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: مطالعه موردي(  حاشيه نشيني و تاثير آن بر امنيت شهرهاي مرزي
  )شهرهاي مرزي حوزه استحفاظي هنگ نهبندان

  

 ۱سليمان اژگان
  ) دافوس ( كارشناس ارشد فرماندهي و مديريت 

، Email: solaiman.52@gmail.com  

  
  :چكيده

گسترش سكونت گاه هاي غير رسمي با گسترش آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد، سرقت، قاچاق و ساير جرائم ارتباط 
گاه  سكونت . است... افزايش اين سكونت گاه ها نيز تابعي از فقر، افزايش قيمت اجاره مسكن، نرخ بيكاري و . مستقيم دارد

افراد ساكن در اين  . تهديدي براي ساكنين خود محسوب مي گردندهاي غير رسمي  بدليل عدم ايمني در ساخت هميشه 
اين افراد به دليل . گاه ها، هم خود در معرض انواع ناامني ها قرار دارند و هم تهديدي براي جامعه محسوب مي گردند سكونت

انواع فساد اجتماعي مي انزواي اجتماعي، عقده هاي دروني، فقر مالي و ضعف فرهنگي در درون خود به باز توليد جرم و 
در ارتباط  با ميزان احساس امنيت در مناطق حاشيه اي حاضر در راستاي تبيين ميزان احساس امنيت شهروندان  .پردازند

به منظور انجام  .استان خراسان جنوبي تدوين گرديده و براي اين منظور گويه ها و سواالتي مطرح گرديدشهرهاي مرزي 
بدين صورت كه پس از . اي و پر نمودن پرسشنامه در مناطق مرزي استفاده شده استلعه كتابخانهتحقيق حاضر از روش مطا

ي مرتبط با حاشيه نشيني بر روي ميزان امنيت در شهرهاي مرزي هنگ ها شاخصيربط ذي ها سازماني اطالعات از آورجمع 
ي در پرسشنامه بر اساس سواالتهر يك از اهداف  يبرايابي قرار گرفت و ارزمورد ) سربيشه، نهبندان، درح(مرزي نهبندان 
براي . يني و گنجانده شدبيش پ) خيلي كم – ۵كم  -۴متوسط  - ۳زياد  -۲خيلي زياد  -۱) (۲۰۰۸بقايي، (طيف ليكرت 
نمونه پرسشنامه به صورت موردي محاسبه گرديد  ۲۰براي ) ۲۰۱۰نصيري، (كرونباخ آلفا پرسشنامه، آزمون  پاياييحصول از 

  بدست آمد و در نتيجه براي تحقيق حاضر ضريب پايايي مناسبي بود ۰.۸۵نتيجه آن برابر با  كه
يه ها به ميزان قابل توجهي پايين بوده، كه در اشنتايج نشان مي دهد كه ميزان احساس امنيت شهروندان در ارتباط  با ح. 

به ساكنان اين مناطق به   الزمحاشيه ها و آموزشهاي  ميان زنان درصد باالتري را نشان مي دهد، كه بايد با توانمند سازي
  . اجتماعي، كالبدي و فرهنگي آنها مبادرت ورزيدامنيت 

  
  امنيت اجتماعي، استان خراسان جنوبي حاشيه نشيني، احساس امنيت،   :كلمات كليدي

   

                                                           
1  email@solaiman.52@gmail.com ودانشگاه علوم انتظامي ،شماره تماس .كارشناس ارشد دافوس :ويسنده مسئول ن-   
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  :مقدمه
در حاشيه تمام شهرهاي بزرگ  از طرفي و آمارها نشان مي دهد كه بيش از نيمي از مردم جهان در شهرها زندگي مي كنند

عديده اي در دنيا سكونت گاه هاي غير رسمي و حاشيه نشينان وجود دارند و مديران شهري اين كالن شهرها با مشكالت 
حاشيه نشيني پديده اي است كه مي تواند جامع همه مفاهيم و اشكال پديده فقر باشد . روبه رو هستند مواجهه با آنان
مي تواند در قالب تعاريف بد مسكني قرار بگيرد، اما منحصر به ويژگي هاي محدود اين پديده نمي . خود فقر نيستدرحاليكه 
مي تواند خصوصيات اجتماعي يك جامعه ناهنجار را در قالب رفتارهاي مردمي و گروهي و انبوهي از فشارهاي مسلط . باشد

مي تواند نوعي قانون شكني و تصرف عدواني زمين باشد، اما . هم نيست اقتصادي و اجتماعي داشته باشد، يك جامعه نابهنجار
منحصر به فرد و داراي شناسنامه حياتي مجزا دانست كه  بلكه حاشيه نشيني را بايد پديده خاِص. عين قانون شكني هم نيست

بويژه كشورهاي در حال  اجتماعي شهري و روستايي كشورها و- برآيندي از همه نابرابري هاست كه جهت دو قطب اقتصادي
حاشيه نشينان كساني هستند كه در شهر سكونت دارند ولي به علل و . توسعه به وقوع پيوسته، رشد نموده و اثر گذاشته است

عابدين در (عواملي نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر شوند و از خدمات شهري بهره مند گردند 
  ).۱۳۷:۱۳۶۴كوش، 
تند ولي طور كلي مفهوم حاشيه نشيني به معناي اعم شامل تمام كساني است كه در محدوده هاي اقتصادي شهر ساكن هس به

  .جذب اقتصاد شهر نشده اند 
فقر اقتصادي و عدم دسترسي مهاجران به مشاغل متعارف رسمي شهري . حاشيه نشيني زاييده رشد شهرنشيني ناهمگون است

هايي را براي زندگي برگزينند كه اغلب فاقد هرگونه تسهيالت شهري هستند و عمدتاً غير قانوني و موجب مي شود آنان مكان 
اين مناطق بيش از ساير مناطق شهر مخفيگاه انواع فعاليت هاي غير قانوني است و اغلب با . خارج از ضوابط ساخته مي شوند

  .جرائم بيشتري نسبت به مناطق درون شهر روبه رو هستند
نشيني و اسكان غير رسمي، مساله اي گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقي بر بقاي باز توليد و بسط آن وجود دارد كه  حاشيه

صرافي، (حاكي از عدم كفايت راه حل ها و سياست هاي متداول شهر است و رهيافت ها و اقدامات نويني را مي طلبد 
۵:۱۳۸۱.(  

سوابق قومي، فرهنگي متفاوت مهاجران در حاشيه و عدم وجود حريم خصوصي -فقر: اننداز آنجاييكه حاشيه نشني با عوارضي م
پوچي و بي ارزشي، بي هويتي، حقارت، سرخوردگي و عدم : در ارتباط است، موجب بروز ويژگي هاي منفي شخصيتي مانند

وز انواع بزهكاري هايي از جمله اعتياد، توانايي در بروز احساساتي مانند خشم مي گردد و خود مي تواند يكي از عوامل اصلي بر
پس با توجه به نقش پر رنگ حاشينه نشيني در برنامه ريزي هاي امنيتي، زيبا سازي و . برخوردهاي فيزيكي و سرقت شود

  .)۱۴۵-۱۳۵:۱۳۸۹لطفي و ديگران،( كاهش جرم و جنايت توجه به آن توسط مديران شهري ضروري به نظر مي رسد 
فرهنگي از جرم خيزترين مناطق شهري - دهد كه مناطق حاشيه نشين به دليل بافت ناهمگون اجتماعيتحقيقات نشان مي 
از ديدگاه برنامه ريزي . نام مي برند» جزيره آسيب«از اين رو است كه از مناطق حاشيه نشين به عنوان . محسوب مي شوند

يزي، هدايت، كنترل و بدون رعايت مقررات شهري، حاشيه نشيني به توسعه شهري اطالق مي شود كه بدون برنامه ر
  .شهرسازي توسط مردم ايجاد مي شود

مجازاتي براي آن تعيين شده باشد و نوعي آسيب يا خسارت را همراه داشته  ،جرم، به هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون
تيجه پيدايش شهرنشيني و تشديد جرائم شهري، آن بخش از ناهنجاري هاي اجتماعي اند كه در ن. باشد، اطالق مي شود

راي جامعه شهري مي مشكالت ناشي از آنها پديدار گشته و در سطوح مختلف خود موجب آسيب هاي ساختاري و كاركردي ب
  .اد پژوهشگران حاشيه شهرها بيش از ديگر مناطق زمينه ساز گسترش جرم زايي استبه اعتق. شوند
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د را در شهرهاي بزرگ مرتكب مي شوند براي فرار از قانون به حاشيه ها پناه مي در مواردي مجرمان پرونده هايي كه جرم خو
برند و چون نظارت قومي در اين بخش ها كمتر مشاهده مي شود، متخلفان و مجرمان به راحتي محيط زندگي مردمان ساكن 

معضل محسوب شده و از مناطق اصلي با توجه به اينكه حاشيه نشيني از سويي . در اين مناطق را با ناامني مواجه مي كنند
وقوع جرم در شهرها شناخته مي شود و از سويي ديگر بر اساس قانون، افراد ساكن در اين مناطق نيز بايد از حقوق شهروندي 
كافي برخوردار باشند و به اندازه ديگر شهروندان، حق حيات در محيطي سالم و دور از خطر را داشته باشند، وظيفه مسئوالن 

اي زدودن اين مناطق از حضور مجرمان حرفه ايي، همچنين آموزش و آشنايي مردم اين مناطق با حقوق خود سنگين تر بر
  .است 

  :بيان مسئله
چرا كه در اين . رشد حاشيه نشيني در كشور ما بخصوص در كالن شهرها تهديد جدي براي امنيت اجتماعي بشمار مي رود

جتماعي به راحتي انواع بزهكاري ها و كژ رفتاري ها و آسيب هايي را شاهد هستيم كه مناطق به جهت عدم نظارت و كنترل ا
همچنين در مناطق حاشيه . در نتيجه همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند و امنيت اجتماعي را تهديد مي نمايند

تعدادها و توانمندي ها را از افراد سلب نشين با توجه به فقر جمعيت، فقر فرصت تحصيل و مطالعه و كالً فقر فرهنگي، رشد اس
مي نمايد و موجب اختالف در سطح درآمد و فرهنگ مي شود كه از علل عمده پريشاني خانواده ها و بزهكاري در فرزندان 

  .است
هنگ نهبندان از جمله سربيشه، نهبندان و شهر جديد درح با توجه به موقعيت آنان و وجود مرز حوزه شهرهاي مرزي  

مشترك با كشور جرم خيز و حادثه خير افغانستان و اشتغال بسياري از اقشار ضعيف و كم درآمد به كارهاي غير قانوني و بر 
وده است بطوريكه اگر به وضعيت اقتصادي و اجتماعي اساس افزايش جمعيت در چند سال اخير، از موقعيت خاصي برخوردار ب

. اين اقشار رسيدگي نشود در حجم بسيار وسيعي در چند سال آينده شاهد بزهكاري و ازدياد جرائم در اين شهرها خواهيم بود
محالت به رشد سريع جمعيت و اختالط قوميت هاي مختلف در اين حاشيه ها مي باشد كه نگراني هايي را براي ساكنان اين 

لذا در اين تحقيق در نظر است ميزان تاثير حاشيه نشيني برامنيت شهرهاي مرزي حوزه هنگ نهبندان . وجود آورده است
  .ازديدگاه ساكنين شهرها مورد بررسي قرارگيرد

  :اهميت و ضرورت موضوع
كي از مهمترين معضالت اجتماعي با توجه به وضعيت كنوني جامعه شهري ايران، پديده حاشيه نشيني يا اسكان غير رسمي ي

اقتصادي ناشي از علل ساختاري مانند نابرابري در فرصت ها، توزيع منابع، - در تبيين كلي اين پديده اجتماعي. شهري است
ثروت و درآمد جامعه مي باشد كه در فرآيند رشد و توسعه به شكل هاي عدم تعادل منطقه اي، شهري و روستايي ظهور كرده 

  .است
، .... جه به فقر باال و ميزان اميد به زندگي پايين، اختالط مردم با فرهنگ ها و آداب مختلف، عدم نظارت مستمر قانوني وبا تو

به عنوان ) هنگ مرزي نهبندان(بررسي اين موضوع در قالب يك پژوهش در رابطه با شهر هاي مرزي استان خراسان جنوبي 
ا رشد جمعيتي در چند سال اخير روبرو شده است و به تبع ميزان جرائم و يكي از نقاط جرم خيز اما كنترل شده كه ب

  .بزهكاري در آن تا حدي افزايش يافته، الزم و ضروري مي نمايد
  :مباني نظري

اصطالح حاشيه نشيني با . در فرهنگ عميد، حاشيه در لغت به معني كنار هر چيز و كنايه از كسان و اطرافيان آمده است
مارشال كلينار معتقد است . اسكان غير رسمي، سكونتگاه هاي خودرو و زاغه نشيني تقريباً مترادف است تعابيري همچون

نوع معيشت رايج در حاشيه از نسلي به نسل . حاشيه، فرهنگ مخصوص به خود را دارد و اين فرهنگ يك شيوه زندگي است
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رهنگ حاشيه نشيني بازتاب شيوه زندگي طبقات پايين ف. ديگر منتقل مي شود و معموالً داراي فرهنگ مخصوص به خود است
  .داست كه معموالً به عنوان فرهنگ فقر شناخته مي شو

به موازات جمعيت شهري، ميزان جرائم باال . صاحب نظرات معتقدند ميزان جرائم شهري با درجه توسعه شهري در رابطه است
مترادف با حضور جرم، ) از ويژگي هاي بارز شهر(تحرك معيت  به نظر رابرت پارك، تراكم و). ۱۰۲:۱۳۶۵شكويي، (مي رود 

رشد شهرها مساوي است با جايگزين روابط غير . طالق و اختالف رواني است و شاخص مناسب اندازه گيري آن آنومي است
  .مستقيم و ثانوي به جاي روابط مستقيم و چهره به چهره
بي سازماني است، بخصوص به واسطه خللي كه به زندگي خانوادگي و روابط بر پايه نظريه پارك، شهر بهترين مكان براي ظهور 

شهر مملو از جمعيت و  -۱: پارك و همكاران وي دست يافتند كه. همسايگي يعني به پاسداري عادت و سنن وارد مي آورد
 -۴. شهر بسيار زياد است فاصله طبقاتي در -۳. جامعه شهري فاقد نظام اجتماعي همگون و يگانه است - ۲. تنوع فرهنگي است

  .در شهر ميزان جرائم باالست - ۵شهر از نرخ باالي مهاجرين برخوردار است و 
جمعيت . مطالعه برنارد لندر نشان مي دهد كه در مناطق داراي جمعيت ناپايدار، ميزان بي سازماني اجتماعي بيشتر است

  .ناپايدار از ويژگي هاي مناطق حاشيه نشيني است
به اعتقاد . كدان و منجم بلژيكي به كمك اعداد و ارقام، همبستگي و ارتباط محيط جغرافيايي و جرم را نشان دادكتله، فيزي

وي، جرائم ارتكابي در يك جامعه و نوسانات متناوب آن مانند يك تابع رياضي وابسته به تغييرات شرايط اقتصادي و اجتماعي 
جنايت بسيار بيشتر است اين واقعيت از آنجا نشات مي گيرد كه در شهرها زمان و مكان است در مناطق شهري ميزان جرم و 

به هر حال مهاجرت افراد از روستا به . در مقايسه با روستا اجناس و كاالهاي بسيار بيشتري براي فروش و سرقت وجود دارد
اجتماعي در انزوا است، مزيد بر  شهر در دهه هاي اخير براي امرار معاش و زندگي در مناطقي كه جرم خير بوده و از لحاظ

و در حقيقت امروزه جرم بيشتر در جوامعي پديدار مي گردد ) ۲۰۰۷، كوزنز، ۱۹۹۵استوز ( علت بوده تا نرخ جرم افزايش يابد 
براي افراد كم درآمد ). ۲۳۲:۲۰۰۷كوزنز، (كه اختالف طبقاتي شديد و ناهمگوني ثروت و كيفيت زندگاني وجود داشته باشد 

اين افراد براي امرار معاش و پيدا كردن يك نوع . تمايل به جرم را افزايش مي دهد...) اختالف طبقاتي و( چنين عواملي هم، 
با توجه به وضعيت كنوني  در اين بين، نواحي شهري، از كنت. وجهه اجتماعي و بدست آوردن كاال به جرم روي مي آورند

در تبيين . اسكان غير رسمي يكي از مهمترين معضالت اجتماعي شهري استجامعه شهري ايران، پديده حاشيه نشيني يا 
اقتصادي ناشي از علل ساختاري مانند نابرابري در فرصت ها، توزيع منابع، ثروت و درآمد جامعه مي -كلي اين پديده اجتماعي

  .كرده است باشد كه در فرآيند رشد و توسعه به شكل هاي عدم تعادل منطقه اي، شهري و روستايي ظهور
بررسي ويژگي هاي جوامع اسكان غير رسمي و حاشيه اي نشان مي دهد كه اين جوامع يا از مهاجرين تهيدست روستايي و يا 
اقشار محروم شهري مي باشند و عل رغم اين كه محالت حاشيه نشين هر يك ويژگي هاي منحصر به فردي دارند ولي در 

  .اجتماعي گسترده مشابهندبرخي خصوصيات از جمله فقر و آسيب هاي 
حاشيه نشيني در ايران بر اساس داليل بيشماري اكنون يك معضل ملي محسوب شود كه با ادامه روند فعلي بي شك به يك 

ابعاد معضالتي كه حاشيه نشيني باعث نشو و نماي آنها شده است، بسيار فراتر از عدم هماهنگي . فاجعه ملي منجر خواهد شد
حاشيه نشينان اغلب متشكل از مهاجران روستايي هستند كه از روستا به شهر روي آورده اند . هرهاستدر بافت فيزيكي ش

آسيب هاي اجتماعي و سهم بااليي از . عمدتاً حامل خصلت هاي اجتماعي هستند كه با خصايص جامعه شهري سنخيتي ندارد
دليل عدم تطابق هنجاري و نائل نشدن به يك شناخت  وقوع جرم و جرائم در كشور به حاشيه نشينان اختصاص يافته است، به

جامع از حاشيه نشينان و همچنين سطح نازل معيشت اقتصادي اين طبقه، يك نوع انحرافات نهادينه شده در كنش بسياري از 
  .هستندآنها به چشم مي خورد، قاچاق مواد مخدر و جنايت هاي مبتني بر هيچ نگاري ارزش هاي جامعه از موارد قابل ذكر 
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فقر و آسيب هاي اجتماعي موجود و پيش روي ساكنان حاشيه ها باعث بوجود آمدن عدم احساس امنيت و آرامش در نزد 
در نتيجه عدم رعايت قانون و بي توجهي به آن از طرف برخي از ساكنان و افراد وارد شده به اين مناطق (ساكنان اين محله ها 

گسترش ناامني مي تواند به رواج بي نظمي اجتماعي مدد . گشته است) ر اين مناطقو وجود افراد با فرهنگ هاي مختلف د
، خشونتي كه ضد )۸۲:۱۹۷۰بشلز، (برساند و اين خود سبب ساز آن چيزي است كه جي بشلز آن را خشونت مي نامد 
). ۱۳۸۳: ۱۸۰-۱۹۹هن، رباني و افشار ك(اجتماعي است و خود موجب اختالل مجدد و تشديد شده در نظم اجتماعي مي شود 

بنابراين و با توجه به فقر باال و ميزان اميد به زندگي پايين، اختالط مردم با فرهنگ ها و آداب مختلف، عدم نظارت مستمر 
هنگ مرزي (، بررسي اين موضوع در قالب يك پژوهش و در رابطه با شهر هاي مرزي استان خراسان جنوبي .... قانوني و
يكي از نقاط جرم خيز اما كنترل شده كه با رشد جمعيتي در چند سال اخير روبرو شده است و به تبع به عنوان ) نهبندان

  .ميزان جرائم و بزهكاري در آن تا حدي افزايش يافته، الزم و ضروري مي نمايد
  :روش تحقيق

بدين . رزي استفاده شده استم شهرهاياي و پر نمودن پرسشنامه در به منظور انجام تحقيق حاضر از روش مطالعه كتابخانه
ي مرتبط با حاشيه نشيني بر روي ميزان امنيت در ها شاخصيربط ذي ها سازماني اطالعات از آورصورت كه پس از جمع 

ي در سواالتي هر يك از اهداف برايابي قرار گرفت و ارزمورد ) سربيشه، نهبندان، درح(شهرهاي مرزي هنگ مرزي نهبندان 
يني و بيش پ) خيلي كم – ۵كم  -۴متوسط  -۳زياد  -۲خيلي زياد  -۱) (۲۰۰۸بقايي، (ف ليكرت پرسشنامه بر اساس طي

روايي تحقيق با مطالعه متون و منابع علمي و مشخص نمودن شاخص هاي هر كدام از ابعاد واستفاده از نظر . گنجانده شد
كرونباخ ابتدا يك آزمون مقدماتي انجام، تعداد  كارشناسان انجام گرفت وجهت بررسي پايايي پرسشنامه از روش آزمون آلفاي

بدست %۸۵توزيع وپس از جمع آوري با استفاده آزمون الفاي كرونباخ ضريب آن معادل  ده پرسشنامه خارج از جامعه آماري
سربيشه، (جامعه آماري مورد بررسي حاشيه نشينان شهرهاي مرزي هنگ مرزي نهبندان . آمد كه اعتبار الزم را داشت 

با در نظر گرفتن وقت و (و روش نمونه گيري تصادفي ) ۲۰۱۰نصيري، (بودند كه با استفاده از فرمول كوكران ) نهبندان، درح
بقايي، ( Spss v19ي آمارنرم افزار  كمك با، ها هپرسشناميل تكمپس از . نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند ۹۷) هزينه
ي كااز آماره  ها دادهيل تحليه و تجزي براي، مركزي ها شاخصيفي و توصيري از آمار گي و با بهره بنداطالعات طبقه  )۲۰۰۸
يرمن اسپي همبستگو جهت تعيين ميزان همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته ضريب ) ۲۰۰۶همت زاده، (اسكوئر

  .  استفاده شد) ۲۰۰۶همت زاده، (
  :حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي

هر نقطه شهري كه فاقد استانداردهاي خدمات و زير ساخت هاي شهري . حاشيه نشيني در اصل همزاد شهرهاي امروزي است
طبيعي است كه . شود از جمله مسكن، زير ساخت ها، معابر، خدمات آب، تلفن و فاضالب باشد، به اصطالح حاشيه خوانده مي
مدل درآمدي بيشتر . ساكنين اين نواحي از حقوق شهروندي و از تمامي امكانات زندگي در يك شهر بزرگ محروم مي مانند

تنها راه هايي است كه ... تكدي گري، دست فروشي، گرايش به اعمال خالف قانون و. هنجار استه حاشيه نشينان كاذب يا ناب
انطباق و سازگاري در حاشيه شهرها بسيار پايين است و مردمي كه از . زندگي به آن متوسل مي شوند بيشتر آنها براي گذران

فرهنگ هاي متفاوت و نگرش هاي متفاوت مجبور به زندگي در حاشيه شهرهاي بزرگ شده اند، اغلب نه با تفاهم بلكه با 
امنيت را تجربه نمي كنند و نمي توانند از نظر شغلي، يعي است كه آنها احساس دتخاصم در كنار يكديگر زندگي مي كنند و ب

كاري و خانوادگي آرامشي احساس كنند و در ادامه اينكه طبيعي است كه خانواده و فرزندان بيشترين آسيب ها را در حاشيه 
وانان ساكن كودكان و نوج). ۵۴:۱۳۸۶صديق سروستاني، ( شهرها مي بينند و حتي گاه نمي توانند هويت خود را حفظ كنند 

. گاه هاي غير رسمي اغلب منفعل هستند و نمي توانند در مواجهه با مشكالت اعتماد به نفس كافي داشته باشند اين سكونت
آرزوها و اميال سركوب شده آن ها و رسيدن به زندگي ايده آل در سراب مهاجرت به شهرهاي بزرگ و تمايل به كسب 
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پيوند خانوادگي در اين . تواند بسيار خطرناك و منتج به نتايج بسيار منفي شودموفقيت هاي يك شبه در ذهن جوانان مي 
كه اين قشر اغلب كارگر با دستمزدهاي بسيار پايين هستند، ناچارند براي كسب  از آنجايي. خانواده هاي نيز بسيار ضعيف است

زمان پيوند هاي خانوادگي شان كم رنگ و درآمد كافي ساعت هاي طوالني كار كنند و به اين ترتيب اندك اندك و در طول 
كم رنگ تر مي شود و آسيب هاي ناشي از آن گريبانگير خانواده خواهد شد، گاه حتي كودكان و نوجوانان تبديل به نيروي كار 
 مي شوند و پديده كودكان كار و خياباني كه هم اكنون در بسياري از كالن شهرها با آن مواجه هستيم در واقع از حاشيه

طبيعي است كه مشكالت حاشيه نشينان محدود به جمعيت خودشان نمي شود و تمام بدنه جامعه را . شهرها نشات مي گيرد
به ويژه در كالن ). ۹۲همان منبع، ( در بر مي گيرد زيرا جامعه به صورت يك شبكه است و تمامي ابعاد آن به هم مربوط است 

ر كالن شهرها انجام وظايف شهروندي توسط تمام شهروندان مي توان مشكالت شهر ها اين مشكالت دوچندان مي شود زيرا د
حال با ناديده گرفتن جمعيت حاشيه نشين در حومه شهرها در . را حل كند و به صورت زنجيره وار همه به هم مربوط شوند

ي جامعه تسري پيدا مي واقع شهر چشم خود را روي دزدي، تكدي گري و كالهبرداري بسته است و اين آسيب ها در تمام
به عبارت ديگر حاشيه نشيني يكي از بسترهاي وسيع ناهنجاري هاي گوناگون است كه مي تواند جامعه را با بحران هاي . كند

متعددي رو به رو كند افزايش سرقت، قتل، فروش مواد مخدر، دست فروشي، زنان خياباني، كودكان كار و مواردي از اين دست 
هر چند نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه . توجهي به حاشيه كالن شهرها و مديريت آنهاست در واقع حاصل بي

افزايش حاشيه نشيني بارزترين نشانه فقر در جوامع است و هر قدر فقر بيشتر شود زنگ خطر جرائم و آسيب هاي اجتماعي 
  . ناشي از آن بيشتر مي شود

غير رسمي به عنوان بارزترين نماد فقر شهري كشورهاي در حال توسعه كه بدنبال  گسترش روز افزون زاغه نشيني و اسكان
تحوالت ساختاري و بروز مشكالت اقتصادي و اجتماعي همچون رشد جمعيت، رشد شهرنشيني و مهاجرت هاي روستايي لجام 

د فرآيند جهاني شدن پس از گسيخته در شهرهاي مختلف جهان، به ويژه كشورهاي در حال توسعه نمايان شده است، دستاور
امروزه با توجه به شهري شدن آينده جهان اين پديده به عنوان چالشي جدي فراروي اين . جنگ جهاني دوم محسوب مي شود

پور احمد و . ( كشورها قرار گرفته است و پايداري جهاني را از ابعاد مختلف با محاالت و ناممكن هايي مواجه ساخته است
  .)۵:۱۳۸۹ديگران، 

آمارها نشان مي دهد بخش عمده اي از جرائم و آسيب هاي اجتماعي شهرها با محالت حاشيه نشين در ارتباط است و ضريب 
حال اين سوال پيش مي آيد كه چه عواملي باعث تشديد آسيب هاي اجتماعي در محالت . امنيت اجتماعي پاييني را داراست

  حاشيه نشين مي شود؟
جزئي از شهرها مي دانيم كه بافتي مشترك با شهرها پيدا كرده اند ولي حاشه ها اغلب داراي  گرچه امروزه حاشيه ها را

مناطقي كه به گفته برخي جامعه . فرهنگ ناباروري هستند و همچنان به مناطق جرم خيز و مشكل زا تبديل مي شوند
يت كه زاييده اين فرهنگ است، نه تنها شناسان، فرهنگ فقر يا فقر منطقه اي مشخصه اصلي اين مناطق است و جرم و جنا

تهديدي عليه ساكنين خود بشمار مي رود، بلكه نگراني ساكنين شهرها را نيز برانگيخته است و امنيت اجتماعي را از هر نظر 
سو و افزايش  با توجه به رشد حاشيه نشيني و كمرنگ شدن مرز حد فاصلي ميان شهرها و حاشيه ها از يك. تهديد مي كند

امني در اين مناطق از سوي ديگر، اين سوال مطرح مي شود كه اوالً چه عواملي در وقوع جرائم و نهايتاً پايين بودن امنيت نا
اجتماعي در اين مناطق دخيل است و ثانياً از چه طرقي مي توان به حذف نقاط حاشيه نشين و باال بردن ضريب امنيت 

  .اجتماعي اقدام نمود
بنابراين نه مي توان به اميد حل . عام آن، بر اثر بازتاب فضاي اسكان غير رسمي، ناپايدار شده استتوسعه شهري در معناي 

. پاسخگوي آن بود» اينجا و آنجا« خود به خودي اين مساله آن را رها كرد و نه با برخورد مقطعي، گزينشي و پراكنده كاري در 
جيده خود شوقي براي گسترش مساله باشد و در نتيجه به دنباله همچنين اين احتمال نيز وجود دارد كه مداخله هاي نسن
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پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي گوياي وجود موانع ساختاري و . روي از اتفاقات و نه هدايت و كنترل آنها ختم شود
ر به جابجايي خدمات رساني الزم مرتبط با آن براي اقشار كم درآمد شهري در سطح كالن است، كه حوادث غير مترقبه منج

همچنين در سطح خرد نيز، ضعف مديريت شهري . نيز آن را حادتر مي سازد) مانند جنگ و خشكسالي(هاي ناگهاني جمعيت 
، وجود منافع نامشروع گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ محلي و برخوردهاي غير قانونمند )به ويژه در هدايت، نظارت و كنترل( 

واقعيت اين است كه انتقال ناگهاني بسياري از ساكنان . ها، مساله را تشديد كرده است گاه در پذيرش يا رد اين سكونت
گاه هاي غير رسمي از شيوه معيشت سنتي و رسمي روستايي به معيشت نامشخص و نويني كه تمهيدات الزم و  سكونت

گاه هاي ناپايداري  را به سكونت متناسب شهرنشيني، در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي، فراهم نيست، آنها
عالوه بر اين، مساله بالتكليفي . كشانده است كه به منظور جاي پا يافتن در شهر و به اميد طي دوره گذار، انتخاب شده اند

موجب ) ساكنان را دائم در خطر تخريب، تخليه و تعرض رسمي نگاه مي دارد( گاه ها از نظر قانون  بسياري از اين سكونت
امري كه . س نااميدي و عدم امنيت خانوارها و مانع تالش، مشاركت اجتماعي و همبستگي آنها با جامعه شهري استاحسا

هيات وزيران جمهوري اسالمي ( در بردارد ) حتي براي نسل هاي آتي آنها و محيط هاي مجاور(پيامدهاي نامطلوب فرهنگي 
طرف ديگر همچنانكه گفته شد در بسياري شهرها به خصوص  از). ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ه  ۲۹۲۷۱ت  ۴۴۸۳ايران مصوبه شماره 

شهرهاي بزرگ مجرمان شهري براي فرار از قانون به حاشيه ها پناه مي برند كه اين خود بر شدت نا امني و احساس عدم 
  .امنيت ساكنان مي افزايد

نفر خانه بسازند، كه هزينه آن بالغ بر ميليون  ۶۷۰سال آينده براي  ۱۵بنابر پيش بيني سازمان ملل شهرهاي جهان بايد طي 
ميليارد دالر خواهد بود، كه مبلغي بس هنگفت است اما با تدابير سازمان هاي بين المللي و كشورها مي توان آن را تامين  ۲۹۴
ت منفي معضل و مشكل اصلي كه باعث بوجود آوردن تاثيرا. ، اما مشكل فراتر از پول است)۳:۱۳۸۹پور احمد و ديگران، ( كرد 

از لحاظ رواني بر ساكنان حاشيه ها گشته و در تشديد ناامني و بروز جرائم نقش بسزايي دارد اين است كه حاشيه نشينان 
پور احمد و ( توسط دولت ها، سياستمداران، رسانه ها و حتي بيشتر افراد جامعه مورد اغفال و بي احترامي قرار مي گيرند 

مينه بروز جرائم و ناامني توسط مجرمان را فراهم ساخته و بر ساكنان از لحاظ رواني اثرات ، كه اين خود ز)۳:۱۳۸۹ديگران، 
  .منفي مي گذارد

چرا كه در اين . رشد حاشيه نشيني در كشور ما بخصوص در كالن شهرها تهديد جدي براي امنيت اجتماعي بشمار مي رود
بزهكاري ها و كژ رفتاري ها و آسيب هايي را شاهد هستيم كه  مناطق به جهت عدم نظارت و كنترل اجتماعي به راحتي انواع

  .در نتيجه همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند و امنيت اجتماعي را تهديد مي نمايند
همچنين در مناطق حاشيه نشين با توجه به فقر جمعيت، فقر فرصت تحصيل و مطالعه و كالً فقر فرهنگي، رشد استعدادها و 

را از افراد سلب مي نمايد و موجب اختالف در سطح درآمد و فرهنگ مي شود كه از علل عمده پريشاني خانواده  توانمندي ها
  .ها و بزهكاري در فرزندان است

شهرهاي مرزي هنگ مرزي نهبندان از جمله سربيشه، نهبندان و شهر جديد درح با توجه به موقعيت آنان و وجود مرز 
دثه خير افغانستان و اشتغال بسياري از اقشار ضعيف و كم درآمد به كارهاي غير قانوني و بر مشترك با كشور جرم خيز و حا

اساس افزايش جمعيت در چند سال اخير، از موقعيت خاصي برخوردار بوده است بطوريكه اگر به وضعيت اقتصادي و اجتماعي 
زهكاري و انجام كارهاي خالف قانون و شرع در اين اقشار رسيدگي نشود در حجم بسيار وسيعي در چند سال آينده شاهد ب

رشد جمعيت در اين شهرها موجب ايجاد مناطقي با عنوان مناطق حاشيه نشين و اسكان غير رسمي . اين شهرها خواهيم بود
گشته و به تبع آن ميزان جرائم در اين مناطق نيز افزايش يافت كه نتيجه رشد سريع جمعيت و اختالط قوميت هاي مختلف 

پژوهش فوق در راستاي تحليل . ر اين حاشيه ها مي باشد كه نگراني هايي را براي ساكنان اين محالت به وجود آورده استد
  .اين موضوع و بررسي ميزان احساس مناطق حاشيه نشين از ديدگاه ساكنان آن به رشته تحرير در آمده است
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  :تجزيه و تحليل 
تبيين ديدگاه شهروندان نسبت به مناطق حاشيه نشين با تاكيد بر امنيت و  همانطور كه ذكر گرديد هدف اصلي پژوهش

بر اين اساس گويه هايي در نظر گرفته شده، سواالتي در قالب پرسشنامه مطرح گرديد كه نتايج آن در . بزهكاري و جرائم است
  .جدول هاي زير ذكر شده است

به ) گروه هاي سني، جنسي و تحصيلي(اجتماعي داراي هويت متمايز  در اين تحقيق، يافته هاي توصيفي با توجه به گروه هاي
سال  ۵۹سال، حداكثر سن  ۳۷.۱۱اين يافته ها نشان مي دهند كه ميانگين سن جمعيت نمونه . دست آمده و توصيف شده اند

از طرفي در . انددرصد را زنان تشكيل داده  ۱۸.۰۱درصد كل جمعيت نمونه را مردان و  ۸۱.۹۹. سال است ۱۷و حداقل آن 
تحصيالتي در حد زير ) ۶۳.۵۴(خصوص ميزان تحصيالت پاسخگويان بايد اشاره نمود كه بيش از نيمي از پرسش شوندگان 

  .تحصيالت دانشگاهي داشته اند) درصد ۱۵.۷۵(درصد تحصيالتي در حد ديپلم و مابقي  ۲۰.۷۱داشته و ) زير ديپلم(سيكل 
  

  ه شهر هاي مرزي احساس امنيت مي كنيد؟تا چه ميزان از زندگي در حاشي* 
كه مناطق مرزي جزو مناطق پر خطر كشور بوده اند و از طرفي كساني كه در حاشيه اين شهرها زندگي مي كنند  از آنجايي

بيشتر افرادي هستند كه فعاليت هاي غير قانوني دارند از اينرو در خصوص احساس امنيت در مناطق حاشيه نشين مرزي به 
درصد پاسخگويان معتقدند در سطح خيلي كم امنيت در  ۴۰۸۸كه  ز پرسش شوندگان پرداخته و نتايج نشان مي دهدپرسش ا

درصد پرسش شوندگان معتقدندسطح امنيت در حاشيه شهرهاي مرزي مورد مطالعه  ۱۰۴۹از طرفي تنها . منطقه بر قرار است
  .در سطح زياد و خيلي زياد است

  حاشيه نشينان ميزان احساس امنيت: ۱جدول
  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  گويه
  ۱.۱۰  ۱.۱۰  ۲  خيلي زياد
  ۱۰.۴۹  ۹.۳۹  ۱۷  زياد
  ۲۴.۳  ۱۳.۸۱  ۲۵  متوسط
  ۵۹.۱  ۳۴.۸۰  ۶۳  كم
  ۱۰۰  ۴۰.۸۸  ۷۴  خيلي كم
    ۱۰۰  ۱۸۱  جمع

  
  تاثير دارد؟ شما هنجار در اعضاي خانوادهه آيا زندگي در حاشيه شهر بر بروز رفتار ناب* 

غير  زندگي در مناطق پر خطر و داراي فساد باال و سطح امنيت پايين باعث گرايش افراد به سمت و سوي كارهايهمواره 
مرزي بر روي ميزان  هنجار در آن محيط مي گردد لذا در اين خصوص به بررسي تاثير حاشيهقانوني و بروز رفتار هاي نابه 

درصد پاسخگويان معتقدند زندگي در مناطق حاشيه  ۵۱.۹۳نتايج نشان داد هنجار در اعضاي خانواده پرداخته و رفتار هاي نابه 
درصد پرسش شوندگان كه  ۴.۴۱شهري بر ري رفتار هاي نابهنجار اعضاي خانواده آنها در سطح زياد تاثير گذار است و تنها 
  .اعضاي خانواده دارا هستند عموماً از افراد متعصب بوده اند معتقدند كه تاثير خيلي كمي بر روي رفتار هاي نابهنجار
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  تاثير حاشيه مرزي بر روي رفتار هاي نابهنجار در اعضاي خانواده: ۲جدول
  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  گويه
  ۱۰.۴۹  ۱۰.۴۹  ۱۹  خيلي زياد
  ۶۲.۴۲  ۵۱.۹۳  ۹۴  زياد
  ۸۳.۹۶  ۲۱.۵۴  ۳۹  متوسط
  ۹۵.۵۶  ۱۱.۶۰  ۲۱  كم
  ۱۰۰  ۴.۴۱  ۸  خيلي كم
    ۱۰۰  ۱۸۱  جمع

  
  حاشيه شهرها تا چه اندازه در افزايش جرائم تاثير دارند؟* 

اكثر افراد بي بضاعت و كم درآمد در سطح شهرها عموماً براي زندگي به مناطق حاشيه اي وارد شده و در آنجا سكني مي 
جم بااليي از افراد اجتماعي موجود سطح جرائم باال بوده و ح-پذيرند از اينرو در اين مناطق به علت شرايط نامطلوب اقتصادي

 ۴۱.۹۸در اينخصوص به بررسي تاثير حاشيه شهرها بر روي افزايش جرائم پرداخته و نتايج نشان مي دهد كه . مجرم مي باشند
درصد در سطح خيلي كم معتقدند حاشيه شهرها بر روي افزايش  ۴.۹۷درصد پرسش شوندگان معتقدند در سطح زياد و تنها 

درصد پرسش شوندگان معتقدند كه حاشيه شهرها تاثير متوسط رو به زياد و خيلي زياد  ۸۰.۶۵مجموع در . جرائم تاثير گذارند
  .دارند

  تاثير حاشيه شهرها بر روي افزايش جرائم: ۳جدول
  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  گويه
  ۱۱.۶۰  ۱۱.۶۰  ۲۱  خيلي زياد
  ۵۳.۵۸  ۴۱.۹۸  ۷۶  زياد
  ۸۰.۶۵  ۲۷.۰۷  ۴۹  متوسط
  ۹۵.۰۱  ۱۴.۳۶  ۲۶  كم
  ۱۰۰  ۴.۹۷  ۹  خيلي كم
    ۱۰۰  ۱۸۱  جمع

  
  هستند ؟ اين مناطق مايل به زندگي درافراد  تا چه حد * 

همانطور كه ذكر گرديد اكثر افراد ساكن در حاشيه شهر ها افراد كم درآمد و بي بضاعت مي باشند كه به تكدي گري و قاچاق 
مجبور در زندگي در اين مناطق نباشند مايل به زندگي در حاشيه شهرها و اعمال خالف مي پرداختند از اينرو اكثر افراد اگر 

 ۴۳.۰۹به بررسي ميزان تمايل به زندگي در حاشيه ها پرداخته و نتايج نشان داد كه  ۴نمي باشند در اين خصوص در جدول 
در مجموع نشان دهنده  كه. درصد در حد كم تمايل به زندگي در اين مناطق دارهستند ۲۳.۷۵تمايلي در سطح خيلي كم و 

  .تمايل خيلي كم افراد براي زندگي در اين مناطق است
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  مناطق حاشيه اي شهرهاي مرزيميزان تمايل به زندگي در : ۴جدول
  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  گويه

  ۱۰.۴۹  ۱۰.۴۹  ۱۹  زياد
  ۳۳.۱۴  ۲۲.۶۵  ۴۱  متوسط
  ۵۶.۸۹  ۲۳.۷۵  ۴۳  كم
  ۱۰۰  ۴۳.۰۹  ۷۸  خيلي كم
    ۱۰۰  ۱۸۱  جمع

  
  را تا چه حد ارزيابي مي كنيد؟اين مناطق در  جرائم سطح * 

درصد از پاسخ دهنگان معتقدند در  ۷۲.۳۶ در حاشيه ها پرداختيم و نتايج نشان داد كه جرائم به بررسي سطح  ۵در جدول 
  .در حاشيه شهرهاي مرزي بسيار باالستجرائم سطح زياد و خيلي زياد معتقدند سطح 

  در حاشيه هاجرائم سطح  بررسي: ۵جدول
  فراواني تجمعي  درصد  فراواني  گويه
  ۳۷.۵۶  ۳۷.۵۶  ۶۸  خيلي زياد
  ۷۲.۳۶  ۳۴.۸۰  ۶۳  زياد
  ۹۲.۸۰  ۲۰.۴۴  ۳۷  متوسط
  ۹۹.۴۲  ۶.۶۲  ۱۲  كم
  ۱۰۰  ۰.۵۵  ۱  خيلي كم
    ۱۰۰  ۱۸۱  جمع

  
ضريب همبستگي اسپيرمن مابين متغيرهاي مختلف حاشيه نشيني و نقش آن بر روي ميزان امنيت اين مناطق  ۶در جدول 

نمايش داده شده است نتايج نشان مي دهد كه متغير ميزان تمايل به زندگي در حاشيه شهرهاي مرزي با متغير ميزان امنيت 
طرفي مابين متغيرهاي ميزان رضايت از زندگي در حاشيه شهرهاي مرزي،  از. هيچگونه رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد

در حاشيه شهرهاي مرزي و تاثير آن بر روي متغير ميزان امنيت در جرائم ميزان تاثير حاشيه نشيني در افزايش جرم و سطح 
ه مابين متغيرهاي ذكر شده و مي توان اظهار نمود ك% ۹۵رابطه مثبت و معني داري وجود دارد يعني با اطمينان  ۰.۰۵سطح 

همچنين مابين متغيرهاي ميزان تاثير حاشيه نشيني بر روي . سطح امنيت در آن مناطق رابطه مثبت و معني داري وجود دارد
رابطه مثبت و معني داري وجود دارد يعني مي  ۰.۱رفتار نابهنجار در اعضاي خانواده و تاثير آن بر روي ميزان امنيت در سطح 

درصد اظهار نمود مابين متغير ذكر شده و ميزان امنيت در اين مناطق رابطه مثبت و معني داري وجود  ۹۹ا اطمينان توان ب
  .دارد
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  ضريب همبستگي اسپيرمن مابين متغيرهاي تحقيق: ۶جدول 
ضريب همبستگي   گويه

  اسپيرمن
سطح 
  معناداري 

  ۰.۰۴  ۰.۳۳۵*  ميزان رضايت از زندگي در حاشيه شهرهاي مرزي
  ۰.۰۰۰  ۰.۶۸۱**  ميزان تاثير حاشيه نشيني بر روي رفتار نابهنجار در اعضاي خانواده 

  ۰.۰۳  ۰.۱۱۹*  ميزان تاثير حاشيه نشيني در افزايش جرم
  ۰.۰۸  ۰.۰۴۷  ميزان تمايل به زندگي در حاشيه شهرهاي مرزي

  ۰.۰۱  ۰.۲۳۶*  در حاشيه شهرهاي مرزي جرائم سطح 
  %۵معني داري در سطح %    * ۱معني داري در سطح ** 

  :بحث و نتيجه گيري
گاه هاي غير رسمي كه معموالً  افراد فقير شهرها، در محله هاي مختلف شهري پراكنده اند اما بيشترين تمركز فقر در سكونت

فقر . دانستگاه ها را فقير  هر چند نمي توان تمامي ساكنين اين سكونت. در حواشي شهرها بوجود مي آيند مشاهده مي شود
فلسفه وجودي بعضي نظامات حكومتي موجود بر فقر استوار . يك محصول طبيعي نبوده و منبعث از ساختار قدرت مي باشد

گاه هاي غير رسمي مولود ساختار غلط  قطبي شدن شهرها و بوجود آمدن سكونت. است و فقر در آنها باز توليد مي گردد
  .اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است

گاه  در حاليكه اين سكونت. تصور نادرستي كه وجود دارد اين است كه تمامي ساكنان حاشيه شهرها مهاجران روستايي هستند
ها به علت پديده فقر شهري به وجود آمده اند و بخشي از سرريزهاي اقتصادي و اجتماعي شهرها كه نمي توانند جذب 

گاه ها  نيز براي دسترسي به مسكن در حد استطاعت خود به اين سكونت بازارهاي رسمي زمين، مسكن و اقتصاد شهر شوند
. مشكل عمده ساكنين حاشيه شهرها مسكن نيست بلكه مشكالت اجتماعي و اقتصادي و به ويژه اشتغال است. پناه مي آورند

ث بوجود آمدن مشكالت و اين مشكالت با گره خوردن بر حاشيه نشيني به عنوان يك درد يا يك معضل افزوده و در نتيجه باع
  .معضالت بيشتر و در راس آنها ايجاد ناامني براي ساكنين و بدنه شهر خواهد شد

  
  :منابع
  .شهرهاي در سايه؛ ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول). ۱۳۸۹(پور احمد، احمد و ديگران  -۱
مطالعه (تحقق در عوامل و شرايط موثر بر امنيت در شهرها : شهرنشيني و امنيت). ۱۳۸۳(رباني، رسول و جواد، افشار كهن  -۲

  .۱۹۹- ۱۸۰، مجموعه مقاالت همايش مسائل شهرسازي ايران، جلد دوم، )شهر جديد بهارستان: موردي
  .، انتشارات سمت)جامعه شناسي انحرافات اجتماعي(آسيب شناسي اجتماعي ). ۱۳۸۶(صديق سروستاني، رحمت اهللا  -۳
، ۱۰و  ۹به سوي تديون راهبرد ملي ساماندهي اسكان غير رسمي، فصلنامه هفت شهر، شماره  ).۱۳۸۱(صرافي، مظفر  -۴

  .انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي
  .انتشارات جهاد دانشگاهي: درآمدي بر اقتصاد شهري، تهران). ۱۳۶۴(عابدين در كوش، سعدي -۵
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  .۲۶/۱۱/۱۳۸۲ه مورخه  ۲۹۲۷۱ت /۴۴۸۳هيات وزيران جمهوري اسالمي ايران، مصوبه شماره  -۷
  

8. Anselin, L. (200). Spatial analusis of crime, national institute of justice (NIJ), Http:www.nij.com 
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