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در جهان صنعتی امروز پدیده ی مهاجرت، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در اطراف شهرهای :چکیده

بزرگ مناطق محروم شهری امری اجتناب ناپذیر است. برای میلیونها فقیر ساکن در کشورهای در حال 

ا توسعه، مناطق شهری همواره وسیله ای برای دست یابی به کیفیت برتر زندگی و محیط است. همراه ب

بدترشدن شرایط زندگی در مناطق روستایی و توسعه  سرمایه داری، عده ی زیادی از روستاییان به شهرها 

مهاجرت کردند. اولین وپیچیده ترین مشکلی که این مهاجران از بدو ورود با آن مواجه بودند، مسئله ی 

ستند، بلکه برخی از آنان دسترسی به مسکن مناسب بود. البته حاشیه نشینان صرفا مهاجران روستایی نی

افرادی هستند که از ساکنین همیشگی شهرها بوده اند، ولی به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیر 

هدف این مقاله،نشان دادن تاثیر حاشیه استاندارد زندگی می کنند و جزء حاشیه نشینان محسوب می شوند. 

امان است و جامعه ی مورد مطالعه ساکنین مناطق نشینی بر وقوع جرم وشکل گیری خانواده های نابس

 130می باشند که حجم نمونه با توجه به گستردگی جامعه هدف وبه صورت تصادفی  مشهدحاشیه ای  شهر

خانوار انتخاب شده است.روش گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که 

 میان حاشیه نشینی و وقوع جرم و انحرافات اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد.

 جرائم خشونت آمیز،نابهنجاری،رفتارهای اخالل گرانه،حاشیه نشینیواژه های کلیدی:

 

 :مقدمه 

باا   میجرا زانیم ،یشهر تیدر رابطه است. به موازات جمع یبا درجه توسعه شهر یشهر میجرا زانیظران معتقدند مصاحب ن

بارز شهر( مترادف با حضور جارم،  یها یژگی) از و تی( به نظررابرت پارک، تراکم و تحرک جمع102: 1365 ،یرود. )شکوئ یم

 ریارواباط غ نیگزیاست با جا یاست. رشد شهرها مساو یآن آنوم یریگ اندازهاست و شاخص مناسب  یطالق و اختالفات روان

 . و چهره به چهره میروابط مستق یبه جا یو ثانو میمستق

و روابط  یخانوادگ یکه به زندگ یاست، بخصوص به واسطة خلل یسازمان یظهور ب یمکان برا نیپارک، شهر بهتر هینظر هیپا بر

 .آورد ینن وارد معادت و س یبه پاسدار یعنی یگیهمسا

 یفاقد نظام اجتمااع یجامعه شهر -2است، یو تنوع فرهنگ تیشهر مملو از جمع -1که:  افتندی( دست ی) و همکاران و پارک

در شاهر  -5برخوردار است و  نیمهاجر یشهر از نرخ با  -4است،  ادیز اریدر شهر بس یفاصله طبقات -3است،  گانهیهمگون و 

  .با  است میجرا زانیم

 یا هیدر منااطق حاشا ی. انحرافات و بزهکارندیآ یبر اثر رشد شهرها به وجود م (Slum) ینیدارد زاغه نش یاظهار م ناردیکل

  .است تیجرم و جنا یمنبع اصل ینینش هیاست و حاش ادیز
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، (Size) معلول سه عامال انادازه یتجمعات انسان یو الگوها راتییاست تا نشان دهد که تغ دهیکوش (Wirth, 1938) رثیو

را  (Interpersonal) افاراد ینیماابیدر تاراکم، رواباط ف شیاست. افزا (Heterogenous) یو ناهمگون (Density) تراکم

 .گذارد یو جرم اثر م یاجتماع یبر نابسامان تیوضع نیو ا ودش یم یفرد یها یآزاد شیکاهش داده و منجر به افزا

 شاتریب یاجتمااع ساازمانی¬یبا زانیم دار،یناپا تیجمع یدهد که در مناطق دارا ی( نشان مB.Landerبرنارد لندر ) مطالعه

 است. ینینش هیمناطق حاش یها یژگیاز و داریناپا تیاست. جمع

ت شناسی شهری نیسات، بلکاه پدیاده ای شگزارش اقتصادی سازمان ملل تأکید می کند که حاشیه نشینی یک مقوله ی معی

این معضل نه تنها در شهرهای بازرگ . باشد توجه مورد باید توسعه های برنامه در آن به پرداختن و است اجتماعی –اقتصادی 

بلکه در بسیاری از شهرهای کوچک نیز وجود دارد و این خود ،مشکل را دو چندان نماوده اسات.امروزه وجاود پدیاده حاشایه 

که سازمان های مربوطه را درگیر نموده تا جایی که بارای کنتارل و  نشینی از موارد مهم در مباحث آسیب های اجتماعی بوده

پیشگیری آن ،مراکز کاهش آسیب پذیری از طریق سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شده وهرساله بخش اعظمی 

 ازدرآمدملی صرف آنها می شود.

گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی مشکالت عماده ای را باه دنباال دارد. مشاکالت آموزشای، بهداشاتی، ازسویی نیز

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نمونه ای از این امر هستند. از یک طرف این مسائل به خاود حاشایه نشاینان باازمی گاردد و از 

نظر مرتون حاشیه نشینان به دلیال فقار و طارد شادن از  طرف دیگر مشکالتی است که جامعه بر آنها تحمیل می  کند. طبق

 جامعه به راههای غیر مشروع رسیدن به اهداف، روی می آورند و این امر آسیب های اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. 

ا جساتجو ازنظر اجتماعی سرچشمه عمده جرم و جنایت و ناامنی یک شهر را می توان در مناطق حاشیه نشینی و حلبی آباده

کرد. محرومیت های آشکار اجتماعی و اقتصادی این مناطق نسبت به سایر نقاط شهر ارتباط تنگاتنگی با میزان جرم و جنایات 

این مناطق دارد. هرچند به نظر می رسد این مسئله در نخستین نسل حاشیه نشاینان  کمتار مشااهده مای شاود. اماا اغلاب 

و در جهت تحقق بخشیدن به اهداف و آرزوهای خود نخست به فعالیتهای غیر قاانونی فرزندان آنها در پی رشد در محیط شهر 

و کنش های نابهنجار روی می آورند. از طرف دیگر نواحی حاشایه ای و زاغاه هاا باه ناوعی نماایش غیار انساانی از نحاوه ی 

ت است، این مناطق فاقاد هرگوناه قشربندی جامعه می باشند، بسا که در مقابل نواحی مرکزی شهر که دارای همه نوع تسهیال

تسهیالت مناسب هستند. حاشیه نشینان اغلب به دلیل عدم تخصص ومهارت به مشاغل کاذبی همچاون دسات فروشای، دوره 

می پردازند. کودکانی که در این محیط پرورش می یابند، نمی توانند درآینده از سطح فکاری و فرهنگای  گری گردی، وتکدی

شینی برخوردار باشند. کودکانی نظیرخیابان واکسی ها، روزنامه فروش ها، گلفروش هاای پشات چارا  منطبق با فرهنگ شهرن

قرمز نمودی از این امر هستند. حاشیه نشینی نمودی از محرومیت اجتماعی است و نتیجه ی وجود موانع اقتصادی، اجتمااعی 

ی شهری می شود. حاشیه بارای مجرماان امان وبارای و کالبدی می باشد و مانع مشارکت سیاسی بسیاری از گروهها در زندگ

متن شهر نا امن محسوب می شود، اما باید دانست که علت اصلی این بزهکاری ها و خرده فرهنگ های کج رو تمرکز فقر است 

 نه خود فقر. 

اعتیاد،ولگردی،تکدی  احساس ناامنی،تنها به دلیل جرائم خشونت آمیز نیست،بلکه نابهنجاری و رفتارهای اخالل گرانه ای چون

گری و  سرقت،گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی هستند،به نوبه خود زمینه رواج گسترده جرائم را نیز 

فراهم می آورند وبراساس وبنیان خانواده که رکن اصلی نظام اجتماعی است آسیب می زنند وزمیناه فروپاشای نظاام خاانواده 

زاین روموضوع حاشیه نشینی یکی از معضالت شهری است که به لحاظ بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم رافراهم می کنند ا

،مورد توجه کارشناسان حقوقی،قضایی و جرم شناسان بوده است.اینکه جرائم در مناطق حاشایه ای بسایار بیشاتر اتفااق مای 

 طروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارند.افتد،مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های م

 :اهداف پژوهش

 .باشد می اهداف ان به رسیدن جهت در تحقیق مراحل کلیه انجام که است خاصی اهداف دنبال به تحقیقی هر کلی طور به
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 روش باه را مشاهدشهر نشاینان حاشایه میاان در جرم وقوع و نشینی حاشیه میان ای رابطه تا ایم کوشیده پژوهش این در ما

 در هاا پاژوهش ساایر های یافته با هماهنگی در اندازه چه تا پژوهش این های یافته که شود مشخص و مطالعه نموده پیمایش

 :است یافته انجام زیر اهداف با پژوهش این کلی طور به.مرتبط است حوزه این

 جرم وقوع و نشینی حاشیه میان ی رابطه آوردن دست به-1

  نشینی حاشیه زندگی با رابطه در معتبر شناخت آوردن دست به-2

  مطالعه مورد نشین حاشیه مناطق در جرم انواع با رابطه در شناخت آوردن دست به--3

 اجتماعی  های وآسیب نابهنجار های رفتار در نشینی حاشیه سهم-4

 :سوال های پژوهش

 پای در و نشاود منحارف تحقیاق اصالی مسایر از محقاق شاوند مای باعث که هستند تحقیق از مهمی بخش تحقیق سوا ت

 مطرح سوال چند تحقیق این در که باشد می سوال چند یا یک به گویی پاسخ برای تحقیقی هر.باشد سوا ت آن به پاسخگویی

 :است

 ؟ شود می تبیین چگونه و چیست نشینی حاشیه-1

 ؟ است چقدر مطالعه مورد منطقه در جرم وقوع میزان-2

 دارد؟ وجود جرم وقوع و نشینی حاشیه میان ای رابطه چه-3

 ؟ است معنادار جرم وقوع و نشینی حاشیه بین ی رابطه آیا-4

 ؟ است چقدر اجتماعی های آسیب و نابهنجار های رفتار وقوع بر نشینی حاشیه بخشی اثر میزان-5

 

 :ضرورت انجام پژوهش

 – اقتصاادی مشاکالت و مساایل باروز و سااختاری تحاو ت دنباال به که است، ای پدیده غیررسمی اسکان و نشینی حاشیه

 ای مسائله صارفا شاهری مشاکل این. است گردیده پدیدار روستایی های مهاجرت و شهرنشینی سریع جریان مانند اجتماعی

 آوردن فاراهم بارای دولتهاا توان عدم جمعیت، سریع رشد. است مهم نیز ای منطقه و ملی سطح در و نبوده فیزیکی و کالبدی

 شاهر شاده ریازی برناماه فضای در درآمد کم قشر برای مسکن نیاز نشدن برآورده و جمعیت این برای کافی شهری تسهیالت

 امر این به توجه لزوم نواحی این در بزهکاری و وجنایت جرم افزایش.  است داده افزایش سابقه بی ای گونه به را نشینی حاشیه

 در ذیاربط هاای بزهکاری،ساازمان و جارم افزایش آن متعاقب و نشینی حاشیه افزایش به توجه با همچنین. دهد می نشان را

 .برآمدند مناطق این در جرم وقوع کاهش و مشکل این حل صدد

 ایان در موجاود جارایم شناساایی و نشاینان حاشایه زندگی نوع از اطالعات داشتن و ها پژوهش و تحقیقات اینگونه انجام لذا

 بهتاری راهکارهاای ها پژوهش اینگونه انجام با توان می و باشد می اهداف این بهتر چه هر پیشبرد برای بسزایی کمک مناطق

 .داد ارائه مربوط های سازمان به اجتماعی معضالت این با مقابله برای

 پیشینه تحقیق : 

 در ساس  و تهاران در ابتدا نشینی حاشیه پدیده ایران، در شهرنشینی ناهمگون و سریع رشد و شهری تحو ت وقوع دنبال به

 و مطالعاه بارای وسایعی طرح بودجه، و برنامه سازمان درخواست بنابر ، 1350 سال در. گرفت شکل کشور کالنشهرهای سایر

 باا طرح این. گردید آغاز تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسه توسط کشور، در نشینی حاشیه وضعیت بررسی

 را اهاواز و کرمانشاه همدان، بندرعباس، چون، کشور بزرگ شهرهای سایر سس  و شروع تهران نشینان حاشیه وضعیت مطالعه

 .شد شامل نیز

 را خاود کتاب او. بود لومبروزو پرداخت، «جنایتکار مرد» خصوصیات بررسی به میالدی نوزدهم قرن در که پردازی نظریه اولین

 و پرداختاه جنایتکاار مردان بدنی اعمال به مربوط فیزیولوژیکی و شناختی کالبد مشخصه صفات بررسی به عنوان همین تحت

 ص ،1372 آزاد،) اسات طبیعای افاراد باه نسبت آنان اخالقی و بدنی بی حسی جنایتکاران اساسی خصلت که شود می مدعی
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 باود اجتمااعی های آسیب و مسائل به مربوط بررسیهای ساز زمینه( Auguste Cont) کنت آگوست پوزیتویسم مکتب(.20

 (. 55 – 56 صص ،1366 قائمی،)

 رساد مای نتیجه به که پرداخته یزد استان در سازگار نوجوانان با بزهکار نوجوانان نگرشهای مقایسه به ،(1382) یزدی، علومی

 رفتاار نتیجاه در. یاباد می افزایش کجروی و انحراف احتمال باشد شدیدتر ناکامی احساس و نامساعد محیطی عوامل اندازه هر

 (.155 ص ،1382 یزدی، علوم) باشد می آنان زندگی اجتماعی محیط و خانوادگی شرایط از تابعی افراد این

 هادف. اسات رسایده انجام به یوسفی حاج علی توسط 1351 سال در که است تحقیقی عنوان «شهری حاشیه نشین بررسی»

مصااحبه  و اسنادی مطاله تحقیق روش. است کشور کل در در نشینی آلونک زمینه در حلهایی راه به یافتن دست پژوهش این

 از مساکن سااختن بارای شارایط به بنا حاشیه نشینان گروههای دهد می نشان یافته ها. است حاشیه نشینان با پراکنده های

 فقار. هساتند مبتال تغذیه سوء به و بیمار کودکان بیشتر و کرده اند استفاده حلبی و چوب گل، و خشت مانند مختلفی مصالح

 برابار ده حادود حاشایه نشاین خانوارهاای درآمد میانگِن. دارد دنبال به را سواد پایین سطح آموزشی، امکانات عدم و فزاینده

 گاری، روساسی قماارف مواد فروش و خرید دزدی،. است «رفاه حداقل» تأمین برای نیاز مورد درآمد متوسط میزان از تر پایین

 نیاز عمومی بی قانونی. هستند ساکنین فعالیتهای کارگری و صنعتی ساختمانی، ساده های-حرفه و گری قاچاقچی بری، جیب

 (.1351 یوسفی، حاج. ) شود می دیده جوامع این در

 1360 سالهای طی در تهران شهر در حاشیه نشینی اقتصادی – اجتماعی بررسی» عنوان با پژوهشی نیز لطیفی غالمرضا آقای

 مسکونی شاان محیط با ساکنان سازش و انطباق فاکتور شناخت،: از است عبارت تحقیق این هدف. است داده انجام« 1372 -

 می گیری نتیجه وی. باشد می حاشیه نشینی و مهاجرت رابطه و حاشیه نشینی با شغل رابطه تحقیق این فرضیه های از. است

 تمرکاز. اسات سوم جهان کشورهای بزرگ شهرهای در شهری اقتصاد رشد و شتابان شهرنشینی معلول حاشیه نشینی که کند

 در آن متعاقاب و ملای ساطح در اجرایای ریازی برناماه یک عدم و کشور بزرگ شهر دو یکی در اقتصادی های گیری تصمیم

 است گردیده بزرگ شهرهای در بخصوص شهرنشینی مشکالت افزایش و سردرگمی باعث بخشی، و شهری و منطقه ای سطوح

 شاهری نقااط هماه از تهران در ویژه به بزرگ شهرهای در حاشیه نشینی پدیده. دارد ادامه فرایند این که است حالی در این و

 شاهری،افزایش جمعیات گساترش. اسات اقتصاادی های گیری تصمیم تمرکز آن عمده دلیل و است تر اهمیت با کشور دیگر

 و دارد دنباال به را...  و نشینی زاغه حاشیه نشینی، نابهنجار، مسکن بهداشتی، مسائل فقر، نظیر، بیشماری پیامدهای جمعیت،

 (.1377 لطیفی،. )است داشته ادامه نفتی درآمدهای افزایش دلیل به پنجاه دهه از بعد روند این

 در منصاوری و هادایتی آقایاان کاه است دیگری تحقیق عنوان «تهران در حاشیه نشینی و تهران در داخلی مهاجرتهای علل»

 و دنیاا در نشاینی حاشایه و تهاران شاهر ایران در داخلی مهاجرتهای مسیر بررسی به پژوهش این. داده اند انجام 1357 سال

. اسات نشینان حاشیه ویژگیهای از بعضی کردن مشخص تحقیق، این از هدف. پردازد می تهران حاشیه ای منطقه سه و تهران

 در و. اسات شاده انجاام موجاود نقشه های و ارقام و  آمار از استفاده و موجود منابع مطالعه با و ایکتابخانه  روش به پژوهش

 مادی مسائل درگیر شده اند، تشکیل شهری فقیر طبقات از عمدتاً حاشیه نشین محله های ساکنین که گیرند می نتیجه پایان

 واحد هر درون همچنین و حاشیه نشین واحدهای سطح در. بی بهره اند اقتصادی و شهری مواهب بسیاری از و هستند زندگی

. شاود می دیده تعارضاتی و تفاوتها نامتجان ، سیستمی به وابستگی و معاش نحوه شهر، در حاشیه نشین اقامت مدت علت به

 از گروهای. شاود مای دیده تعارضاتی و تفاوتها نامتجان ، سیستمی به وابستگی و مکانیزم جذب محله ها این افراد از گروهی

 گرفتاه اناد قارار مکانیزمها گونه این حاشیه در نیز گروهی و شده اند شهری منطقه اقتصادی مکانیزم جذب محله ها این افراد

 (.1357 منصوری، و هدایتی)

 داده انجاام 1368 ساال در «نشینان آلونک اقتصادی – اجتماعی وضعیت بررسی» عنوان  با پژوهشی نیز دهقان علیرضا آقای

 اهاداف. پاردازد مای تهاران شاهرداری 10 منطقاه نشاینان آلونک اقتصادی – اجتماعی وضعیت بررسی به پژوهش این. است

 نشاینان، آلونک درآمد و اشتغال نشینی، آلونک علل بحث، مورد محله نشینان آلونک منشاء و مبدأ بررسی: از عبارتند پژوهش

 تخریاب موضاوع باه نسبت نگرش اجتماعی، منزلت و قدر ، کجروی  و انحرافات وضعیت و پیشرفت انگیزه فقدان علل بررسی
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. آن تاوالی و هجاوم وضعیت و نشینی آلونک از رضایت میزان خدماتی، و انتظامی ارگانهای به نسبت نگرش دولتی، سازمانهای

 آلاونکی محلاه در سااکن خاانوار 105 از پرسشانامه باا هماراه مصاحبه طریق از اطالعات آوری جمع و پیمایش بررسی روش

 منزلات از و دارناد روساتایی منشاأ نشاینیان آلوناک نتاایج اسااس بار. است بوده شهرداری 10 منطقه جنوبی زنجان خیابان

 پیشارفت انگیازه از دارناد، بیشاتری رضاایت احسااس روساتایی زنادگی باه نسبت آلونکها از آنها. برخوردارند کمی اجتماعی

 پیشارفت انگیازه و ساواد کجاروی، شاغل  درآمد، میزان با نشینی آلونک بین و هستند تقدیرگرا و هستند برخوردار محدودی

 (.1368 دهقان،) دارد وجود رابطه

«  حاشیه نشینی، بر تأکید با کرمانشاه در شهرنشینی و شهر تحو ت» نام به پژوهشی 1374 سال در نیز رضایی سلیمان آقای

حاشیه  پدیده شناخت راستای در اخیر دهه سه در کرمانشاه شهرنشینی و شهر تحو ت پژوهش این در. است رسانیده انجام به

 به مربوط کرمانشاه شهر کالبدی و اجتماعی اقتصادی، معضل یک عنوان به حاشیه نشینی. است گرفته قرار مطاله مورد نشینی

 کرمانشااه در کسرنشاینی  یاا و نشاینی زاغاه طبیعای، عوامل دیگر و اقلیمی شرایط علت به. است آن از پ  و 1350 سالهای

 نمود ناهنجار مسکونی واحدهای در سکونت و غیرمجاز نشینی شهرک صورت به کرمانشاه در معضل این. شود می دیده بندرت

 سااختمانی مجاوز هیچگوناه و بوده کوچک بسیار مسکونی واحدهای درصد 37 از بیش آباد دولت شهرک در. است کرده پیدا

 در صانعتی و زیربنایی خدماتی، امکانات شدید تمرکز -1: که گیرد می نتیجه وی. هستند غیرقانونی شهرداری نظر از و. ندارد

 شاهر باه گساترده مهااجرت -4تحمیلای؛  جنگ وقوع -3روستایی؛  های محیط در بیکاری و فقر گسترش -2کرمانشاه؛  شهر

 محسوب کرمانشاه شهر در نشینی-حاشیه پدیده گسترش و ایجاد در عطفی نقاط یک هر بعد، به 1350 سال از بویژه کرمانشاه

 (.1374 رضایی،. )شوند می

 صاورت خالقیاان بهازاد و اطهاری کمال آقایان توسط «آن پیامدهای و آثار و شهرها در حاشیه نشینی»  عنوان با نیز پژوهشی

 عادم کاه اسات هاایی کاساتی و نواقص دارای کشور در شهری ریزی برنامه دهد می نشان پژوهش این نتایج که است، گرفته

 طارح کاه زماانی تا و است داشته پی در شهرها محدوده خارج در را برنامه بدون سازهای و ساخت تکوین و رشد آن، به توجه

 را شاهری جامعاه اجتمااعی اقشاار کلیاه نتواناد جدید شهر یا و سازی آماده هادی، های طرح جامع، طرح از اعم شهری های

 در را خاود تاوان با مطابق سکونتی ریزی برنامه خودی، به خود بیش و کم فرایندی در و طبیعی بطور اقشار این دهد، پوشش

 (.1374 خالقیان، و اطهاری. )است حاشیه نشینی آغاز این و خواهندنمود ریزی پی شهرها قانونی دیوارهای پشت

 1376 ساال در سروری سعید توسط که است نامه ای پایان عنوان نیز «مشهد شهرستان در حاشیه نشینی رشد علل بررسی»

 و اقتصاادی معضاالت از یکای حاشیه نشاینی و نشینی زاغه که است شده اشاره نکته این به پژوهش این در. است شده انجام

 کاه دهاد مای نشاان تحقیق این. آورد می در سر نقطه ای هر از و شده سبز خودرو بصورت قارچ مانند که. باشد می اجتماعی

 ماؤثر عوامل از استعدادها و ظرفیت از مناسب گیری بهره عدم و اشتغال مناسب فرصتهای وجود عدم مهاجرت، جمعیت، رشد

 (.1376 سروری،) باشد می حاشیه نشینی بر

 «اراک ماورد بازرگ شاهرهای در حاشیه نشاینی امنیتی – سیاسی تبعات» عنوان با نامه ای پایان نیز سلیمانی سیامک آقای

 جهت و است بزرگ شهرهای در حاشیه نشینی امنیتی – سیاسی تبعات تعیین و بررسی پی در نامه پایان این. است داده انجام

 در حاشیه نشینی پدیده که است آن پژوهشگران فرضیه. است شده انتخاب بزرگ شهرهای از یکی عنوان به اراک شهر تحقیق

 اساتفاده با تحقیق در. خواهدشد سیاسی ناآرامیهای عوامل از یکی صحیح، برخورد عدم صورت در و دارد اجتماعی تبعات ابتدا

 انجاام نیاز میادانی تحقیاق اراکا  شهر حاشیه نشین مناطق در کتابخانه ای و اسنادی مطالعات بر عالوه سیستمی، نگرش از

 سیاسای هاای گارایش آن، انواع ، حاشیه نشینی تعری  اول فصل در که گردیده تنظیم فصل سه در متن مطالب. است گرفته

 شامل شورش های نظریه شورش،  و جنبش مفاهیم توضیح ضمن و مطرح آن به مربوط نظریه های همچنین و حاشیه نشینان

 تاریخچاه طرح با دوم فصل در. است آمده اجمال طور به توده وار تحریک نظریه نسبی، محرومیت نظریه اسملسر، فشار نظریه

 شاکل در را اصالی نقش باشد می مختلفی عوامل نتیجه خود که مهاجرت است شده داده نشان مهاجرت، پدیده و شهرنشینی

 حاشیه نشین مناطق از یکی به مربوط میدانی تحقیق گزارش نیز پایان در و گردیده بررسی اراک نشین¬حاشیه مناطق گیری
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 عوامل طرفی از و داشت خواهد وجود همچنان حاشیه نشینی که، است آن بر پژوهش نتیجه. است شده داده توضیح اراک شهر

 بار عالوه صحیح برخورد عدم صورت در که شود می دیده مناطق این در نسبی محرومیت نظریه و اسملسر نظریه در نظر مورد

 و بلندمادت طیا  دو در پیشنهادات راهکار بخش در و وجوددارد مناطق این در ناآرامی ایجاد احتمال آن هر اجتماعی، تبعات

 جهت در مواردی و بلندمدت راهکار عنوان به منطقه ای ریزی برنامه و سرزمین آمایش که است شده بندی تقسیم مدت کوتاه

 گردیاده ارائه مدت کوتاه پیشنهادات عنوان به شهر سیستم در حاشیه نشینی فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی – سیاسی ادغام

 (. 1375 سلیمانی،)

 : نشینی حاشیه مفهوم

 نشاینان حاشیه دارند عقیده برخی اند کرده ارائه نشینی حاشیه از متعددی تعاری  شهری مسائل کارشناسان و نظران صاحب

 . اند نشده اجتماعی و اقتصادی نظام جذب ولی کنند می زندگی شهر اقتصادی محدودة در که هستند کسانی

 معنای در را نشینی حاشیه نیز و. است دانسته مسکن تهیه قصد به شهری نواحی تصرف فرایند عنوان به را حاشیه آبرامز چارلز

 شاهر جاذبه.  اند نشده شهری اقتصاد جذب ولی هستند ساکن شهر اقتصادی محدوده در که دانند می کسانی تمام شامل عام

 آنهاا اکثار و کشااند مای کاار بازارهاای و صانعتی قطبهای سوی به و کنده خویش زادگاه از را افراد این شهری رفاه و نشینی

 .شوند می شهرها راهی زندگی بهتر گذراندن منظور به که هستند روستایی مهاجرین

 درماانی خادمات عرضه نارسایی ، ویرانی آن در که شهر از بخشی یا ساختمان ، است شده ارائه نشینی حاشیه از که تعبیری و

. شاود مای دیاده سیل نظیر طبیعی عوامل از ناشی خطرات و  زم آسایش قدانٿ ، مسکونی واحدهای در جمعیت زیاد تراکم

 بارای امان پناهگااه و ماامن نیاز و باودن زا جارم ، امنیات عدم چون اوصافی باید شده یاد تعبیر به که رسد می نظر به البته

 .  نمود اضافه را بزهکاران

 دارای و باشاد مای جارم و بزهکااری عمده منشاء و است شهری ای عارضه و مساله نشینی حاشیه:  گوید می کلینارد مارشال

 . است مختلفی اشکال

 تخصاص و ریاسات فقادان دلیل به که مهاجر غیر یا مهاجر است فردی نشین حاشیه که گرفت نتیجه چنین توان می بنابراین

 حاشایه در شهری  زم و متعارف فرهنگ و طبقات با متناسب اجتماعی فرهنگ و طبقه و توانمند مالی بنیانهای نبود و صنفی

 ترک را خویش زادگاه ، شهری جاذب عوامل دلیل به کمتر و خود زادگاه رانش عوامل علت به بیشتر افراد این.  است شده واقع

 ساوی از شاهری ران پ  عوامل اثر بر سوو یک از شهری محیط با تطبیق عدم دلیل به انها.  آورند می روی ها شهر به و کرده

 شاهر از قسامتهایی در یکادیگر از جادا یاا و پیوساته هم به کانونهای به تدریج به و شوند می زده پ  شهری محیط از دیگر

 غالبا آنها مالکیت و بوده مغایر شهری متعارف سکونت محل با آنها مسکن نوع و سکونت محل که صورتی به گزینند می سکنی

 دارند. تمایز شهری جمعیت با نیز اقتصادی و فرهنگی وضعیت نظر از افراد این همچنین و است غصبی

 جویاای وارد تاازه مهااجران شاامال گاه که - مجرم و بزهکار باندهای وجود بیکاری، امکانات، فقر که نشینیحاشیه به توجه با

 تماام برخاورداری باار اسااسای قااناون کاه شااودماای تااداعاای ذهن در کرد، تلقی آن مجموعه زیر توانمی را -است کار

 .دارد تاکید یکسان حقوق از جامعه آحاد

 مااواردی در. اسات زاییجرم گاساتاارش ساااززماایاانااه مانااااطاااق دیگر از بیش شهرهاحاشیه پژوهشگران اعاتقاد باه

 چون و برندمی پناه هاحاشیه به قانون از فرار برای شوندمی مرتکب بزرگ شهرهای در را خود جرم که هاییپرونده ماجارماان

 را مناطق این در ساکن مردمان زندگی محیط راحتیبه مجرمان و متخلفان شود،می مشاهده کمتر هابخش این در قوی نظارت

 .کنندمی مواجه ناامنی با

 از و شاودمی شاناخته شاهرها در جارم وقاوع اصلی مناطق از و شده محسوب معضل سویی از نشینیحاشیه کهاین به توجه با

 دیگرانادازه باه و باشاند برخاوردار کاافی شاهروندی حقاوق از باید نیز مناطق این در ساکن افراد قانون، اساس بر دیگر سویی

 حضاور از منااطق ایان زدودن برای مسئو نوظیفه باشند، داشته را خطر از دور و سالم ماحایاطای در حیات حق شهروندان،

 .است ترسنگین خود حقوق با مناطق این مردم آشنایی و آموزش همچنین ایی،حرفه مجرمان
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 : مرتون نظر از جنایت و جرم و فقر رابطه

 کاه میشاود زا جارم آن از ناشی محدودیتهای و فقر وقتی نمیبرد با  را جرم میزان تنهایی به آن از ناشی محدودیتهای و فقر 

 شوند رقابت وارد کسانی با آن به رسیدن برای و باشند جامعه اعضای تایید مورد فرهنگی ارزشهای به رسیدن شیفته فقیر افراد

 تنهاایی باه رقابات میشوند رقابت وارد موفقیت کسب برای افراد وقتی دارند اختیار در بیشتر میزان به را مشروع فرصتهای که

 باا هماراه رقابات تنهاا و شاود خوانده فایده بی کاری توفیق عدم صورت در که میشود خطرناک زمانی رقابت نیست خطرناک

 بهام اجتماعی ونظم میشوند متوسل راهی هر به پیروزی کسب برای افراد وضعیتی چنین در باشد اجتماعی تایید مورد توفیق

 هادفها و راههاا باین وقتای شاوند نژنادی روان و پریشی روان دچار بسا چه هدف کسب در توفیق عدم صورت در و می ریزد

 . میشود زا آنومی اجتماعی ساخت نباشد وحدت و هماهنگی

 اناواع گااه مخفای شهر مناطق ازسایر بیش( Marginal) حاشیه ای مناطق که است معتقد( Hirsaskar, 1989) هیراسکار

 ذهنای خصاویت که آنجا از. هستند رو به رو شهر درونی مناطق به نسبت بیشتری جرایم اغلب و است غیرقانونی فعالیت های

 هاای ارزش و اخالقی خصوصیات معمو ً نشین حاشیه فرد آنهاست، زندگی محیط از متأثر کامالً نشین حاشیه مناطق ساکنان

 فعالیات هاای در شارکت و میگسااری  فجاور، و فسق جنایت، و جرم بزهکاری، فساد، جذب آسانی به رو این از دارد منحطی

 .می گردد مخدر مواد به مربوط مخفی

 روش اجرای پژوهش:

 حاضار پاژوهش آمااری ی جامعه.باشاد می اسنادی تحقیق روش از استفاده همچنین و پیمایش روش به میدانی پژوهش این

 باشدکه به صورت تصادفی انتخاب شدند. می مشهدشهر نشین حاشیه مناطق ساکنان از خانوار130 شامل

 حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 با نشینی حاشیه رابطه) اصلی متغیر فقدان و وجود احتمالی مقدار آوردن دست به از پ  کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم

 عمال در کاه شاد محاسابه نفر 200 معادل( %95 اطمینان ضریب با)درصد 5 خطای احتمال گرفتن مفروض ضمن و( آسیب

 .گردید توزیع پاسخگویان بین پرسشنامه 130

 ابزار گرداوری داده ها:

 بزهکاری و اعتیاد سوابق و فردی اطالعات:شامل پرسشنامه های گویه.است بوده نامه پرسش ها داده آوری جمع تکنیک یا ابزار

 .باشد می افراد جرم یا

 :یافته های پژوهش

ساال باوده اسات کاه باه  60تاا  20بینمحدوده سنی پاسخگویان ومنطقه مورد پژوهش مناطق حاشیه ای هستند ازآنجا که 

طق حاشیه ای باا انحرافاات اجتمااعی رابطاه ارندوم یا تصادفی انتخاب شدند.یافته ها حاکی از این امر است که بین من صورت

می توان گفت در مناطق دیگر شهر همین نوع انحرافات احتماال دارد باا شادت بیشاتر باه چشام  معناداری وجود ندارد زیرا 

 بخورد.

 نتیجه گیری:

مای  ه ای چند وجهی بر بستری از تعامالت حاصل از تاثیر و تاثرات از مولفه هاای متعادد ظااهر حاشیه نشینی به عنوان مقول

شود.حاشیه نشینی رامیتوان یک نوع محرومیت خواند.آنچه محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب رشد روزافازون آن مای 

یت در تشخیص درست،به هنگام و ارایاه ی راه حال شود،فراموش کردن اقشار ضعی ،در برنامه ها،برنامه ریزی هاو ضع  مدیر

مناسب و سودبخش برای آحاد جامعه می باشد،این پدیده یک مساله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیادگاهی جاامع 

نگر داشت. حاشیه نشینی یک معضل کالن شهری اسات کاه نشاان دهناده ضاع  در سااختار اجتمااعی و فضااهای زنادگی 

 –تعارف شهری، بازتاب فضای بیمارگونه اقتصاد، مادیرتی شاهری ضاعی  ، ناکارآمادی برناماه ریازی فضاایی غیررسمی و نام

 . است محلی و استانی ملی، سطوح در اقتصادی – اجتماعی های عدالتیبی و ایمنطقه
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جریاان ساریع مهااجرت از باشد که عمادتاً بار اثار حاشیه نشینی در واقع حاصل و برونداد مشکالت اجتماعی و ساختاری می

باشاد و در فرآیناد مادیریت افتد. این پدیده اجتماعی، در کشورهای در حال توسعه پر رنگ تر میشهرها به روستاها اتفاق می

 شهری تاثیرات منفی بیشتری دارد. 

نی اسات از های مواجه شدن با حاشیه نشینان و حل مشکالت خود آنها و حل مشکالتی که نتیجاه وجاود حاشایه نشایروش

مشکالت تمامی مدیران شهری در سراسر جهان است. در حقیقت در هیچ جای جهان کالن شهری وجود ندارد که در کنار آن 

 های غیر رسمی وجود نداشته باشد. گاهسکونت

نهاا هاسات. آحاشیه نشینی فضایی، مولود حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی آن بخشی از جمعیت است که ساکن این محلاه

ازمشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و از خدمات ارایه شده در این محاالت راضای نیساتند. باا توجاه باه 

 اند. های اجتماعیگسترش فقرو بیکاری، حاشیه نشینان بیشتر درمعرض آسیب

د،در برخای خصوصایات از جملاه مناطق و محالت حاشیه نشینی علیرغم اینکه هر یک ویژگی های منحصر به فاردی را دارنا

فقر،رفتارهای پر خطرو آسیب های اجتماعی گسترده، وضعیت مشابهی دارند.دیگر آنکه  بخاطر محرومیت ها نقش اثر گاذاری 

در مباحث شهری را نداشته زیرا توان قدرت سیاسی ،اجتماعی واقتصادی  مناسب را نمی توانند داشته باشند و این خود باعاث 

ز اجتماع شهری و عدم برخورداری از امکانات شهری میشود  واین خودعلتی برای استفاده از حاشیه نشینان برای کناره گیری ا

 تحت ا مر قرار گرفتن بعضی از رفتارهای ناهنجار می گردد

 همچنین دربررسی وضعیت آسیب های اجتماعی حاشیه نشینان،در این پژوهش مشاهده شده است که منااطق ماورد مطالعاه

رای سهم یکسانی از تخصیص جرایم نبوده اند.و معنادار نبودن حاشیه نشینی با انحرافات و آسیب هاا نشاان مای دهاد کاه  دا

مناطق و محله هایی در خود شهر هستند که بیشترویا بسیار بیشتر از سهم خود مرتکب جرم می شوند و خود تبدیل به کانون 

شاود ایان ی ده اند.اما بخاطر اینکه بر خالف حاشیه که بافت جدا از شهر تلقی مهایی از فساد،تبهکاری و انحرافات اجتماعی ش

 امتیاز را دارند که کمتر به چشم آیند.
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