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  سال اول
  سومپيش شماره 

 1388 زمستان

  مقدمه
در اكثـر نقـاط شـهري جهـان      نشـيني نيـز   به موازات گسترش سـريع شهرنشـيني، حاشـيه   

ميان محالت شهري از جمله عوامـل اصـلي    شهري و اختالف زياد در گسترش يافت و ميزان فقر
جـاي   .شـناختي زنـدگي شـهري را بـه وجودآوردنـد      هاي جامعـه   تحليل بودند كه انگيزه نخستين

شـرايط   ي هـا دربـاره   شناختي و مهمترين نظريـه  شگفتي نيست كه نخستين مطالعه مهم جامعه
شـهري كـه بـا آهنـگ توسـعه شـگفت انگيـز و         -گرديـد  آغـاز  امروز زندگي شـهري در شـيكاگو  

  ).94: 1383گيدنز(شود آشكار مشخص مي هايي بسيار نابرابري
حـاد مطـرح شـده     هاي اخيرچونان مشكل  چه با رشد شهرنشيني در دهه گر نشيني لذا حاشيه

كـانون   شهر بـه عنـوان هسـته جمعيتـي فشـرده و     . شهر دارد اي به قدمت خود  است اما پيشينه
كشش بـوده اسـت؛    اقتصاد و سياست و فرهنگ، همواره براي جمعيت پيراموني داراي جذابيت و

ايـن  . شـود  اي را شـامل مـي   حـال محـدوده   كه بزرگ و وسيع باشد در هر  اما شهر هر چقدر هم
و در زمان حاضر اين حصار با قلم  كرد؛ ، بارويي از پيرامون جدا مي محدوده را در ساليان گذشته

هاي پنهان و آشكاري كه در شهر وجود  شود و به دليل همان جذابيت و بر روي نقشه ترسيم مي
  .دارد، همواره پيرامونيان تمايل دارند به شهر بپيوندند و خود را شهري به حساب آورند

شده و ايـن پديـده   شهري  كشورهاي جهان سوم باعث افزايش فقر نشيني در رشد سريع شهر
كـه يكـي    بـه طـوري  .ها به وجـود آورده اسـت   در حال رشد، مشكالت فراواني را براي اين كشور

ــه گســترش آن   ازمهمتــرين مشــكالت اجتمــاعي ايــن كشــورها، حاشــيه  ــد رو ب نشــيني و رون
  ).12: 1382هاديزاده (باشد مي

  بيان مساله
حال توسـعه،   كشورهاي در سائل شهري درهاي متعدد در مورد م مقاله كتابها و گذرا به نگاهي  
و ارقام مختلف وحشت آور و هراس انگيز را درباره وسعت و گسـتردگي ايـن پديـده نشـان        آمار
  :دهد مي

ها  درصد جمعيت شهري در آلونك 50حال توسعه،  طبق آمارهاي موجود در كشورهاي در« 
درصد افـزايش مـي    80ن نسبت تا بعضي شهرها اي   كه در كنند نشين زندگي مي و مناطق حاشيه

در چـين،  . كننـد  اي زنـدگي مـي   درصد جمعيت آنكارا در شرايط زاغـه  3/2به عنوان مثال . يابد
 77بمبئـي بـزرگ،    در.رسـد  متر مربع مي 8/4تنها  است كه به هر نفر  زياد  آنقدر ها  خانه ازدحام در

در نيجريـه، ميـانگين   . برد ق بسر ميدر يك اتا -نفر است 3/5كه ميانگين آنها -ها درصد خانواده
 45مكزيـك،  توريسـتي آكـاپولكو در   در شـهر . اتاق است  نفر در هر 4/1هاي الئوس  خانه تراكم در

درصـد   25و   ها فاقد آب درصد خانه 73كيپ كوست غنا،  كشي بوده و در ها فاقد لوله درصد خانه
درصـد از سـاكنان    20جنـوبي،   كـره  در سـئول پايتخـت  ).162: 1381پارسا پژوه(برق هستند بي

. كننـد  قانوني زندگي مـي  مسكن غير سكنه شهر در   كراچي نيمي از نشين هستند و در حاشيه شهر
اين ارقام نشان دهنده اين واقعيت است كـه  .خوابند  هزار نفر در پياده روها مي 600 كلكته نيز در
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  سال اول
  سومپيش شماره 

  1388 زمستان

آن گسـترش   ي  و نتيجه) يگسترش كالبدي و افزايش جمعيت نقاط شهر(ي شهرنشيني   توسعه
بـه  . هاي پيش روي هزاره جديـد اسـت   حاشيه نشيني، فرجام ناگزير اكثر جوامع شهري در دهه

پنجـاه   و  طوري كه بنا به برآوردهاي موجود از يك ميليـارد نفـر افـراد فقيـر، بـيش از هفتصـد       
حـدود  . حرومنـد در نقاط شهري سكونت دارند كه از سرپناه مناسب و خدمات پايه م ميليون نفر

سي و هفت درصد جمعيت شهري كشـورهاي در حـال توسـعه در بخـش غيـر رسـمي شـاغل        
  ).129: 1381جواهري پور(برند هستند و يك چهارم خانوارها در فقر به سر مي

دهنـد و ايـن    نشـين تشـكيل مـي    در ايران حدود هشت ميليون از جمعيت كشور را حاشـيه 
آيـد كـه مـردم     ن كشورمان شده است، وقتي به وجود ميكال هاي معضل كه امروزه دامنگير شهر

از  .نشين به راحتي نتوانند نيازهاي اقتصادي و معيشتي خـود را برطـرف كننـد    مناطق مستضعف
نشـيني   توانند به راحتي خود را بـا فرهنـگ شـهر    زنند و چون نمي اين رو دست به مهاجرت مي

درون شهر را ندارند، باالجبار به حاشيه رانده كالن شهرها تطابق دهند و توان مالي اقامت در  در
  .گزينند مي نشيني را بر شوند و حاشيه مي

  اهميت و ضرورت پژوهش
، به ويژه شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه، همـواره يـك نـوع دوگـانگي      در شهرها 

ررات قانوني كه زمين و واحدهاي مسكوني آن بر مبنـاي قـوانين و مقـ    يكي شهر : شود ديده مي
قانوني كه زمين و  واحدهاي مسكوني آن به صـورت تصـرف    جاري تهيه شده و ديگري شهر غير

ها شهرها را شامل  نشين  نشين و آلونك قانوني اشغال شده كه بيشتر مناطق حاشيه عدواني و غير
يابـد، در حاليكـه شـهر غيـر      درصد وسعت مي 4-3شهر قانوني ساالنه به طور متوسط . شود مي
  ).108: 1379شكويي (كند  وسعت پيدا مي) درصد 8-7(ي، ساالنه دو برابر شهر قانوني قانون

هاي خودرو حاشيه كالن شهرها سه مرحله مشـخص را پشـت    به زعم متخصصان، سكونتگاه
  :اند سر گذاشته

   1گيري اوليه شكل)  1
 2گذار تغيير شكل، دگرگوني و) 2
  3پيوستگي، ا نسجام و ثبات نسبي) 3
ان طوالني شدن اين مرآحل و فاصله آنها بسيار متفـاوت و تـابع عوامـل داخلـي و     مدت زم 

خارجي است و ادامه اين فرآيند نيز الزاماٌ و همواره خطي، يكنواخت و منطبق بر مراحل پيوسته 
دگرگـون شـده و نتـايج و    ) خطي  روندهاي غير( عوامل داخلي و خارجي  تحت تأثير بلكه. نيست

ها پـس   هاي اين سكونتگاه آورد و مشخصه ضايي متنوع و متعددي به بار ميمحصول كالبدي و ف
گسترده از فرآيند رشد بـه   از ثبات پارامترهاي داخلي و خارجي دخيل، طي سه مرحله بر طيفي

  :شرح زير بوده است
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  سال اول
  سومپيش شماره 

 1388 زمستان

  گيري اوليه شكل: مرحله اول
بـه  ) هسته هاي اوليه سكونت (در اين مرحله، ابتدا اراضي خارج از محدوده روستاهاي اوليه 

كـه غالبـاً  اقشـار     قانوني تفكيك و تبديل شده و به صورت غيررسمي بـه متقاضـياني   صورت غير
  . كم درآمد از كالن شهرها هستند، فروخته مي شود مهاجر

  گذار سكونتگاه مرحله دوم، دوره انتقال و
اين مرحله، به موازات تثبيت  امنيت، تصرف و جايگاه عيني سـكونتگاه، جمعيـت مهـاجر     در

اي كالنشـهر و گـاهي هـم سـاير      هـاي حاشـيه   بيشتري از منطقه كالنشهر، و به خصوص بخـش 
  . شود آورند و دورة رشد بسيار شتاباني آغاز مي ها به سكونتگاه هجوم مي استان

  جام و ثبات نسبيدوره پيوستگي، انس: مرحله سوم
شـود و سـرانجام بـه دليـل      در اين دوره، رشد خارج از رويه و انفجاري جمعيـت، كنـد مـي    
هاي شهري و ضوابط و مقررات مربوط بـه آن و عوامـل داخلـي،     عوامل خارجي، چون طرح تأثير

هاي عمراني شهري كه همراه با بـه رسـميت شـناخته شـدن و      شامل شهرداري و ديگر دستگاه
اند، متوقـف و حتـي در تـداوم     آنجا حضور مشهود يافته دار شدن سكونتگاه نام شهر در مهشناسنا

  ).48-50: 1381شيخي، . (شود فرستي سكونتگاه آغاز مي تحرك جمعيت، مهاجر
هـا و ويژگيهـاي    اي شهر، در طي زمان شكل هاي حاشيه نشين و سكونتگاه لذا مناطق حاشيه

ي شـهرها   پديده حاشـيه «: وان مثال، پيران معتقد است كهبه عن. گيرند مخصوص به خود را مي
. از حاشـيه بـودن خـارج مـي شـود       كه امروز حاشيه شهر است فردا  اي نقطه. است  گذرا مفهومي

اي از فعاليتهـا و   نشيني بيش از آنچه كه انتظار مي رود، معموال طيف گسـترده  همچنين حاشيه
  .)21: 1387پيران (گيرد بر مي افراد را در

  نشيني حاشيه  آغاز فرآيند 
شـهر موهنجـودارو وجـود     رسـد، چنانكـه در   هاي باسـتاني مـي   شهر نشيني به قدمت حاشيه

هـاي روم باسـتان و دوره ساسـانيان، گتوهـاي نـژادي       در دوره.نشيني به اثبات رسيده است زاغه
شين  عمده زاغه گرفتند و از مناطق مذهبي به ويژه اسيران در محالت ويژهاي در شهرها جا مي و

ميالدي در كشورهاي اسالمي نيـز گتوهـاي مـذهبي    1280هاي  از حدود سال.آمدند به شمار مي
در مورد گتوهاي نژادي مي توان گفت كه در طول تاريخ بزرگترين گتوهـاي  . وجود داشته است

ك  سـياهان در نيويـور  » هـارلم «كه بزرگترين آنها محلـه    نژادي در شهر هاي آمريكا ايجاد شده
تـوان نـام    عالوه بر اين از گتوهاي پرتوريكويي،ژاپني، چيني و مكزيكي در اين مملكت مي. است
  ).63:  1379شكويي (برد

معتقد است كه كلمه گتو براي اولـين بـار    4لوايك.دي.گتو، جي ي تاريخي در ارتباط با ريشه
ي تاريخي آن به جوامع اروپاي قرون وسطي مي رسد  در ونيز مطرح شد و ريشه 1516در سال 

گرفته  ها مورد قرنطينه قرار كه گروه هاي خاصي از يهودي ها در بعضي محله ها توسط مسيحي
  ).48: 1381رباني (بودند
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  سال اول
  سومپيش شماره 

  1388 زمستان

شود كه در آن اقليت هاي مذهبي، قومي و زباني  فته ميگتو به منطقه يا محله اي از شهر گ
گـروه هـاي شـهري     اقتصادي و قانوني به صـورت جـدا از سـاير   -ي فشارهاي اجتماعي در نتيجه

هـاي   كنند و مهمترين وجه تشابه آن با حاشيه نشيني، جذب نشـدن در مـتن شـهر    زندگي مي
هـاي   فيزيكي يا انساني ازبقيه بخـش  هاي شهري در اغلب موارد به وسيله موانع گتو. غربي است

ها، رودها، ايستگاه راه اهن،مانداب، گورستان و فرودگاه قـديمي از   ناهمواري. شود شهري جدا مي
  ).14: 1379شكويي (آن جمله است

نشـيني اطالعـات دقيقـي در دسـت نيسـت ولـي        در ايران نيز اگر چه از زمان شروع حاشيه
ي شـهرها   شيني ارتباط تنگاتنگي با بـزرگ شـدن بـي رويـه    ن حاشيه  ي توان گفت كه توسعه مي

به صورت محدود در چند شهر به وجود آمد ولـي   1330نشيني قبل از سال  حاشيه.داشته است
آرام وكند داشته و به صورت يك مشكل اجتماعي  اساساً تا قبل از اصالحات ارضي، روندي بسيار

همــرا بــا رشــد مهــاجرت،  1342راضــي امــا بعــد از اصــالحات ا. در شــهر مطــرح نبــوده اســت
كه صاحب نسق نبوده  نشيناني چرا كه اغلب خوش.كرد تري پيدا مي نشيني نيز ابعاد وسيع حاشيه

و در نتيجه زميني به آنها واگذار نشد و همچنين كشاورزاني كه مقدار نـاچيزي زمـين بـه آنهـا     
هرها اسكان يافتنـد و عـالوه   ش رسيده بود دست به مهاجرت زده و درمحلّات فقيرنشين و حاشيه

آن رشـد و گسـترش چشـمگيري     نشـيني در  بر تهران كه كانون جذب جمعيـت بـوده و حاشـيه   
نشيني در اين هنگـام   بنابراين حاشيه. شود نشيني در شهرهاي بزرگ نيز ديده مي داشت، حاشيه

هجوريـان  م(راه فراري بود از معضالت روستا و محلي براي داشتن سرپناهي هر چنـد نامناسـب   
1381 :14.(  

  نشين   ويژگيهاي اجتماعي و فيزيكي مناطق حاشيه
هايي است كـه در بيشـتر شـهرهاي كشـورهاي توسـعه       از پديده  هاي حاشيه شهر، يكي زاغه

اي فقيـر، بيكـار،    اي در شـهرهاي توسـعه نيافتـه، طبقـه     مهـاجران حاشـيه  . شود نيافته ديده مي
زيرا صنايع يا وجود . ها يك مسأله اجتماعي مي باشند لتدو سرگردان و آنوميك هستند و از نظر

كه اگـر   تنها امكان كار براي آنها، بخش ساختماني است. كار نيستند ندارند يا جاذب آن نيروهاي
كند و در دوران هاي ركـود بخـش سـاختماني، ايـن امكـان از بـين        فعال باشد آنها را جذب مي

هـاي ديگـر شـغلي بـراي ايـن گونـه        ايي زمينـه گـد  مشاغل كـاذب مثـل دستفروشـي و   . رود مي
  ).84: 1379ممتاز (هستند

دار بودن مشاغل كاذب يعني مشاغلي كه نياز به مهارت، تخصص، وقـت، زمـان و نظـم     عهده
نشـينان جـذب بـازار     خاصي نداشته و فاقد  امنيت و آتيه است بيانگر اين معناست كـه حاشـيه  

درآمـد حاصـل از چنـين    . ي شـهري جـايي ندارنـد   شوند و دربافت پيچيده اقتصـاد  شهري نمي
-كه اكثراً پر جمعيت نيـز هسـتند   -نشين هاي حاشيه كارهايي طبعاً براي گذران زندگي خانواده

كننـد   ها به محض رسيدن به سن كار، سعي مي لذا كودكان و فرزندان اين خانواده. كافي نيست
  ).9: 1990هارس (ه دوش بكشندبا انجام كاري نظير پدرشان مقداري از بار زندگي را ب
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       :كند نشين دو خصوصيت عمده ذكر مي چارلز آبرامز براي نواحي حاشيه
  .اند جمعيت متراكمي در آنها جاي گرفته) 1
ترين وسايل بهداشتي، خـدماتي و فرهنگـي هسـتند و در اكثـر      ترين و ساده فاقد ابتدايي) 2

  ).45: 1380ابراهيم زاده (كنند  زندگي مي نشين سه نفر يا بيشتر در يك اتاق مناطق حاشيه
نشين داراي وضعيت نامطلوب و كيفيت پايين محيط زندگي از نظر تأسيسات  مناطق حاشيه

مناطق مسكوني آنها كه اغلب در كنار مسيلها ؛ اطـراف  . و تجهيزات بهداشتي و خدماتي هستند
در حاشيه شهرهاست و فاقد كمتـرين  هاي تخليه و انباشت زباله و يا  آهن، در نزديكي جايگاه راه

گاهي نيز اين مناطق فاقد آب آشاميدني ودر مـواردي داراي يـك يـا دو    . تأسيسات رفاهي است
خرنـد و    گـاهي آب را مـي  . شير آب هستند يا در فاصله نسبتاً زيادي از شيرهاي آب قرار دارنـد 

هـاي   توالـت . پردازند مي كشي محل مسكوني خويش هاي اصلي شهر به لوله گاه  با شكستن لوله
روباز و غير بهداشتي و محيط آلوده به كثافات و زباله در محل اسكان اين قشر، محـل مناسـبي   

در زمستان، كوچه ها پر از گل و لجن بوده و آب خيابانها و كوچه . هاست براي شروع انواع مرض
و پـايين بـودن سـطح     هـا فاقـد سيسـتم فاضـالب بـوده       خانه. شود ها به اين مناطق سرازير مي

به همين دليل . دهد فرهنگ و سواد،  امكان استفاده از روشهاي صحيح بهداشتي را به آنان نمي
  ).7: 2002وينر (با مريضي و مرگ ومير باالي كودكانشان نيز روبرو هستند

فقيرترين . نشين با توجه به امكانات خود بسيار متنوع است از نظر فيندلي اجتماعات حاشيه
اين شرايط با توجه به معيارهاي سكونت در كشـورهاي  .ا  فاقد  راه، فاضالب و آب وبرق استآنه

غربي وحشتناك است ولي در مقايسه با مناطق روستايي در كشورهاي در حـال توسـعه ممكـن    
  ).14: 1379احمديان (است پايين نباشد 

  :شود ميبندي  نشينان به قرار زير طبقه هاي اجتماعي حاشيه مهمترين ويژگي
  .نشين دربرگيرنده مكان جغرافيايي مشخص هستند مناطق حاشيه) 1
  .دهد منافع مشترك ساكنين را به هم پيوند مي) 2
  .الگوهاي مشتركي بر روابط اجتماعي و اقتصادي ساكنين آنها حاكم است) 3
تجانس گروهي و همبستگي نسبتاً بااليي خاصه در مواجهه بـا مسـائل مشـترك و افـراد     ) 4

  .دهند خارج از اجتماع خود بروز مي
  .اند نهادهايي خاص خود پديد آورده) 5
  .كنند يكديگر را ه خوبي كنترل مي)6

  : عالوه بر مشخّصات فوق، داراي خصوصيات مشترك زيرين نيز هستند
  .دهند نشين را جوانان تشكيل مي عمدتاً جمعيت حاشيه-
تخريب روحيـه بسـيار قـوي همكـاري      در ساختن محيط مسكوني خود و دربرابر عمليات- 
  .دارند
  .دهند به افراد غير ساكن در منطقه اعتماد نداشته و در مسائل خود،آنها را شركت نمي  - 
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به لحاظ عدم وجود فضاي كافي، اغلب اوقـات خـود را، درخـارج از چهـارچوب مسـكوني      - 
 .گذرانند مي

انسـاني در حاشـيه شـهرها سـريع     هاي اجتماعي به لحاظ از بين رفتن ارزشهاي  ناهنجاري-
پرورش يافته و اعمالي چون دزدي، اعتياد، قاچاق و فحشا در آنجا بيش از متن اصلي شهر ديده 

 ).5: 2000نوردبرگ(شود مي
  نشيني و مسائل اجتماعي حاشيه

كساني هستند كه در محدوده اقتصـادي شـهر   » نشينان حاشيه«طبق تعريف زاهد زاهداني، 
به اين ترتيب، عـدم جـذب   . اند جذب نظام اقتصادي و اجتماعي شهري نشدهكنند و  زندگي مي

نشـينان بـه عنـوان يـك      اقتصادي معرف آن  است كه حاشـيه -نشينان در نظام اجتماعي حاشيه
نشـينان نيـز بـه     همچنين رفتار خود حاشيه. اند شهروند مشروع در جامعه شهري پذيرفته نشده

  ).7: 1369زاهد زاهداني، (باشد  نميگونه رفتار طبيعي خود ساكنين شهر 
هاي نامناسب همراه با معضالت ناشي  هاي متعدد در چنين محيط تجمع مهاجران با فرهنگ

مطاعـات و تحقيقـات   . شـود  هـا و ايجـاد منـاطق تبهكـاري مـي      از فقدان اشتغال بـه بزهكـاري  
زايـي رابطـه    جـرم نشـيني بـا  افـزايش     شناسي شهري نشان داده است كه زندگي حاشيه جامعه

همچنين از بعد اقتصادي، افزايش مهاجرين غير ماهر و غير متخصـص،  . مستقيم  و نزديك دارد
  ).29: 1367تودارو (موجب پيدايش بيكاري پنهان و توسعه غالباً غير ضروري خدمات مي شود

د پيتر ديكن نيز معتقد است در مناطق مهاجر پذير و زاغه اي به علّت تحـرك زيـاد و وجـو   
هويت فردي از يك طرف و تماس چهره به چهره كم  و عدم تسلط بـر آداب و رسـوم از طـرف    

  ).67: 1377ديكنز (باشد ديگر، انحراف در آنجا زياد مي
تنـوع، تجمـل  و اخـتالف فـاحش و     . نشيني با جـرم رابطـه مسـتقيم و نزديـك دارد     حاشيه

هـاي جـاري زنـدگي     ي هزينهچشمگير طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، گراني و سنگين
دهـد، جهـت    شود تا مهاجران غيرمتخصص كه درآمد آنان كفاف مخارجشان را نمـي  موجب مي

در چنين مناطقي به لحاظ از بين . برآوردن نيازهاي خود دست به هر كاري، ولو غير قانوني بزند
ن دزدي، كنـد و اعمـالي چـو    هاي اجتماعي سـريعاً رشـد مـي    رفتن ارزش هاي انساني، كجروي

  ).77: 1376ستوده (يابد  اعتياد، قاچاق، فحشا و نظاير آن گسترش مي
ــر اينهــا، پيــدايش زمينــه توســعه و فعاليــت در ســوء اســتفاده از مــواد مخــدر و     عــالوه ب

نشين از نتايج شوم مهاجرتهاي شـديد روسـتايي    هاي كانون خانواده در مناطق حاشيه نابساماني
  .باشد به شهرها مي

هـاي   بر طبق تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است  اين نظر تأييد شـده اسـت كـه محـيط    
به عنوان مشكل سـكونت، بيگـانگي را   » نشيني حاشيه«نامأنوس شهري براي مهاجران و انتخاب 
شهرها براي كساني كه از فرهنـگ  ) آنوميك(هنجاري  به همراه دارد و قرار گرفتن در شرايط بي

بـه عـالوه،   . دهد هاي اجتماعي را افزايش مي مفاسد اجتماعي و اعتياد و تنش اند، خود جدا شده
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اين گونه افراد ممكن است به صورت گروهي يك خرده فرهنگ به وجـود آورنـد كـه درآن ايـن     
در ) يا عـدم امكـان مشـاركت   (هاي  اجتماعي توسعه يابد و نويد عدم مشاركت آنان  گونه آسيب

  ).53: 1374توسلي(باشد فرهنگ عمومي جامعه شهرنشين 
نشـين   در منـاطق حاشـيه  » خـرده فرهنـگ كـج رو   «شناس، در خصوص  عماد افروغ جامعه

خـرده  . عامل اصلي تشكيل خرده فرهنگ كج رو، تمركـز فقـر اسـت نـه خـود فقـر      « : گويد مي
نشـينان   هـا و حاشـيه   رو مقدمه بزهكاري است  و قربانيان بزه معموالً جنوب شـهري  فرهنگ كج

نشـيني در   نشـيني و زاغـه   اند كـه حاشـيه   شناسان بر اين عقيده از همين رو اكثر جامعه .هستند
كالنشهرها منشأ انواع انحرافات اجتماعي در درون كالنشهرهاست  و از طرفي كودكـاني كـه در   

تواننـد در آينـده از سـطح فكـري كـامالً منطبـق بـا         يابند، قطعاً نمي چنين محيطي پرورش مي
هـايي كـه عـدم تعـادل و برابـري       زيرا در منـاطق و محلّـه  . برخوردار باشند فرهنگ شهرنشيني

زا حاكم باشد، نابساماني و آسيبهاي جدي اجتمـاعي هـم    اجتماعي و فقر مطلق و مسائل بحران
  ).24: 1368لهسايي(خورد كامالً به چشم مي

  مدل مفهومي پژوهش
ك ميان شـماري از عـواملي كـه در    چارچوب نظري يك الگوي مفهومي است مبتني بر روابط تئوري

اين نظريه بـا بررسـي سـوابق پژوهشـي در     . مورد مسأله مورد پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند
  .قلمرو مسأله به گونه اي منطقي جريان پيدا مي كند

از مـدل  در اين پژوهش به منظور سنجش مولفه هاي عمده تاثير گذار در حاشيه نشيني ،   
  .ارك ،كولين و برگس بهره گيري شدتركيبي رابرت پ

  
  )مدل تركيبي رابرت پارك ،كولين و برگس(نمودار مولفه هاي تاثير گذار بر حاشيه نشيني

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  داليل حاشيه نشيني در كالن شهر تهران

71 

 

  سال اول
  سومپيش شماره 

  1388 زمستان

  اهداف پژوهش
  هدف كلي  

  تعيين عوامل عمده حاشيه نشيني در كشور
  : اهداف ويژه پژوهش 
  .شناسايي عوامل موثر در حاشيه نشيني در كالنشهرتهران -1
  .سطح اثرگذاري هر يك از مولفه ها در حاشيه نشيني در شهر تهران تعيين -2
  .رتبه بندي ميزان تاثير هر يك از مولفه ها -3

  روش پژوهش 
  .است) همبستگي(اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر اجراء توصيفي   

  جامعه ونمونه آماري  
زه مـديريت ،علـوم اجتمـاعي و    جامعه آماري شامل كليه اساتيد،متخصصان و مديران در حو

 200در اين پژوهش از روش نمونه گيـري تصـادفي اسـتفاده شـد و تعـداد      .فرهنگي مي باشند
پرسشـنامه بصـورت    157پرسشنامه در ميان نمونه مورد پژوهش توزيع شد كـه در ايـن ميـان    

  .كامل تكميل و به پژوهشگر عودت داده شد
  اندازه گيريابزار 

پرسشنامه مـذكور در  .اي بوده است  پرسشنامه بصورتدر اين مطالعه ا داده هابزار گردآوري 
  .گويه مي باشد 24گويه ها با  )مشخصات فردي و ب)دوبخش الف

  سواالت پژوهش
  آيا بالياي طبيعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است؟)1
  تهران تاثير گذار است؟آيا حوادث اجتماعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر )2
  آيا حوداث سياسي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است؟)3
آيا ضعف ساختار اقتصادي در گسترش حاشـيه نشـيني در كالنشـهر تهـران تـاثير گـذار       )4
  است؟
آيا ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شـهري در گسـترش حاشـيه نشـيني در كالنشـهر      )5

  ر گذار است؟تهران تاثي
آيا عدم حمايت و هدايت دولتي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گـذار  )6
  است؟

  فرضيات پژوهش
  .بالياي طبيعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 1
  .حوادث اجتماعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 2
  .حوداث سياسي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 3
  .ضعف ساختار اقتصادي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 4
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ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شهري در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهـران  )5
  .تاثير گذار است

تي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشـهر تهـران تـاثير گـذار     عدم حمايت و هدايت دول)6
  .است

 آزمون فرضيات

 جنس

 درصد تجمعي درصد اعتباري درصد فراواني 

 4.5 4.5 4.5 7 بدون جواب

 56.7 52.2 52.2 82 مرد

 100.0 43.3 43.3 68 زن

  100.0 100.0 157 جمع

 
نفر  82پژوهش نفر نمونه مورد  157همانگونه كه از جدول باال مشاهده مي شود از مجموع

درصد  52.2معادل  
.درصد بدون پاسخ مي باشند 4.5نفر  معادل  7درصد زن و  43.3نفر معادل 68مرد و   

 سن

اعتباريدرصد  درصد فراواني   درصد تجمعي

 2.5 2.5 2.5 4 بدون جواب

20-25 10 6.4 6.4 8.9 

26-34 66 42.0 42.0 51.0 

35-40 61 38.9 38.9 89.8 

سال به باال41  16 10.2 10.2 100.0 

  100.0 100.0 157 جمع

  
نفـر   10پژوهشنفر نمونه مورد  157همانگونه كه از جدول باال مشاهده مي شود از مجموع 

سـال،   34-26درصد در گروه سـني  42نفرمعادل  66،  25-20درصد در گروه سني  6.4معادل 
درصـد در گـروه    10.2نفـر معـادل    16سـال،   40-35درصد در گروه سني  38.9نفر معادل 61

 .مي باشندمعادل  درصد بدون پاسخ  2.5نفر  4و سال  41سني باالتر از 
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  1388 زمستان

 تاهل
 درصد تجمعي درصد اعتباري درصد فراواني 

 2.5 2.5 2.5 4 بدون جواب

 42.0 39.5 39.5 62 مجرد

 100.0 58.0 58.0 91 متاهل

  100.0 100.0 157 جمع

نفـر   62 پژوهشنفر نمونه مورد  157همانگونه كه از جدول باال مشاهده مي شود از مجموع
درصـد بـدون    2.5نفـر  معـادل    4و درصد متاهل  58نفر معادل 91درصد مجرد و 39.5معادل 
  .مي باشندپاسخ 

 

 تحصيالت
درصد اعتباري درصد فراواني  درصد تجمعي

 5.1 5.1 5.1 8 بدون جواب

 34.4 29.3 29.3 46 كارشناسي

 80.3 45.9 45.9 72 كارشناسي ارشد

 100.0 19.7 19.7 31 دكتري

  100.0 100.0 157 جمع

  
نفـر   46 پژوهشنفر نمونه مورد  157همانگونه كه از جدول باال مشاهده مي شود از مجموع 

ــادل ــادل  72درصــد داراي مــدرك كارشناســي،   29.3مع ــر مع ــدرك  45.9نف درصــد داراي م
درصـد   5.1نفـر  معـادل    8داراي مدرك دكتـري و  درصد 19.7نفر معادل  31كارشناسي ارشد،

 .بدون پاسخ مي باشند
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 1388 زمستان

  .بالياي طبيعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 1
  

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

1فرض  157 8.2293 1.32468 .10572 

 Test Value = 12 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

1فرض  -35.667 156 .000 -3.77070 -3.9795 -3.5619 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -(35.667محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
باليـاي طبيعـي در گسـترش حاشـيه نشـيني در      درصد مي توان قضاوت كرد كـه   99اطمينان 

  .كالنشهر تهران تاثير گذار است
  
  .حوادث اجتماعي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 2
  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

2فرض  157 8.5860 1.93829 .15469 

 Test Value = 12 

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Lower Upper 

2فرض  -22.070 156 .000 -3.41401 -3.7196 -3.1085 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -22.070(محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
حوادث اجتماعي در گسـترش حاشـيه نشـيني در    درصد مي توان قضاوت كرد كه  99اطمينان 

  .كالنشهر تهران تاثير گذار است
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  داليل حاشيه نشيني در كالن شهر تهران

75 

 

  سال اول
  سومپيش شماره 

  1388 زمستان

  .حوداث سياسي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 3
  

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

3فرض  157 8.4713 1.50026 .11973 

 Test Value = 12 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Lower Upper 

3فرض  -29.471 156 .000 -3.52866 -3.7652 -3.2922 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -29.471(محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
سياسـي در گسـترش حاشـيه نشـيني در     حوداث درصد مي توان قضاوت كرد كه  99اطمينان 

  .كالنشهر تهران تاثير گذار است
 

  .ضعف ساختار اقتصادي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است) 4
  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

4فرض  157 8.3121 2.15684 .17213 

 Test Value = 12 

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

4فرض  -21.424 156 .000 -3.68790 -4.0279 -3.3479 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -21.424(محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
ساختار اقتصادي در گسترش حاشيه نشيني  ضعفدرصد مي توان قضاوت كرد كه  99اطمينان 

  .در كالنشهر تهران تاثير گذار است
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ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شهري در گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهـران  )5
  .تاثير گذار است

  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

5فرض  157 7.9490 1.90073 .15169 

 Test Value = 12 

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

5فرض  -26.705 156 .000 -4.05096 -4.3506 -3.7513 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -26.705(محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
نظـام برنامـه ريـزي و مـديريت شـهري در       ضـعف درصد مي توان قضاوت كرد كه  99اطمينان 

  .گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است
  
عدم حمايت و هدايت دولتي در گسترش حاشيه نشيني در كالنشـهر تهـران تـاثير گـذار     )6
  .است

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error Mean

6فرض  157 12.8280 2.82430 .22540 

 Test Value = 18 

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

6فرض  -22.945 156 .000 -5.17197 -5.6172 -4.7267 

  :تفسير
و سـطح معنـي   )  156(با درجه آزادي ) -22.945(محاسبه شده ) t(با توجه به اينكه مقدار 

بنـابراين بـا   . بحراني جدول بزرگتر است فرض صـفر رد مـي شـود   ) t(از مقدار)   0.000(داري 
حمايت و هدايت دولتي در گسـترش حاشـيه    عدمدرصد مي توان قضاوت كرد كه  99اطمينان 

  .نشيني در كالنشهر تهران تاثير گذار است
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  1388 زمستان

  آزمون كندال جهت تعيين رتبه مولفه ها
 

 ميانگين رتبه مولفه
رتبه ها   

رتبه  عنوان مولفه
 مولفه

1فرض  5  بالياي طبيعي  2.64 

2فرض  6  حوادث اجتماعي   2.55 

3فرض  4  حوداث سياسي   3.37 

4فرض  1  ضعف ساختار اقتصادي   5.86 

5فرض  2  ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شهري  5.09 

6فرض  3  عدم حمايت و هدايت دولتي  4.93 

  
  خالصه و نتيجه گيري 

يابنـد بـه گونـه     كشـورهاي جهـان سـوم توسـعه مـي      نواحي شهري كه اكنون به سـرعت در 
آن  از  كشـورهاي جهـان سـوم يـا     مردم در. كشورهاي صنعتي تفاوت دارند چشمگيري با شهرهاي

هـم پاشـيده يـا بـه      سنتي توليد روستايي آنها از   شوند كه نظام هاي روي به شهرها كشانده مي
آنهـا ممكـن اسـت قصـد      .دهنـد  هاي شغلي بيشتري ارائه مـي  ي فرصتدليل آن كه نواحي شهر

داشته باشند فقط براي مدت نسبتاً كوتاهي به شهر مهاجرت كنند، بـا ايـن هـدف كـه پـس از      
كـه بـه دليلـي     اكثـراً   بعضي واقعاً برمـي گردنـد امـا    . گردند كسب پول كافي به روستاي خود باز

  . يابند اند، خود را مجبور به ماندن مي از دست دادهاجتماعات قبلي خود   موقعيتشان را در
  :اما با توجه به آزمون مولفه هاي مورد تحقيق مهمترين يافته هاي اين پژوهش عبارتند از

نفــر  68درصــد مــرد و  52.2نفــر معــادل 82پــژوهش نفــر نمونــه مــورد  157از مجمــوع -
 .باشند درصد بدون پاسخ مي 4.5نفر  معادل  7درصد زن و  43.3معادل
،  25-20درصد در گروه سـني   6.4نفر معادل  10پژوهشنفر نمونه مورد  157از مجموع  -

درصـد در گـروه سـني     38.9نفر معادل 61سال،  34-26درصد در گروه سني 42نفرمعادل  66
معـادل    2.5نفـر   4و سـال   41درصد در گروه سني باالتر از  10.2نفر معادل  16سال،  35-40

 .مي باشنددرصد بدون پاسخ 
نفـر   91درصـد مجـرد و   39.5نفـر معـادل    62 پـژوهش نفر نمونـه مـورد    157از مجموع -
  .مي باشنددرصد بدون پاسخ  2.5نفر  معادل  4و درصد متاهل  58معادل
درصــد داراي مــدرك  29.3نفــر معــادل 46 پــژوهشنفــر نمونــه مــورد  157از مجمــوع  -

ــادل  31درصــد داراي مــدرك كارشناســي ارشــد،  45.9نفــر معــادل  72 كارشناســي، نفــر مع
 .درصد بدون پاسخ مي باشند 5.1نفر  معادل  8داراي مدرك دكتري و درصد 19.7
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مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان ضعف ساختار اقتصادي مهمتـرين مولفـه تـاثير     -
  .ران شده استگذار در توسعه و گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر ته

مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان ضعف نظام برنامه ريـزي و مـديريت شـهري در     -
  .رتبه دوم تاثير گذاري در توسعه و گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران شده است

مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان عدم حمايت و هدايت دولتي در جايگاه سوم در  -
  .نشيني در كالنشهر تهران شده استگسترش حاشيه 

مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان حوداث سياسي در جايگـاه چهـارم در توسـعه و     -
  .گسترش حاشيه نشيني در كالنشهر تهران شده است

مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان باليـاي طبيعـي در جايگـاه پـنجم در گسـترش       -
  .شده است حاشيه نشيني در كالنشهر تهران

مطابق نظرات ارائه شده از سوي خبرگان حوادث اجتماعي در جايگاه ششـم در گسـترش    -
  .حاشيه نشيني در كالنشهر تهران شده است

  پيشنهادات
با توجه به نتايج بدست آمـده برخـي از مهمتـرين راهكارهـاي كـاهش حاشـيه نشـيني در        

  :كالنشهر هاي كشور به شرح زير مي باشد
  در جهت بهبود درآمد اقشار مختلف جامعه و توزيع عادالنه ثروتتالش دولت  -
  .ايجاد اشتغال از طريق اجراي طرح آمايش سرزمين در كل كشور -
  .كاهش تجمع صنعت و تجارت و يا گسترش صنعت در بخشهاي مختلف جغرافيايي -
  .خشهاافزايش امكانات آموزشي در مناطق محروم به ويژه گسترش آموزش عالي در اين ب -
  .حمايت بيش از پيش دولت از بخش كشاورزي و كشاورزان و دامداران -
  .تغيير از ساختار سياسي متمركز در چند كالنشهر به تمامي شهرها -
  .بهبود قوانين و مقررات شهري و اجراي قوانين سخت گيرانه تر در ايجاد مناطق زاغه نشين -
ي و روستايي در بازگشت به مـوطن اصـلي   حمايت دولت در بازگشت زاغه نشينان شهرستان -

  .خويش
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  منابع و ماخذ
: هاي روستايي و علـل و پيامـدهاي آن؛ نمونـه    مهاجرت) 1380(ابراهيم زاده، عيسي -

  ، نشريه تحقيقات جغرافيايي بهار استان سيستان و بلوچستان
انديشـه حـوزه،   ، نشريه ها ها و راه حل ريشه: نشني حاشيه) 1379(احمديان، محمد علي -

  .44و  43شماره 
نشيني، مطالعه مـوردي   نگرشي از درون به پديده حاشيه) 1381( پارسا پژوه، سـعيد  -

  .بخشي ، انتشارات علوم بهزيستي و توان6فصلنامه رفاه اجتماعي، شمارة  اسالم آباد كرج،
شرايط  ديدگاه هاي نظري، با نگاهي به: آلونك نشيني در ايران) 1387(پيران، پرويـز  -

  .87-88اقتصادي، -، مجله اطالعات سياسيايران
، ترجمه مصـطفي  مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توسعه) 1367(تودارو، مايكل -

  .چاپ اول  المللي كار، سرمدي، تهران، دفتر بين
  .نور انتشارات دانشگاه پيام  تهران، شناسي شهري، جامعه) 1374( عباس توسلي، غالم -
، 6فصلنامه رفاه اجتماعي، شمارة  چالش جهاني فقر شهري،)1381( ر، مهردادپو جواهري -

  .بخشي انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان
، جامعه، اجتماع محلي و طبيعـت انسـان  : شناسي شهري جامعه)1377 ( ديكنز، پيتر -

  ترجمه حسين بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي
اصفهان، دانشگاه اصفهان و سـازمان سـمت،    شناسي شهري، معهجا) 1381(رباني، رسول  -

  .چاپ اول
  .، انتشارات دانشگاه شيرازحاشيه نشيني) 1369( زاهد زاهداني، سعيد -
، تهـران  شناسـي انحرافـات   جامعه: شناسي اجتماعي آسيب)1376(الـه  ستوده، هدايت -

  انتشارات آواي نور
  .، تهران، انتشارات سمتجغرافياي شهريديدگاه هاي نو در )1379( شكويي، حسين -
هـاي خـودرو    گيـري و دگرگـوني، سـكونتگاه    فرآيند شكل) 1381( شيخي، محمد -

  .، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شمارة هشتمشهر تهران پيرامون كالن
  .منوچهر صبوري، نشر ني، چاپ سوم: ، مترجمجامعه شناسي) 1383( گيدنز، آنتوني -
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