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ر دوران معاصر د ،در حال توسعه رویه شهرها یکی از مشکالت شهر و شهرنشینی کشورهايفیزیکی نابسامان و بی گسترش

د سریع و بیمی د به ترکیبی نامتناسب از فضاهاي شهري خواهد انجامید که یکی باشد و اگر این رون برنامه همچنان ادامه یاب

 -هاي کالبديررسی علل و پیامدهاي ناهنجاريب ،حاضر مقالهدف از نگارش ه. تنشینی شهري اسپیامدهاي آن حاشیهاز 

 یست که در آن تالش شده است تا با توجه به فرضیه هاي مطرح شده به بررسا) نشهر خمی( ااجتماعی پیرامون شهره

وش ر. دسیاسی توجه گرد/مشارکت اجتماعیرایش بهگ ،هريهاي شرانپس: نشینی همانندحاشیه یفرهنگ -یمسائل اجتماع

شیوه نمونه سنادي و پیمایشی است و  ز نوع ا امعه آماري ج. تاي اساي چند مرحلهي آن سهمیهگیرتحقیق در این پژوهش ا

-گرفتهنشین شهر خمین است که از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گانه حاشیهناطق سهم ،تحقیق پیش رو
تایج پژوهش نشان داد که ن. تن تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته اسنمونه بر اساس فرمول کوکرا 384ر نهایت تعداد د. دان

نشینی بوده است و پس از آن دهنده به حاشیهشکل یمسئله اجتماع نیتر مهممهاجرت از روستاها به اطراف شهر خمین 

/ همچنین مشخص شد که بین گرایش به مشارکت اجتماعی. به شهرها شده استهاي شهري مانع از ورود افراد رانپس

 .دار و معکوسی وجود داردنشینی رابطه معنیسیاسی و احساس حاشیه

 
  .مشارکت سیاسی هنشینی، مهاجرت، گرایش به مشارکت اجتماعی، گرایش بحاشیه: 
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رایند شهرنشینی در ف ،اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است ترین تحوالتو پیچیده نیتر مهمیکی از 

کشورهای در حال توسعه به طور کلی و در ایران به طور اخص به دالیل خاص خود در فرایندی شتابان به کالن شهری 

تی را به دنبال شد شتابان شهرنشینی و ظهور کالن شهرها عواقب و پیامدهای متفاور. تو قطبی شدن منجر شده اس

 ،محیطیزیستهایسیبآ ،های تأسیساتیاهنجارین. تهای شهری متفاوتی را نیز به همراه داشته اسداشته و آسیب

از جمله پیامدهای شهرنشینی ...و) ینشینحاشیه( یکالبدهایاهنجارین ،های خدماتیارسایین ،های اقتصادیسیبآ

  .رودشتابان به شمار می

صوصاً از نواحی روستایی به خ ،رخ باالی مهاجرتن ،نشینیهای شهری و خصوصاً حاشیهبسیاری از آسیبمایه اما بن

. دباشنر واقع میزان باالیی از جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه ناشی از مسئله مهاجرت مید. تشهرهاس

اهی شهرها ر ،گیری از امکاناتز فقر و بهرهقشارکم درآمد و بعضاً بیکار ساکن در مناطق روستایی به منظور رهایی اا

شوند و در نتیجه سبب به شوند اما اغلب این افراد توان سکونت در شهرها را نداشته و در حواشی شهرها ساکن میمی

  .نشینی در اطراف شهرها خواهند شدوجود آمدن حاشیه

دم مشاکت در ع ،های اجتماعیها و ناهنجارییبسآ ،آیندهای بسیاری از جملهای در اطراف شهرها پیاما زیست حاشیه

  .بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی را داشته است

که در شهریهای بارز فقر های شهری که از پیامدهای ناشی از شهرنشینی شتابان و از جلوهآسیب نیتر مهمیکی از 

خیراً نیز نظر بسیاری از کارشناسان و ریزی نشده و خودروی در درون و اطراف شکلی برنامه شهرها ظهور کرده است و ا

ز آنجایی ا. تسا »ینشینحاشیه« هری را به خود جلب کرده است پدیدمدیران شه لبته دلیل تأکید بسیاربر این پدیده نیز ا

ایق زندگی مبود و مضک ،های روستایی و ظهور حلبی آبادهاگردد که با رشد سریع شهرنشینی و مهاجرتناشی می

های اجتماعی را فراهم زایی و آسیبمینه جرمز ،مبود مسکن و به همراه آن رشد بیکاری و عدم اشتغال مناسبک ،شهری

تواند تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری که این پدیده دردرازمدت می).120: 1383ربانی،. (دکنمی

  .تلقی گردد

و در قرن بیستم به اوج خود  غاز گردیدآ) دبه بع 1950یعنی سالهای (19نیمه دوم قرن رونداین پدیده درسطح جهان از 

 .رسید

 دانکه البته این مسئله در ایران نیز با شرایط خاص خود آغاز شده است و اغلب شهرهای ایران با این پدیده درگیرشده

  ). 78: 1379نظریان،(
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 »تپدیده مهاجر« ههای اخیر مورد بررسی قرار گرفتایران طی دهههای اجتماعی جامعه شهری آنچه در تحلیل پویش

  . نشینی بوده استهای اجتماعی و شهری خصوصاً در زمینه حاشیهوده که زمینه ساز بسیاری از آسیبب

نشینی در ایران حاکی از آن است که این پدیده در سه دوره شدت بیشتری چنان که بررسی روندهای تاریخیحاشیه

به  1320ر دوره اول که با تحوالت پس از سال د. دهای روستایی مطابقت داره با روندهای حاکم بر مهاجرتگرفته ک

تر های شهری بودند گستردههای نوسازی جامعه که غالباً برنامههبا تداوم برنام 1332ز سال ا. دگونه آرام و فصلی آغاز ش

حات ارضی شدت بیشتری یافت و از آن پس تاکنون به عنوان یکی به بعد یعنی پس از برنامه اصال 1351 سالشد و از 

شناسی شهری به ویژه در شهرهای بزرگ برای خود تعریف نموده ایگاه ویژه ای در آسیبج ،مسائل شهری نیتر مهماز 

  ).161: 1385درستی و همکاران،. (تاس

ناطق م. تنشینی روبرو گشته اسموضوع حاشیهدهه گذشته با سه  ،در دو ژهیو بهخمین نیز از جمله شهرهایی است که 

مورد بررسی قرار ) Casestudy( یه در این پژوهش به عنوان یک مطالعه موردک ،حسن آبادم ،فیروز آبادگوشه، 

  .دنروای شهر خمین به شمار میز جمله مناطق حاشیها ،گرفته است
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کلی است که ابعاد مختلف و مصادیق متفاوتی را در متون علوم اجتماعی و ارینشینی در واقع مفهومی بسمفهوم حاشیه

های ویژگی محل اسکان افراد و سکونتگاه است نشینی قابل توجهگیرد اما آنچه بیشتر در مورد حاشیهانسانی دربر می

  ).164: 1381،پارسا پژوه( تنشینی در شهرها مورد توجه اسکه به عنوان عامل اصلی حاشیه هاست آن

نشینی حاشیه:نشینی آمده است این پدیده را این گونه تعریف کرده استرباره حاشیهد »نمهاجری« زدر تعریفی که ا

حالتی است که شخص با توجه به فشارهای اقتصادی که از درون کالن شهرها و عدم توازن بین فراخورد هزینه و در 

اخت مسکن به دلیل نظارت س ،هایی است کهمجبور به انتخاب مکان گی در مقابل این مصائبادآمد و فقدان توان ایست

ساز و همچنین همخوانی آن با بودجه ساکنان این مناطق در ساختار زندگی وکم یا نبود کنترل دولتی برای ساخت

  ).24: 1387مهاجرین،. (تای از زندگی نمایان شده اساجتماعی و به عنوان گونه

از مهاجرت  یکه طهایی که افراد و خانواده همراه است نشینی با این مفهومیده حاشیهدپ ،دیدگاه کلی و عامک یدر 

الی از هر مهارتی که خ ،ریب از جامعه شهریغ ،شوند درحالی که بیگانه از فرهنگ شهرنشینیراهی میبه شهرها روستا 

در شرایطی نامطلوب از نظر سرپناهی بهداشتی و برخورداری از خدمات هستند و در اقتصاد شهری خریدار داشته باشد 

غیرمولد و طفیلی در حاشیه زندگی  یها تیفعالآموزشی و رفاهی با درآمدی ناچیز به دست آمده از کارگری ساده و یا 

  ).167-168: 1385،درستی وهمکاران( دکنناجتماعی و اقتصادی شهرزندگی می

  

- نشینی به عنوان یک مسئله اجتماعی پیچیده در بستری از تعامالت که متأثر از عوامل بسیاری است شکل میاشیهح

  .گیرد که بعضاً تشخیص بسیاری از این عوامل بسیار دشوار است

 

گروههای مختلف شهری در جهت گیرد نتیجه رقابت در این نظریه شکل و نظام فضایی خاصی که شهر به خود می

واحی پست و ن ،ازندگان این رقابت در بازی با طبقه ثروتمندب ،ر این صورتد. تاحراز موقعیت شهر به شکل رقابتی اس

   ،نشینیکنند و در نتیجه به ظهورپدیدهای نظیر زاغهارزان قیمت را جهت سکونت انتخاب می
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توان به عنوان ین دسته از عوامل را میکه ا).1973،هارویبرداشت آزاد از ( دزنندامن می... وآباد لبیح ،نشینیاشیهح

  .دینام »یشهر یهارانپس« لعوام

حث ب ،نشینی اقتصادی این افرادحاشیهغیر از ، نشینیحاشیه و پیامدهای ناشی از نکته حائز اهمیت در زمینه مسائل

. تکه نشان دهنده عدم تمایل آنها به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی اس هاست آننشینی اجتماعی و سیاسی حاشیه

حضور یابند و )NGO( یرسمی و نهادهای غیردولت یها سازمانتوانند در نهادهای شهری یا در یرا این افراد نمیز

رندباشند و همین امر موجب میمشارکت داشته  ما ا ،شود که به رغم اینکه طبقات پایین بیشترین مشکالت شهری را دا

ه دلیل عدم مشارکت اجتماع یابند تا از راههای قانونی به تعریف و برجسته جال آن را نمیم) نیا به حاشیه رانده شد( یب

  .سازی مسائل خود بپردازند

ای اندکی برخوردار ینان از مهارت حرفها ،در میان مهاجران و پایین بودن سطح سواد سوادیبه دلیل باال بودن نرخ بی

ه بیان دیگر چیزی ندارند که ب شود، یمهستند و تعلق آنها به فرهنگ روستایی مانع از مشارکت در فضای زندگی شهری 

کید أه این صورت تب »یشهر -دوگانگی روستا« ممچنین رویکردهای نظری با توجه به مفهوه. دبه شهر عرضه کنن

شود و مشارکت را در حیات در شهر می ها آنوجب انزوای م ،که پیشینه و آداب و رسوم روستایی مهاجران، دارند

  ).104: 1382جواهری پور،( دسازن میاقتصادی شهر غیر ممک –اجتماعی 

ه عنوان شهروندان رسمی در جامعه ب ،رواند و از این نشینان در نظام اجتماعی شهر به طور کامل ادغام نشدهحاشیه

شوند یا القل خود چنین احساسی دارند همین گسست از جامعه شهری و عدم تعلق شهروندی همراه با پذیرفته نمی

ای مردم این انع مشارکت توسعهم ،شغلی یها مهارتنشینی همچون پایین بودن سطح سواد و های حاشیهسایر ویژگی

ه همین دلیل احساس ب. تاین احساس را دارند که شهر خانه او نیست هرچند خانه او در شهر اس ها آن. دشومناطق می

و شهروندان حاضر در متن نظام شهری  ها آنمچنین این احساس که بین ه. دتعلق شهروندی اندکی نسبت به شهر دارن

-سترش روحیه عدم تعلق شهروندی میاعث گب ،بعیض وجود داردت ،یعنی کسانی که در طبقه باالی اجتماعی قرار دارند

  ).226: 1385نقدی و دیگران، . (دشو

  .دانند، یکی از عواملی اساسی توسعه را خصوصاً از بعد سیاسی در میزان مشارکت می3هانتینگتون و نلسون

سرانجام به تواند نگرش هانگتیتون و نلسون این است که فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی از دو طریق مجزا می

  اجتماعی بیانجامد/ گسترش مشارکت سیاسی

  

                                                   
3
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های باالتر اجتماعی به نوبه خود در ست این بدان معنا است که کسب منزلتا »یتحرک اجتماع« یز طریق مجراا ،یک

تواند همین عامل ذهنی در مجموع می و د؛کنهای اجتماعی را ایجاد میگیریفرد احساس توانایی تأثیر نهادن بر تصمیم

 بههای باالتر اجتماعی و احساس توانایی و موثربودن سیاسی ر این حالت منزلتد. دبر میزان مشارکت تأثیرگذار باش

ز میان متغیرهای منزلتی ا ،ه نظر این دو محققب. تشوق مشارکت اجتماعی و سیاسی اسم ،متغیرهای میانی عنوان

 .دانندمشارکت میتحصیالت فرد را دارای بیشترین تأثیر در فرایند 

های شغلی و و سازمانهای اجتماعی مانند اتحادیه ها گروهعنی عضویت و مشارکت فعال در انواع ی ،جاری سازمانیم ،دوم

. دکنهای اجتماعی و سیاسی را بیشتر میه احتمال مشارکت در فعالیتک. تاس...روههای مدافع عالئق خاص وگ ،صنفی

 .)81: 1976نلسون و هانتینگتون،(

نهایی که آ. تاجتماعی در ارتباط با پایگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوت اس/ در درون یک جامعه سطوح مشارکت سیاسی

سواد و دارای مشاغل کاذب سواد و درآمد بیشتری دارند و دارای منزلت باالتری هستند نسبت به آنهایی که فقیر، بی

  .شارکت بیشتری دارندم ،هستند

حلیل ت. تاجتماعی اس -از پایگاه اقتصادی تر مهمکه دخالت سازمانی یک عامل ی بر این باورند سیاراما با این وجود ب

دهد که در حالی که پایگاه لمان یا مکزیک نشان میآ ،ریتانیای بزرگب ،وربا برای ایالت متحده –دقیق اطالعات الموند 

درصد از آن واریانس را  25خالت سازمانی د ،کنددرصد واریانس مشارکت را تبیین می 10اقتصادی تنها  -اجتماعی

  ).35: 1976نلسون و هانتینگتون،. (دکننتایج مشابهی را پیشنهاد مین ،رویتپ ،اولپ ،طالعات نایم. دکنتبیین می

هایی ابجایی و مهاجرتج ؛توضیح داد توان یمنشینان اقتصادی حاشیه - اما نکته دیگری که با توجه به پایگاه اجتماعی 

همین عدم  و د؛اجتماعی بیشتری را برای خود فراهم کنن -های تحرک اقتصادیدارند تا فرصت ها آناست که اغلب 

  .است ها آنر اغلب موارد جانشینی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی د ،تعلق و تحرکات بسیار

  

 

 .داردنشینی رابطه معناداری وجود رانهای شهری با حاشیهبین پس

 .نشینی رابطه وجود داردبین گرایش به مشارکت اجتماعی با حاشیه

 .نشینی رابطه معناداری وجودداردبین گرایش به مشارکت سیاسی با حاشیه

  :پژوهشو روش جامعه آماری 
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بر اساس جمعیت آماری شهر وهش   نشین مورد پحاشیهیمایشی است که جمعیت مناطق پ ،روش این پژوهش اسنادی

. دباشای میای چند مرحلهگیری سهمیهگیری، نمونهنمونهوشر. تنفر برآورد شده اس 7000، تقریباً 1385خمین در سال 

 هگاننشین به مناطق سهپس از تعیین حجم نمونه و تقسیم مناطق حاشیه:ه مراحل انجام کار به صورت ذیل بوده استک

در نهایت به صورت  و ت؛هایی تعیین گردیده اسهر منطقه نمونه به نسبت جمعیت) حسن آبادم ،گوشه، فیروز آباد(

  .اند شدهتصادفی شهروندانی برای پر کردن پرسشنامه اتخاب 

  

رسون یپ rاند، از  یفاصله ارها که یران های شهری، با توجه به نوع متغنشینی با پسن حاشیهیب یرابطه یبررس یبرا

های سنجش آن، گران بودن اجاره های شهری است که شاخصراندر این فرضیه متغیر مستقل پس. استفاده شده است

. باشد یمبهای مسکن شهری، نداشتن زمین، نداشتن شغل مناسب، نداشتن مهارت شغلی کافی، درآمد کم و بیکاری 

-یرابطه م یهای شهری دارارانبا پس sig/=000 یدارینشینی در سطح معندهد که احساس حاشیهیج نشان مینتا

های شهری وجود راننشینی و پسن حاشیهیکه نشان دهنده رابطه مستقیم و ضعیف ب هبود 2/0 یب همبستگیرض. دباش

. شود یمنشینی هم بیشتر نشینان، حاشیهههای شهری از نظر حاشیرانش پسین است که با افزایانگر این بیدارد و ا

  .آورده شده است) 1(تایج بررسی این فرضیه در جدول ن

 نشینیهای شهری و حاشیهراننتیجه آزمون همبستگی رابطه بین پس) 1( لجدو

  های شهریرانپس  

  

  نشینیحاشیه

  ** 2/0  ضریب همبستگی

  /000  سطح معناداری

  369  تعداد مشاهدات

  

 r، از اندیا فاصلهرها که ین حاشیه نشینی با گرایش به مشارکت اجتماعی، با توجه به نوع متغیب یرابطه یبررس یبرا

هایی ی بوده که برای سنجش آن، از شاخصنشیندر این فرضیه متغیر مستقل حاشیه:رسون استفاده شده استیپ

کت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی، برخورداری از امکانات شهری، مشارهمچون؛ موقعیت افراد به لحاظ 
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ن مچنین برای سنجش متغیر گرایش به مشارکت اجتماعی که در این فرضیه به عنواه. تدر اداره شهراستفاده شده اس

دهد، کار جمعی می هایی همچون؛ کار جمعی و مشارکتی ضریب اشتباهات را کاهشمتغیر وابسته فرض شده از شاخص

شود، برای حل مشکالت باید از دیگران کمک گرفت، هرفردی مسئول زندگی و و مشارکتی موجب افزایش کارایی می

مختلف فایده ندارد، اینهمه کار کردیم آخرش  یها تیفعالکار و بار خودش است نه مسئول مشکالت دیگران، شرکت در 

های ر فعالیتد ،آیدرود، از دست افرادی مثل من کاری بر نمیمعه به پیش میچی شد، چه کار بکنیم چه نکنیم امور جا

  . دانم در بهبود امور تأثیر گذار نیستم، استفاده شده استکنم چون میجمعی شرکت نمی

رابطه  یبا گرایش به مشارکت اجتماعی دارا sig/=015 یدارینشینی در سطح معنحاشیهمیزان دهد که یج نشان مینتا

نشینی و گرایش ن احساس حاشیهیکه نشان دهنده رابطه معکوس و ضعیفی ببوده  -/127 یب همبستگیرض. دباشیم

به مشارکت  نشینی، گرایشش احساس حاشیهین است که با افزایانگر این بیبه مشارکت اجتماعی وجود دارد و ا

  .آورده شده است) 2(رضیه در جدول نتایج بررسی این ف. کند یمنشینان کاهش پیدا اجتماعی در بین حاشیه

 نشینیمشارکت اجتماعی و حاشیه هنتیجه آزمون همبستگی رابطه بین گرایش ب) 2( لجدو

  مشارکت اجتماعی  

  

  نشینیحاشیه

  *- 127/0  ضریب همبستگی

  015/0  سطح معناداری

  365  تعداد مشاهدات

  

متغیر  ،ر این رابطهد. ترسون استفاده شده اسیپ rنشینی و گرایش به مشارکت سیاسی از حاشیهرابطه بین  نبرای آزمو

برای سنجش متغیر مشارکت سیاسی از . نشینی و متغیر وابسته گرایش به مشارکت سیاسی بوده استمستقل حاشیه

آورم و اصالً به من سر در نمی توان در جامعه تأثیری گذاشت، من از سیاستبا شرایط فعلی نمی: هایی مانندشاخص

رادیو و ( قام و در آینده نیز شرکت خواهم کرد، اخبار جامعه را از طریربطی ندارد، در انتخابات برگزار شده شرکت کرده

  .عضو هستم، استفاده شده است) NGO( یگیرم، در انجمنهای محلی میپ) نتلویزیو

رابطه معنی  یبا گرایش به مشارکت سیاسی دارا sig/=020 یداریدهد که حاشیه نشینی در سطح معنیج نشان مینتا

نشینی و گرایش به ن حاشیهیکه نشان دهنده رابطه معکوس و ضعیفی ببوده  -/158 یب همبستگیرض. دباشیدار م
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نشینی، گرایش به مشارکت سیاسی در بین ش حاشیهین است که با افزایانگر این بیمشارکت سیاسی وجود دارد و ا

  .آورده شده است) 3(نتایج بررسی این فرضیه در جدول . کند یمنشینان کاهش پیدا اشیهح

  

 نشینیمشارکت سیاسی و حاشیه هنتیجه آزمون همبستگی رابطه بین گرایش ب) 3( لجدو

  مشارکت سیاسی  

  

  نشینیحاشیه

  **-158/0  ضریب همبستگی

  02/0  سطح معناداری

  360  تعداد مشاهدات

  

هان سوم جهای مهم شهرنشینی در کشورهای جهان، خصوصاً در کشورهای نشینی یکی از معضالت و آسیبحاشیه

نماید اما با این وجود این پدیده در همه جا های متفاوتی رخ میاگرچه این پدیده در کشورهای جهان به گونه. باشدمی

اکم بودن ح ،واحدهای مسکونی اغلب غیرقانونی و نسبتاً فرسوده:جملههای مشترکی دارد از هصها و مشختقریباً ویژگی

نچه در این بین حائز اهمیت است این آما ا. تبوده اس...های اجتماعی وجود بسیاری از انحرافات و آسیبو ،فرهنگ فقر

آن دست زد و یا توان به اصالح نکته است که بدون شناخت و بررسی عوامل دخیل در ایجاد و گسترش این پدیده نمی

ا ا. دحتی راهکارهایی برای آن ارائه نمو   ین پژوهش ما را بر آن داشت تا ب

ای شهر خمین به نشینی و در نتیجه پیامدهای ناشی از آن در مناطق حاشیهگیری حاشیهتحلیل علل اصلی موثر بر شکل

  .ن گذاشته شدهایی مطرح و به آزموصورت اسنادی و میدانی پرداخته و در این بین فرضیه

  :های صورت گرفته در مناطق مورد مطالعه نتایج توصیفی زیر بدست آمدپس از بررسی

 .اندسرپرست خانوارها و همسرانشان اغلب دارای منشأ روستایی بوده

 .اندمیزان تحصیالت پاسخگویان پایین بوده و اغلب در سطح ابتدایی بوده

 .تر از میانگین نقاط شهری و روستایی کشور استمتوسط درآمد و هزینه ماهیانه خانوارها کم

کند و جبران تفاوت هزینه و درآمد از طریق قرض کردن از اقوام یا استفاده از ها را نمیدرآمد معموالً تکافوی هزینه

  .بوده است...رایشگری وآ ،اندازهای قبلی و یا گاهی انجام بعضی از کارها مانند خیاطیپس
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 .نوادگی بوده استها به صورت خامهاجرت

 .باال بوده است ها آنریب تحرک نیز در بین ض. دانعالوه بر اینکه ساکنین این مناطق دارای منشأ روستایی بوده

 .ها اغلب تازه تأسیس هستنددر این مناطق بسیار کم است و این سکونتگاه ها آنمیانگین سابقه سکونت 

عامل برای سکونت در  نیتر مهماکثر پاسخگویان پایین بودن قیمت زمین و مسکن در نواحی حاشیه ای را به عنوان 

 .اند داشتهاین نواحی بیان 

نشینی رابطه معنادار وجود دارد و های شهری با حاشیهرانآمد که بین پسهای پژوهش این نکات برمیاز آزمون فرضیه

نشینی نیز به عنوانن میزان حاشیه ابدی یمهای شهری افزایش رانه هر اندازه مهاجرت و پساین حکایت از آن دارد ک

های اصلی پدیدآورنده و افزایش دهنده از آنجایی که این متغیر به عنوان یکی از عامل. یابدآیند آن افزایش میپی

 یسرور: ت انجام گرفته شده توسط افرادی مانندنشینی بوده است بنابراین تأیید این رابطه نیز در راستای تحقیقاحاشیه

  .وده استب ،)1383( ک، شیب)1381( ن، مهجوریا)1376(

کند که بین دو متغیر آید این نکته را ثابت میمیهمچنین آنچه از نتایج مربوط به پیامدهای حاصل از حاشیه نشینی بر

د و این شاید بدان معناست که با افزایش میزان نشینی رابطه معکوس وجود دارسیاسی و حاشیه/ مشارکت اجتماعی

ه تأیید این فرضیه نیز در راستای ک. دآینشینی اجتماعی و سیاسی نیز به وجود میاشیهح ،حاشیه نشینی به لحاظ فیزیکی

  .وده استب) 1382( ی، کریم)1375( یهای انجام گرفته توسط سلیمانپژوهش
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 .هرانت ،اپ اولچ ،های کشورها و دهیارینتشارات سازمان شهرداریا ،لفبای شهرا ،1384حمود،م ،برآبادی

گرشی از درون بر پدیده حاشیه نشینی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، ن ،1381پیده،س ،پارسا پژوه

 .6شماره 

سیاسی و اقتصادی سال دوم و شماره  ر اطالعاتد ،سکن نابهنجارم ،هرنشینی شتابان و ناهمگونش ،1366رویز،پ ،پیران

 .چهارم

سکان ا ،جموعه مقاالت تحلیل جامعه شناختی مسکن شهری در ایرانم ،سائل اجتماعی ایرانم ،1383رویز،پ ،پیران

 .نتشارات آگها ،غیررسمی

 .هران انتشارات سمتت ،رجمهمنوچهر صبوریت ،امعه و سیاستج ،1377ایکل،م ،راش

ماره بیست و ش ،جله فرهنگ اصفهانم ،نشینیو مشارکت اجتماعی شهریاشیهح ،1381واد،ج ،فشارکهنا ،سولر ،ربانی

 .سوم

 .تشارات سمتا ،صفهانا ،اپ دومچ ،انشگاه اصفهاند ،شهری  شناسیامعهج ،1385سول،ر ،ربانی

در نوبت ( »نصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهاا« ،نشینیهر و حاشیهش ،1391حمدباقر،م ،لیزاده اقدمع ،سولر ،ربانی

 .)چاپ

 .نشینی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز ، حاشیه1356ید سعید،س ،زاهد زاهدنی

نتشارات ا ،هرانت ،اپ دومچ ،ظام مراکز شهری و فضاهای مسکونین ،هاتاب سبز شهرداریک ،1382حمد،ا ،سعیدنیا

 .های کشورسازمان شهرداری

 .6 شماره، چالش جهانی فقر شهری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، 1386جواهری پور، مهرداد، 

 .اپ اول، دانشگاه تبریزچ ،اشیه نشینان تبریزح ،1361حسین زاده، دلیر،

 ،آزاد واحد شوشتر سیب پذیری پیرامون شهرهافصلنامه دانشگاهآ ،1385ژده،م ،بی اهللا و باقرین ،میر علی، ایدرا ،درستی

 .ماره دومش ،ال اولس

 .انشگاه تبریزد ،غرافیا و شهرشناسیج ،1368داهللا،ی ،فرید

رهنگی دانشجویان بر مشارکت سیاسی ف ،جتماعیا ،ررسی تأثیر وضعیت اقتصادیب ،1380اصغر،لیع ،فیروزجائیان گلوگاه

 .انشگاه شیرازد ،)مطالعه موردی دانشگاه تهران( ها آن

 .اپ اولچ ،نتشارات شرکت پردازشا ،راحی فضاهای شهری، مترجم فرهاد مرتضاییط ،1379لی،ع ،پورمدنی
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 ... لاپ اوچ ،نتشارات جنگلا ،نشینی بر میزان بزهکاری در کالن شهرهاأثیر حاشیهت ،1387ضا،ر ،مهاجرین

روی توسعه پایدار شهری با ر مقاله ای تحت عنوان حاشیه نشینی چالشی فرا د ،1385سول،ر ،سداله و صادقیا ،نقدی

، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و 20تأکید بر شهر همدان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 

 .توان بخشی

، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، تهران، 1376هاروی، دیوید، 

 .ریزی شهری  برنامه شرکت پردازش و

Huntington,S.P,j.Nelson(1976) No easy Choece:PoliticalParticipationin 

Developing Countries,Combridge:Harvard University Press. 
 
Milbrath,L,M,Goed(1977) ,Political Participation:How Why do people get 
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