا  مهاجرت همچنان، زمان  ک  این اختالف سطح از بین نرود

 .نام حاشی  ادام  دارد

شبهر تببدیل    بب  هبا   از بین بردن اختالف سطح میان روستا و شهر بدین معنا نیست ک  روسبتا 

فراهم شبود بلکب  بایبد امکانبات در      وجود دارد باید در روستاهاها  شوند و یا هم  امکانات  ک  در شهر

گردیده در معیاری معقول و مناس  در روستا ایجاد  اختالف سطحیاد شده ک  موج  این های  زمین 

 .شود ماندگار روستاییان در روستاها و نیی مان  مهاجرتهای انبوه آنان ب  شهرها شود تا موج  اقامت و

هبا   ببا روسبتا   سیاس  و فرهنگ  باید اول اولویبت ، اجتماع ، چهار گان  اقتصادیهای  در زمین 

یباد شبده میبان شبهرها و     هبای   وسع  از بین برود و پبا از اینکب  در زمینب    باشد تا اختالف سطح ت

تبوانیم بطبور مسباوی شهرنشبینان و      مب   آنگباه  کشورمان ب  سطح  براببر دسبت یبافتیم   ی  روستاها

روسبتاییان بصبورت   ، بهره مند سازیم.در صورت محقق شدن این هدف روستاییان را از امکانات توسع 

 .بینند نم  ت ب  شهرها برای خودب  مهاجر نیازیای  توده

 پيشنهاد و راهکارها جهت پيشگيری و کاهش جرم در مناطق حاشيه نشينی -0-99

تطبیبق منبازل و    ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخ  امکانات و تسهیالت و سع  در -1

صورت تبرع  و در این مناطق ب   محالت با اصول و معیارهای شهرسازی صورت پذیرد. سرمای  گذاری

اقتصادی و درآمدزای  برای دستگاههای مربوط از  بدون هیچگون  چشم داشت و بدون توج  ب  توجی 

 .جمل  شهرداریها صورت پذیرد

نیروهبای   پلیا و احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق ک  امکان دسترس  آسان و فوری -2

 .اورژانا و غیره را فراهم نماید و ت  نشان امداد مثل خودروهای آهای انتظام  و امنیت  و اکیپ

تاریب  امکبان    مکانهبای  و معابر تجرب  نشبان داده کب  در  ها  ایجاد روشنای  کاف  در کوچ  -3

است و وجبود روشبنای  کباف  در     مکانهای روشن ارتکاب جرم از جمل  سرقت و جرح و قتل بیشتر از
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 .جرایم ذکر شده خواهد بود ارتکاب رادع  در این مناطق خود ف  النفس  عامل و

ببرای   شناسبنام   ل و اوبباش و مجبرمین سبابق  دار ایبن منباطق و تشبکیل      ذشناسبای  ارا  -4

 .مراج  انتظام  اتفاق  ب  نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن آنها از طریق احضارهای

ایجباد  طریبق   باال بردن ضری  امنیت  مناطق یاد شده توسط مراجب  انتظبام  و امنیتب  از    -5

 .معابر و سیار در محالتهای کالنتریها و مراکی انتظام  و حضور مرت  گشت

مجبوز و پروانب     تعطیل  سری  مراکی صنف  فاقد مجوز و پروان  کس  و الیام آنها جهت اخبذ -۰

دقیق نسبت ب  فعالیت مراکی یباد   کس  و الیام آنها جهت اخذ مجوزهای الزم و سپا نظارت کامل و

 .واحدهای اماکن عموم  نیروی انتظام  قاط  با افراد متخلف توسط شده و برخورد

زیباسازی ظواهر ساختمانها و بناهای موجود در این مناطق چرا ک  ثابت شده مسبکن ببد و    -7

 .کثیف تاثیر در وقوع جرم دارد

ایجاد فضاهای تفریحب  و فراغتب  سبالم جهبت پرکبردن اوقبات فراغبت سباکنین منباطق           -۵

 .نشین حاشی 

و نشبین    بازرس  و نظارت کاف  کارشناسان بهداشبت و محبیط زیسبت از منباطق حاشبی       -1

 .جلوگیری از انجام اقدامات علی  بهداشت عموم  و محیط زیست

، مهبم شبهری از نظریب  جامعب  شناسبان     هبای  و پروژههبای   در تصوی  طرحها و برنامب   -1۶

 .حقوقدانان و عل  الخصوص جرم شناسان استفاده شود

نشبین    حاشبی   پیشنهاد راهکارهای  جهت پیشگیری و کاه  جرایم در مناطق  ک  هنوز -11

 .باشد نشین  م  در آن رواج نیافت  ول  مستعد برای حاشی 

 پيشينه پژوهش -0-94

 داخلی  -0-94-8

مببان  جامعب  شبناخت  و    "درتحقیق  ب  نبام  ، 1315و همکاران وی در سال  مرادی پردنجان 

مورد توج  پژوهشگران قرار  اعتیاد یک  از عوامل مهم  ک  در تبیین پدیدهمودند ک  بیان ن "شخصیت

 وسبطح سبواد پبایین    بسیاری از افراد ب  دلیبل   اعتیاد است.گیری  در شکل وضعیت سوادگرفت  نق  
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ها نشان  بیشتر در معرض خطر وابستگ  ب  مواد قرار دارند. بررس ، شخصیت  -روان  های ویژگی برخ 

 یبا تبداوم  ، در شروع مصرف موادای  ب  عنوان عوامل زمین  ساز نق  برجست سطح تحصیالت ه ک  داد

  دارد. درمان اعتیاد پیشگیری و

ب  این نتیج  دست یافت:  "آمارنام  شهر تهران" در پژوهش  با نام (1315و همکاران ) رحیم 

 اقتصبادی های  فعالیت چرخة و اع اجتم سیستم ب  ورود الیامات نخستین جیء و پای  مهارت ی  سواد

 ایبن  یابد.بب   مب   بیشتری اهمیت سواد از مندی بهره، شود بیشتر جوام  مییان پیچیدگ  هرچ  .است

دانسبت.   مخبدر  مبواد  اسبتعمال  و جبرایم  از الینفکب   را جبیء  سبوادی  کم یا سوادی ب  توان م  ترتی 

 جملب   از جبرایم  ببروز  عوامبل  یک  از را یسواد ب  و کنند م  حمایت گفت  این از نیی پیشین مطالعات

 .دانند م  اعتیاد

بیان نمود: وضعیت  "مدیریت سکونتگاههای روستای "( در تحقیق با نام 1315) فومن   گلشن

عیت نفا بباالی  برخوردارنبد   خوب و تمکن مال  تاثیر قابل توجه  بر عیت نفا دارد. افرادی ک  از 

کننبد. عبیت نفبا     مب   اضطراب و فشار روان  کمتری را تجربب   تصویر خوب و مثبت  از خود دارند و

توانند عامل مؤثری در گرای  ب  اعتیاد باشند.  م  برداشت منف  از خود و عدم اعتماد ب  نفا، پایین

آستان  تحمل فبرد کباه  یافتب  و تبوان نب       ، در واق  ب  دلیل خود پنداره پایین و عیت نفا ضعیف

یابد و آسی  پذیری در براببر   م  تارهای غیر منطق  و غیر عقالن  نیی کاه گفتن در برابر تقاضا و رف

منف  و انتقبادات دیگبران باعبث    های شود. همچنین قرار گرفتن مکرر در برابر ارزیابی م  اعتیاد بیشتر

و گیری  شود. بیشتر مشکالت شخصیت  مانند گوش  م  پایین آمدن عیت نفا و احساس عدم کفایت

توانند زمین  ساز گرای  ب  مواد باشند. کسان  ک  از نظر اجتماع  منیوی و خجالت    م منیوی بودن

احسباس نبا   ، برای برطرف کردن احسباس ضبعف  ، هستند و در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند

 امن  و تنهای  و کس  آرام  و اعتماد ب  نفا ممکن است ب  اعتیاد روی آورند.

 بیبان  "پیامهای فرهنگب  توسبع  مبدیریت شبهری    "حقیق خود با نام در ت، (1315ساروخان  )

 پذیر امکان راحت  ب  مواد فروش و خرید، مخصوصا در شهرهای فقیر تر، در حاشی  شهرها دارد ک  م 

 و علمب   فقر لحاظ ب  شود. م  ناش  آن مناطق در مواد این کنندگان توزی  امنیت احساس از ک  است

 این در مخدر مواد ب  استعمال میل ...و روح  فشارهای برخ  از یافتن رهای ، یین و بیکاری باالی درصد
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 مواد و فروش خرید ب  را خود حرفة و ش ل، نوجوانان حت  و بیکار جوانان از برخ  است. بیشتر مناطق

 این از و دهند م  قرار متقاضیان اختیار در را آن از استفاده وسایل و مکان حت  و اند کرده محدود مخدر

 از، خاص ایم جر ب  گرای  موج ، محالت برخ  در مواد ب  دسترس  سهولت کنند. م  معاش راه امرار

 .شود م  مخدر مواد و مصرف قاچاق جمل 

مشکالت موجبود در شبهرهای منباطق محبروم و حاشبی       "( در پژوهش  با نام 1315کفاش  )

 همچنبین  .هاسبت  کالنشبهر  از بیشتر مرات  ب  نفا اغوای شرایط شهرها حاشیة گوید: در م  "شهرها

 .یابنبد  رهای  اجتماع  کنترل از و کنند مخف  را خود توانند م تر  آسان و بهتر مناطق این در مجرمان

 ویبژه  بب  ، یابد افیای  نسبت همان ب  نیی تعداد بیهکاران شود م  موج  مناطق این در جمعیت تراکم

 جبیء هبا   محلب   این، شد آنچ  گفت  از گذشت  .باشند زیاد ناطقم این در نیی هویت ب  افراد ک  هنگام 

 در چنبین  . دهبد  مب   پبرورش  را بیهکاران انواع خود دل در ک  است دار مسئل  و خیی جرمهای  کانون

 کامل طور ب  و است نشده برآورده شان مادی و عاطف  نیازهای خانواده کانون در ک  نوجوانان  مناطق 

 خیابان و کوچ  جی ب  تفریح ، اند نگرفت  قرار مدرس  یا خانواده مثل رسم  یرغهای  معرض کنترل در

 .شوند م  سن همهای  جذب گروه و ندارند رفتن

 "نگاه  اجمال  بب  وضبعیت اعتیباد در کشبور     "با عنوان ( 1314) نورمحمدی ک   پژوهش در

بدالیل مختلبف ماننبد   ، کنند  م شهرها زندگ حاشی  ی ک  در افراد ک  دیرس ج ینت نیا ب  داد انجام

 تجربب   را شبده  ادراک استرس یباال سطح طالق و...، مشکالت خانوادگ ، سطح پایین تحصیالت، فقر

 .آورند م  رو ب  اعتیاد ب  مواد مخدر، جهت رف  کاذب این فشار و کنند م 

رسبیده   ببدین نتیجب    "برنام  رییی برای اوقات فراغت"( با عنوان 1314) صادقیان پژوه  در

 نیبب  رابطب  ، شبود. وی در ایبن پبژوه     مب   است ک  فقر باعث باال بردن پرخاشبگری در ببین افبراد   

حا ، ان  و اعتیاد را معن  دار اعالم نمود. ب  این معن  ک  هرچ  فرد فقیرتر باشدپرخاشگر یرهایمت 

 .شود م  اعتیاد وی ب  مواد مخدر یا مسکرات بیشتر، پرخاشگری وی بیشتر شده و بنابراین

 خارجی -0-94-0
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نشبین  در   ریبیی ببرای حاشبی     بهبود برنامب   "( در تحقیق  با عنوان 2۶1۰) 1رودز و همکاران

ب  این نتیج  رسیدند ک ؛ تعداد افراد معتاد در حاشی  شبهرها ببی  از تعبداد آنهبا در درون      "شهرها 

 دارد اعتیباد  روانب   بعبد  بر مستقیم  تأثیر معتاد افراد با معاشرت مییانباشد. از طرف دیگر  م  شهرها

، پبدر  از اعم لذا خانواده، میگیرد فیون  افراد در مصرف ب  نیاز احساس، مواد مصرف قط  هنگام در مثال 

، تبرک  دوران در ل یش افبراد  عدم یا مواد ترک زمین  کردن فراهم برای ک  کنند تالش همسر یا و مادر

 باز میورزند اصرار بر اعتیاد ماندن بر همچنان ک  معتادین  با شرتمعا از را خانواده معتاد اعضای یا عضو

 دارند.

 نویسبد توزیب    اینگون  مب   "اجتماع عدالت   ب  "( در پژوهش  با نام2۶1۰) 2لیپنر و همکاران

 در مقاومت آن تب  ب  و جامع  از خاص  طبقة دست در قدرت و ثروت تمل  و جامع  در ثروت ناعادالنة

 این در جرم ارتکاب، بهتر بیان ب  .شود م  جرم وقوع سب ، طبقات  و اجتماع  روابط اختاراین س برابر

 منباف   مقابل در را اقلیت مناف  ک  قوانین  گذاشتن پا زیر یعن  نابرابر؛ ب  جامعة اعتراض یعن  مناطق

 روز هبر  کب   ای جامعب   شبدن  طبقات  و اجتماع  عدالت  ب  علی  است فریادی است؛ داده قرار اکثریت

 طبقبة  جبیء نشین  حاشی  اکثر مردمان آنجاک  از .یابد م  گسترش آن در پرست  تجمل و گرای  مادی

 است امری بدیه ، زیردست  طبق و گیر تصمیم و مند قدرت طبقة میان تعارض، هستند جامع  کارگر

را  کارخانب   از سرقت مانند جرایم  گاه کشمک  این .کنند م  تالش خود موقعیت حفظ برای هری  و

 صباحبان  همبان  یبا  فرادسبت  طبقةهای  برنام  و مقررات ب  اعتراض در هم گاه  اگرچ  دارد؛ دنبال ب 

 زنند.م  عمل مجرمان  ب  دست، تولید

نویسد:  ، م "اعتیاد و وظیف  آموزش و پرورش"( در پژوهش  با نام 2۶1۰) 3کریچنر و همکاران

 انجام فرایند دو ط  ک  است مال  مشکالت، مخدر مواد باتالق ب  فرد شدن کشیده مهم عوامل از یک 

 مخدر مواد پخ  ب  تشویق قبال در آنها از مال  حمایت و فقیر افراد شناسای  طریق از پذیرد؛ اول؛ م 

 مبنجالب  ایبن  در آنهبا  کبردن  غبرق  و افیبون   مواد گرداب در افراد این دوم؛ کشاندن و مناطق این در

 کب   کسب   زیبرا  نرسد؛ نظر ب  منطق  چندان اعتیاد و بین فقر رابط  وجود اول نظر در شاید .اجتماع 

                                                 
1
 Rhodes, Biesten, Ritchie, Malangoni 

2
 Lipner, Song , Biester , Rhodes  

3
 Kirschner, Karpinski 
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 مبواد  تجارت اما، کند هیین  این زمین  در را مبل   و باشد کننده مصرف تواند نم ، ندارد مال  توانای 

 مبدة ع ک  هبدف  آنجا از .است سودآور کامال  فروش  خرده و فروش  عمده از اعمها،  رده تمام در مخدر

 را آنبان  خود کل  سیاست از پیروی ب ، است قاچاق فعالیت در افراد این شرکت از اطمینان، قاچاقچیان

 ذهنیبت  و هستندنشین  حاشی  مناطق ب  متعلق افراد این چون، داشت توج  باید البت  .کنند م  معتاد

 .یابند م  دست مناطق این در خود اهداف ب  راحت  ب  قاچاقچیان، مخدر ندارند مواد ب  نسبت منف 

نویسبند:   مب   "و سطح زنبدگ  نشین   حاشی "( در پژوهش  با نام 2۶1۰) 1تامپسون و همکاران

وجود تعداد زیادی  کاف  فقدان نظارت امنیت ، ها جیء مناطق مستعد ارتکاب جرم هستند نشین حاشی 

و وضبعیت ج رافیبای  بعضب      کاف  در معابر روشنای  فقدان، سطح پایین سواد، افراد نیازمند و بیکار

 سباز  راحت  در آنجا پناه گیرند و تا زمان  ک  این عوامل زمینب   مجرمین ب  شود مناطق هم  باعث م 

ویبژه روزهبا    با فرهنگ نشین خیی خواهند ماند. جوانان حاشی  باشد این مناطق بالقوه جرم وجود داشت 

 و امرار مادی نیاز رف  برای فرد ابتدا ک  است ؛روشنشوند تا کاری دست و پا کنند عازم مرکی شهر م 

 ب  را خود جای اول دلیل، اعتیاد ب  ابتال اثر بر زمان گذشت با و پردازد م  مواد فروش و خرید ب  معاش

 دارد؛ درپ  مخرب  آثار وضعیت این ادامة دهد. اعتیاد م 

 " در زندگ یشادگیری  هازاند یچارچوب برا  ی "( در پژوهش  با نام 2۶1۰) 2چائو و همکاران

 بب   . این نکتب  دارد مستقیم رابطة شهری محالت در جمعیت تراکم افیای  با جرم افیای ، نویسند م 

 بسبیار  اجتمباع  هبای   آسبی   شهری نواح  از بعض  کند. در م  صدق شهر حاشیةهای  محل  در ویژه

 اجتماع  و اقتصادی شرایط ( واجتماع )محیط انسان  تأثیرات همچنین .است دیگر مناطق ازتر  شای 

هبای   آسبی   لبذا  اسبت؛  رسبیده  اثببات  بب   اجتماع های  آسی  بروز بر، انسان زیست مکان فرهنگ  و

 .پذیرد م  تأثیر ج رافیای  مکان فرهنگ  و اجتماع ، اقتصادی شرایط از، اجتماع 

 "هرهاگرای  بب  مصبرف مبواد مخبدر در حاشبی  شب      "در پژوه  خود با نام ، (2۶15)3مایکل

 قبرار  اقتصبادی نبامطلوب    و فرهنگ ، اجتماع  وضعیت در ک  زیاد جمعیت تراکم با نویسد: اماکن  م 

 مستقیم رابطة دیدگاه این .کنند م  فراهم اجتماع های  آسی  انواع بروز برای را مناسب  فضای، دارند

                                                 
1
 Thompson LA, Dawson K, Ferdig R, Black EW, Boyer J, Coutts J, 

2
 Chou, A & Lim, B. 

3
 Michael, j. hart. 
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 شهر حاشیة محالت و قمناط در ویژه ب ، شهری محالت در جمعیت تراکم افیای  و جرم میان افیای 

 مکبان  فرهنگب   و اجتمباع  ، اقتصبادی  وضبعیت  از متبأثر  اجتمباع  های  لذا آسی  . کند م  تأیید را

 .است ج رافیای 

،  خببواه جببانیه،  افسببردگ  بررسبب" تحببت عنببوان( 2۶15) 1پاپاکاریسبب  کبب   پژوهشبب در

 بب    وابسبتگ هبای  ینیب  یپ عنوان ب   اجتماع -یاقتصاد تیوضع و  دلبستگهای سبک، یپرخاشگر

 براسباس  مخبدر  مبواد  ب   وابستگ ک  افتندی دست ج ینت نیا ب  دادند انجام "نوجوانان در مخدر مواد

ببا نبوع   ، کننبد  مب   افرادی کب  در حاشبی  شبهرها زنبدگ     .هستند  نیب  یپ قابل نامبرده یرهایمت 

 و شدیدتر این عوارض روبرو هستند.تر  چالش 

 چارچوب نظری -0-99

( 2۶1۰) 2های مطرح شده توسط تامپسون و همکاران وی نظری پژوه  بر پای  مولف  چارچوب

ر افبیای  اعتیباد   دمولف  در حاشی  شهرها موجود است ک   5باشد. از نظر وی  نشین  م  برای حاشی 

 مواد کنندگان توزی  امنیت احساس و آسان توزی  -1ک  عبارتند از:  نق  داردافراد ساکن در حاشی  

 و فرهنگ  فقر -4، سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود -3، اقتصادی فقر و بیکاری -2، محل  در رمخد

 (.154، 2۶1۰، طبقات  )تامپسون ودیگران شکاف و اجتماع  عدالت فقدان -5، سواد سطح کمبود

ب  راحت  امکبان پبذیر اسبت و آن هبم ناشب  از احسباس        در حاشی  شهرهاتوزی  مواد مخدر 

ساکنین این  توزی  کنندگان این مواد در آن مناطق دارند و بلحاظ فقر علم  و آگاه  ک  امنیت  است

روح  و غیره میل ب  استعمال  مناطق و بیکاری وسی  و جهت رهای  یافتن مقطع  از برخ  فشارهای

را  جوانان بیکار و حت  نوجوانان ش ل و حرف  خود باشد. برخ  از م  مواد مخدر در این مناطق بیشتر

 و یا مکان و وسایل استفاده از آن را در اختیبار متقاضبیان قبرار    اند قرار داده خرید و فروش مواد مخدر

 .(155، )همان آیند م  دهند و از این راه ب  کس  سود نائل م 

بسیاری از افرادی ک  ب  هر دلیل  با مشکالت  روبرو هستند ومثال از مشکل ب  کاری و فقبر و..  

دانند و قدم در راه سوء استفاده از مواد مخبدر   م  چاره را متاسفان  در مصرف مواد مخدر ،برند م  رنج

                                                 
1
 Papacharissi 

2
 Thompson 
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 .(24: 1313، )اربطان گذارند م 

 فقر فرهنگ  صحیح نیی از دیگر مشکالت  اسبت کب  در حاشبی  بسبیاری از شبهرها بب  چشبم       

نوارهبا کب  قببال    خاص مناطق کوچ  هر یب  از خا  فرهنگهای خردهنشین  در مناطق حاشی خورد. م 

شوند و این امر و  م  این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری .شود م  ساکن آن بودند مشاهده

مختلبف  هبای  برنامه اجرای فرهنگ  افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگ  و اجتماع  را در انها برای فقر نیی

ین امر در آغاز و اسبتمرار اعتیباد   هم .کند م  چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل، اجتماع 

 (.13: 1315، نیی تاثیرگذار است)پردنجان  و دیگران

بر اعتیباد اسبت کب  در نتیجب      گذار  سرگرم  نیی از دیگر عوامل تاثیر و تفریح  امکانات کمبود

و بهبود وسایل و بسترهای سرگرم  و تفریح سبالم   ارتقاء کیفیت سکونتاید.  م  بوجودنشین   حاشی 

از طریق اعطاء برخب  امکانبات و تسبهیالت و     استخر و... باید، ورزش های باشگاه، سینما، نند پارکما

در ایبن   تطبیق منازل و محالت با اصول و معیارهای شهرسازی صورت پذیرد. سرمای  گذاری سع  در

ای  اقتصادی و درآمبدز  مناطق ب  صورت تبرع  و بدون هیچگون  چشم داشت و بدون توج  ب  توجی 

، تا جوانان ونوجوانان و حت  افبراد میانسبال   برای دستگاههای مربوط از جمل  شهرداریها صورت پذیرد

 خود را در کمین اعتیاد نیندازند.، بمنظور فرار از بیکاری و پر کردن اوقات فراغت

تامپسون و همکباران وی  مطرح شده از های  بنابراین چارچوب نظری این پژوه  بر پای  نظری 

هبای   باعث بروز مولفب  نشین   شود ک  حاشی  م  بنیان نهاده شده است. در ابتدا ثابت، 2۶1۰سال  در

 فقبر  و بیکباری  -2، محلب   در مخبدر  مبواد  کنندگان توزی  امنیت احساس و آسان توزی  -1پنجگان  )

 نفقبدا  -5، سبواد  سبطح  کمببود  و فرهنگ  فقر -4، سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود -3، اقتصادی

و مقاالت و پژوهشهای موجبود  ها  از نظری ، شود ک  در این منظر م  طبقات ( شکاف و اجتماع  عدالت

ای  از طریبق مطالعب  کتابخانب    ، ببر اعتیباد  ها  این مولف  نق در این زمین  استفاده خواهد شد. سپا 

 ومیدان  )پرسشنام ( بررس  خواهد شد.

 مدل مفهومی تحقيق -0-91

مولفب  دارتبباط دارد    5با نشین   حاشی ، شد از نظر تامپسون و همکاران ویهمانطور ک  گفت  
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کب  عبارتنبد از:    نق  دارندبر افیای  اعتیاد افراد ساکن در حاشی  شهرها ، مولف  5ک  هر ی  از این 

 -3، اقتصبادی  فقر و بیکاری -2، محل  در مخدر مواد کنندگان توزی  امنیت احساس و آسان توزی  -1

 و اجتماع  عدالت فقدان -5، سواد سطح کمبود و فرهنگ  فقر -4، سرگرم  و تفریح  امکانات کمبود

بنبابراین مبدل ایبن پبژوه  ببر اسباس نظریبات         (.154، 2۶1۰، طبقات  )تامپسون ودیگبران  شکاف

 تامپسون وهمکاران وی ب  این شکل است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (03818، گرانمدل مفهومی تحقيق )منبع: تامپسون ودی -8-0شکل 

                                                 
1
 Thompson LA, Dawson K, Ferdig R, Black EW, Boyer J, Coutts J, et al. (2016). The Intersection of 

Marginalization and life performance. J Gen Intern Med. 23(7): 954-7. 

 

 حاشیه نشینی

 

 قاچاقچیان امنیت احساس و آسان زيعتو

 

 اقتصادي فقر و بیكاري

 

 سرگرمی و تفريحی امكانات كمبود

 

 سواد سطح كمبود و فرهنگی فقر

 

 طبقاتی شكاف و اجتماعی عدالت فقدان

 

 افزايش اعتیاد



۰۶ 

 
 : سومفصل 

 روش پژوهش
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 مقدمه -9-8

، روش تحقیق بنابراینشود.  های تحقیق پرداخت  م  ها و راه این فصل ب  بحث در مورد روش در

، هبای آن  گیبری و شبیوه   نمونب  ، ابیار سنج  اعتبار و پایای ، ابیار سنج ، آوری اطالعات روش جم 

 .ارائ  شده است. …وتعریف مفاهیم ، و تحلیل اطالعاتروشهای آماری تجیی  ، محیط پژوه 

 روش تحقيق -9-0

ها توصیف  از نوع پیمایش  اسبت.   این تحقیق بر حس  هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده

 های مورد بررسب  اسبت و روش پیمایشب  بب      در روش تحقیق توصیف  هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده

 .  رود شهای روش تحقیق توصیف  برای بررس  توزی  ویژگیهای جامع  آماری بکار م عنوان یک  از زیر بخ

 روش و ابزار گردآوری اطالعات -9-9

جهت گردآوری اطالعات در ایبن پبژوه  از روش اسبنادی و پرسشبنام  اسبتفاده خواهدشبد:       

پژوه  و  تر موضوع مورد چ  بیشتر جهت شناخت دقیق کس  اطالعات هر محقق ب  منظور بررس  و

، هبای تحصبیل    نامب   ب  بررس  و مطالع  پایان، این زمین  های تحقیقات انجام شده در استفاده از یافت 

متبون درسب  برخب  از اسباتید      نشبریات فارسب  و انگلیسب  و   ، کت  منتشر شده خبارج  و ایرانب   

ایش  استفاده شبد کب    از روش پیم بر اعتیاد ب  مواد مخدرنشین   تاثیر حاشی پردازد. برای بررس   م 

 شده است.آوری اطالعات استفاده  در آن از پرسشنام  محقق ساخت  برای جم 

 جامعة آماری  -9-4

سرشبماری عمبوم     بر طبقساکنین اسالمشهر است ک   جامع  آماری این پژوه  شامل کلی 

داشت  عیتجم نفر 54۵٬۰2۶، 1315این شهرستان در سال ، مرکی آمار ایران (1315نفوس و مسکن )



۰2 

 12 ک  تهران ب  شهرستان ترین نیدی  باشند و م  زن آن نفر 2۰1٬33۵ و مرد آن نفر 271٬2۵2ک  

 کیلومتر با شهر تهران فاصل  دارد.

 گيری تعداد نمونه و روش نمونه -9-9

و با توجب  باینکب  جامعب  آمباری تحقیبق       فرمول کوکراناز برای تعیین حجم نمون  با استفاده 

باشبد و شبیوه توزیب      مب   نفبر  3۵4فرمبول کبوکران   حجبم نمونب  براببر    ، نفر است 54۵٬۰2۶حاضر 

 شانا انتخاب شدن دارد. باشد زیرا هر ی  از افراد م  ب  صورت تصادف ها  پرسشنام 

 سطح تحليل -9-1

 .باشد خرد م ، سطح تحلیل این پژوه 

 واحد تحليل -9-1

 است. (ساکنین) فرد، واحد تحلیل در این پژوه 

 روش تجزیه و تحليل اطالعات -9-1

 اسبتفاده  محقبق سباخت   سبئوال    25پرسشبنام   از در این تحقیق برای جم  آوری اطالعبات  

در بین جامع  آماری توزیب  و پبا از جمب      در آن قرار دارد ونشین   مولف  حاشی  5شود ک  هر  م 

 .ندمورد تجیی  و تحلیل قرار گرفت  SPSSآوری اطالعات توسط نرم افیار 

  اسبتنباط  آمبار  از و خواهبد شبد   اسبتفاده   فیتوصب  آمبار  ازها  داده لیتحل و  یتجی منظور ب 

 اسبتفاده  از ضبری  آلفبای کرونبباخ   ها  و برای اعتبارسنج  پرسشنام ای  ت  ت  نمون  آزمون همچون

 گردیده است.  استفاده SPSS افیار نرم ازها  کار نیا انجام یبرا ک ، شده

 گيری ازهاند اعتبار ابزاری یا ئروا -9-3

گیبری تبا چب      ازهاند دهد ک  ابیار مفهوم اعتبار ب  این سؤال پاسخ م “سرمد و همکاران معتقدند

 (. 17۶:1371” )سنجد حد خصیص  موردنظر را م 

پژوهشهای  کب  بب    ، متون آموزش  و معتبر، محقق پا از بررس  و مطالع  عمیق مناب  علم 



۰3 

، یم ببا پبژوه  فعلب  ارتبباط دارنبد و نیبی نظبرات کارشناسبان مربوطب          صورت مستقیم یا غیرمستق

تنظیم نمود و ط  دفعبات مکبرر آن را در اختیبار     و ها تدوین ها و بررس  را بر اساس یافت  پرسشنام 

های  را با سؤاالت پژوه  و داده پرسشنام سنخیت انطباق محتوای راهنما و مشاور قرار داده تا اساتید 

 .  تأیید رساندمورد نیاز ب

باشبد   کارشناسبان مب    اتبنابراین روای  یا اعتبار ابیار از نوع روای  وابست  ب  محتوا با استفاده از نظر

رود و در واق  با قضاوت و داوری  گیری بکار م  اندازه ک  معموال  برای بررس  اجیای تشکیل دهنده ی  ابیار

 را دارد. گیری آن اندازه ول  است ک  محقق قصدها و اص افراد متخصص سؤاالت ابیار معرف ویژگ 

 پایایی یا قابليت اعتماد -9-83

ازه نتبایج  اند گیری در شرایط یکسان تا چ  ازهاند مفهوم قابلیت اعتماد یا پایای  این است ک  ابیار

  (. طبیع  است ک  قابلیت آزمون ابیارهبا از مبوقعیت  1371، آورند)سرمد و همکاران یکسان  ب  بار م 

ب  موقعیت دیگر و از گروه  ب  گروه دیگر متفاوت است. برای براورد و تعیین پایای  این ابیار اصول و 

شبود و کنتبرل پایبای  را دچبار      دار شدن پایای  م  قواعدی بکار گرفت  شده و موانع  ک  باعث خدش 

 کند مورد توج  و رعایت قرار گرفت  است: اشکال م 

زموده ببا تحصبیالت کارشناسب  کب  دارای سبوابق پژوهشب  قاببل        کارآ پرسشگرانانتخاب  -1

ندارد مگر اینک   ای استفاده پرسشنام های بدست آمده از  اطمینان بودند. زیرا ب  قول گال و برگ داده

 آوری شده باشد. قابل اعتماد جم  پرسشگرانتوسط 

بب  آنبان و نیبی     یپرسشبگر اصول و مهارتهبای  ، ها و نیی یادده  تکنی  پرسشگرانآموزش  -2

 انجام کار مقدمات  و نیی ارائ  دستورالعمل کاربردی.

 .بر اساس طرح و نقش  پرسشگریمبتن  بودن  -3

ط  دفعات مختلف ببدون اطبالع قبلب  در زمانهبا و      پرسشگرانعملکرد  پرسشگری وروش  -4

 .ارزیاب  قرار گرفت موقعیتهای گوناگون مورد

آزمون گیارش شده  های اصل  تحقیق در پی  کرونباخ مت یران آلفای یمی 1-3 در جدول شماره

 :است
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 پژوهشهای مربوط به  جدول ضریب روایی برای گویه -8-9جدول 

 متغيرها
تعداد 

 پاسخگویان

تعداد 

 ها گویه
 ضریب روایی

 ۶8۵1 5 35 امنيت احساس مواد مخدرو آسان توزیع

 ۶8۵1 5 35 اقتصادی فقر و بيکاری

 ۶8۵2 5 35 سرگرمی و تفریحی امکانات

 ۶8۵3 5 35 سواد سطح کمبود و فرهنگی فقر

 ۶8۵2 5 35 شکاف طبقاتی وناعدالتی اجتماعی

 ۶8۵2 25 35 کل

 

بدسبت  ۶8۵2های هم  مت یرها ببی  از   دهد ک  ضری  روای  برای گوی  جدول میبور نشان م 

کب    سبنجد  میببور را مب    ردرصد مت یب  ۵2های مربوط  بی  از  دهد ک  گوی  آمده است ک  نشان م 

دهبد اببیار طراحب  شبده ببرای       در واق  نتایج این آزمون نشان مب   .باشد مییان روای  قابل قبول  م 

 سنج  مت یرهای تحقیق مناس  است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۰5 

 

 

 

  چهارم: فصل

 های تحقيق یافته
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 مقدمه -4-8

آمبار  ده از آمبار توصبیف  و   گرد آوری شده توسط پرسشبنام  ببا اسبتفا   های  در این فصل داده 

مشخصبات    است. در بخ  اول آمار توصیف  توصیف خواهند شد. این فصل دارای دو بخ استنباط 

 فردی پاسخگویان تحقیق مورد ارزیاب  قرار خواهند گرفت. 

موجود را تست کرده تا های  کل فرضی ها  با توج  ب  نوع دادهها  در بخ  تجیی  و تحلیل داده

 یهبا  )سبکونتگاه نشین  بر اعتیباد   حاشی  نق  بررس مستقل و وابست  در مورد های  یرمتپیوند بین 

آزمبون  در ایبن فصبل از    دقبت تعیبین گبردد.   بب    اسالمشبهر( . در جنبوب غبرب تهبران     رسبم  ریغ

ها  جهت آزمون فرضی ای  و آزمون ت  ت  نمون ها  اسمیرنوف برای پذیره نرمال بودن داده-کولموگروف

 ه است.استفاده شد

 ای توصيف متغيرهای زمينه -4-0

 جنسيت پاسخگویان -4-0-8

پاسبخگویان در   جنسبیت جدول فراوان  ، پاسخگویانجنسیت بدست آمده از های  مطابق با داده

  دهد. م  ن را نشانسخگویاپاجنسیت ارائ  شده است. جدول زیر توزی   1-4جدول شماره 

 

 جنسيتتوزیع پاسخگویان برحسب  -8-4جدول 

 درصید فراوانیی جنسيت

 4۰85 171 مرد

 5385 2۶5 زن

 1۶۶ 3۵4 جم 
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 جنسيتتوزیع پاسخگویان برحسب  -8-4نمودار 

 

درصبد   5385نفبر از پاسبخگویان معبادل     2۶5فبوق تعبداد   و نمبودار  مطابق با جبدول  : تفسیر

درصبد از   4۰85ادل نفر معب 171. همچنین تعداد اند دارای بیشترین فراوان  بوده بوده و پاسخگویان زن

  باشند. م  و دارای کمترین فراوان  پاسخگویان نیی مرد بوده

 تحصيالت پاسخگویان -4-0-0

پاسبخگویان   تحصیالتجدول فراوان  ، پاسخگویانتحصیالت بدست آمده از  های مطابق با داده

  دهد. م  ن را نشانسخگویاپاتحصیالت ارائ  شده است. جدول زیر توزی   2-4در جدول شماره 

 

 تحصيالتتوزیع پاسخگویان برحسب  -0-4جدول 

 درصید فراوانیی تحصيالت

 3381 13۶ ابتدای  و راهنمای 

 43 1۰5 متوسط 

 2382 ۵1 دیپلم و باالتر

 1۶۶ 3۵4 جم 

 



۰۵ 

 

 تحصيالتتوزیع پاسخگویان برحسب  -0-4نمودار 

 

پاسخگویان درصد  43ان معادل نفر از پاسخگوی1۰5فوق تعداد و نمودار مطابق با جدول : تفسیر

 2382نفر معبادل   ۵1. همچنین تعداد اند دارای بیشترین فراوان  بوده بوده ودارای تحصیالت متوسط  

  باشند. م  و دارای کمترین فراوان  درصد از پاسخگویان نیی دارای تحصیالت دیپلم و باالتر بوده

 سن پاسخگویان -4-0-9

پاسبخگویان در جبدول    سبن جدول فراوان  ، پاسخگویانسن از  های بدست آمده دادهمطابق با 

  دهد. م  پاسخگویان را نشان سنارائ  شده است. جدول زیر توزی   4-3شماره
 

 سنتوزیع پاسخگویان برحسب  -9-4جدول 

 درصید فراوانیی سن

25-1۵ 72 1۵8۵ 

35-2۰ 1۵ 2585 

45-3۰ 11 258۵ 

55-4۰ 11۶ 2۵8۰ 

 183 5 سال و باالتر55

 1۶۶ 3۵4 جم 
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 سنتوزیع پاسخگویان برحسب  -9-4نمودار 

 

درصبد  2۵8۰نفبر از پاسبخگویان معبادل    11۶مطبابق ببا جبدول و نمبودار فبوق تعبداد       : تفسیر

. انبد  دارای بیشترین فراوانب  ببوده   بوده ودارای سن بین چهل و ش  تا پنجاه و پنج سال پاسخگویان 

بوده و  سن پنجاه و پنج سال و بیشتردارای  پاسخگویان نیی درصد از 183نفر معادل  5همچنین تعداد 

  باشند. می دارای کمترین فراوان 

 پاسخگویانل تولد حم -4-0-4

پاسبخگویان   محل تولدجدول فراوان  ، پاسخگویان محل تولدبدست آمده از های  مطابق با داده

  دهد. م  خگویان را نشانپاس محل تولدارائ  شده است. جدول زیر توزی   4-4در جدول شماره 

 

 محل تولدتوزیع پاسخگویان برحسب  -4-4جدول 

 درصید فراوانیی محل تولد

 448۵ 172 شهر

 5582 212 روستا

 1۶۶ 3۵4 جم 



7۶ 

 
 محل تولدتوزیع پاسخگویان برحسب  -4-4نمودار 

 

پاسبخگویان   درصبد  5285نفر از پاسبخگویان معبادل    212مطابق با جدول و نمودار فوق تعداد : تفسیر

 448۵نفبر معبادل   172اند. همچنین تعداد  محل تولد خود را روستا اعالم نموده و دارای بیشترین فراوان  بوده

  باشند. درصد از پاسخگویان نیی محل تولد خود را شهر اعالم نموده و دارای کمترین فراوان  م 

 توصيف کمی متغيرهای پژوهش -4-9

 

 وصيفی در خصوص متغيرهای اصلیتهای  مقادیر شاخص -9-4جدول 

انحراف  مد ميانه ميانگين متغيرها

 معيار
 بيشينه کمينه

بر اعتیاد بب    مخدر مواد کنندگان توزی  آسان توزی  نق 

 مواد مخدر

4821 482۶ 482 ۶83 38۰ 5 

 4857 3814 ۶831 38۵۰ 4 381۰ اقتصادی بر اعتیاد ب  مواد مخدر فقر و بیکاری نق 

 48۰ 28۵ 28۵ 4 4 48۶3 سرگرم  بر اعتیاد ب  مواد مخدر و تفریح  اناتامک کمبود نق 

بب  مبواد    ادیب ببر اعت  فقر فرهنگ  و کمبود سبطح سبواد   نق 

 مخدر

3842 384۶ 384 28۵ 28۵ 482 

بر اعتیاد ب   طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان نق 

 مواد مخدر

3871 38۵5 38۵۰ 3 3 4843 
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ک  محبل تمرکبی    مرکیی مت یرها )مد، میان  و میانگین(های شاخص مقدار فوق جدول :تفسير

( و عددی ببرای نشبان دادن میبیان گسبترش اعبداد     ) معیار کنند و مقدار انحراف م  را معرف ها  داده

اهبداف  دهبد. مت یرهبا موضبوع هبر کبدام از       مب   همچنین کمترین و بیشترین مقبدار داده را نشبان  

هبا   برای هبر کبدام از مت یبر    الزم ب  ذکر است ک .هستند پرسشنام  یا هر ی  از سواالت و اختصاص 

فراوان  یا درصد فراوان  هر کدام از طبقبات را بب    ، این نمودار نمودار هیستوگرام آنها رسم شده است.

 ،همچنین با استفاده از نموار هیسبتوگرام و رسبم منحنب  توزیب  نرمبال     . دهد م  صورت ستون نشان

 .وضعیت چولگ  و کشیدگ ( مت یر مدنظر اطالع پیدا کنیم، توزی  )نرمال بودنتوانیم از شکل  م 

 

 
بر اعتياد به مواد  مخدر مواد کنندگان توزیع آسان توزیع نقشنمودار هيستوگرام برای متغير  -9-4نمودار 

 مخدر 
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 مواد مخدراقتصادی بر اعتياد به  فقر و بيکاری نقش متغير برای نمودار هيستوگرام -1-4نمودار 

 

 

 
  سرگرمی بر اعتياد به مواد مخدر و تفریحی امکانات کمبود نقش نمودار هيستوگرام برای متغير -1-4 نمودار
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  به مواد مخدر اديفقر فرهنگی و کمبود سطح سوادبر اعت نقش متغير برای نمودار هيستوگرام -1-4نمودار 

 

 

 
 بر اعتياد به مواد مخدر  طبقاتی شکاف و اجتماعی عدالت فقدان نقش نمودار هيستوگرام برای متغير -3-4نمودار
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 نتایج مربوط به آزمون نرماليتی متغيرها: -4-4

 

 برای پذیره نرمال بودنای  اسميرنوف یك نمونه-نتایج آزمون کولموگروف -1-4جدول 

 متغيرها
حجم 

 نمونه

آماره 

 آزمون
p-value 

 ۶8121 ۶8۶12 3۵4 بر اعتیاد ب  مواد مخدر رمخد مواد کنندگان توزی  آسان توزی  نق 

 ۶8۶1۵ ۶81۶۰ 3۵4 اقتصادی بر اعتیاد ب  مواد مخدر فقر و بیکاری نق 

 ۶813۵ ۶813 3۵4 سرگرم  بر اعتیاد ب  مواد مخدر و تفریح  امکانات کمبود نق 

 ۶8۶۰ ۶811 3۵4 ب  مواد مخدر ادیفقر فرهنگ  و کمبود سطح سوادبر اعت نق 

 ۶8۶۵1 ۶8121 3۵4 بر اعتیاد ب  مواد مخدر طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت انفقد نق 

 

دهد ک  مت یرهای این تحقیق در سطح معناداری  تفسیر: سطح معناداری جدول فوق نشان م 

ها از آزمونهای مختص پارامتری   بنابراین با توج  ب  نرمال بودن داده باشد. از نوع نرمال م ۶5/۶باالی 

 شده است. استفاده

 تحقيق(های  )بررسی فرضيهها  تحليل داده -4-9

 دارد. نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر د مخدر مواد کنندگان توزی  آسان توزی : اول فرضيه فرعی

 فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 1H 

اصل از این آزمون مطابق نتایج ح شود. م  استفادهای  جهت بررس  فرضی  فوق از آزمون ت  ت  نمون 

 باشد. م  7-4 جدول شماره

 

 ای جدول آزمون فرضيه فرعی اول با استفاده از آزمون تی تك نمونه -1-4جدول 

 درج  آزادی مقدار اماره ت  مت یر
سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتب 

 درصد15فاصل  

 حد پایین حد باال

 481۵ 4824 4821 ۶8۶۶۶ 3۵3 27۰87۰ فرضی  فرع  اول
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مباری در  آارائ  شده توسط نمونب   های  میانگین رتب  پاسخ، 7-4 بر اساس جدول شماره نتیج :

 4821 بر اساس طیف لیکرتبر اعتیاد ب  مواد مخدر  مخدر مواد کنندگان توزی  آسان توزی  نق مورد 

 تبا  (481۵) دامنب  در هبا   میانگین پاسبخ ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود م  5 از

 باشبد  مب   (3بیشبتر از حبد متوسبط)    (481۵) از آنجا ک  حد پایین ایبن دامنب    گیرد. م  قرار (4824)

و  نقب  دارد  بر اعتیاد ب  مواد مخدر مخدر مواد کنندگان توزی  آسان توزی توان استدالل نمود ک   م 

باشبد نتیجب  بدسبت     م  (۶8۶۶۶صدم )5ناداری آزمون کمتر از عهمینطور با توج  ب  این ک  سطح م

 شود. م  آمده از نظر اماری کامال معن  دار است.در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

 دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر داقتصادی  فقر و بیکاری: فرعی دوم فرضيه

 فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 1H 

نتایج حاصل از این آزمون  شود. م  استفادهای  از آزمون ت  ت  نمون  جهت بررس  فرضی  فوق

 باشد. م  ۵-4 مطابق جدول شماره

 

 ای جدول آزمون فرضيه فرعی دوم با استفاده از آزمون تی تك نمونه -1-4جدول 

 متغير
مقدار اماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ميانگين 

 رتبه

 درصد39فاصله 

 ایينحد پ حد باال

 3813 3811 381۰ ۶8۶۶۶ 3۵3 2538۵۵ فرضی  فرع  دوم

 

ارائ  شده توسط نمونب  امباری در   های  میانگین رتب  پاسخ، ۵-4 بر اساس جدول شماره نتیج :

باشبد   میی 5 از 381۰ بر اساس طیف لیکبرت اقتصادی بر اعتیاد ب  مواد مخدر  فقر و بیکاری نق مورد 

 قبرار  (3811) تبا  (3813) در دامنب  هبا   میانگین پاسخ، عمیم داده شودچنانچ  این میانگین ب  جامع  ت

تبوان اسبتدالل    م  باشد م  (3) بیشتر از حد متوسط (3813) از آنجا ک  حد پایین این دامن  گیرد. م 

و همینطور با توج  ب  این ک  سطح  دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر داقتصادی  فقر و بیکارینمود ک  



7۰ 

ماری کبامال معنب  دار   آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم ) 5آزمون کمتر از معناداری 

 شود. م  است.در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

 دارد. نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر دسرگرم   و تفریح  امکانات کمبود: سوم فرعی فرضيه

 فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 
1H 

نتایج حاصل از این آزمون  شود. م  استفادهای  جهت بررس  فرضی  فوق از آزمون ت  ت  نمون 

 باشد. م  1-4 مطابق جدول شماره
 

 جدول آزمون فرضيه فرعی سوم با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای -3-4جدول 

 درجه آزادی مقدار اماره تی متغير
سطح 

 معناداری

ميانگين 

 رتبه

 درصد39فاصله 

 حد پایين حد باال

 4 48۶7 48۶3 ۶8۶۶۶ 3۵3 227811 فرضی  فرع  سوم

 

مباری در  آارائ  شده توسط نمونب   های  میانگین رتب  پاسخ، 1-4 بر اساس جدول شماره نتیج :

 از 48۶3 بر اساس طیف لیکبرت سرگرم  بر اعتیاد ب  مواد مخدر  و تفریح  امکانات کمبود نق مورد 

 (48۶7) تبا  (4) در دامنب  ها  میانگین پاسخ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود م  5

توان اسبتدالل   م  باشد م  (3) بیشتر از حد متوسط (4) از آنجا ک  حد پایین این دامن  گیرد. م  قرار

و همینطور با توج  بب    دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر دسرگرم   و تفریح  امکانات کمبودنمود ک  

مباری  آباشد نتیجب  بدسبت آمبده از نظبر      م  (۶8۶۶۶صدم )5این ک  سطح معناداری آزمون کمتر از 

 شود. م  در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید کامال معن  دار است.

 .دارد نق  ب  مواد مخدر ادیر اعتد فقر فرهنگ  و کمبود سطح سواد: فرعی چهارم فرضيه

 فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 1H 
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نتایج حاصل از این آزمون  شود. م  استفادهای  از آزمون ت  ت  نمون  قجهت بررس  فرضی  فو

 باشد. م  1۶-4 مطابق جدول شماره

 

 جدول آزمون فرضيه فرعی چهارم با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای -83-4جدول 

 درجه آزادی اماره تیمقدار  متغير
سطح 

 معناداری

ميانگين 

 رتبه

 درصد39فاصله 

 حد پایين حد باال

 3831 384۰ 3842 ۶8۶۶۶ 3۵3 2۶1827 فرضی  فرع  چهارم

 

مباری در  ارائ  شده توسط نمون  آهیی  میانگین رتب  پاسخ، 1۶-4بر اساس جدول شماره نتیج :

 5 از 3842 بر اساس طیف لیکرت ب  مواد مخدر ادیاعتبر  فقر فرهنگ  و کمبود سطح سواد نق مورد 

 (384۰) تا (3831) در دامن ها  میانگین پاسخ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود م 

تبوان   مب   باشبد  مب   (3بیشبتر از حبد متوسبط)    (3831) از آنجا ک  حد پایین این دامن  گیرد. م  قرار

و همینطبور ببا    دارد نق  ب  مواد مخدر ادیر اعتد و کمبود سطح سواد فقر فرهنگ  استدالل نمود ک 

(م  باشد نتیج  بدست آمبده از نظبر   ۶8۶۶۶صدم ) 5توج  ب  این ک  سطح معناداری آزمون کمتر از 

 شود. م  ماری کامال معن  دار است.در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تاییدآ

 دارد. نق اعتیاد ب  مواد مخدر  در طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان: پنجم فرعی فرضيه

 فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 1H 

نتایج حاصل از این آزمون  شود. م  استفادهای  جهت بررس  فرضی  فوق از آزمون ت  ت  نمون 

 باشد. م  11-4 مطابق جدول شماره

 

 پنجم با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای جدول آزمون فرضيه فرعی -88-4جدول 

 درجه آزادی مقدار اماره تی متغير
سطح 

 معناداری

ميانگين 

 رتبه

 درصد39فاصله 

 حد پایين حد باال

 387۰ 38۵2 3871 ۶8۶۶۶ 3۵3 252853 فرضی  فرع  پنجم



7۵ 

ماری در آون  ارائ  شده توسط نم های میانگین رتب  پاسخ، 11-4 بر اساس جدول شماره نتیج :

 ببر اسباس طیبف لیکبرت    بر اعتیاد ب  مواد مخبدر   طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان نق مورد 

 (387۰) در دامن ها  میانگین پاسخ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود م  5 از 3871

 باشبد  مب   (3ر از حبد متوسبط)  بیشبت  (387۰) از آنجا ک  حد پایین این دامن  گیرد. م  قرار (38۵2) تا

و  دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر د طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت فقدان توان استدالل نمود ک  م 

باشد نتیج  بدست آمبده از   م  (۶8۶۶۶صدم )5همینطور با توج  ب  این ک  سطح معناداری آزمون کمتر از 

 شود. می تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید در نتیج  فرض صفر ماری کامال معن  دار است.آنظر 

 دارد. نق  اعتیاد ب  مواد مخدر ردنشین    یحاش اصلی: فرضيه

  فرض آماری:

 3 sig ≥0.05 : OH 
  

> 3 sig < 0.05 : 1H 

نتایج حاصل از این آزمون  شود. م  استفادهای  جهت بررس  فرضی  فوق از آزمون ت  ت  نمون 

 باشد. م  12-4 مطابق جدول شماره

 

 جدول آزمون فرضيه اصلی با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای -80-4جدول 

 متغير
مقدار اماره 

 تی

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

ميانگين 
 رتبه

 درصد39فاصله 
 حد پایين حد باال

 3871 38۵۰  38۵2  ۶8۶۶۶ 3۵3  22۰812  فرضی  اصل 

 

مباری در  آارائ  شده توسط نمون  های  ین رتب  پاسخمیانگ، 4-12بر اساس جدول شماره نتیج :

باشبد چنانچب     میی 5 از 38۵2 بر اساس طیف لیکرتاعتیاد ب  مواد مخدر نشین  بر  حاشی  نق مورد 

گیبرد.از   مب   قرار (38۵۰) تا (3871در دامن )ها  میانگین پاسخ، این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود

تبوان اسبتدالل نمبود کب       مب   باشد م  (3بیشتر از حد متوسط) (3871) آنجا ک  حد پایین این دامن 

و همینطور با توج  ب  این ک  سطح معناداری آزمبون   دارد نق نشین  بر اعتیاد ب  مواد مخدر  حاشی 

در نتیجب    ماری کامال معنب  دار اسبت.  آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم ) 5کمتر از 

 شود. م  فرضی  تحقیق تایید فرض صفر تحقیق رد و
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  پنجم: فصل

 گيری و پيشنهادات نتيجه

 



۵۶ 

 

 

 

 

 خالصه -9-8

)مورد مطالعب :   ادیدر اعتنشین    ینق  حاش  مطالع  جامع  شناختهدف این پژوه  بررس   

جهبت   ببوده اسبت.   سکونتگاههای غیر رسم  در جنوب غبرب تهبران )مطالعب  مبوردی: اسالمشبهر(     

برای تعیین حجم  شده است.ر این پژوه  از روش اسنادی و پرسشنام  استفاده گردآوری اطالعات د

، نفر است 54۵٬۰2۶از فرمول کوکران و با توج  ب  اینک  جامع  آماری تحقیق حاضر نمون  با استفاده 

 بب  صبورت تصبادف    هبا   باشد و شیوه توزیب  پرسشبنام    م  نفر 3۵4حجم نمون  برابر فرمول کوکران 

با توج  ب  نوع ها  شانا انتخاب شدن دارد. در بخ  تجیی  و تحلیل داده را هر ی  از افرادباشد زی م 

مستقل و وابست  در مورد بررسب   های موجود را تست کرده تا پیوند بین مت یرهای  کل فرضی ها  داده

قبت  بب  د  اسالمشبهر( . در جنوب غرب تهبران   رسم ریغ یها )سکونتگاهبر اعتیاد نشین   حاشی  نق 

و آزمون ت  ها  اسمیرنوف برای پذیره نرمال بودن داده-تعیین گردد.در این فصل از آزمون کولموگروف

 استفاده شده است.ها  جهت آزمون فرضی ای  ت  نمون 

 توصيفیهای  یافته -9-0

دارای بیشترین فراوان   درصد پاسخگویان زن بوده و 5385نفر از پاسخگویان معادل  2۶5تعداد 

مبرد ببوده و دارای کمتبرین     درصد از پاسبخگویان نیبی   4۰85نفر معادل 171. همچنین تعداد دان بوده

 باشند.  م  فراوان 

 درصد پاسخگویان دارای تحصبیالت متوسبط  ببوده و    43نفر از پاسخگویان معادل 1۰5تعداد  

دارای  ن نیبی درصبد از پاسبخگویا   2382نفر معبادل  ۵1. همچنین تعداد اند دارای بیشترین فراوان  بوده

  باشند. م  تحصیالت دیپلم و باالتر بوده و دارای کمترین فراوان 



۵1 

درصد پاسخگویان دارای سن ببین چهبل و شب  تبا     2۵8۰نفر از پاسخگویان معادل 11۶تعداد 

درصبد از   183نفبر معبادل    5. همچنین تعداد اند دارای بیشترین فراوان  بوده پنجاه و پنج سال بوده و

  باشند. م  دارای سن پنجاه و پنج سال و بیشتر بوده و دارای کمترین فراوان  پاسخگویان نیی

 درصد پاسخگویان محل تولد خبود را روسبتا اعبالم    5285نفر از پاسخگویان معادل  212تعداد 

 درصد از پاسخگویان نیی 448۵نفر معادل 172. همچنین تعداد اند دارای بیشترین فراوان  بوده نموده و

  باشند. م  نموده و دارای کمترین فراوان  خود را شهر اعالممحل تولد 

 استنباطیهای  یافته -9-9

 نقب  ببر اعتیباد بب  مبواد مخبدر       مخبدر  مبواد  کننبدگان  توزی  آسان اول: توزی  فرضی  فرع 

 کننبدگان  توزی  آسان توزی  نق ماری در مورد آارائ  شده توسط نمون  های دارد.میانگین رتب  پاسخ

باشد چنانچ  این میانگین بب    م  5از  4821بر اعتیاد ب  مواد مخدر بر اساس طیف لیکرت  درمخ مواد

از آنجبا کب  حبد     گیبرد.  م  ( قرار4824( تا )481۵) در دامن ها  میانگین پاسخ، جامع  تعمیم داده شود

 توزی  آسان توان استدالل نمود ک  توزی  م  باشد م  (3( بیشتر از حد متوسط)481۵پایین این دامن )

و همینطور با توج  ب  این ک  سطح معناداری  دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر د مخدر مواد کنندگان

مباری کبامال معنب  دار اسبت.در     باشد نتیج  بدست آمده از نظر آ م  (۶8۶۶۶صدم )5آزمون کمتر از 

وه  با نتبایج تحقیقبات   این پژهای  شود. یافت  م  نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

 همخوان  داشت  است. (1314وطن دوست و همکاران)، (131۰محمدی و همکاران)، (1313درویش )

داردمیبانگین رتبب     نقب  ر اعتیاد بب  مبواد مخبدر    داقتصادی  فقر و فرع  دوم: بیکاری فرضی 

تیاد ب  مبواد مخبدر   اقتصادی بر اع فقر و بیکاری نق ارائ  شده توسط نمون  اماری در مورد های پاسخ

میبانگین  ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمبیم داده شبود   م  5از  381۰بر اساس طیف لیکرت 

( بیشتر از حد 3813از آنجا ک  حد پایین این دامن  ) گیرد. م  ( قرار3811( تا )3813در دامن )ها  پاسخ

 نقب  ر اعتیاد ب  مواد مخبدر  داقتصادی  فقر و توان استدالل نمود ک  بیکاری م  باشد م  (3) متوسط

باشبد نتیجب     م  (۶8۶۶۶صدم ) 5و همینطور با توج  ب  این ک  سطح معناداری آزمون کمتر از  دارد

 در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تاییبد  دار است. ماری کامال معن آبدست آمده از نظر 
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(، وطن 131۰(، محمدی و همکاران )1313ت درویش )های این پژوه  با نتایج تحقیقا یافت شود.  م 

 ( همخوان  داشت  است.1314دوست و همکاران)

 نقب  ر اعتیباد بب  مبواد مخبدر     دسبرگرم    و تفریحب   امکانبات  : کمببود سبوم  فرضبی  فرعب   

 و تفریحب   امکانبات  کمببود  نق ارائ  شده توسط نمون  اماری در مورد های دارد.میانگین رتب  پاسخ

باشد چنانچ  ایبن میبانگین بب      م  5از  48۶3عتیاد ب  مواد مخدر بر اساس طیف لیکرت سرگرم  بر ا

از آنجا ک  حبد پبایین    گیرد. م  ( قرار48۶7( تا )4) در دامن ها  میانگین پاسخ، جامع  تعمیم داده شود

 و ریحب  تف امکانات توان استدالل نمود ک  کمبود م  باشد م  (3) ( بیشتر از حد متوسط4این دامن  )

و همینطور با توج  ب  ایبن کب  سبطح معنباداری آزمبون       دارد نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر دسرگرم  

در نتیجب    ماری کبامال معنب  دار اسبت.   آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم )5کمتر از 

قیقبات  ایبن پبژوه  ببا نتبایج تح    هبای   شبود. یافتب    مب   فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

 همخوان  داشت  است. (1314وطن دوست و همکاران)، (131۰) محمدی و همکاران، (1313درویش )

 نقب   بب  مبواد مخبدر    ادیب ر اعتد فقبر فرهنگب  و کمببود سبطح سبواد      فرع  چهبارم:  فرضی 

فقر فرهنگ  و کمبود سبطح   نق ارائ  شده توسط نمون  اماری در مورد های دارد.میانگین رتب  پاسخ

باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع   م  5از  3842بر اساس طیف لیکرت  ب  مواد مخدر ادیاعت بر سواد

از آنجا ک  حد پایین ایبن   گیرد. م  ( قرار384۰( تا )3831) در دامن ها  میانگین پاسخ، تعمیم داده شود

  و کمبود سطح فقر فرهنگ توان استدالل نمود ک  م  باشد م  (3( بیشتر از حد متوسط)3831دامن  )

موثر است و همینطور با توج  ب  این ک  سطح معناداری آزمون کمتبر از   ب  مواد مخدر ادیبر اعت سواد

در نتیج  فرض صبفر   ماری کامال معن  دار است.آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم )5

(، 1313یج تحقیقات درویشب  ) های این پژوه  با نتا . یافت شود م  تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

 .( همخوان  داشت  است1314(، وطن دوست و همکاران)131۰محمدی و همکاران)

 دارد. نق ر اعتیاد ب  مواد مخدر د طبقات  شکاف و اجتماع  عدالت پنجم: فقدان فرضی  فرع 

 شبکاف  و اجتماع  عدالت فقدان نق ماری در مورد آارائ  شده توسط نمون  های میانگین رتب  پاسخ

باشد چنانچب  ایبن میبانگین بب       م  5از  3871بر اعتیاد ب  مواد مخدر بر اساس طیف لیکرت  طبقات 

از آنجبا کب  حبد     گیبرد.  م  ( قرار38۵2( تا )387۰) در دامن ها  میانگین پاسخ، جامع  تعمیم داده شود
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 عبدالت  فقبدان  نمود کب  توان استدالل  م  باشد م  (3( بیشتر از حد متوسط)387۰پایین این دامن  )

بر اعتیاد ب  مواد مخدر موثر است و همینطور با توجب  بب  ایبن کب  سبطح       طبقات  شکاف و اجتماع 

مباری کبامال معنب  دار    آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم )5معناداری آزمون کمتر از 

های این پبژوه  ببا نتبایج      شود. یافت م  است.در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید

( همخبوان   1314) (، وطن دوست و همکباران 131۰(، محمدی و همکاران)1313تحقیقات درویش )

 داشت  است.

ارائب   های میبانگین رتبب  پاسبخ    دارد. نق  ر اعتیاد ب  مواد مخدردنشین    یحاشاصل :  فرضی 

مواد مخدر بر اسباس طیبف لیکبرت     بر اعتیاد ب نشین   حاشی  نق ماری در مورد آشده توسط نمون  

( 3871در دامن )ها  میانگین پاسخ، باشد چنانچ  این میانگین ب  جامع  تعمیم داده شود م  5از  38۵2

 باشبد  مب   (3) ( بیشتر از حبد متوسبط  3871از آنجا ک  حد پایین این دامن  ) گیرد. م  ( قرار38۵۰تا )

است و همینطور با توج  ب  این  نق اد ب  مواد مخدر ر اعتیدنشین   توان استدالل نمود ک  حاشی  م 

مباری کبامال   آباشد نتیج  بدست آمده از نظر  م  (۶8۶۶۶صدم ) 5ک  سطح معناداری آزمون کمتر از 

های این پژوه  با  شود. یافت  م  در نتیج  فرض صفر تحقیق رد و فرضی  تحقیق تایید دار است. معن 

همسو  (1314(، وطن دوست و همکاران)131۰) حمدی و همکاران(، م1313نتایج تحقیقات درویش )

 است. بوده

 گيری  بحث و نتيجه -9-4

رفتارها و نیازهای ساکنان پیرامون شهر هستند و ب  همبین دلیبل   ، هم  شهرها متاثر از زندگ 

بب    نباگییر از ها  حاشی  .ن را هم باید در نظر گرفتآشهر حاشی   باید پذیرفت ک  بررس  مشکالت هر

حاشبی  شبهر و    حاشی  نشیان ک  ب  دلیبل مشبکالت قبانون  سباخت و سباز در     ، وجود آمدن هستند

 نقباط مختلبف فضباهای     چنین مشکالت مال  خود توان ایجاد منطق  مسکون  مناسب  ندارنبد در  هم

رشبد جامعب  شبهری در چنبد      .شبوند  م  سازند ک  ب  مرور ب  محل تجم  معضالت شهری تبدیل م 

رگ ب  صورت مستمر ادام  دارد و موج دایم مهاجران ب  سوی چند شهر بیرگ در حال افیای  مرکی بی

مقصد عمده مهاجرت داخل  بوده است. ، ب  عنوان یک  از قط  جاذب  جمعیت اسالمشهراست. شهر 
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 ویژه از روستا ب  شهر( در کوتاه مبدت رفب  کمببود نیبروی کبار در     ها )ب  اگرچ  از نتایج بارز مهاجرت

مناطق بیرگ شهری است ول  از سوی دیگر در بلندمدت باعث افیای  تقاضا برای کاالها و خدمات و 

ای ببا پدیبده    شود. نگباه سبطح  و برخبورد سبلیق      در نتیج  ازدیاد تقاضای کل در جامع  شهری م 

داده های خودرو ممانعبت کنبد. تجربب  نشبان      تواند از روی  سکونتگاه نشین  ب  هیچ وج  نم  حاشی 

نشین  پایان داد: زیرا ایبن   توان ب  معضل حاشی  است ک  با اعمال فشار و محدودیت و محرومیت نم 

دانند و تا پای  اند تنها سرمای  و دارای  خود م  سرپناه  را ک  این گون  ایجاد کرده، تهیدستان شهری

خود فقط ی  معلول است ،  نشی  با ی  نگاه واق  بینان  و علم کنند. حاشی  جان از آن محافظت م 

تقریبا  تمام کارشناسان مسبائل  ، و علتهای مختلف  ممکن است ب  ایجاد این پدیده منجر شوند. امروزه

و عبدم تبوازن   هبا   اجتماع  و فرهنگ  موجد نابرابری، توسع  بر این باورند ک  رشد نامتعادل اقتصادی

کنند و در شهرها  اییان ب  شهرها مهاجرت م متعدد روستهای  شود و در پ  آن گروه شهر و روستا م 

پیوندند. ایبن افبراد    شوند و ن  ب  جامع  و فرهنگ شهری م  اقتصادی شهرها م های  ن  جذب فعالیت

 تا در اقتصاد شهرها جذب شوند. ، بیگان  از فرهنگ و جامع  شهری و فاقد هر گون  مهارت هستند

اسالمشیهر نسیبت بیه    نشیين   حاشيهعامل گسترش گرایش به مواد مخدر در نواحی 

نشین ایبن شبهر از امکانبات و     های حاشی  محل  :توان در موارد زیر تحليل کرد می نواحی دیگر را

اند.سران  موجود ورزش  پایین است ک  در گرای  ب  اعتیاد افبراد ببوژیژه نسبل     خدمات ورزش  محروم

 جوان تاثیر بسیای  دارد.

ن مکان سکونت از ی  سو و جمعیت بیشتر از چهار نفر در کمبود فضای مسکون  و کوچ  بود

هر خانوار از سوی دیگر موج  شده است ک  افراد فضای خصوص  در خانب  نداشبت  باشبند و بیشبتر     

گیبری آسبیبهای اجتمباع  از     شود ک  این امر ب  شکل اوقات آنان بویژه کودکان در خیابان سپری م 

 زند. نشین شهر اسالمشهر دامن م  های حاشی  در در محل جمل  اعتیاد و خرید و فروش مواد مخ

درصد از سرپرسبتهای   5۶های میدان  بدست آمده، حدود بر اساس بررسیهای انجام شده و داده

خانوار ش ل فصل  دارند بنابراین بدلیل برخوردار نبودن از فرصتهای ش ل  نامناس  و امنیبت شب ل ،   

سابق  کار برای ساکنان این مناطق بمنظور جبذب در نطبام    نداشتن مهارت و تخصص کاف  و نداشتن

 یابد. نشین ب  توزی  مواد مخدر و اعتیاد گرای  م  اقتصادی شهر، فرد خاشی 
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دهبد مکبان    بررسیهای میدان  و اخذ نطرات کارشناس  از صاحبنظران در این حوزه نشبان مب   

و و وضعیت اجتماع  و اقتصادی پایین نشین و فقر فرهنگ  حاکم بر آن از یکس فیییک  مناطق حاشی 

از سوی دیگر، موجبات گرای  افراد ب  استعمال مواد مخدر و خرید و فبروش و توزیب  آن در منباطق    

 ای این شهر مورد مطالع  بوده باشد. حاشی 

پایین بودن  بندی کل  عوامل موثر بر گسترش مواد مخدر در اسالمشهر عبارتند از: در ی  جم 

 بیکاری و فقر فرهنگ .، وضعیت اقتصادی، ش ل های داشتن مهارتن، سطح سواد

 محدودیت های پژوهش

 محدودیت های در کنترل محقق

های ناشی از ها و محدودیتاستفاده از پرسشنامه به عنوان تنها منبع گردآوری داده -8

 آن

 نسبت به تکميل پرسشنامه  پاسخگویان همکاری محتاطانه  -0

 ل محققمحدودیت های خارج از کنتر

و خصوصا به دليل این که از نوع مقياس ليکرت  زیاد بودن تعداد سئواالت پرسشنامه -

بود، رغبت آزمودنی ها را برای پاسخ کاهش می داد کیه خیود عیاملی بیرای عیدم      

 جزء محدودیتهای تحقيق محسوب می شود. همکاری مناسب آزمودنی ها بود و

 پيشنهادات  -9-9

ق اعطاء برخ  امکانبات و تسبهیالت و سبع  در تطبیبق منبازل و      ارتقاء کیفیت سکونت از طری

گذاری در این مناطق ب  صورت بدون هیچگون  چشم  محالت با اصول و معیارهای شهرسازی و سرمای 

 ها . داشت و بدون توج  ب  توجی  اقتصادی و درآمدزای  برای دستگاههای مربوط از جمل  شهرداری

مناطق ک  امکان دسترس  آسبان و فبوری پلبیا و نیروهبای      ساخت معابر و گذرگاهها در این

 های امداد مثل خودروهای آت  نشان  و اوژرانا و غیره را فراهم کند. انتظام  و امنیت  و اکیپ

چونک ؛ تجرب  نشان داده ک  در مکانهای تاری  امکبان   ها و معابر ایجاد روشنای  کاف  در کوچ 

جرح و قتبل و بخصبوص تهیب  و توزیب  مبواد مخبدر بیشبتر از        ارتکاب جرم از جمل  سرقت، ضرب و 
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های روشن است و وجود روشنای  کاف  در این مناطق خود عامل و رادع  در ارتکاب جرایم یباد   مکان

 شده خواهد بود

مسدود نمودن راههای نفوذ ب  ساختار اداری دستگاههای متول  امبر زمبین و دسترسب  افبراد     

های آت  مرببوط بب  اراضب  و جلبوگیری از بسبط و گسبترش        ها و برنام  رانت طل  ب  اطالعات طرح

 محالت حاشی  نشین.

ها در پیشگیری از ت ییر کاربری اراض   قانون حفظ کاربری اراض  و باغ 1۶اجرای  نمودن ماده 

 کشاورزی و باغات حاشی  و حریم شهر و تبدیل آنها ب  سکونت گاههای غیر رسم .

نهبا در سباخت و سباز واحبدهای مسبکون  متناسب  ببا        آن و تقویبت  مسبک هبای   ایجاد تعاون 

 های اقتصادی اقشار متوسط و کم درآمد شهری. توانای 

ای در کالنشهرها و ایجاد بسبترهای   اصالح نوع نگاه نخبگان و مسئوالن کشور ب  مناطق حاشی 

ارتباط و ایجاد زمینب   مناس  برآیند تعامل در جوام  حاشی ، مرکی و حذف عوامل و موان  تحقق این 

 ی ذهن  الزم برای مدیریت و باال بردن مییان تحصیالت بخصوص در بین گروههای سن  جوانان مرد.

باال بردن سطح آگاه  مردم بویژه جامع  مرکی در پذیرش و اصبالح برخبورد و ایجباد آمبادگ      

 .ذهن  الزم برای مشارکت فعال مردم در حل مشکالت این قشر از افراد جامع 

های جمع  بویژه رادیو و تلویییون ب  مثاب  یک  از مهم ترین ابیارهبای   باال بردن عملکرد رسان 

 مل  موثر در ایجاد وفاق و همدل  و مشارکت بین جامع  مرکی و حاشی  بوژژه مشکالت جوانان.

مشارکت بیشتر جوانان در تمام عرص  های  ک  ب  سرنوشت آنها مرببوط است)تصبمیم گیبری،    

 اء و نظارت( و افیای  وفاق اجتماع  بین جوانان حاشی  و مرکی.اجر

ایجاد سازوکارهای مشارکت  از طریق الگوسازی، مشارکت و خلق فرصت های  برای خودنمبای   

 های دیگر اجتماع  بویژه در مناطق حاشی  نشین. و ابراز وجود جوانان با تحصیالت پائین در زمین 

امکانات و تسهیالت رفاه ، اجتماع  و فرهنگ  در مراکبی   توسع  خدمات عموم  و گسترش -

 شهری 

 راهکارها

 نشین و نابرابری عدالت اجتماع  در این مناطق فقرزدای  و توانمندی سازی مناطق حاشی 
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تعامل س  گروه اساس  بعنوان س  ضل  مثلث برای رف  مشکالت امنیتب  و اجتمباع  حاشبی     

اندیشبمندان و کارشناسبان حبوزه شبهری و      استمداران، ضل  دومنشینان: ضل  اول دولت مردان و سی

کننبد ببا    هبا زنبدگ  مب     نشین  و ضل  سوم خود مردمب  کب  در حاشبی     های شهری و حاشی  آسی 

 همکاری مداوم و مستمر خودشان.

هبای اجتمباع ، سیاسب ، اقتصبادی و      های پژوهش  برای مطالع  اساس  جنب  اختصاص بودج 

 نان و چگونگ  افیای  فاکتورهای سرمای  اجتماع  در بین آنان.فرهنگ  حاشی  نشی

نشین  و ارائ  تعداد واقع  حاشی  نشینان در کشور بر اساس  ارائ  تعریف جام  و مان  از حاشی 

ی  تعریف درست تا برای برنام  رییان و سیاستمداران روشن گردد ک  با چ  حجم  وبا چ  تعبدادی  

 وده تا برنام  رییی کالن و خرد ریخت  شود و کارهای مرتبط سامانده  شود. از حاشی  نشینان مواج  ب
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ای متناس  برای کنترل جمعیت در کشور و بب  تبب  آن    بکارگیری سیاستهای جمعیت  منطق 

 ای جدید. در استانها برای جلوگیری از ایجاد مناطق حاشی 

ایبن  نیروهای امنیت  و پلیا در  مهمترین پیشنهاد وخواست  پاسخگویان استقرار هر چ  بیشتر

و اقدامات عاجل مصلحین و مسوولین جامع  جهت کاه  و کنترل این آسی  از طریق برنام   مناطق

 .های درمان مدار و مداخالت موثر اجتماع  است رییی
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 پرسشنامه

 پاسخگوی گرام .

ررسب  تباثیر   ب علمب  در خصبوص  ب  منظور انجام یب  تحقیبق    ی شماستای ک  پی  رو پرسشنام 

تنظیم گردیده است. انتخاب شما بصورت کامال تصادف  بوده است و نیازی بب   نشین  بر اعتیاد  حاشی 

فرماییبد. پیشباپی  از    شود ما را در انجام این تحقیبق یباری   تقاضا م ذکر نام و نام خانوادگ  نیست. 

 . شود همکاری شما تشکر م 

 با تشکر

 

   زن    مرد (جنا1
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1 

 و آسان توزی 
 امنیت  احساس

نشبین   میل ب  استعمال مواد مخدر در منطق  حاشی 
 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 

2 

ت و کنترل مناسب  ببرای مقابلب  ببا     بود مراقبن
بر اعتیاد ب  مواد اقدامات مجرمان  از سوی مردم 

 مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 

3 

بود مراقبت و کنترل مناسب  ببرای مقابلب  ببا     ن
بر اعتیاد بب    اقدامات مجرمان  از سوی مسؤوالن

 مواد مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 

4 

ن توانبای  و  تان و داشداد بیشتر بیهکارعد تجوو
ببر اعتیباد بب      نب  انگییه کاف  برای عمل مجرما
 مواد مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 

5 
ببر   امنیتب   خبدمات  تبأمین  مراکبی  کاند عدادت

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

۰ 

 فقر و بیکاری

 اقتصادی

نشبین   داشتن مشکل مال  ساکنین منطق  حاشبی  
 د ب  مواد مخدر تاثیرگذار استبر اعتیا

□ □ □ □ □ 

7 
فقدان درآمد الزم ، برای خرید مایحتباج اساسب  و   

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است معیشت 
□ □ □ □ □ 

۵ 
نبود کار مناس  برای اشبت ال جوانبان در ایبن    
 منطق  بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 
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1 

برنامبب  صببحیح متناسبب  بببا   اشببتن طببرح وند

 موقعیت خود و جامع  و تنظیم مخبارج زنبدگ   

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است

□ □ □ □ □ 

1۶ 
افببیای  بعببد خببانوار و جمعیببت سبباکنان ایببن 

 مناطق بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

11 

 امکانات کمبود

 تفریح 

ناسببالم در  پببر بببودن امکانببات و سببرگرمیهای 

نشین  بر اعتیاد بب  مبواد مخبدر     مناطق حاشی 

 تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

12 
ه و کم شدن نظبارت  درخبانواد جمعیبت تبراکم

 خانواده بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

13 
نبببود امکانببات ورزشبب  و فضبباهای فرهنگبب  و  

 است بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار ورزش 
     

14 
سپری نمودن اوقات فراغت در بیرون از خان  بر 

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

15 

 فرهنگ  فقر

در افبراد ایبن منطقب  ببر     احساس تقبدیرگرای   

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

1۰ 
های کارگری و احبیاب   نهادهای  چون اتحادی فقدان 

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است سیاس 
□ □ □ □ □ 

17 
 اعتمادی نسبت ب  نهادهای مسلط در جامعب   ب 

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

1۵ 
بر اعتیاد ب  مبواد مخبدر    بین  و حقارت خودکم

 تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

11 
ببر   تخصص  عدم کس  مهارت و ب و سوادی  ب 

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

2۶ 

شکاف طبقات  و 

 ناعدالت  اجتماع 

بر اعتیاد ب  مواد مخبدر   توزی  ناعادالن  درآمدها

 تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

21 
بر اعتیاد ب   کاه  سفره خانواده در این مناطق

 مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

22 
ببر   نین ایبن منباطق  کاه  قدرت خریبد سباک  

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

23 
بر اعتیاد  عدم توج  دولت ب  اقشار پایین جامع 

 ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

24 
ببر   در سطح پبایین ساکنین یان رضایتمندی می

 اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 

25 
 ب  امکانات موجود در جامع عدم دسترس  هم  

 بر اعتیاد ب  مواد مخدر تاثیرگذار است
□ □ □ □ □ 
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Abstract: 

    The purpose of this study was to investigate the sociological study of the role of 

marginalization in addiction (Case study: informal settlements in southwest of Tehran 

(Case study: Islamshahr). Documentary method and questionnaire were used for data 

collection. To determine the sample size using Cochran formula and given that the 

statistical population of the present study is ۶8۵, the sample size is 3۵4 Cochran formula 

and questionnaires are distributed randomly because each person has a chance of being 

selected. In the data analysis section, according to the type of data, all the hypotheses 

are tested to determine the relationship between independent and dependent variables on 

the role of marginalization on addiction (informal settlements in southwest of Tehran. 

Islamshahr). . In this chapter, the Kolmogorov-Smirnov test was used to test the 

normality of the data and a one-sample t-test was used to test the hypotheses. 
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