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 چکیده 
اجتماعی  پیامد هاي فردي و حاشیه نشینی داراي ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است و

اين  اعی بسیار مهّم ايران تبديل شده است. هدف اصلیبسیاري دارد.حاشیه نشینی اکنون به يک مساله اجتم

پژوهش حاضر از  می باشد. ((آن مديريتی راهکارهاي ارائه و نشینی حاشیه پیامدهاي و علل بررسی)) پژوهش

نوع پیمايشی و اطالعات مورد نیاز از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است. جامعه آماري اين 

نفر بوده  20555، بالغ بر 1312نان شهر بانه تشکیل می دهند که تعداد آن ها در سالتحقیق را حاشیه نشی

نفر به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران، با استفاده از شیوه نمونه گیري تصادفی  355است و از آن تعداد 

ر دو سطح و دپردازش  SPSSهاي گردآوري شده، به کمک نرم افزار داده اي انتخاب شدند.چند مرحله

انگر آن یز بیات نیآزمون فرض تجزيه و تحلیل شدند. توصیف و تبیین با استفاده از آزمون همبستگی اسپرمن

 - اقتصادي پايگاه فرهنگی، -اجتماعی ها دافعه و ها جاذبه، اقتصادي ين جاذبه ها و دافعه هایبود که ب

یالت، مصرف رسانه، کار کودکان و ، میزان محرومیت نسبی، انحرافات اجتماعی، میزان تحصاجتماعی

هاي يافته ها و تدر بخش پايانی مقاله، دالل نی رابطه معنی داري وجود دارد.یه نشیبا حاش مشارکت اجتماعی

جهت تعديل پیامدهاي حاشیه نشینی در بعد توانمندسازي و ارتقاء ساکنان مناطق حاشیه  نتايج تحقیق در

 نشین مورد بحث قرار گرفته است.

 .مصرف رسانه، کار کودکان، مشارکت اجتماعیحاشیه نشینی، بانه،  گان کلیدی:واژ

                                                           

 پیام نور بانه و مدرس دانشگاه کارشناس ارشد جامعه شناسی. 1



 

 
 

 :بیان مساله

ي غیر رسمی يا هايسازمشکل پیش روي جهان توسعه يافته شهري، شهرک  نيتربزرگشايد 

 05يک به دهد که نزد(. برآوردهاي آماري نشان می2552، 2باشد)پیکاهارسکاينني فقیر نشین میهامحله

 12نفر فقط  155سال آينده از هر  05اند. تا درصد جمعیّت جهان در کشورهاي توسعه نیافته جاي گرفته

(. اين توزيع نامناسب 12: 1315نفرشان در کشورهاي پیشرفته زندگی خواهند کرد)صالحی امیري و خدائی، 

کشورهاي در حال توسعه نه تنها  شهرهاي رو نامتعادل جمعیّت در جهان و تمرکز و افزايش مستمر آن د

ي ناموزون و ناهماهنگ شهرها را به همراه داشته بلکه باعث شده شهرها توسعه و رشد بی رويه و توسعه

آمدن نواحی حاشیه نشین در اين  وجود بهخارج از مديريت شهري را داشته باشند که يکی از اثرات مهم آن 

 نهاي اجتماعی و مفري براي مجرمان و قانومان بستر آسیبي نابساهاسکونتگاهشهرها بوده است. اين 

توان گفت اين باشند میداراي فرهنگی متفاوت از فرهنگ شهري می هاآني گريزان بوده و اغلب سکنه

موجب نگرانی و اضطراب  مسألهنواحی حاشیه پتانسیل بروز تمام مسائل اجتماعی را در خود دارد که همین 

 (.1301)نقدي و همکاران، شودمتن شهر میمديران و شهروندان 

بنا به آمارهاي رسمی اسکان بشر سازمان ملل اکنون حدود يک میلیارد از جمعیّت شهري جهان در 

 25آمده است حداقل  2553هاي آلونک نشینی در سال کنند در گزارش چالشمناطق حاشیه زندگی می

 2551در سال اين رقم (. 1: 1301شوند )نقدي، ي میبندعنوان آلونک طبقه هاي جهان بهدرصد سکونتگاه

هاي نسبت جمعیّت سکونتگاه (.2553، 3 اسکان بشر) درصد کل جمعیّت شهري دنیا بوده است 32معادل 

-درصد می 2/31باشد که اين رقم در مناطق در حال توسعه می 2/31غیر رسمی به کل جمعیّت شهرنشین 

هاي غیر درصد سکونتگاه 15(. در ايران نیز بیش از 2551)اسکان بشر،  باشدمی 0/20باشد و در غرب آسیا 

ها روز به روز در که تراکم خانه و خانوار و جمیعت در آن اندرسمی در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته

 باشد.حال افزايش می

 نيترمهمی از با توجه به وضعیت کنونی جامعه شهري ايران، پديده حاشیه نشینی يا اسکان غیررسم

شود. در تبیین کلی اين پديده اجتماعی، علل ساختاري مانند نابرابري در مسائل شهري محسوب می

اي شهري هاي عدم تعادل منطقهو توزيع منابع ثروت و درآمد که در فرايند رشد و توسعه به شکل هافرصت

گیري اين پديده متنوع داليل شکل(. 111: 1301، نقديو روستايی ظهور کرده است بايد مد نظر قرار گیرد)

از نقاط مختلف به اين  مهاجرت اما و متعدد است که ممکن است از مکانی به مکان ديگر متفاوت باشد.

  (.1: 2552، 1)آختر و تورنشودآن محسوب می دلیل نيترمهم محالت فقیرنشین

                                                           
2 . Pekka Hurskainen 
3 . UN- Habitat 



 

 
 

مهاجر و گروه هاي کم درآمد شاهد هجوم روستائیان  05شهر بانه واقع در استان کردستان در دهه

اي شهر بوده است و با معضالت و مسائل شهري همچون حاشیه نشینی، فقر  شهري به مناطق حاشیه

انگلی و غیره روبه روست. همچنین اين شهر  مشاغلفرهنگی، رشد ناموزون، افزايش جرم و جنايت، بروز 

غربی ترين نقطه کشور و داشتن مرز  به علت گذارندن هشت سال جنگ ايران و عراق و قرار گرفتن در

مشترک با عراق و مسیر قاچاق کاال و تاثیرات آن بر شهر و بافت شهري با مسائلی فراتر از شهرهاي ديگر 

ي اخیر رشد سريع هادههنیز مواجه است. علیرغم بن بست نسبی جغرافیائی و صنعتی نبودن شهر بانه طی 

ي هامهاجرتضمیمه شدن روستاهاي پیرامون به شهرها،  شهري داشته که معلول چند عامل از جمله

حاشیه نشینی و اسکان  .حاشیه در بانه تا حد زيادي ناشی از بافت سنتی شهر استيی و ...بوده است. روستا

 هاينابرابربرآيندي از همه  دهيپدغیررسمی امروز براي توسعه شهري بانه يک مانع جدي است و خود اين 

ي است که هم اگونهوضعیت حاشیه نشینی در اين شهر به  امع همه اشکال فقر باشد.تواند جکه می ستا

)بوم نگار اندکردهدرصد از مساحت بانه اسکان پیدا  30درصد از مردم اين شهر تنها در  15اکنون بالغ بر 

 يک هب تبديل امروزه و داشته کشاورزي ماهیتی گذشته سال چند در کوچک شهري عنوان به بانه پارس(.

 شهرگرايی و شهرنشینی نوعی و شده ، خانگی و ...الکترونیکی وسايل تجارت لحاظ بهمرزي  تجاري نقطه

برنامه ريزي نشده را موجب شده است، لذا حاشیه نشینی در بانه با مفهوم رايج آن در ديگر  و ناخواسته

 هزار نفر است که 115555جمعیّت شهر بانه در حال حاضر  .نقاط ايران تفاوت قابل مالحظه اي دارد

ظهور پديده  )مسکن و شهرسازي بانه(.کنندیمهزار نفر از اين جمعیّت در حاشیه شهر زندگی  20555

حاشیه نشینی در مناطقی همچون دمامه)تازاوا(، محله مولوي، شهرک گلستان و بوستان، احمد آباد، جاده 

ا خود به همراه دارد که لزوم برنامه ريزي شهري را سلیمانی و شهرک الله و سرچنار اثرات و پیامدهايی را ب

در اين شهر می طلبد به طوري که براي بررسی موضوع فوق تحقیقی پیرامون مسائل مرتبط با حاشیه نشینی 

در شهر بانه انجام گرفته است که درصدد شناسايی و بررسی راهکارهاي تعديل حاشیه نشینی و پیامدهاي 

 .آن در شهر بانه می باشیم

 

  معرفی  برخی محالت حاشیه شهر بانه:

در ضلع شرقی محدوده خدمات  (و ...  احمد آباد، گلستان و مولوي، دمامه)محالت حاشیه اي شهر بانه

جنوبی شکل گرفت که جنوبی ترين آنها محله دمامه با مختصات طول جغرافیايی  -شهري در امتداد شمالی

 03 01الی ترين آن آحمد آباد با مختصات طول جغرافیايی و شم  30 00 23وعرض جغرافیايی 20 02 21

از سطح دريا قرار گرفته است.اين محالت در  1005با میانگین ارتفاع   31 5 21و عرض جغرافیايی 20

راستاي توسعه روستاهاي اقماري شهر بانه شکل گرفته است که محالتی همچون مولوي، عثمان آباد داراي 



 

 
 

هکتار می باشد که در حال  22220سال می باشد. مساحت کل محالت حاشیه اي  10سابقه سکونت بیش از 

حاضر بخش اعظم آن مورد ساخت و ساز قرار گرفته است. میانگین تعداد واحد هاي ساختمانی حدوداً 

مناطق حاشیه نشین شهر بانه با رنگ  1در نقشه شماره  نفر می باشد. 20555پالک با جمعیتی برابر با  2555

 اي نشان داده شده است. قهوه
 

 
 (مناطق حاشیه نشین شهر بانه1نقشه شماره )

 ویژگیهای مناطق حاشیهنشین )از نگاه سیمون چپمن2(

اند. غالباً خلق الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته شده -2عموماً غیر قانونی هستند.  -1

ريزي و برنامه بدونها توسعه آن -0اند.مات شهريفاقد خد -2اند.وسیله خود ساکنان احداث شده به -3

ها صورت حواشی راه آهن و بزرگراه –هاي شهري ها در لبهمکان گزينی آن -1گیرد.اتفاقی صورت می

هاي پر جمعیّت متراکم دارند که از خانواده -0شوند.در مناطق نامناسب شهري تشکیل می -1گیرد.می

اي از مردم روستايی در گزينی توده اجد -15فرهنگ فقر در اين مناطق. تسلط -1جمعیّت تشکیل شده است.

توان در نشین را میهاي مناطق حاشیهگوشه گیري مردم منطقه از زندگی شهر ...ويژگی -11جامعه شهري.

 چند دسته کلی زير طبقه بندي کرد:

شهري از حداقل استاندارد  نشین سطح خدمات عمومی و تأسیساتدر مناطق حاشیه های کالبدی:ویژگی -1

هاي متراکم و فشرده تر است. اين مناطق داراي معابر تنگ و باريک و ناهموار و خانههاي الزمه بسیار پائین

هاي غیر اصولی فاضالب و در بعضی جاها فاقد شبکه آب و هاي الزم، با شبکهبا متراژ پائین و فاقد ايمنی

لبدي اين مناطق عدم وجود فضاهاي تفريحی، فرهنگی، آموزشی و هاي کافاضالب هستند. از ديگر ويژگی

هاي اين مناطق در تر اينکه بعضی از اين خانهبهداشتی و يا عدم دسترسی آسان به اين فضاها، و مهم

 اند.مسیرهاي نامناسب و شیب دار و لغزشی با مصالح نا مرغوب و ارزان ساخته شده

                                                           
4 . Simon Chapman 



 

 
 

ها جزء طبقات پائین جامعه هستند از درآمد لب ساکنان اين سکونتگاهاغ: اجتماعی -های اقتصادیویژگی -2

کنند )اقتصاد هاي غیررسمی کار میاندکی برخوردارند و داراي مشاغل کاذب و غیر تولیدي يا در بخش

غیررسمی( اغلب خانوارهاي اين مناطق داراي بعد خانوار باال داشتن ارتباط خويشاوندي با همديگر و داراي 

اند ها از يک منطقه يا يک روستا مهاجرت کردهکات زبانی و مذهبی و فرهنگی هستند که اکثراً همه آناشترا

 هاي غیر رسمی هستند.ها نیز از نسل دوم و يا سوم ساکنان سکونتگاهو بعضی از آن

ها نتگاههاي غیر رسمی است. اين است که ساکنان اين سکوترين ويژگی سکونتگاهمهم :های حقوقیویژگی -3

کنند به هر اي خريداري میفاقد مالکیت رسمی زمین هستند. يا اينکه زمین را به قیمت بسیار نازل و يا اجاره

حال چون اين ساکنان بدون توجه به معیارها و ضوابط شهري )رشد و توسعه و حفاظت شهر( خريداري 

هاي غیر رسمی در مسائل و مشکالت تگاهکنند اعتبار قانونی ندارد. بر اساس تعاريف بانک جهانی سکونمی

فقدان خدمات شهري مناسب و  -2فقدان تأسیسات شهري مناسب و کافی. -1زير با هم اشتراک دارند:

ها و مناطق رسمی ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان اين سکونتگاهافزايش تنش -3کافی.

)نقدي و و برنامه ريزي نشده 0ه نا موزونپیچیدگی و دشواري تأمین خدمات به علت توسع -2کشور

 . (1301همکاران، 
 

 ی پژوهش:پیشینه

پژوهشگران متعددي همانطور که نشان داده شده، به بررسی حاشیه نشینی پرداخته و به علل و ريشه 

هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی آن توجه کرده اند. مروري نقادانه بر پژوهش هاي انجام شده نشان می 

که اکثر تحقیقات داخلی علل حاشیه نشینی را بصورت توصیفی و با متغیرهايی معدود مورد بررسی  دهد

قرار داده اند و کمتر تحقیقی پیامدهاي حاشیه نشینی را به صورت تحلیلی در مورد بررسی قرار داده است، 

انجام شده عموماً همچنین با توجه به بافت خاص جامعه آماري مورد بررسی در پژوهش حاضر، تحقیقات 

در فضاي فرهنگی متفاوت پیامدهاي حاشیه نشینی را مورد بررسی قرار داده اند، ويژگی هايی چون مرزي 

  بودن و تفاوت هاي زبانی و مذهبی جامعه مورد بررسی اين اهمیت را بیش از پیش نشان می دهد.

ی بر وقوع جرايم اجتماعی حاشیه نشین ي با عنوان نقشاثر( در 1301و همکاران)هزارجريبی     

نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روساي  11شهرستان کرمانشاه به صورت پیمايشی و جامعه آماري 

ها و روساي تجسس و فرماندهان پاسگاههاي انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماري  کالنتري

، حاکی از اين است که حاشیه نشینی بر وقوع جرايم نتايج حاصله از تجزيه و تحلیل يافته هاباشد.  می

  اثر خیلی زيادي دارد.اجتماعی 

                                                           
5 . Inharmonious development 



 

 
 

 لی حاشیه نشینی در شهر بیرجند: مطالعه موردي منطقه کارگرانیبررسی تحل( به 1300)صابري فر   

شهري، ضعف توان مالی ساکنان  -هاي روستا دهد که مهاجرت نتايج به دست آمده نشان می می پردازد.

حیه به همراه ناتوانی مسووالن در ساماندهی اين وضعیت، باعث پیدايش شکل گیري حاشیه مورد بررسی نا

 و بروز ناهنجاري هاي متعدد شده است؛ به طوري که بسیاري از اين خانواده ها از فقر و محرومیت رنج می

 .برند. اغلب آنها فاقد امکانات بهداشتی، تفريحی و ... هستند

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تشکیل حاشیه نشینی شهر ( در تحقیقی به 1301)معدنی    

حاشیه نشینان فقط مهاجران  .پردازد می ،(آباد عباس محدوده موردي مطالعه( )ش.ه) 1301 سال –سنندج 

شوند. که به دلیل  روستايی نیستند بلکه گروه هاي ديگري )گروه هاي کم درآمد شهري( نیز شامل می

 محسوب شهري اجتماعی –تهاي ناکارآمد زمین و مسکن شهري در واقع بايد آنان را سرريز اقتصادي سیاس

اند. با توجه به اين که هدف بررسی  ه دلیل افزايش قیمت زمین و مسکن به اين مناطق رانده شدهب که داشت

هاي فقر شهري، باشد، بنابراين متغیر هاي فرودست شهري سنندج می عوامل موثر بر شکل گیري محله

 –دسترسی به زمین ارزان، شغل موقت يا کم درآمد، شغل فعلی، مهاجرت و سرريز جمعیت اقتصادي 

 متغیر عنوان به فوق متغیرهاي با رابطه در نشینی حاشیه متغیر و مستقل متغیر عنوان به شهري اجتماعی

  .است شده گرفته نظر در وابسته

، سی چالشهاي حاشیه نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستانبرر(، به 1300و همکاران)محمدي     

. نتايج تجزيه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که حاشیه نشینان از وضعیت مالی خوبی پردازد می

کشند. اولويت بندي چالش هاي حاشیه نشینی نیز نشان  برخوردار نیستند و بار تکفل زيادي را به دوش می

هاي  ورداري از سیستم فاضالب مناسب و مشکل مالی و درآمد کم از مهم ترين چالشدهد که عدم برخ می

روند. در نهايت طبق نتايج تحلیل عاملی، چالشهاي حاشیه نشینان به ترتیب  حاشیه نشینان به شمار می

هاي اقتصادي،  هاي زيستی، چالشفرهنگی، چالش -هاي اجتماعی اهمیت در قالب پنج دسته چالش

فرهنگی به  -بهداشتی و چالشهاي رفاهی طبقه بندي شده اند که چالشهاي اجتماعی -آموزشیچالشهاي 

 عنوان مهم ترين چالش حاشیه نشینان قابل شناسايی است. 

عوامل موثر بر شکل گیري مساله حاشیه نشینی و پیامدهاي (، در تحقیقی به بررسی 1301)ربانی 

پژوهش نشان داد که مهاجرت از محیط هاي کوچک روستايی و  پردازد. نتايج میاجتماعی آن در شهر اهواز

شهري اطراف به شهر اهواز، مهمترين عامل ايجاد و گسترش مناطق حاشیه نشین می باشد که خود تحت 

 –فرهنگی محل سکونت قبلی و جاذبه هاي اقتصادي و اجتماعی  -هاي اقتصادي و اجتماعی  تاثیر دافعه

ین در بحث پیامدهاي اجتماعی مشخص شد که بین شدت حاشیه نشینی و همچن. است بوده شهر فرهنگی



 

 
 

افزايش میزان محرومیت نسبی حاشیه نشینان رابطه وجود دارد که در نهايت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر 

 در منطقه حاشیه نشین شده است.

، ینی در شهر اصفهاناجتماعی حاشیه نش -تحلیل علل اقتصادي (، در تحقیقی با عنوان 1311)زنگی آبادي   

درصد از پاسخگويان مناطق حاشیه نشین، 2220 -1با روش پیمايشی به يافته هاي زير دست يافته است: 

اند که اکثر  کرده درصد آنان قبال در محله ديگري از شهر اصفهان زندگی می 0120مهاجر غیر بومی بوده و 

تهیه و دسترسی آسان تر به مسکن در  -2یه نامید اينان را می توان در زمره  رانده شدگان از متن به حاش

مناطق حاشیه نشین )ارزان تر بودن قیمت زمین شهري و مسکن(، باعث هجوم مهاجران و گروه هاي کم 

درصد بیکاري در مناطق حاشیه نشین بسیار باالتر از ساير مناطق  -3درآمد شهري به اين مناطق شده است 

میانگین درآمد حاشیه  -2ه نشینی در شهراصفهان محسوب می شود شهري بوده و يکی از داليل حاشی

نشینان در مقايسه با میانگین درآمد ساير گروههاي شهري بسیار پايین بوده، به عنوان يکی از داليل اصلی 

میانگین قیمت اجاره بهاي مسکن در مناطق حاشیه نشین به طور تقريبی  -0حاشیه نشینی محسوب می شود 

يین تر ساير مناطق شهري بوده و در تصمیم گیري افراد براي ساکن شدن در مناطق حاشیه درصد پا1120

  نشین موثر واقع شده است.

حاشیه نشینی چالشی فرا روي توسعه پايدار شهري )با تاکید بر کالن شهر در تحقیقش،  (،1300)امیري   

يدار شهري پرداخته و در اين ارتباط به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فرا روي توسعه پا (اهواز

علل، مکانیسم و پیامدهاي حاشیه نشینی در شهر اهواز با استفاده از رويکردهاي کمی و کیفی مورد کندوکاو 

و بررسی قرار گرفته است. در اين تحقیق با استفاده از تکنیک هاي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در 

د نیاز جمع آوري شد و بر اساس يافته هاي اين مطالعه بخش عمده هاي مور مناطق حاشیه شهر اهواز داده

شهري است. حاشیه نشینان از شهر و محله  -هاي روستا  اسکان غیر رسمی شهر اهواز ناشی از مهاجرت

 زندگی خود رضايت بااليی ندارند و از احساس تعلق شهروندي پايینی برخوردار هستند.
 

 مبانی نظری

میی   دگاهی که در اين پژوهش در ارتباط با علل مهاجرت مدنظر ما می باشد، ديدگاه اورت، اس. لیی دي    

باشد که به تئوري عوامل جاذبه و دافعه معروف است. به طوري کیه بیر اسیاس ايین ديیدگاه، دافعیه هیاي        

ن روستايی و جاذبه هیاي شیهري نقیش میوثري در ارتبیاط بیا چگیونگی مهیاجرت بیه شیهرها و مییزان آ           

(. اورت اس لی در مقاله اي تحت عنوان نظريه مهاجرت چهار عامیل عمیده را در   155: 1300دارند)ربانی، 

اين امر موثر می داند، عوامل موجود در مبداء، عوامل موجود در مقصد، موانع موجود در جريان مهاجرت از 

ا( و عوامل منفی) دافعه هیا(  مبداء به مقصد و عوامل شخصی. در هر مبداء يک سري عوامل مثبت )جاذبه ه

وجود دارند که در نگاه داشتن فرد در يک منطقه يا مهاجرت او موثر هسیتند، میثالً برخیورداري مقصید از     



 

 
 

وجود امکانات آموزشی، اشتغال و درآمد بیشتر در مقايسه با مبداء، مهاجرت را تشويق می کنید و بیالعکس   

زنیدگی، دوري از خیانواده و محییط و فرهنیگ بیومی از      آلودگی محیط زيست، باال بودن سطح هزينه هاي 

عوامل دافعه مهاجرت هستند و ممانعت هاي فیزيکی و يا قانونی نیز بر جريان مهاجرت تاثیر میی گذارنید.   

هر چقدر اين موانع بیشتر باشند، میزان مهاجرت کمتر خواهد بود و بالعکس. عوامل ديگر کیه در مهیاجرت   

د، نظیر سن مهاجر، جنس مهاجر، میزان مهارت مهاجر، و يا وابستگی سیاسیی  موثرند، عوامل شخصی هستن

 (.235: 1303و تعلقات قومی مهاجر)پاپلی يزدي، 

نظريه  همچنین ديدگاهی که در اين پژوهش در ارتباط با پیامدهاي حاشیه نشینی مدنظر ما می باشد،    

 فرهنگ فقر و محرومیت نسبی می باشد.

 فقر فرهنگ

ريه ي فرهنگ فقر اين است که فقر تنها نداشتن درآمد کافی نیست، بلکه شیوه اي از زندگی مفهوم نظ      

است که از نسلی به نسلی ديگر انتقال می يابد. برخالف نظريه ي اقتصاد سیاسی که به دنبال عوامل ريشه 

هنی خود افراد اي فقر در ساختارهاي بزرگ تر جامعه می گردد، فرهنگ فقر، فقر را معلول ديدگاه هاي ذ

 (.22: 1302فقیر شهري می داند)رضوي،

وضعیتی را نشان می دهد که در آن مردم در دام محیطی ))(، اين نظريه 1112به گفته ي پورتس)

اجتماعی گرفتار آمده اند که ويژگی هايش بی تفاوتی، تسلیم شدن به سرنوشت، نبودن آرمان هاي واال، 

(. در 112: 1310)گیلبرت و گاگر،  ((رفتار بزهکارانه و تايید آن است نگرانی و همزمان با آن استقبال از

جمع بندي نهايی می توان گفت که اين چنین فقري در زمان ما نیز وجود  دارد، و اين فقر، حاشیه نشینی 

مردمی است که فاقد امکانات بقاء نیستند اما پايگاه و قدرت شان را از دست داده اند و چنان بیرون از 

 (.11: 1300معه زندگی می کنند که نام و نشانی هم ندارند)ربانی،جا
 محرومیت نسبی

به کار  ((سرباز آمريکايی))، نويسندگان کتاب 1125مفهوم محرومیت نسبی را اولین بار در دهه ي

بردند. آنها از اين مفهوم براي نشان دادن احساسات فردي استفاده می کنند که فاقد منزلت يا شرايطی 

که به اعتقاد خويش بايد داشته باشد معیار چنین شخصی مراجعه به داشته هاي اشخاص يا گروه  است

 (.02: 1311هاي ديگر است)گر، 

 معتقد است که اين محرومیت زمانی اتفاق می افتد که مردم: ((هولندر))

 به چیزي میل کنند که آن را ندارند. .1

 خود را مستحق به دست آوردن آن بدانند. .2

 (.303: 1310ناتوانی در تملک آن، خود را مقصر ندانند)هولندر،  به خاطر .3



 

 
 

از نظر تدرابرت گر محرومیت نسبی، زمانی به وجود می آيد که فردي چیزي را مشاهده کند که 

(. و در 22: 1311خودش ندارد اما ديگري دارد و آن فرد مايل است که آن چیز را داشته باشد)رفیع پور، 

ت نسبی عبارت است از اختالف منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت)گر، تعريف مفهومی محرومی

1311 :02.) 

از نظر گر، هر چه امکانات پیشرفت و ارتقاء در افراد و گروه هاي مرجع ديگر)يعنی در گروه هايی 

 که انسان خود را با آن ها مقايسه می کند( بیشتر باشد، انتظارات انسان ها بیشتر می شود و يک نوع

چه امکان دستیابی به ارزش هاي مورد نظر يا احساس بی عدالتی نسبی به وجود می آيد. در ضمن هر 

 (.20: 1311ارتقاء اجتماعی کمتر باشد، نیز محرومیت نسبی افزايش پیدا می کند)رفیع پور، 

گی بنابراين شرايط زندگی در مناطق حاشیه نشین به صورتی است که سبب به وجود آمدن شرايط فرهن

خاصی براي آنان می شود. به طوري که از يک سو فقر فرهنگی و مشکالت مالی و از سوي ديگر ديدن 

زندگی شهريان که از امکانات امروزي بهره مند هستند، سبب ايجاد نارضايتی عمیق و گسترش محرومیت 

 (.00: 1300نسبی در میان اين اقشار جامعه می شود)ربانی،

مچون بشکه ي باروت براي ايجاد آشوب هاي اجتماعی عمل اين امر گاهی می تواند ه

(. لذا اعتقاد به پیشرفت و داشتن يک زندگی بهتر در میان حاشیه نشینان و 21: 1301کند)برآبادي،

مهاجرين روستايی که براي کسب درآمد بیشتر به شهرها روي آوده اند، باعث می گردد گروه هاي مرجع 

، اما چون شرايط حاکم، امکان دستیابی به چنین هستندت بهتري برخوردار آنها کسانی باشند که از وضعی

موقعیت هايی را براي همه فراهم نمی کند، احساس محرومیت نسبی در میان گروه هاي فقیرنشین شهري 

افزايش پیدا کرده و زمینه نارضايتی اجتماعی را در میان آن ها به وجود می آورد و به تدريج گروه مرجع 

ان اين گروه تغییر پیدا کرده و به سوي اهدافی که دستیابی به آن ها ساده تر ولی نامشروع می باشد، در می

سوق پیدا می کنند و به تعبیر مرتون تناسب میان ابزار و اهداف از بین می رود و اين موضوع نخست 

در میان اين قشر باعث افزايش میزان محرومیت نسبی و سپس باعث گسترش رفتارهاي ناهنجار اجتماعی 

(. اين مساله در نخستین نسل حاشیه نشینان کمتر مشاهده می شود. اما 00: 1300از جامعه می گردد)ربانی،

فرزندان اين نسل در محیط شهري پرورش می يابند و هدف ها و آرزوهاي شهري جذب می کنند و براي 

 هاي ناهنجار روي می آورند.تحقق آرزوهايشان نخست به فعالیت هاي غیرقانونی و سپس به کنش 

مجموعه اين عوامل تنها به تولید و نهادينه شدن فرهنگ فقر می انجامد، فرهنگ فقر وسیله اي براي 

. اين فرهنگ و روش زندگی، نشانه ي گرددفرد جاشیه نشین است تا با محیط و فضاي خود سازگار 

ز دانستن اين واقعیت که کسب موفقیت در کوشش انسان هاي فقیر براي مقابله با نومیدي است. نومیدي ا

 اً ناممکن است.زمینه ي ارزش ها و هدف هاي جامعه بزرگ تر براي آن ها نه محال بلکه تقريب



 

 
 

 فرضیات پژوهش:

 بین حاشیه نشینی و میزان میزان محرومیت نسبی رابطه معناداري وجود دارد.

 ي وجود دارد.بین حاشیه نشینی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه معنادار

 رابطه معناداري وجود دارد. اجتماعی بین حاشیه نشینی و میزان انحرافات

 بین حاشیه نشینی و میزان مصرف رسانه رابطه معناداري وجود دارد.

 بین حاشیه نشینی و میزان کار کودکان رابطه معناداري وجود دارد.

 رد.بین حاشیه نشینی و میزان تحصیالت رابطه معناداري وجود دا

 دافعه هاي اقتصادي محل سکونت قبلی رابطه معناداري وجود دارد.حاشه نشینی با بین 

 فرهنگی محل سکونت قبلی رابطه معناداري وجود دارد. -دافعه هاي اجتماعی حاشه نشینی با بین 

 جاذبه هاي اقتصادي شهر رابطه معناداري وجود دارد.حاشه نشینی با بین 

 فرهنگی شهر رابطه معناداري وجود دارد. -هاي اجتماعی  جاذبهحاشه نشینی با بین 

 رابطه معناداري وجود دارد.اجتماعی  - اقتصادي پايگاهحاشیه نشنی با بین 

      

 روش پژوهش

در اين تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت است.  شيمایپژوهش از نوع پ نيروش مورد استفاده در ا

. جامعه آماري ما در اين تحقیق را حاشیه نشینان شهر بانه جمع آوري داده ها بهره گرفته شده است

تصادفی چند از شیوه نمونه گیري  تحقیقهزار نفر می باشند. در اين  20555تقريباً که دهند  تشکیل می

استفاده شده است. لذا پس از محاسبه حجم نمونه، کلیه مناطق حاشیه بانه )دمامه، شهرک بوستان  ايمرحله

شهرک سرچنار و جاده سلیمانی( به عنوان نمونه ما انتخاب شدند و  رک مولوي، احمدآباد،و گلستان، شه

فرمول  با استفاده از حجم نمونهپرسشنامه ها به صورت تصادفی بین آن ها توزيع و جمع آوري گرديد.

پايايی به منظور باال بردن  .باشدینفر م 355دودح %0يرینمونه گ يو خطا %10يکوکران در سطح معنادار

نفر از حاشیه نشینان توزيع گرديد، سپس با  35ابزار سنجش، آزمون مقدماتی انجام شد، پرسشنامه بین

هاي مقدماتی پرداخته و در نهايت با هاي تحلیل عاملی و سنجش پايايی به بررسی گويهاستفاده از آزمون

به کمک آمارهاي موجود در نرم هاي گردآوري شده، ها پرسشنامه نهايی استخراج شد. دادهتعديل گويه

پردازش شدند و در دو سطح توصیف و تبیین مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. براي  SPSSافزار 

استفاده شده  آزمون فرضیات تحقیق که از نظر سطح سنجش، ترتیبی هستند، از آزمون همبستگی اسپرمن

 است. 

 



 

 
 

 تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
 تعریف عملیاتی نظریتعرف  نام متغیر

به نوعی شیوه زندگی اطالق می شود که نسبت به سه شیوه رايج  حاشیه نشینی

زندگی يعنی شهري، روستايی و ايالتی متفاوت بوده و با ويژگی 

هاي اجتماعی و اقتصادي مخصوص به خیود، بافیت فیزيکیی و    

: 1311فرهنگ معینی را بیه وجیود میی آورد)عابیدين درکیوش،     

111.) 

ات موجود در منزل شامل: آب تصفیه شده و لوله کشی شده، بیرق، گیاز، تلفین،    امکان

فاضالب شهري و میزان دسترسی به امکانات موجود در محل سکونت شامل: درمانگاه، 

مدرسه و مسجد و نیز وضیعیت سیواد سرپرسیت خیانواده، مییزان درآمید خیانواده و        

 وضعیت شغلی سرپرست خانواده.

اسییت از اخییتالف منفییی میییان انتظییارات مشییروع و   عبییارت  محرومیت نسبی

 (.02: 1311واقعیت)گر، 

هیاي برداشیت ازخیود و    جهت سنجش محرومیت نسبی افراد آن را در قالب شاخص 

 مقايسه با ديگران عملیاتی کرده ايم.

مشارکت 

 اجتماعی

به معناي سهمی در چیزي يافتن و از آن سود بردن يا در گروهی 

شرکت جستن و بنابراين با آن همکیاري داشیتن است)توسیلی،    

1311 :302.) 

تمايل به مشارکت هاي سیاسی چون انتخابات، راهپیمايی ها و ... و تمايل به مشارکت 

 هاي مدنی NGOهاي اجتماعی نظیر شرکت در انجمن ها و 

که به  ونيزيتلو اي ويارتباط مانند روزنامه، مجالت، راد يهاشکل همصرف رسان

 يزيییانبییوه طییر  ر رنییدگانیگ امیییبییه پ امیییمنظییور رسییاندن پ

 (.02، 1311 دنز،یاند)گشده

و  یاسیتان شیبکه ) ونيی زيها شیامل تلو از انواع مختلف رسانه انياستفاده پاسخگو زانیم

 نترنیت يامیه و مجیالت، میاهواره، ا   (، روزنیخیارج  ،ی)داخلی  ويی (، راديسراسیر شبکه

 يهیا ها در دو گروه رسانهرسانه ل،یو تحل هيدر تجز تينهاشده است و در  دهیو...پرس

 يهیا يهیا و فنیاور  ها و مجالت و...( و رسانهروزنامه ون،يزيو تلو وي)شامل رادیجمع

 و...( نترنتي)شامل ماهواره، اديجد یتباطو ار یاطالعات

انحرافات 

 اجتماعی

شیوه هاي رفتاري که سازگار با ارزش هاي اکثر اعضاء گروه يیا  

 (223: 1311جامعه نیست)افروغ 

با گويه هايی نظیر دزدي، مصرف مواد و مشروبات، فسیادهاي اخالقیی، درگییري و...    

 سنجش شده است.

دافعه های 

اقتصادی محل 

 سکونت قبلی

ل از کلیه عوامل مرتبط با معیشت و درآمد کسیانی اسیت کیه قبی    

مهاجرت در محل سکونت قبلی شان وجود داشته است و انگیزه 

و محرک هاي اجباري و ناخواسته اي اين افراد بیراي مهیاجرت   

 (.122:1301،ربانیگشته است)

گیري و يیا عیدم کیارايی     بیکاري در محل قبلی، درآمد کم، شغل نامناسب، عدم شکل

ايط محییط کیار و فیرار از آن،    هاي روستايی، نداشتن زمین، سختی شغل و شر تعاونی

هاي کشاورزي، کاهش  عدم دسترسی به راه هاي ارتباطی مناسب، مکانیزه شدن فعالیت

 منابع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزي، عدم وجود زمین کشاورزي مناسب.

دافعه های 

 –اجتماعی 

 محل فرهنگی

 قبلی سکونت

فرهنگیی   -اعیکلیه عوامل مرتبط با بهداشت، رفاه و مسائل اجتم

کسانی است که قبل از مهاجرت در محیل سیکونت قبلیی شیان     

وجود داشته است و انگیزه و محرک هاي اجباري و ناخواسته اي 

 (.120:1301،ربانیاين افراد براي مهاجرت گشته است)

عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، پايین بودن ارزش کار و زندگی، اختالف و درگیري 

اقوام و آشینايان، جنیگ تحمیلیی، عیدم زمینیه مناسیب رشید و         هاي قومی، دوري از

خالقیت فردي، عدم زمینه مناسیب جهیت ازدواج، محییط بسیته و ضیعف ارتباطیات       

 فرهنگی و اجتماعی، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، عدم وجود امکانات فرهنگی.

جاذبه های 

 اقتصادی شهر

فرهنگیی   -جتماعیکلیه عوامل مرتبط با بهداشت، رفاه و مسائل ا

کسانی است که در محل سکونت قبلی شان وجود نداشته است و 

 جهت برآورده کردن آن نیازها تصمیم به مهاجرت گرفته اند.

دستیابی به شغل بهتر و مرتبط با مرز، ارزانی زمین و خانه در محل جديد يا اجاره بهاي 

بیه امکانیات رفیاهی،     کم، کسب درآمد بیشتر، دسترسی به امکانات آموزشی، دسترسی

نزديکی به محل کار، دسترسی به امکانات بهداشتی، راحتی شغل جديد، انتقیال اداري،  

دسترسی بیشتر به ادارات به دلیل کمبود خدمات اداري در مراکیز بخیش هیا و مراکیز     

 روستايی

جاذبه های 

 –اجتماعی 

 شهر فرهنگی

فرهنگیی   -کلیه عوامل مرتبط با بهداشت، رفاه و مسائل اجتماعی

کسانی است که در محل سکونت قبلی شان وجود نداشته است و 

 جهت برآورده کردن آن نیازها تصمیم به مهاجرت گرفته اند.

تشويق دوستان، امکان شرايط بهتر جهت ازدواج، ارتباطات عیاطفی بیا خويشیاوندان،    

ن رشید  برخورداري از احترام و ارزش بیشتر، برخورداري از امکانیات تفريحیی، امکیا   

 خالقیت فردي.

 

 

 



 

 
 

 یافته های پژوهش

 تحلیل تک متغیره

 اقتصادی افراد ساکن در محله های حاشیه نشیان شهر بانهمختصات  -

درصد( داراي درآمد پايین هستند. ابعاد  1/02بیش از نیمی از سرپرست خانواده هاي حاشیه نشین) 

باشد. بیش از  نفر می  0/2انگین بعد خانوار اند که می نفر بوده 0تا  2خانوار در میان حاشیه نشینان بین 

شغل اند.  کردهنو مصالح ساختمانی مناسب استفاده  نکرده اصول فنی را رعايت ،نیمی از افراد مورد مطالعه

درصد شغل  13 ،درصد کارگر ساختمانی 25سرپرست خانواده هاي حاشیه نشین به اين صورت بوده که 

 1درصد، نجار  2مغازه دار، بنا درصد  1/1مکانیک و درصد 3/3ده، درصد رانن 3/2هاي مرتبط با مرز، 

درصد افراد مورد مطالعه داراي مسکن  3/00درصد می باشد، 3/1درصد و بیکار  3/3درصد، ساير شغل ها 

اي بودند.از ديد خود حاشیه نشینان مهمترين داليل حاشیه  درصد نیز داراي مسکن اجاره 1/12شخصی و 

ه ترتیب ارزانی زمین، بدست آوردن شغل بهتر و مرتبط با مرز، فقر، ارزانی اجاره بها، ب را نشین بودن

ي که طی سی سال گذشته در زمینه مهاجرت اگستردهي هاپژوهش اند. نداشتن زمین و بیکاري ذکر کرده

ا به جا شهري انجام شده همگی داللت بر يک اصل دارند اکثر مردم به داليل اقتصادي ج -روستايی 

  (.202: 1310چشم انداز بهتر در اقتصاد شهري است )گیلبرت و همکاران،  هاآنو دلیل اصلی  شوندیم

پروانه ساخت ندارد و  هاآنکه ساختمان  اندکردهدرصد ساکنین چنین بیان  2/10در رابطه با پروانه ساخت 

باشد که اين مناطق خودرو به  تواندیمدرصد از منازل پروانه ساخت داشته است و اين نشانه اين  0/21تنها 

دارد شايد عدم کارايی . ربانی بیان میاندکردهدور از نظارت مديريت شهري خیلی سريع وجود پیدا 

نشینان و يا جدي نگرفتن اين معضل در عدم اتخاذ راه حل مناسب در قبال حاشیه اي شهري و يهااستیس

 (.1301ديل شده است )ربانی و همکاران، نطفه بوده که امروز به يک مسئله اجتماعی تب

 اجتماعی و فرهنگی  مختصات -

درصد افراد مورد مطالعه  05درصد ساکنان حاشیه نشین داراي محیط زيست نامطلوب هستند. بیش از 10

درصد افراد مورد مطالعه تحت پوشش هیچ نهادحمايتی قرار 3/10و  بودهتحت پوشش هیچ نوع بیمه اي ن

درصد داراي تحصیالت سواد ابتدايی هستند. بیش از نیمی از  01یمی از افراد حاشیه نشین ندارند. بیش از ن

افراد مورد بررسی داراي محرومیت نسبی باالتر از حد متوسط هستند. میزان شیوع انحرافات اجتماعی در 

د درصد کمتر از ح2/31درصد متوسط بوده است و  3/02مناطق حاشیه نشین به اين صورت بوده که 

درصد نیز باالتر از حد متوسط بوده است.مهمترين مسائل اجتماعی درمناطق  11متوسط بوده است و تقريباً 

 0/0درصد(، مشروب خواري) 2/1درصد(، اعتیاد) 2/11درصد(، مشروب فروشی) 1/01حاشیه نشین دزدي)

ا گفته کلینارد منطبق فوق ب مواردتمامی  درصد(می باشند. 2/0درصد( ودرگیري) 1/2درصد(، فساد اخالقی)



 

 
 

وي  .حاشیه نشینی منبع اصلی جرم و جنايت است ،اي زياد استاست که انحرافات در مناطق حاشیه

هايی با بهداشت هنجارهاست که در محلهو ها اي از ارزشگويد حاشیه نشینی، خرده فرهنگی با مجموعهیم

در  .(3: 1111اي اجتماعی همراه است)کلینارد، هاي ديگر، از جمله انزوگیکم با انحرافات اجتماعی و ويژ

اينکه اين روند افزايش  ترمهم وبیشتر شده  سال 1-0میزان انحرافات نسبت به  گفت که توانیممجموع 

که حاشیه نشینان نه تنها از  دهدیمي صورت گرفته در شهرهاي گوناگون ايران نشان هاپژوهش ،ادامه دارد

اعتیاد دزدي و  ژهيو بهي و کاربزهها ، بلکه در میان آندهندیمامعه را تشکیل نظر اقتصادي اليه پائین ج

 (.  31: 1301افزايش چشمگیري دارد)شارع پور، 

درصد حاشیه نشینان، مشارکت اجتماعی کمتر از متوسط دارند.توزيع مصرف رسانه در میان حاشیه  02 

. نتايج به دست ر از حد متوسط را دارا بوده انددرصد مصرف رسانه اي باالت 20نشینان نشان می دهد که 

درصد  1/1که کامپیوتر و اينترنت ندارند  اندداشتهدرصد از پاسخگويان اظهار  1/21آمده بدين گونه بود 

که  اندگفتهدرصد  0/12و  اندنداشتهدرصد کامپیوتر  2/21اينترنت نداشته و  0/2ماهواره در اختیار نداشته و 

استفاده از اينترنت بسیار کم  بانهخواسته شده برخوردارند اما در میان حاشیه نشینان شهر از همه موارد 

که سواد استفاده از اين رسانه را ندارند و استفاده از ماهواره نسبت به ساير وسايل ارتباطی  اچر باشدیم

التر از متوسط بوده درصد با 3/20 بیش از توزيع کار کودکان حاشیه نشین نشان می دهد که .بیشتر است

است.در میان مشکالت مناطق حشیه نشین بیشترين فراوانی متعلق به نداشتن برق، عدم وجود آسفالت 

نبود گاز، نداشتن مدرسه، نداشتن تلفن، نداشتن مسجد، نبود سرويس  ،کوچه ها و عدم فاضالب کشی

 مدارس، عدم امنیت و عدم وجود نانوايی بوده است. 

 

 :تحلیل دو متغیره

بر اساس نتايج تحلیل هاي دو متغیري می توان گفت که حاشیه نشینی با محرومیت نسبی، مشارکت 

اجتماعی، انحرافات اجتماعی، مصرف رسانه اي، کار کودکان و تحصیالت رابطه معناداري دارد که با توجه 

ی وکار کودکان با به ضرايب همبستگی بدست آمده، رابطه متغیرهاي با محرومیت نسبی، انحرافات اجتماع

نشینی، متغیرهاي محرومیت نسبی،  حاشیهحاشیه نشینی رابطه اي مثبت و مستقیم است که با افزايش 

انحرافات اجتماعی وکار کودکان نیز افزايش می يابد در حالی که رابطه حاشیه نشینی با مشارکت اجتماعی، 

حاشیه نشینی، مشارکت اجتماعی،  اي و تحصیالت منفی و معکوس است يعنی با افزايش مصرف رسانه

       مصرف رسانه اي و تحصیالت کاهش می يابد.

 و (ها دافعه و ها جاذبه) فرهنگی –بین عوامل اقتصادي)جاذبه ها و دافعه ها(، عوامل اجتماعی  همچنین 

جهت  د.با حاشیه نشینی به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داري وجود دار اجتماعی - اقتصادي پايگاه 



 

 
 

مثبت میزان آن ها نیز نشان دهنده اين امر است که با افزايش هر کدام از اين متغیرها، حاشیه نشینی نیز 

که نشان دهنده رابطه  جهت رابطه منفی است اجتماعی -افزايش می يابد. اما براي متغیر پايگاه اقتصادي

 .اجتماعی، حاشیه نشینی کاهش می يابد -باشد، يعنی با افزايش پايگاه اقتصادي معکوس بین دو متغیر می

 
 بین حاشیه نشینی و متغیرهاي وابسته همبستگی ضرايب (:2شماره) جدول

 متغیر اسپرمن معناداری متغیر اسپرمن معناداری

000/0  373/0 قبلی سکونت محل اقتصادی های دافعه   000/0  33/0  محرومیت نسبی 

000/0  131/0 000/0 لیدافعه های فرهنگی محل سکونت قب   77/0-  مشارکت اجتماعی 

000/0  197/0 303/0 01/0 جاذبه های اقتصادی شهر   انحرافات اجتماعی 

000/0  111/0 -111/0 000/0 جاذبه های فرهنگی شهر   مصرف رسانه ای 

000/0  137/0- 000/0 اجتماعی-پایگاه اقتصادی   377/0  کارکودکان 

 000/0  39/0-  تحصیالت 

   

 

 نتیجه گیری: 

گیري و گسترش آن معلول عوامل بسیاري است که در بخش بیان مسئله مقاله به تفصیل بیان شد شکل

عامل بوده است که اين امر خود نیز معلول  نيترمهمشهري يکی از  -هاي روستا ولی در اين میان مهاجرت

هاي و جاذبه الگوي توسعه، نوسازي نظام بهره برداري کشاورزي، رشد باالي جمعیّت روستائی، بیکاري

به  توانیمشهري و... بوده است. پديده حاشیه نشینی داراي  پیامدهاي اجتماعی متعددي است از جمله 

مشارکت پائین، عدم احساس تعلق شهروندي، گسترش انحرافات، فقر مادي و فرهنگی و...  اشاره کرد که 

داراي بافت حاشیه و اسکان  بانهسازد. یکل حیات شهرها را در بلند مدت با مشکالت اساسی مواجه م تاًينها

غیر رسمی قابل توجهی است و مطالعه اين امر براي رسیدن به توسعه پايدار شهري بسیار ضروري است. 

اي از گذاري مجموعه ریتأثتحت بانه گیري حاشیه نشینی در که شکل دهدیمي اين پژوهش نشان هاافتهي

آورده و مانعی مهم بر  وجود بهادي را در محالت مختلف شهر عوامل بوده است که مسائل و مشکالتی ح

 باشد.می بانهچالش آينده شهري  نيترمهمو  گرددیمارائه بهینه خدمات در کل شهر محسوب 

اين حقیقت که حاشیه نشینان شهر بانه دو گروه مهاجر شهري و روستايی هستند يافته اي جديد به حساب  

اي حاشیه نشینی که منشاء حاشیه نشینی را مهاجرت روستائیان به شهرهاي می آيد که با اغلب نظريه ه

درصد حاشیه نشینان خود، قبل از  20صنعتی می دانند را به زير سوال و چالش می برد چرا که در بانه 

حاشیه نشینی ساکن شهر بوده اند و همچنین اينکه بانه شهر صنعتی نبوده که جاذبه صنعتی داشته باشد و 

منطقه اي تجاري به حساب می آيد باعث جذب تعداد بی شماري از روستائیان مهاجر گشته و با چون 

شکاف طبقاتی که ناشی از اشتغال غیررسمی بوده باندهاي بورس زمین پديدار گشته و ساکنان شهر بوِيژه 



 

 
 

مت زمین کسانی که در بخش رسمی اشتغال نداشته و نسل جوان شهري بوده اند که پس از گران شدن قی

 با امید ارزانی زمین و اجاره بهاي کم به حاشیه شهر پناه آوررده اند.

 پس از بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در مناطق مورد مطالعه نتايج زير حاصل گرديد:

درصد نیز داراي  10درصد حاشیه نشینی باال و  2123درصد افراد نمونه ما حاشیه نشینی متوسط و  021

 همچنین آزمون فرضیات نشان داد که: خیلی بااليی بوده اند.حاشیه نشینی 

اين يافته نشان می  ،بین شدت حاشیه نشینی و شدت محرومیت نسبی رابطه معناداری وجود دارد -

اين يافته همسو با .با افزايش حاشیه نشینی، محرومیت نسبی افزايش می يابد و شدت می گیرددهد که 

( هاخواستهرومیت نسبی را نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی)، محاست که1تد رابرت گرنظر 

 ینسب تیمحروم کرديرو طرفداران(. 1: 1302)سام دلیري،  می داندي(افراد هاداشتهي ارزشی)هايیتواناو 

 لکهب مطلق، درآمد رساندن حداکثر بهدر  تنها نه ،حاشیه نشین  يهاخانواده اي و افراد که کنندیم استدالل

ی نسب تیمحروم طرفداران .نديآیمبر  مرجع يهاگروه گريد با سهيمقا در را خود تیموقع بهبوددر جهت 

 گانيهمسا باخود را  توسط آمده دست به ترنيیپا يدرآمدهاافراد  که کنند،یم استفاده واژه نيا از وقتی

، 1)بهانداريرندیگیماجرت کنند در نتیجه احساس محرومیت نسبی کرده و تصمیم به مه سهيمقا خود

 ( و1300،صابري فر)(1300همچنین اين يافته تايیدکننده مطالعات تجربی)ربانی و همکاران،(211: 2552

 ( است.1300،و همکارانمحمدي )

با افزايش حاشیه نشینی، میزان  ،رابطه معناداری وجود دارد تحصیالتبین حاشیه نشینی و میزان  -

و محمدي ( و )1300،صابري فر)ين يافته تايیدکننده مطالعات تجربی، ايابدکاهش می  تحصیالت

 است. (1300همکاران،

با افزايش حاشیه نشینی،  ،بین حاشیه نشینی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد -

اين يافته  میزان مشارکت اجتماعی کاهش يافته و با کاهش آن مشارکت اجتماعی افزايش می يابد.

در تحقیق  است.(1301،معدنی )(1303)عريضی، همکاران (1300،امیري)ايیدکننده مطالعات تجربیت

، که به دلیل نرخ ديگري، اين ويژگی از داليل عمده بی رغبتی به مشارکت فعال در امور اجتماعی است

ی شهري و تعلق فرهنگ روستايی مانع از مشارکت آنان در زندگ حاشیه نشینسوادي در میان بی باالي

 (.220: 1301، صادقیشود)نقدي و می

با افزايش حاشییه   بنابراين، ،بین حاشیه نشینی و میزان انحرافات اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد -

ايین   نشینی، میزان انحرافات اجتماعی افزايش يافته و با کاهش آن انحرافات اجتماعی نیز کاهش می يابید. 

معیییدنی ()1300،صیییابري فیییر()1301و همکیییاران،هزارجريبیییی جربی)يافتیییه تايیدکننیییده مطالعیییات ت
                                                           
6 . Ted Robert Gurr 

7 . Bhandari 



 

 
 

( 1301،ربانیو)(1303مکاران()ابراهیم زاده و 1301)حکمت نیا و افشانی،(1303)عريضی، همکاران(1301،

  است.

با افزايش حاشیه  .بین حاشیه نشینی و میزان مصرف رسانه ای رابطه معناداری وجود دارد -

 .يابدکاهش يافته و با کاهش آن مصرف رسانه افزايش می نشینی، میزان مصرف رسانه 

با افزايش حاشیه نشینی، میزان کار  .بین حاشیه نشینی و کار کودکان رابطه معناداری وجود دارد -

اين يافته تايیدکننده مطالعات  .کودکان افزايش يافته و با کاهش آن کار کودکان نیز کاهش می يابد

 است.(1303، همکاران)عريضی(1301،معدنی تجربی)

فرضیه هاي ما ثابت می کند که بین عوامل اقتصادي)جاذبه ها و دافعه ها(، عوامل  ساير همچنین

به عنوان متغیرهاي مستقل با مساله  اجتماعی – اقتصادي پايگاهفرهنگی )جاذبه ها و دافعه ها(،  –اجتماعی 

د دارد. به عبارت ديگر عوامل ذکر شده هرکدام حاشیه نشینی به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داري وجو

به نوعی در امر حاشیه نشینی اين مناطق موثر بوده اند، يافته هاي ما مويد ديدگاه اورت، اس. لی در تئوري 

و محمدي  (،1301)معدنی  (،1300)صابري فر عوامل جاذبه و دافعه و منطبق با يافته هاي تجربی

 ( می باشد.1300)امیري ( و1311)زنگی آبادي (،1301)ربانی  (،1300همکاران)

که يکی از مهمترين پیامدهاي اجتماعی حاشیه نشینی در يک جمع بندي نهايی می توان گفت  

افزايش میزان محرومیت نسبی حاشیه نشینان می باشد که در مجموع باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در 

بب بوجود آمدن مشکالتی نظیر کارکردن مناطق حاشیه نشین می شود که به نوبه خود می تواند س

کودکان، کاهش سرمايه فرهنگی، کاهش مشارکت هاي اجتماعی، افزايش آسیب ها و انحرافات اجتماعی، 

 ات بهداشتی و محیطی و... را به وجود آورد.رمخاط

 تپیشنهادا

انی است که مساله حاشیه نشینی را هم بايد مداوا کرد و هم پیشگیري. مداوا در مورد حاشیه نشین

مهاجرانی است که اگر روند کنونی ادامه يابد  موردگیري در شاکنون در مناطق حاشیه نشین هستند و پی

تبديل به حاشیه نشینان شهري در آينده خواهند شد. در مورد مداوا بايد عالوه بر کمک براي تهیه ي 

ل براي نسل دوم اين خانواده مسکن مناسب تر اقداماتی نیز بايد جهت بدست آوردن مشاغل بهتر حداق

جهت تعديل پیامدهاي حاشیه راهکارهاي پژوهش حاضر (. 1301)بنی فاطمه و همکاران،ها انجام داد

 توانمندسازي و ارتقاء ساکنان مناطق حاشیه نشین )درمان( قابل تدوين استبعد  نشینی در

ساماندهی و بهسازي کالبدي به توسعه در اجتماعات حاشیه نشین،  فرایندبهترين راه حل براي ايجاد 

همراه توانمندسازي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است و عامل اصلی براي ساماندهی و توانمندسازي 

حاشیه نشینی، ايجاد مديريت يکپارچه در سطو  ملی، منطقه اي و محلی است، اين امر نه تنها می تواند 



 

 
 

تاثیرگذار بر آنها شود، بلکه با ايجاد ديدي  باعث پیش بینی نحوه ي حرکت مهاجران و کنترل عوامل

نگر کمک زيادي به ساماندهی و توانمندسازي بافت هاي نابهنجار موجود در شهرها  گسترده و همه سو

 (.1303:121خواهد کرد)ابراهیم زاده،

 .آموزش فنون و مهارت هاي فنی الزم براي به دست آوردن مشاغل مناسب و دايمی -

 منابع اعتباري و خرده وام، به ويژه براي شاغلین در بخش غیررسمی. ايجاد دسترسی به -

 زمینه سازي و تشويق خصوصی و عمومی در عرضه ي مساکن ارزان قیمت. -

ارتقاء نهاد تعاونی هاي مسکن با همکاري وزارت خانه هاي تعاون، کار و امور اجتماعی، مسکن و  -

 شهرسازي.

اي و کاريابی، مراکز راهنمايی بهداشتی و تنظیم خانواده، مهد کودک تاکید بر پروژه هاي آموزش حرفه  -

 و احداث فضاي جمعی در مناطق حاشیه نشین.

 يرفتن اين مناطق به عنوان شهروندبه رسمیت شناختن مناطق حاشیه نشین به عنوان جزئی از شهر و پذ -

د اشتغال براي افراد ساکن در مناطق ايجاد سرمايه گذاري در امور تولیدي و صنايع دستی به منظور ايجا -

 حاشیه نشین.

برنامه ريزي هاي اجتماعی و فرهنگی داراز مدت و کوتاه مدت توسط مسئولین و برنامه ريزان ذي ربط  -

  به منظور ارتقاء فرهنگ حاشیه نشینان و جذب و مشارکت آنان در نظام شهري.

  اين مناطقدر  NGOتشکیل سازمان و نهادهاي اجتماعی و مردمی  -

کمک رسانی دولت و شهرداري به منظور بهبود بخشیدن سطح زندگی و ايجاد تاسیسات زيرساختی  -

مانند آب، لوله کشی، ايجاد مراکز بهداشتی و درمانی، بهبود جاده ها و شبکه حمل و نقل در مناطق حاشیه 

 نشین.

 م ساکن در اين مناطق.ايجاد فضاي سبز و پارک هاي هاي عمومی براي استفاده عموم مرد -

 آگاه نمودن افراد خیر و انجمن هاي خیريه جهت خدمات رسانی مادي آنها به مردم نیازمند اين مناطق. -

احداث و گسترش مراکز آموزشی در جهت جلوگیري از رشد بی سوادي در بین کودکان و نوجوانان  -

 اين مناطق

)يکی از مهمترين علل پیدايش و گسترش کاهش و تعديل مهاجرت هاي روستايی به شهر بانه، -

د، بنابراين بايد مسیر مهاجرت از باشمی  درصد( 02)حاشیه نشینی، مهاجرت بی رويه روستائیان به شهرها

 روستا به شهر روند طبیعی به خود بگیرد و ريشه ي فقر و استضعاف را از درون روستاها خشکاند. 

ینان به خصوص در بخش هاي تولیدي کشور به منظور کاهش ايجاد اشتغال وکارآفرينی براي حاشیه نش -

و افزايش درآمد و کاهش  سو بیکاري و اشتغال در اقتصاد غیررسمی و شغل هاي کاذب و انگلی از يک



 

 
 

فقر و بهبود کیفیت زندگی آنها و گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادي براي تمامی گروه هاي اجتماعی از 

 سوي ديگر.

دانه براي ساماندهی و آمادگی پذيرش اسکان کم درآمدها درشهر، که اين مديريت شهري بخر -

مديريت بايستی به صورت بین بخشی و همراه با مشارکت اهالی شهر اعمال گردد و همچنین ايجاد 

امنیت براي فقراي شهري و تالش براي برهم زدن حاشیه ي امنیتی فرصت طلبان، مفسدان و باندهاي 

نت گاه ها با مسئولیت و دخالت نهادهاي مسئول به منظور مقابله با مسائل و جنايتکار در اين سکو

 انحرافات اجتماعی.

باال بردن تخصص و مهارت نیروي کار موجود در نواحی حاشیه ي شهري، از طريق آموزش هاي  -

ري رسمی و فنی و حرفه اي و باال بردن سطح تحصیالت و مهارت جوانان از راه تشويق آنان به فراگی

علم و دانش، تخصص و مهارت، به منظور جذب در اقتصاد بخش رسمی و کاهش اشتغال در بخش 

 اين سکونت گاه ها.ساکنان غیررسمی در آينده ي 

بهسازي و بهبود بخشیدن به شرايط زندگی در مناطق حاشیه نشین، اين بهبودي و ساماندهی شامل  -

اطی، سیستم تخلیه فاضالب و حداقل ملزم کردن ايجاد زيرساخت هاي مناسب مانند شبکه هاي ارتب

 حاشیه نشینان به حفرچاه فاضالب خواهد بود.

ه نشین، گرچه تعیین سرانه هاي شهري در يک هدر مناطق حاشی بهبود سرانه کاربري هاي شهري -

ات و منطقه ي حاشیه نشین، نابسامان و پرتراکم از نظر جمعیت، با بافتی آشفته و نامنظم و فاقد تاسیس

تجهیزات شهري متناسب با تعداد جمعیت ساکن در آن بسیار مشکل می باشد، لیکن با توجه به تراکم 

در مناطق حاشیه نشین و کمبود يا فقدان تعداد زيادي از تاسیسات و تجهیزات شهري در  باالي جمعیت

سرانه هاي فرهنگی مناطق حاشیه شین،  –آن طرف ديگر و با توجه به وضعیت اقتصادي اجتماعی 

مسکونی و شهري در آن براي میان مدت می بايست حداقل به میزان ساير مناطق برخوردارتر شهر بانه و 

 متوسط کل کشور متعادل گردد. در درازمدت به میزان
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 .2دانشگاه آزاد شوشتر، سال، شمارهاصفهان(، فصلنامه علوم اجتماعی،    دارک و ارزنان مناطق موردي

 (چرا انسان ها شورش می کنند؟ . ترجمه علی مرشدي زاد، تهران، پژوهشکده ي مطالعات 1311گر، تدا رابرت ،)

 راهبردي.

 (شهرها، فقر و توسعه شهرنشینی در جهان سوم. ترجمه ي پرويز کريمی، 1310گیلبرت، آلن و ژوزف گاگلر ،)

 بین الملل شهرداري تهران، تهران.انتشارات روابط عمومی و 



 

 
 

 (بررسی جامعه شناختی عوامل تشکیل حاشیه نشینی شهر سنندج1301معدنی، سعید و همکاران ،)-  1301سال ،

 .2فصلنامه جامعه شناسی، سال چهارم، شماره

 آوران. )جهان چهارم(، انتشارات فن ،اسکان غیر رسمی وحاشیه نشینی  .(1301له، )انقدي، اسد 

 (، روانشناسی اجتماعی، ترجمه ي احمدرضوانی، مشهد، نشر شرکت به نشر.1310ر، ادوين پل)هولند 
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