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مربوط به مسائل اجتماعی و  يها شاخصدر شهرها، بررسی حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن  در این مقاله به منظور

روش تحقیق در این پژوهش  .فرهنگی شامل فقر، جرم، بیکاري، نابرابري اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تنوع فرهنگی بررسی شد

اطالعات  يابزار گرد آور یدانیدر روش م. است یدانیو م يروش کتابخانه ا ها دادهاطالعات و  يوه گردآوریو شاز نوع پیمایشی 

جامعه آماري تحقیق را حاشیه نشینان محله غالم تپه شهرستان آزاد شهر در سال . ، سرپرست خانوار استيپرسشنامه و واحد آمار

براي آزمون  .باشد یم) خانوار 41( هم تپساکن در محله غال يحجم نمونه، کل خانوارها .دهد یمنفر تشکیل  187 بربالغ  1390

که تمامی  دهد یمنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان . استفاده شده است) کی دو یا کاي اسکور( x٢از از آزمون  ها هیفرض

بنابراین کاي اسکور محاسبه . بر متغیر حاشیه نشینی تاثیر داشته است اجتماعی و فرهنگی معنادار بوده ومربوط به مسائل  يها شاخص

اختالف  شود یملذا نتیجه گیري  ،بود تر شیبدرصد از تعداد کاي اسکور جدول براي این سطوح احتمال  1شده در سطح احتمال 

  .شود یمپذیرفته  ارائه شدهه یفرضو  وجود داردحاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهرها  نیب معناداري

  
، بیکاري، نابرابري اجتماعی، تنوع فرهنگیفقرحاشیه نشینی، 

 تمسائل اجتماعی کشورهاي در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم بوده اس نیتر مهمتوسعه شهري سریع یکی از 

)Zahedand Azargoun, 60درصد شهرهاي بزرگ جهان در کشورهاي در حال توسعه قرا دارند و  80در حال حاضر ، )٥ :٢٠٠٨ 

 دهند یمو بهداشت ضعیف را نمایش  تشرایط فقر محیطی، ازدحام جمعی ها هیحاشحاشیه نشین هستند که این  ها آندرصد ساکنین 

)Turin et al, درحال توسعه است، که  يدر اکثر کشورها يج رشد شهریا خودجوش شکل رای یر رسمیاسکان غ. )٢٢٨ :٢٠٠٧

                                                             
و برنامه ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی ١   واحد زابل استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا 
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الخصوص  ید به مسکن، الیاز شدیاز ن ین امر ناشی، که اشود یمشده اشغال  يزینه برنامه ر یر رسمیمناطق به صورت غ تر شیبغالبا 

 ین کسینشه ینارد معتقد است حاشیمارشال کل. (١٤ :٢٠٠٨ ,Zeilhofer & Topanotti) باشد یمکم در آمد  يگروه ها ياز سو

و  یکه با بهداشت کم، انحرافات اجتماع ییها محلنجارهاست در ه و ها ارزشاز  يبا مجموعه ا یخرده فرهنگ ياست که دارا

نه یازگز ين با مجموعه ایه نشیحاش يها یژگیو.  (٢١ :٢٠٠١ ,Clinard( تهمراه اس یاجتماع يگر، از جمله انزواید يها یژگیو

 يها يناهنجار، یو مسکون یتیجمع ي، تراکم بااليو اقتصاد ی، فقر فرهنگی، افسردگيساختار ینامطلوب مانند فرسودگ يها

). 64 :1388، یبهرام( شود یمر آن مشخص یت نامطلوب خدمات و بهداشت و نظایفیفاقد شکل و نقشه، ک يها ساختمانو  يرفتار

، معامالت یه ناکافیاز شهر بودن، خدمات اولسک خارج یر: هم چون یدر معرض مسائل ها آنکه  شود یمن عوامل سبب یا

ر منصفانه که منجر به یغ يساختار شهر.  (١٠٦٧ :٢٠٠٦ ,Magigi & Majani( درنیمسکن قرارگ ین و توسعه اتفاقیزم یررسمیغ

 يو اختصاص بودجه ا ينابرابر به اقتصاد شهر ی، دسترسيشهر يها نیزماست نامناسب در اصالح ی، سشود یمن یبازار فروش زم

 ,Huchzermeyer( اند شده ییده حاشیه نشینی شناسایمسکن از جمله عوامل به وجود آورنده پد ينامناسب دولت جهت اعطا

٣٤٣ :٢٠٠٤) .  

 يرا ازحقوق شهروند ها آنن یزم یرقانونین شکل تصرف غیا. ردیگ یماغلب بدون سند شکل  یررسمیغ ين سکونتگاه هایچن

ات و دست یادامه ح يبرا ییها راه ها سکونتگاهن یاز ا يارین وجود بسیبا ا. سازد یمه محروم یو خدمات اول ها سازمانبه  یو دسترس

 اند داشتهر یجوامع فق يبه سو يدر حرکت منابع شهر یار مهمینقش بس ها NGO يدر اندونز. اند افتهی يبه خدمات شهر یابی

(Winayanti & Lang, ٤١ :٢٠٠٤).  

که عمدتا بر اثر جریان سریع مهاجرت از  باشد یمدر واقع حاصل و برونداد مشکالت اجتماعی و ساختاري  نشینیحاشیه 

و در فرایند مدیریت شهري  باشد یم تر پررنگاین پدیده اجتماعی، در کشورهاي توسعه نیافته، . افتد یمشهرها به روستاها اتفاق 

  .)136: 1389همکاران، لطفی و ( ددار يتر شیبتاثیرات منفی 

که حدود  شود یماز رشد شهرنشینی مواجه بوده، برآورد  تر عیسردر کشور ما نیز حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی با رشدي 

فر از جمعیت شهري در این گونه  5/5 حاشیه نشینی در ایران بیانگر آن ). 30: 1388صابري فر، ( دمستقر باشن ها سکونتگاهمیلیون ن

این پدیده بر اثر تفکیک غیر رسمی زمین، فروش برخی از اراضی وقفی و انجام معامالت به شکل غیر رسمی، با انگیزه است که 

این مناطق حاشیه نشین اگرچه به لحاظ قانونی جزو ، )84: 1387رهنما و توانگر، ( دهد یمتامین زمین و مسکن ارزان قیمت رخ 

و از جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی بر شهر تاثیر  اند وابستهاقتصادي به شهر ولی از نظر  شوند ینممحدوده شهري محسوب 

ردان و آنومیک گحاشیه نشینان طبقه اي فقیر، بیکار، سر. )84 :1390طالشی و امیر فخریان، ( رندیپذ یمو از آن تاثیر  گذارند یم

نامناسب همراه با  يها طیمحمتعدد در چنین  يها فرهنگتجمع آنان با  باشند، یمیک مسئله اجتماعی  ها دولتهستند و از نظر 

 ها آن ،)67: 1388الدن و رزقی شیرسوار، ( شود یممنجربه بزهکاري ها و ایجاد مناطق تبهکاري  لمعضالت ناشی از فقدان اشتغا

در یک  تر شیبن سه نفر یا وسایل بهداشتی، خدماتی و فرهنگی هستند و در اکثر مناطق حاشیه نشی نیتر سادهو  نیتر ییابتدافاقد 
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اختالف فاحش و چشمگیر . حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد.)45: 1380ابراهیم زاده، ( کنند یماتاق زندگی 

در . تا مهاجران غیر متخصص جهت برآوردن نیازهاي خود دست به هر کاري ولو غیر قانونی بزنند شود یمطبقات اجتماعی موجب 

و اعمالی چون دزدي، اعتیاد،  کند یمانسانی، کجروي هاي اجتماعی سریعا رشد  يها ارزشچنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن 

عالوه این گونه افراد ممکن است به صورت گروهی خرده به ، )77: 1376ستوده، ( ابدی یمقاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش 

اجتماعی توسعه یابد و نوید عدم مشارکت آنان در فرهنگ عمومی جامعه  يها بیآسفرهنگ به وجود آورندکه در آن این گونه 

  ).70: 1388الدن و رزقی شیرسوار، ( دشهرنشین باش

ن آزادشهر یه نشین اجتماعات حاشینام برد، که جزء اول) يبز( از محله غالم تپه توان یمن مناطق حاشیه نشین یازجمله ا

درصد  76( دهند یمل یتشک ها یستانیساست، که اکثر ساکنان آن را ) خانوار 41( رنف 187ت محله معادل یجمع شود یممحسوب 

 یطیست محی، زي، اقتصادی، اجتماعيدر حال حاضر این محله با مسائل متعدد کالبد). درصد فارس 12درصد بلوچ،  12، یستانیس

  :گردد یمر این مقاله فرضیه ذیل آزمون د. تمواجه اس... و 

  .بین حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهر رابطه معناداري وجود دارد

  

وه یش. است یشیمایاز نوع پ) یشیر آزمایغ( یفی، توصها داده يو بر اساس گردآور يق بر اساس هدف کاربردیروش تحق

اطالعات پرسشنامه و واحد  يابزار گرد آور یدانیدر روش م. است یدانیو م يروش کتابخانه ا ها دادهاطالعات و  يگردآور

امعه آماري تحقیق را حاشیه ج. تآزادشهراس هپژوهش، محله غالم تپ یو مکان ییایمحدوده جغراف. ، سرپرست خانوار استيآمار

ساکن در  يحجم نمونه، کل خانوارها. دهد یمنفر را تشکیل  187 بربالغ  1390شهرستان آزاد شهر در سال  نشینان محله غالم تپه

.باشد یم) خانوار 41( همحله غالم تپ

سطح آمار توصیفی با در . تجزیه و تحلیل داده هاي این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است

پرداخته شد و در سطح استنباطی متناسب با  ها دادهآماري نظیر فراوانی، درصد، میانگین به تجزیه و تحلیل  يها شاخصاستفاده از 

ابزار تجزیه و تحلیل، رایانه . استفاده گردید) کی دو یا کاي اسکور( x٢آماري، از آزمون  يها آزمونو فرض  ها دادهسطح سنجش 

  .استفاده گردید SPSSو نرم افزار 

  

 ياز جاده کمر بند يمتر 50ه ی، در حاشدیآ یمن در آزادشهر به شمار یه نشین اجتماعات حاشیکه از اول) يبز(محله غالم تپه 

جاد ی، که با اباشد یم يک از بزرگان محله به نام غالم بزیه محله برگرفته از نام یوجه تسم). 1 شکل( تشمال آزادشهر واقع شده اس

، که باشد یممتر مربع  10000حدود  یوسعت يمحله موثر بوده است، محله دارا يریدر شکل گ 1357در سال  ین خانه از نیاول
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م شهر با یمتر مربع آن در حر 2000و  يزات شهریسات و تجهیتاس يشهر با کاربر یمتر مربع از وسعت آن در محدوده قانون 8000

که در زمان  يدر حال توسعه است به طور یو جنوب غرب یمحله به سمت جنوب شرق. واقع شده است یو زراع يکشاورز يکاربر

  ). 1389طرح جامع شهر آزادشهر، واحد شهرسازي شهرداري آزادشهر، ( تمه تمام مشاهده شده اسیساختمان ن 4انجام پژوهش 

  

  
  موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور – 1شکل 

  1390ران، یمرکز آمار ا: منبع

 90که از این میزان . باشند یمدرصد بومی منطقه  42درصد پاسخگویان حاشیه نشین و  58بر اساس داده هاي جمع آوري شده 

درحد  يسطح سواد درصد 2/41، تحصیالت ابتدایی درصد 8/17بی سواد،  درصد 35 .باشند یمدرصد زن  10درصد مرد و 

سال دارند، که  40ان کمتر از یدرصد پاسخگو 64.باشند یمدرصد داراي مدرک کارشناسی  1/1دیپلم و  درصد 9/4، ییراهنما

  ). 1جدول ( ددار یت هم خوانیکار و فعال يت است که عمدتا با ساختار مهاجران به شهر برایفعال یدرگروه سن ید ساختار سنیمو
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  ]1[ 1390 نساختارسنی و جنسی پاسخگویا -1 جدول

  

  شاخص

  سن  تیجنس

  40 يباال  30-  40  30کمتر از   زن  مرد

  36  49  15  10  90  درصد

  

س و حله و شهرک صنعتی آقچلی گنبد کاوپیرامون م يدر مزارع کشاورز يکارگر( هساد ان کارگریدرصد پاسخ گو 73

 درصد 7درصد کارمند و  7...) و یکیمکان هر گای، تعمیساختمان يها تیفعالکیلو متري محله،  1کارخانه رب گل چشمه درفاصله 

چون  یزنان خانه دار در فعا لیت هایو  ...، رانندگی و لو له کشیچون بنایی،  ییها نهیزمدرصد داراي مشاغل متفرقه در  13بیکار و 

  .)2جدول ( باشند یمگل سازي  خیاطی، آرایش گري و

  ]1[1390ساختار شغلی پاسخگویان  -  2جدول 

  

  شاخص

  پاسخگویانشغل 

  ریسا  یکارمند رسم  کارگر  کاریب

  13  7  73  7  درصد

  

 12، یستانیدرصد س 76( دهند یمل یتشک ها یستانیساست، که اکثر ساکنان آن را ) خانوار 41(نفر  187ت محله معادل یجمع

این ناهمگونی در زبان، . این محله بافت قومی ناهمگون آن است يها یژگیویکی از  .)3جدول ) (سدرصد فار 12درصد بلوچ، 

درصد  88درصد پاسخگویان اهل تسنن و  12 .لهجه و فرهنگ آشکار است، و هر فرهنگی آداب و سنن مخصوص به خود را دارد

بسیار خوب  روابطشانمذهب  نظر از دین و فتاثیر گذار نبوده است و صر ها آنامر در روابط اجتماعی  شیعه هستند که البته این

 .باشد یمدرصد زیاد  11پایبندي به اصول دینی بسیار زیاد و در  ها آندرصد  89در . است

  

  ]1[ تتوزیع پاسخگویان بر اساس قومی -3جدول 

  درصد  فراوانی  قومیت

  76  31  سیستانی

  12  5  بلوچ

  12  5  فارس

  100  41  کل



  

  

٦ 
 

مالک محل سکونت خود  يدرصد به صورت اجاره ا 10و  يدرصد با سند عاد 7، يدرصد ساکنان به صورت قول نامه ا 83

مالک محل سکونت  يجاریدرصد به صورت است 5ق ورثه و یازطر درصد 17ن و ساخت آن، ید زمیق خریدرصد از طر 78. هستند

متر  50 -  300ن یبه مساحت ب يمترمربع و عرصه ا 38 - 100ن یب ییربنایبا ز یمسکون ين در واحدهایدرصد ساکن 68. خود هستند

متر مربع  108 - 300ن یبه مساحت ب يمترمربع و عرصه ا 100 – 300ن یب ییربنایبا ز یمسکون يدرصد در واحدها 32مربع و 

درصد فاقد  24(استاندارد  یسات بهداشتیتاس. باشند یمدرصد فاقد تلفن  37فاقد گاز و  ها سکونتگاهصد در صد . کنند یم یزندگ

صد در صد ساکنین بدون پروانه ساختمانی و بدون رعایت اصول فنی و استانداردها در ساخت و ساز اقدام به . ندارند) حمامند

با (کوچه  5و  ينخود یبا پوشش سنگ متر 12 عرضا ب) یابان اصلیخ( باشد یمزل نا یتیفیک يمعابر دارا. اند نمودهساخت مسکن 

 .یبا پوشش خاک) متر 8عرض 

  

  ]1[1390ت بنا یفیع پاسخگویان بر حسب کیتوز -  4 جدول

  

  شاخص

  ت بنایفیک

  یبیتخر -  يریتعم  يریتعم  نوساز

  27  49  24  درصد

درصد  14درصد برنج را به میزان زیاد،  8/70درصد به میزان متوسط،  6/1درصد پاسخگویان نان را به مقدار زیاد و  4/98

درصد به میزان کم،  6/46درصد به میزان متوسط و  9/30درصد لبنیات را به مقدار زیاد،  5/22درصد به میزان کم،  2/15متوسط و 

درصد مرغ را به میزان زیاد  67درصد به میزان کم،  3/69درصد به میزان متوسط و  9/14زیاد،  درصد گوشت قرمز را به میزان 8/15

 1/11درصد سبزیجاتی مانند سیب زمینی، بادمجان را به میزان زیاد،  9/88درصد به میزان کم،  6/29درصد به میزان کم و  4/3و 

اهش دریافت ک. کنند یمبه میزان کم مصرف  8/58د به میزان کم و درص 23میوه را به میزان زیاد،  2/18درصد به میزان متوسط، 

  .نمود دارد... وچون کم خونی، ضعف جسمانی  ییها يماریبمواد غذایی به صورت 

درصد داراي طبقه اجتماعی پایین  53درصد طبقه اجتماعی پایین و  41داراي پایگاه اجتماعی متوسط،  درصد پاسخگویان 6

  .خط فقرند که اکثرا زیر باشد یمفقیر جامعه  بنابراین منطقه مورد مطالعه محل سکونت قشر. باشند یمپایین 
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فرزندان پاسخگویان  2/60 باشد یمبا توجه به آن که محدوده مورد مطالعه فاقد هرگونه امکانات تفریحی، رفاهی و ورزشی 

تقویتی  يها کالسدرصد شرکت در  2/2درصد بازي در کوچه و خیابان و  6/28اوقات فراغت خود را از طریق تماشاي تلویزیون، 

  . گذرانند یمازدید از اقوام به همراه والدین درصد دید و ب 9دروس مدرسه و تجدیدي و 

 - ساکنین به منظور بهره مندي از مجموع امکانات بهداشتی ددر محدوده مورد مطالعه به دلیل فقدان کلیه امکانات صد در ص

کیلومتر راه و صرف هزینه دسترسی حتی  2تا  1مجبور به طی مسافتی بین ... و  تمخابرا -فرهنگی، ارتباطات  –درمانی، آموزشی 

  .باشند یم تامکانا نیتر یجزئبه منظور بهره مندي از 

را بهره  دالیل مراجعه کمتر به بانک( کاز بان درصد 7/6درصد به هنگام مواجه با مشکالت مالی از وام قرض الحسنه،  9/8

درصد قرض  4/12درصد قرض از دوستان و اقوام،  1/36) اند کردهباالي وام، نداشتن ضامن معتبر و مشکل در پرداخت اقساط ذکر 

درصد از اعضاي خانواده مدد  8/11درصد از دریافت یارانه و  2/2درصد از کمیته امداد و ساز مان هاي خیریه،  4از همسایه، 

  .رندیگ یم

که نشان از بی رغبتی به وضعیت تحصیلی  باشد یمدر انجمن اولیاء و مربیان ) 3/48( نکمترین میزان مشارکت پاسخگویا

درصد در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس و  3/20درصد اصال در هیچ یک از انتخابات شرکتی نداشته و  18. است فرزندانشان

حاشیه نشینان به دلیل  .اند داشتهشرکت موثر ) ...، روز قدس و آبان 13( یمذهبی، اجتماع يها مراسمدرصد در  4/13و  شوراي شهر

ه طرح مسائل مختلف خود بپردازند ابندی ینمعدم مشارکت اجتماعی فرصت  ونی ب تا از طرق قان

  

 7/7درصد از طریق تلویزیون و روزنامه و مجله و  2یون، در صد پاسخگویان منابع اطالعاتی خود را از طریق تلویز 3/90

  .آورند یمدرصد از اهالی محل و همکاران به دست 
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از طریق شرکت در مراسم شادي و عزا و عیادت از ) درصد 92( نپاسخگویا و فعالیت گروهی روابط اجتماعی نیتر شیب

ه هاي مشارکت و زمین ها مراسمشرکت در این  .باشد یمدرصد با دید و بازدیدهاي روزانه و شبانه  8یکدیگر در هنگام بیماري و 

سیاسی  يها سازمانمدرسه و  يها انجمنسطح مشارکت فعال در شوراي شهر، . آورد یماجتماعی را فراهم  يها تیفعالدرگیري در 

  .است تر نییپا) به ویژه حاشیه نشینان( نو باشگاه هاي ورزشی در بین طبقات پایی

استعمال . شود یمدر منطقه دیده ) فروش مواد در سطح محله به صورت خرد و جزئی( راعتیاد و قاچاق مواد مخد هدو پدید

قاچاق مواد مخدر به . درصد کم است 1/13درصد متوسط و از نظر  5/4درصد پاسخگویان زیاد، از نظر  4/82مواد مخدر از نظر 

دزدي و سرقت در . درصد کم است 1/13درصد متوسط و از نظر  5/14درصد پاسخگویان زیاد، از نظر  4/72شکل خرد از نظر 

درصد متوسط  5/19درصد پاسخگویان زیاد، از نظر  3/62درگیري و اختالف در منطقه از نظر . ودش ینممحدوده مورد مطالعه دیده 

  .درصد کم است که ناشی از نا آشنایی با فرهنگ شهري است 2/18و از نظر 

 زنشان دهیم که کدام یک ا تا شود یمپرداخته  ها آندر این بخش پس از شناسایی متغیرهاي اصلی تحقیق به تجزیه و تحلیل 

  . متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته رابطه معناداري دارند

  

 

  .بین حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهر رابطه معناداري وجود دارد :هیفرض

  

ابرابري  يها شاخصکه  باشد یمدر شهر متغیر مستقل دراین فرضیه مسائل اجتماعی و فرهنگی  آن عبارتند از فقر، جرم، بیکاري، ن

این فرضیه در این پژوهش مورد سنجش قرار . باشد یماجتماعی، مشارکت اجتماعی و تنوع فرهنگی و متغیر وابسته حاشیه نشینی 

  )5جدول ( دت و نتایج ذیل حاصل شگرف
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 فرهنگی -مسائل اجتماعی  يها شاخصآزمون  -5 جدول

  یفراوان              

  

  شاخص

  فراوانی داده هاي مشاهده شده

  درجه آزادي  میانگین
  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  83/20**  42/4  1  2  14  9  15  فقر

08/841**  55/3  3  14  5  8  11  جرم  

  08/841**  11/4  3  14  5  8  11  بیکاري

  61/117**  90/2  4  13  4  5  15  نابرابري اجتماعی

  94/738**  16/3  15  6  11  3  6  مشارکت اجتماعی

  59/732**  56/3  3  8  9  10  11  تنوع فرهنگی

  درصد 1معنی داري در سطح  **

  

مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی معنادار بوده و لذا بر متغیر حاشیه نشینی تاثیر داشته  يها شاخصبر اساس جدول فوق، تمامی 

 ی، نابرابري اجتماع)11/4با متوسط ( ي، بیکار)55/3با متوسط (، جرم )42/4با متوسط ( رفقنتیجه گرفت که  توان یمبنابراین . است

بر ایجاد و گسترش حاشیه نشینی تاثیر ) 56/3با متوسط ( یو تنوع فرهنگ) 16/3با متوسط ( ی، مشارکت اجتماع)90/2با متوسط (

 تر شیباسکور جدول براي این سطوح احتمال  ايدرصد از تعداد ک 1ح احتمال کاي اسکور محاسبه شده در سطبنابراین  .گذارد یم

ه ارائه یفرضو  بین حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهر اختالف معناداري وجود دارد شود یمنتیجه گیري  لذا ؛بود

  .شود یمپذیرفته  شده

  

مربوط به مسائل اجتماعی  يها شاخصدر این مقاله به منظور بررسی حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهرها، 

بدین منظور فرض ذیل  .و فرهنگی شامل فقر، جرم، بیکاري، نابرابري اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تنوع فرهنگی بررسی شد

  :مطرح گردید

  .اجتماعی و فرهنگی آن در شهر رابطه معناداري وجود داردبین حاشیه نشینی و مسائل 

مربوط  يها شاخصتایج نشان داد که تمامی ن. دبه معرض آزمون گذاشته ش هفرضی) کی دو یا کاي اسکور(x٢با استفاده از آزمون  

با (، جرم )42/4با متوسط ( ري که فقبه مسائل اجتماعی و فرهنگی معنادار بوده و لذا بر متغیر حاشیه نشینی تاثیر داشته است، به طور



  

  

١٠ 
 

و تنوع ) 16/3با متوسط ( ی، مشارکت اجتماع)90/2با متوسط ( ی، نابرابري اجتماع)11/4با متوسط ( ي، بیکار)55/3متوسط 

ا متوسط ( یفرهنگ  1نابراین کاي اسکور محاسبه شده در سطح احتمال ب. گذارد یمبر ایجاد و گسترش حاشیه نشینی تاثیر ) 56/3ب

حاشیه نشینی  نیب اختالف معناداري شود یمبود لذا نتیجه گیري  تر شیبدرصد از تعداد کاي اسکور جدول براي این سطوح احتمال 

  .شود یمپذیرفته  ه ارائه شدهیفرضو  وجود داردو مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهرها 

  :گردد یمپیشنهادهاي ذیل ارائه  ه مورد مطالعهدهاي اجتماعی و فرهنگی آن در منطقل مسئله حاشیه نشینی و پیامبنابراین براي ح

کاهش ضریب به عنوان یکی از الویت هاي ساماندهی با محوریت ه حاشیه نشین نگرش مسئوالن اجرایی و سیاسی به منطق -1

 ... وبودجه هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي محرومیت و فقر در بین حاشیه نشینان از طریق هدایت 

شناسایی نقاط بحران خیز اجتماعی و جرم خیز در مناطق حاشیه نشین با اختصاص بودجه هاي امنیتی به منظور شناسایی، کنترل و  -2

 .حین بحران و بعد از بحران ،پیش بینی در سه شرایط زمانی قبل از بحران

 يها تیفعالتوسعه اقتصادي روستاها و شهرهاي کوچک و افزایش سطح امکانات آموزشی، بهداشتی و آموزشی و ترویج  -3

 .اشتغال زا و از بین بردن انگیزه هاي مهاجرت يها طیمحکشاورزي، دامداري، صنایع دستی و ایجاد 

  .ي مسئوالن اجرایی و سیاسیافزایش زمینه هاي مشارکت سیاسی و اجتماعی با برنامه هاي اعتمادساز -4

  .همزمانی اجراي برنامه هاي بهسازي و جلوگیري از رشد مناطق حاشیه نشین -5

 
 

استان سیستان و بلوچستان، : روستایی و علل و پیامدهاي آن، نمونه يها مهاجرت، )1380بهار ( ،ابراهیم زاده، عیسی -1

  نشریه تحقیقات جغرافیایی 

شهر :يطالعه موردم ؛یت اجتماعیرآن برامنیوتاث ینیه نشیحاش يریعوامل موثر برشکل گ ،)1388 تابستان(اهللا، ، رحمت یبهرام -2

 یاد مسکن انقالب اسالمیانتشارات بن ،126ماره ش ،ط روستایمسکن ومح یسنندج، فصلنامه تخصص

، بررسی تطبیفی در شهرهاي سبزوار، نیشابور، تربت )1387پاییز و زمستان (رهنما، محمد رحیم، توانگر، معصومه،  -3

  11حیدریه و گناباد، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شماره 

  هرانت ،نتشارات آواي نورا ،جامعه شناسی انحرافات: آسیب شناسی اجتماعی ،)1376( ،...هدایت ا ،ستوده، رسول -4

مطالعه موردي منطقه کارگران، فصلنامه : ، بررسی تحلیلی حاشیه نشینی در شهر بیرجند)1388بهار (صابري فر، رستم،  -5

  1، شماره 24 سال، 92ات جغرافیایی، شماره پیاپی تحقیق

ه حاشیه نشینی در ، ناپایداري سکونتگاه هاي روستایی و آیند)1390ابستان ت( ،طالشی، مصطفی، امیر فخریان، مصطفی -6

  نتشارات انجمن جغرافیاي ایرانا ،29 شمارهسال نهم، پژوهشی جغرافیا، - خراسان رضوي، فصلنامه علمی
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، دالیل حاشیه نشینی در کالن شهر تهران، فصلنامه مطالعات )1388زمستان (الدن، علیرضا، رزقی شیرسوار، هادي،  -7

  ت شهري، سال اول، پیش شماره سوممدیری

و، وزیرپور،  -8 ، بحران حاشیه نشینی و سکونت گاه )1389بهار (لطفی، حیدر، مینو، میرزایی، فرداد، عدالتخواه، شب ب

یاي انسانی، سال دوم، جهانی، فصلنامه علمی پژوهشی جغراف يها افتیرههاي غیر رسمی در مدیریت کالن شهرها و 
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