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 چکیده 

یه نشنی در شهر های بزرگ به واسطه روابط اجتماعی و فضای کالبدی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. شحا

و ارائه راهکار جهت  ینینش یهاز حاش یناش یاجتماع یها یبآسمدیریت شهر های بزرگ چون اردبیل در خصوص شناخت 

هدف اصلی این پژوهش، تبیین انواع آسیب های اجتماعی ردارد. بهبود زندگی شهری و کاهش آسیب ها اجتماعی باید گام ب

ناشی از حاشیه نشینی در شهر اردبیل و اولویت بندی آسیب ها و دالیل آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار از منظر 

نمونه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. -اسنادیتحلیلی و روش گرد اوری -وش تحقیق توصیفیرکارشناسان می باشد. 

نفر بصورت نمونه گیری غیر تصادفی در نظر گرفته شد. داده های پرسشنامه به دو روش توصیفی و تحلیل با  15آماری آن 

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهمترین  SPSS21آزمون دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن توسط نرم افزار 

می باشد. از منظر کارشناسان اجتماعی  شرارت و اوباشگریآسیب های اجتماعی به ترتیب بیکاری، فقر، اعتیاد و تکدیگری و 

اجتماعی و  مهمترین دالیل آسیب ها اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی بحران بیکاری، شیوع اعتیاد و بحران فقر، نابرابری

می باشد. در خصوص سازوکار بهبود شرایط توجه به نیازهای اقتصادی و مفاهیم مربوط  و از هم گسیختگی خانوادهموضوع طالق 

 به مدیریت کنترل شهری و فعالیت فرهنگی جهت افزایش آگاهی حاشیه نشینان پیشنهاد می گردد.

 

 کارشناسان و مدیران. آسیب اجتماعی، حاشیه نشینی، اردبیل،واژگان کلیدی:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

بود(مطرح شد و با برنامه  یدهقان یاز وقوع انقالبها یکااز ترس آمر ی)که ناش یبعد از اصالحات ارض یراندر ا ینینش یهحاش

 یرا ناقض آرمان ها یغربگرا،)که توجه به عدالت اجتماع یزانحاصل از ذهن برنامه ر یدار یهسرما یبر الگو یمبتن یها یزیر

بخش عمده  یشهکه ر یمشکل در شهرها مبدل شده ،بحران یجادجهت ا یبه بحران نو اال یافتدانستند( شدت  یتوسعه م

به نگاه به  ید،درست بر ما غالب شود و از نگاه به عنوان تهد یکه اگر نگرش یشهرهاست. بحران یو اجتماع یمخاطرات اخالق

که سال ها از  یتیحما یدو صد البته با ینیمب یم یناننش یهحل آن را در دستان خود حاش یده کلعنوان فرصت مبدل شود آنگا

محل  یو بهساز یریتآنان را در مد یها یتوانائ یبر کرامت انسان یمبتن یشده بود را روا داشت و با نگاه یغآنان به ناحق در

و  هاجرتم یدر مباد یدرآمد یانگینم یشاشتغال و افزا یجاداز نظر دور داشت که ا یدسکونتشان بارور ساخت. البته قطعاً نبا

 .(۱۳۹۶ یعی،و رف ی)عسکر مناطق باشد ینتواند کنترل کننده رشد ا یم یمسکن شهر یدکنترل نرخ رو به تزا

 ینینش یهحاش یراگر به دنبال س یبه کار گرفته شد ول یزدر ون 1516بار در سال  یناست که اول یگتو واژه ا یا ینینش یهحاش

 یرا در مراکز سکونتگاه یجنگ یرانکه اس ی. جائ یرسیمم یاندر دوران ساسان یز،کهن تر از ون یبه قدمت یمباش یخدر طول تار

ممنوع کرد  یهودیان یانرا در م یحیانمس یزندگ یساکل یشورا 1179.در سال یدادندم یشهرها سکن یهجدا از مردم در حاش

 یتهایاقل یمتماد یتا سالها یزن یرانشد. در ا یبزرگ اروپائ یدر اطراف شهرها یننش یهودیمتعدد  یگتوهها یجادب اکه موج

در واقع عمر  یدجد ینینش یهبودند، اما حاش اسلب یگروهها ملزم به استفاده از نوار زرد رنگ رو یربا سا یزجهت تما یقوم

به هم سکونت داشتند و صرف سکونت  یدهچسب یدر منازل یاءکه فقراءو اغن یگذردنم یاماز آن ا یزمان یرندارد هنوز د یچندان

 یندیاز فرآ یخیزمان و گذر از مراحل مختلف تار یدر ط ینینش یهنبود ،درواقع حاش یاجتماع یگاهاز جا یمحله نشانه ا یكدر 

زنگنه )مبدل شده است یو اقتصاد یاجتماع زاتیبر تما یمبتن یندیبه فرآ ینیو د یو زبان یو قوم ینژاد یزاتبر تما یمبتن

 .(1381،چگن

با آغاز  ینینش یهاما قطعاً اوج حاش یرسد( میکائیآمر ی)سال کودتا 32به سال  یدجد ینینش یهسابقه حاش یزن یرانا در

جنوب تهران شکل گرفتند  یآجرپز یدر کوره ها یناجتماعات آلونك نش ینزمان نخست ینهم زمان است در ا یاصالحات ارض

 یهحاش یخچهشروع تار یتوانم یشهر روبه رشد تهران فراهم شود.اما به طور کل یهمواد اول ینتأم یارزان برا یانسان یرویتا ن

و  یجاذبه شهر یجاددرآمد حاصل از نفت عامل ا یشو افزا یشهر یساتکرد:گسترش تأس یانب ینگونهرا ا یرانمدرن در ا ینینش

شد . اما  یراندر ا ینینش یهحاش بروز یعوامل اصل یزاسیونو مکان یامر در کنار اصالحات ارض ینشده است که ا یرونق شهر

و بوم  ینزم یارزان یننش یهبارز مناطق حاش یژگیو بود. یاصالحات ارض یراندر ا ینینش یهعامل بروز حاش ینتر یقطعاً اصل

 یننش یهمتعارف را ندارند.منطقه حاش یزندگ یكانجام  یکه امکانات الزم و کامل برا یخاص منطقه است در حال یشناس

 ذبمظلوم واقع شده اند و نتوانسته اند ج یواقتصاد یاطراف شهر است که ساکنان آن به علت فقر فرهنگ یننش یرمنطقه فق

به علت  یناناست ا یکه بدور از انصاف انسان استفاده کنند یشهر شوند و از امکانات و خدمات شهر اجتماعی – ینظام اقتصاد

ی م یتیامن یبضر ینکمتر ینامرغوب ودارا یشانمصالح مورد استفاده در احداث بناها سطح سواد و تخصص کم، کم، یتوان مال

 ی،و اجتماع یخاص فرهنگ یژگیداشتن و یلافراد بدل یناست ،ا یخدمات شهر شدناز دالئل مشکل  یکیامر خود  باشد این



 

  

 

در آمده اند و در  یهابتدا به شکل زاغه و به مرور به صورت حاش ،یفضع ینامتجانس ،نظارت برخودو خود کنترل یبافت فرهنگ

خانه خود را مستحکمتر و مرتب  (دهکر یشکل داده )پوست انداز یرند، تغییرزمان اگر مورد مهر ومحبت سروران قرار گ یط

 .(1392)امیری و همکاران،وندش یم یلکرده و کم کم به شهرك و شهر تبد

چون  یبدالئل یبزرگ را هدف قرار داده اند و ل یهستند که به علل مختلف شهرها یمهاجران یننش یهمناطق حاش ساکنان

 ینشهر را نداشته اند.تراکم و زاد وولد در ا یقدرت ورود به متن اصل یکاف یهو فقدان سرما یفن یبودن سطح مهارتها ینپائ

 یگیرندجوانان شکل م یندر ب یاجتماع یبه کج رو یلخود جوش متما روههایمناطق باالست که خود بالقوه مشکل زاست ،گ

 یرمسکن و سا یبمشترکند و در مقابله با تخر یدر فقر عموم یدارند ول یا یلهو قب یو قوم ینژاد یکه در خود تضادها

 .(۱۳۹۶ ی،یعو رف ی)عسکرکنند یو متحد عمل م یمشکالت عموم

مطرح شد. ساترلند  یدساترلند در مورد کارمندان یقه سف یدر نوشته ها یشسال پ 90ابتدا در حدود  ی،اجتماع یبمفهوم آس

خالف کارمندان، منجر به بروز  یها یاتکه چگونه فعال یداردم یاندر ایاالت متحده امریکا ب یاز نظام ادار یفیتوص یدر مقاله ا

 (,2003Portney.(شود یم یاختالل در کال نظام ادار

ایجاد شده، رشدیافته و نظم  یخاص یها ینهباشند که در زم یم یاجتماع یها ینظم یاز جمله ب یاجتماع یها آسیب

 یبه طور مشخص با هنجارها یررفتا ی،(. هرگاه در یك نظام اجتماع1369 ی،کشند)صدیق سروستان یرا به چالش م یاجتماع

شود،  یاجتماع یو عملکرد مثبت فرد، خانواده یا گروه ها یکارای ادنکند کاه موجاب کاهش یا از دست د یداتعارض پ یاجتماع

 (1384ی،شناخته مشود)کمال یاجتماع یباین پدیده به عنوان آس

و  یرسم یو قواعد جمع یشود که در چارچوب اصول اخالق یاطالق م ییا جمع یبه هر نوع عمل فرد یاجتماع یبآس 

روبارو  یو اجتماع ییا قبح اخالق یبا منع قانون یجهو در نت یردگ یکنشگران قرار نم یتجامعه، محل فعال یررسمیغ

 ی،ع عادنابرابر مناب یفضای یصباشند: تخص یزیر م یها یواجد ویژگ یاجتماع یبهایآس ی،(. به طورکل1391ی،)عبدالهیگرددم

 (. 1379یری،بودن)نص یو نسب یجزئ یطی،مح ی،جمع

کند. از نظر این  یجستجو م یاجتماع یرا در ساختارها یو اجتماع یروان یها ی: که علل ناهنجاریساختار ینظریه فشارها  

 یکنند که فراتر از تحمل آنان است و در اثر این فشارها به رفتارهای یرا بر افراد وارد م یفشارهای ی،اجتماع یمکتب، ساختارها

 .جامعه ندارند یدمورد تای جارهایبا هن یآورند که تطابق یم یرو

 یداند، طبق این نظریه، جامعه صنعت یم یدر نظام کنترل اجتماع یضعف و نارسای یجهکنترل : جرایم و انحراف ها را نت نظریه

 یفضع یکنترل ینکنند که چنsوسوسه و انحرافات فراهم کرده است؛ بنابرین اگر افراد احسا  یرا برا یزیاد یها ینهو مدرن، زم

 آورند. یم یرو فاتو انحرا یهاناهنجار یاست به سو

 ینا یاقتصاد یشتسطح نازل مع ینو همچن یناننش یهشناخت جامعه محور در حاش یكو نائل نشدن به  یتطابق هنجار عدم

جامعه  یانگار یچبر ه یمبتن یتهای.قاچاق مواد مخدر،جنایشودشده در رفتار آنان م ینهنوع انحرافات نهاد یكطبقه موجب 

،سطح نازل آموزش و پرورش و سواد که منجر به  یوجود مهارت فن ،عدم ی،فقرمفرط اقتصاد یرسم یر،رواج مشاغل کاذب غ

آموزش و پرورش عالوه بر کم سواد شدن جامعه  یبودجه مناسب برا یصشکل ممکن آموزش شده است )عدم تخص ینتر یبدو

که  روستائیشدن کنش  یانو نما یآداب و کنش شهروند یکه مضرات آن در فراموش یشودم یریمنجر به نقص در جامعه پذ

 (.۱۳۹۶ یعی،و رف ی)عسکرشود یم یدهبا شاکله شهر ندارد د یتیسنخ

 یشچون بلوغ زود رس ، گرا یمعضالت یکندم یجادا یو اخالق یاتاق مشکالت متعدد رفتار یكنفر در  12-10کردن  بیتوته

 ینا یتمواد مخدر در منزل و ... در کنار آن جوانان و نوجوانان سرشار از محروم یبه دنبال مشاهده مصرف عاد یادبه اعت یدشد

 .(1385)اشرف،ندینب یشهر م یاز رفاه و ثروت رادرهسته  یمناطق در کنار خود انباشت

ارائه شده  ینهزم ینکه در ا یفی،تعار یمکن یدادست پ یحداقل یفیالزم است که ابتدا به تعر ینینش یهبحث حاش یلتحل یبرا

 :متعدد است .از جمله



 

  

 

و  یاجتماع یژگیهایمتفاوت بوده و با و یو روستائ یشهر یزندگ یجرا یوهاست که با ش یزندگ ینوع ینینش یهحاش .1

 .یکنندم یشهر زندگ یبافت اصل ینبوجود آورده است که با ساکن ینیمع یزیکیمخصوص به خود بافت ف یاقتصاد

 یهدر حاش یانسان یرویآمده و به صورت مازاد ن یرونگذشته خود ب یدیهستند که از حالت تول یافراد یناننش یهحاش .2

کوچك به  یاز روستاهها و شهرها یانسان یرویاند آنان عمدتاً به شکل مازاد ن یدهگز یاست سکن ینشهرها که مملو از مهاجر

 .منطقه جذب شده اند ینا

 یدههستند که به علت جذب نشدن در متن شهرها به صورت پد یشهر یتهایگتوها معموالً از اقل یا یشهر یناننش یهحاش .3

 .یشوندجدا م یشهر یبخشها یهازبق یو انسان یزیکیف موانع یلهشده اند و بوس یلتشک یزبان یا ی،قوم یمذهب یگتو

 – یاجتماع یگاهآن محله پا یت% جمع 50از  یشب یریاست که هنگام آمار گ یجائ یننش یه: محله حاشیعدد یفتعر .4

 .مردم شهر تعلق داشته باشند یتجدا از اکثر اقتصادی

دوام ساخته شده  یابیگذاشته وازمصالح کم دوام  یفرسودگ یاو یرانیکه درآن خانه ها روبه و ی: محله ایساختار یفتعر. 5

 . است

 .نشده است یجذب نظام اجتماع یول یکندم یاست که در شهر زندگ یکس یننش یهحاش . 6

دوام ساخته شده ،درآنها  یگذاشته و از مصالح کم دوام و ب یرانیاست که در آن خانه ها رو به و یجائ یننش یهمحله حاش . 7

 .تفحس است ی.که جایمکم در آمددر آنها هست یتوده ها یگزینیرکامالً غلبه دارد و شاهد جافرهنگ فق

و بدون مجوز اقشار کم درآمد در مکا  یررسمیاست که با اسکان غ یها یدپد ینیهنش یسازمان ملل حاش یف. مطابق تعر 8

 یو فرهنگ یشود که خارج ازنظام اجتماع یگفته م یبه کسان یناننش ینهشود. حاش یمستعد کناره شهرها آغاز م ینها

درکشور است . ساکنان مناطق محروم کشور  یمنطقه ا ادلمحصول عدم تع ینینش یهکنند . حاش یم یخودشان زندگ

  متمرکز شده مهاجرت کنند . یتکه درآنجا امکانات وامن یمجبورند به مکان

شهرها را در تضاد با انسان،  یراشود ز یم یشاندارد سر در گم وپر یقدم بر م یامروز یشهرها یابانهایکه در خ یانسان زمان

انسان هنوز در شهرها  یشهاند .یابد یتولد شهرها مدرن م یدر ابتدا یندهآ یشده از شهرها یمجالب ترس یرتصاو و یتانسان

مملو  یساختار کند. یم یانرا نما یگرد یمشاهدات انسان در شهر ساختار یتاما واقع .تاسالم، اس یامبرفاضله پ ینهبدنبال مد

 یه،بخش متن وحاش دو یدارا یساختار ...و یناعادالنه ثروت مل یمبر تقس یمبتن یساختار ،یعدالت یتفاوت و ب یض،از تبع

در  یعدالت یبا ب شود و ینقد م یعدالت یشود. با ب یبا آن برخورد م یعدالت یشد باب یجادا ، یعدالت یکه به علت ب یا حاشیه

 یلیاست بدال یدارتوسعه پا رشد و یردر مس یاصل یشها از چال یکیکه  ینینش یهدر واقع حاش .یرندگ یم یمموردش تصم

ناخواسته خود را به  یومهاجرت زاده شده وچونان طفل یرسم یرغ ی،تداوم رشد سکونت گاها یشهر یتچون تداوم رشد جمع

 .(1375تنهایی، )کرده است یلعطوفت شهر تحم یمهر وب یدامان ب

ارائه  یاوقات راهکارها یمجهول المالك درواقع برخ یعباز و وس ینهایبهتر از درمان است مثل کنترل زم یشگیریواقع پ در

ها  یشهر یبه بررس یدکه با یکنند در حال یشوند که فقط نشانه ها را نابود م یمحدود م یوسطح یموضع یشده به راه حل ها

کند  یتتبع یلذ یسه مرحله ا یاز استراتژ یدبا ینینش یهمقابله با حاش ینهدر زم قدامیدر واقع هر ا پرداخت و آنها را حل کرد.

رشد و  یفعال و آماده به کار را برا-ارزان یانسان یروی،ن یکنداز مشکل مسکن را حل م یبخش ینینش یه. در هر حال حاش

را  یشهر یفمشاغل و خدمات کث اکنانشو س یشودم یانشهر یو موجب رشد سطح زندگ دهدیقرار م یارتوسعه شهر در اخت

 ینکه در نگاه عمده ا یدرمان شود)درمان یدکه با یو به شکل غده ا یستهبه آنها نگر یعدالت یاما همواره با ب یدهندانجام م

که خودشان در  یرا به علت اتفاق یناننش یهحاش در واقع جامعه .شود ی( با آنها برخورد مدهد یم یکارشناسان فقط حذف معن

غلط و ناعادالنه  یاستهایس یجهآنان نت یشکه زا یدر حال میکنیم حذف و محکوم –محاکمه  یشاپیشآن مقصر نبودند پ ایجاد

را کاهش داد و  یسطح بارور ،سطح آموزش و پرورش را باال برد ینینش یهبحران حاش یا یشهحل ر یبرا یدجامعه است.با

 یششهرمان شغل و درآمد آسا یننش یهساکنان حاش یان منتقل کرد تا برایننش یهشهر به حاش یرا ازهسته  یصنعت یقطبها

 .(۱۳85،اشرف)شود یجادا یتوامن



 

  

 

در شهرها به شمار  ینینش یهرشد حاش یلدال یناز مهم تر یکیبه صورت عادالنه در سطح شهرها  یامکانات شهر یععدم توز

 ینینش یهشهرها سوق داده است.حاش یهبه درآمد، همواره افراد مختلف را به اجبار به حاش یازو ن یکاریچراکه فقر و ب ید،آ یم

 یرغ یآمدن سکونت گا هها یداست که منجر به پد یشتابان جوامع امروز ینیشدن و شهرنش یصنعت یامدهایو حاصل پ یندبرآ

مواجه هستند،  ینینش یهبا معضل حاش یادن یکشورها یبزرگ شده است. امروزه تمام یدر کنار شهرها یقانون یرو غ یرسم

 یدخر ییدر داخل شهر توانا قتصادیفقر ا یلکنند، به دل یشهرها به ساخت و ساز خانه اقدام م یهکه در حاش یاغلب افراد

از افراد قشر خاص در داخل شهر همواره سبب گسترش  یشدن برخ یرفتهمسکن را ندارند.کمبود مسکن در سطح شهرها و نپذ

رشد  یلدال یناز مهم تر یکیبه صورت عادالنه در سطح شهرها  یامکانات شهر یعشود. عدم توز یدر کشور م ینینش یهحاش

 یهبه درآمد همواره افراد مختلف را به اجبار به حاش یازو ن یکاریچراکه فقر و ب ید،آ یشهرها به شمار م رد ینینش یهحاش

 .(۱۳۹۴ یی،)اورك و رها شهرها سوق داده است

عاطفه  یب ی،کجرو یی،گرا یبه ماد یکردرو یشباعث افزا ینینش یهو وجود حاش ینیشهرنش یتجمع یختهلجام گس یشافزا  

 یکنترل و نظارت اجتماع یجهنداشته و در نت یکدیگراز  یو از آنجا که در شهرها افراد شناخت یگرددم یو بروز بزهکار یگ

 یافتهانتشار  یکه طبق آمارها یگردد به گونه ا یم یاجتماع ینابهنجار یریرفته است موجب شکل گ یانبرعملکرد آنان از م

با  یشهر یمجرا یزانم یکه. بطوریمخشونت در شهرها بوده ا  یدرصد 5.3 یششاهد افزا یموسسات جرم شناس یبرخ یاز سو

 یمباش یرامون کالنشهرها میمستعد در پ ینقاط یریدارد. لذا شاهد شکل گ یمارتباط مستق یتجمع یشتوسعه شهرها و افزا

 یكبعنوان  ینینش یهحاش یبترت ینشود.بد یشناخته م یاجتماع یهایناهنجار یجوترو یریشکل گ یگاهپا ینکه به عنوان بهتر

 یعموم یتموجود در بخش امن یاز چالشها یکیقرار گرفته است. یو قضائ یتیامن ینولمورد توجه مسئ یمبستر ارتکاب جرا

 .(۱۳۹5 ی،و مهاجر یشی)درو باشد یم یعموم یتگذار در امن یرتاث یارباشد که بس می ینینش یهبحث حاش

شخصیتی با بزهکاران سایر در تحقیقی بیان نمودند که بطور کلی بزهکاران مناطق حاشیه از حیث هوش و  2012کلیفرود شاو 

مناطق تفاوتی ندارند. در مناطق حاشیه ای، سنت های عرفی، نهادهای محلی و افکار عمومی که از طریق آنها محله ها، رفتار 

افراد را کنترل می کنند بطور عمده از هم فروپاشیده اند. مناطق حاشیه ای فرصت های متعددی را برای فعالیت مجرمان از 

و فروش مواد مخدر، اموال مسروقه، مشروبات الکلی، اعمال خرابکارانه و متجاوزانه و منافی عفت در اختیار مجرمان جمله خرید 

 (shaw and Mckay,2012قرار می دهند. و فعالیت مجرمان از سنین کودکی آغاز می گردد)

 91در منطقه  نشینی یهاز حاش یناش یاجتماع های یببا عنوان مطالعه آس یقی( در تحق1392و همکاران) یریام یمجتب

را مسائل  یاجتماع یها یب، خاستگاه آس 23داشتند که مدیران منطقه  یانب یشهر یرانمد یدگاهتهران از د یشهردار

نمایند. فقر و طالق با  یم یمعرف یبهارا به عنوان مهمترین آس یگریو تکد یاداعت یکاری،دانند و ب یم یو اقتصاد یخانوادگ

از مهمترین دالیل هستند. در مورد سازوکار بهبود، عالوه بر محور  تماعی،اج یها یبو پنج، در بخش دالیل بروز آس رتبه دو

به  ینان،نش یهحاش یو افزایش آگاه یفرهنگ یتهایو فعال یشهر یمرتبط با مدیریت کنترل یمیمفاه ی،اقتصاد یازهایتوجه به ن

 .ارائه نموده اند یفرهنگ یتهایفعال وآموزش  یلاز قب یراهکارهای یانبا ب 23 را مدیران منطقه یمخورد. این مفاه یچشم م

پژوهش فوق  یبر اساس یافته هابیان نمودند که  حاشیه نشینی در شهرستانهای استان تهران بررسیعبدلی در تحقیقی 

را از  یرهو غ یدسته جمع یچون خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد مزاحمتها، انواع سرقت ها، نزاع ها مسائلی یناننش یهحاش

 یاهال یندر ب یاعتماد یب یق،تحق یبراساس یافته ها ینمطرح کرده اند. همچن یا یهجمله جارائم شایع در مناطق حاش

 یو مشغله کار یمسئوالن به این مناطق، گرفتار یتوجه یب ان،از نظار پاسخگوی یازآن ن یلزیاد است و دل یا یهمناطق حاش

 یتصرف عدوان یرمجاز،چون ساخت وساز غ یباشد. مسائل یدر اینگونه مناطق م یو رفاه یمردم و عدم وجود خدمات اجتماع

به منظور ارائه  ینینش یهحاش یینتب یفوق برا یق. در تحقیذخورندهستند که در این مناطق به چشم م یاز مسائل یره،و غ ینزم

مبدأ و مقصد توجه شده و ادعا شده که مسائل و مشکالت مربوط به مبدأ مهاجرت از روستاها  یوستبه پ ی،سامانده یراهبردها

بهبود  یبرا یتواند راهکار یکالن مدت در مقصد م یاستان تهران با برنامه ریز یا یهحاش یکوچك به شهرها یو شهرها

 (.1389 ی،آن باشد)عبدل یها یهااو ناهنجار یبآس اهشو ک ینینش یهمسائل حاش



 

  

 

در محله داشته اند،  یشتریکه سابقه سکونت ب یکسان( در تحقیق خود با عنوان  بیان نمودند که 1390نقدی و همکاران)

در محله  یکه سابقه سکونت کم تر یباشد برعکس کسان یم یاددر محله ز یاجتماع یها یبآس یزانمعتقد بوده اند که م

در محله  یشتریکه سابقه سکونت ب یکسان ینداشته اند. همچن یم ییندر محله را پا یاجتماع یها یبآس یزانداشته اند م

 یکمتر یتبوده اند. مسن ترها رضا یشتریتعداد فرزندان ب یداشته اند، دارا یکه سکونت کم تر یبا کسان یسهداشته اند در مقا

 بوده است. یشترشان نسبت به جوان ترها ب یداشته اند اما مشارکت اجتماع یرسم ید نهادهانسبت به جوان ترها از عملکر

در کالنشهر  یشهر ینینش یهحاش یدهپد یاجتماع یشناس یبو آس یابیمسئله کریم زاده و همکارن در تحقیقی در خصوص 

معاش خود ندارند و  ینتأم یبرا یشغل رسم ینینش یهحاش یاکثر خانواده های بیان داشتند که توانمندساز یکردبا رو یزتبر

 ی،باشند به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل دست فروش یم یگذار یهافراد عموماً فاقد مهارت و تخصص و سرما ینچون ا

خاص باعث  یفرهنگ ها ردهآورند.وجود خ یم یرو یمواد مخدر و مشروبات الکل یدوفروشخر ی،گر یتکد ی،کوپن فروش

چون  ی،مختلف اجتماع یبرنامه ها یاجرا یامکان نفوذ در آن ها را برا یفقر فرهنگ یزنشده و ن یشهر یرهنگ هاشده جذب ف

جهت پر کردن  یحفقدان برنامه صح یکاری،فقر، ب یاد،به اعت یشسازد. از عوامل گرا یمشکل م یرهخانواده و غ یمبهداشت و تنظ

 یجبحث، نتا یلتوان نام برد. در تکم یو در دسترس بودن مواد مخدر را م یو اجتماع یاقتصاد یها ینابرابر ،اوقات فراغت

 ی،فقدان مراکز فرهنگ»و  «یینسطح سواد پا» ،«یبه خاطر فقر اقتصاد یلترك تحص»دهد  ینشان م یمعادالت ساختار

 یبسه عامل آس ینا یبهستند. ترک یارتباط معنادار رایبوده که دا ینینش یهحاش یاجتماع یها یبآس ینمهم تر «یحیتفر

 .(1397)کریم زاده و همکاران،را باعث شده است« اشتغال کاذب»و  «ینبود شغل رسم» ،«یاداعت»چون  یگرید یجد یها

مشهد مقدس  ینینش یهمعضالت حاش ییوشناسا یشناس یبآس ( در پژوهشی در خصوص موضوع1396عسگری و رفیعی)

 یبا موانع ومشکالت متعدد یرسم یرسکونتگاه غ یکه سامانده به این نتیجه رسیدند  swotراهکار با استفاده از روش  یهوآرا

امر به اسکان  یانمتول و یرانمد ی نادرستنگرش ها ی،دستگاه ینب یو ناهماهنگ یریتیمشخص، تعدد مد یاز جمله نبود متول

به موضوع  یدگیرس یبه جا یکهبطور ییاسس یها ین دودستگیهمچن و یواحد مقتدر فراجناح یریتمد یكو نبود  یرسم یرغ

به وضوح مشاهده  ی توانوکنسرت ها م ی هابرخورد با سخنران شود که نمونه ان را در یپوچ پرداخته م یه یحاش یلامر به مسا

افکنده  یهبر شهر مقدس مشهد سا یاست انچه که در سال جار یدهپرداخته گرد یریتی بدانمد یها یارکرد که در قسمت مع

 کالن که جوالنگاه فقر و یتجمع حجم و ینبا ا ینینش یهتوجه به مشکالت حاش یااست آ یرضو یماز کنسرت درحر جلوگیری

 ی)عسکریستگناه ن ینیع یاخالق یرروابط غ مجاز و یرمشاغل غ مردم در مشارکت و یزیاجتماع گر و یتجنا و یکاری و جرمب

 (.۱۳۹۶ یعی،و رف

 آسیب شناسی اجتماعی منطقه حاشیه نشین عباس آباد نکا و ارائه راهکارهای عملی با عنوانصالحی و همکاران در گزارشی 

نگرش مردم نکا نسبت به ساکنین منطقه عباس آباد مناسب نبوده و از لحاظ امکانات و تسهیالت بهداشتی بیان داشتند که 

مشروبات الکلی باال می باشد و ضمنا عوامل  منطقه در سطح پایین بوده و به نسبت جمعیت آن منطقه، مصرف مواد مخدر و

اجتماعی تاثیر زیادی بر وضعیت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و انواع دیگر آسیب های اجتماعی داشته و بیکاری و 

 .(1389)صالحی و همکاران،کمبود امکانات در باالترین اولویت آسیب زایی ساکنین محله عباس آباد قرار دارد

می  فرایندی شهر، ساختار طبقاتی در فرعی و اصلی قشرهای و حاشیه ای قشر متقابل میان رابطه تنهایی، دکتر تحقیقات طبق

فرهنگ  خرده دیگری و کشور نظام سیاسی و رسمی فرهنگ یك: کند آشنا فرهنگ، دو با ای را حاشیه قشر میتواند که شود

می  فراهم را اجتماعی آسیب های مقدمات شکل گیری منوال بدین و دارند قرار حاکم برابر فرهنگ در که های

 .(۱۳75آورد)تنهایی،

مناطق ارزنان و  ی)مطالعه مورد یفرهنگ یاجتماع یبر جنبه ها یدبا تأک ینینش یهمسائل حاش یبررس در تحقیقی در خصوص

 ی،و فرهنگ یاجتماع یاسی،س یبا مشارکت ها ینینش یهارتباط حاش ییدتأ یانگرب یجکه نتا بیان داشتند که دارکت اصفهان

 .(۱۳82)عریضی و همکاران،یدو کار کودکان رد گرد ینینش یهارتباط حاش یهفرض یبود، ول یو شغل قبل یکاریانحرافات، ب



 

  

 

برای مطالعه نظری آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، موضوع در دو حوزه نظری حاشیه نشینی و آسیب شناسی 

، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با توجه به نظریه های لیبرال و ساختارگرایی، علل شکل گیری و گسترش اجتماعی

حاشیه نشینی بیان شده است و در خصوص پیدایش آسیب های اجتماعی، به نظریه های فشار ساختاری و نظریه کنترل اتکا 

حاشیهن  مفهوم دو بین ربانی، دکتر و دکتر تنهایی مطالعاات و شیکاگو مکتب دیدگاه به توجه با در نهایتشده است و در 

 آسیب های ناشی انواع کمی)بررسی متغیرهای طریق بررسی از که هستیم آن بر. گردید برقرار ارتباط آسیب اجتماعی، و شینی

 به آسیب( کاهش و بهبود منطقه)سازوکار مدیران از باز سؤال با کیفی متغیر و اولویتبندی آنها( و آن دالیل و حاشیه نشینی از

 نشینی، حاشیه از ناشی اجتماعی آسیبهای و کاهش بهبود جهت را راهکارهایی و پیشنهادها و یافته تحقیق دست اصلی هدف

 ارائه دهیم.

 

 روش تحقیق
 یاز مشکالت اجتماع یروشن یرشود تا تصو یروش، تالش م یناست. در ا یاست از نوع مطالعات یلیتحل -یفیتوص یقتحق ینا

 یجامعه آمار یقتحق ینخصوص جامعه هدف حاصل گردد. در ا ینتوسط صاحب نظران در ا یلشهرستان اردب یناننش ینهحاش

با   یآمار و تعداد نمونه کاف یافتباشد که همزمان با در یم یلشهر اردب کارشناسان و مدیران حوزه آسیب های اجتماعی یهکل

 جعهنفر( بدست آمده با مرا 15نفر( به تعداد حجم نمونه ) 47)گردد ین حجم نمونه پژوهش محاسبه ماستفاده از جدول مورگا

 .یندنما یبه مراکز به پر کردن آن اقدام م

وارد نرم افزار تحلیل آماری  مصاحبه و پرسش حضوریجهت انجام تجزیه و تحلیل اطالعات، ابتدا اطالعات بدست آمده از 

Spss21 درصدها ...( و آمار استنباطی آزمون و این داده ها با استفاده از آماری توصیفی )جداول توزیع فراوانی ، نمودارها  شد ،

. و سپس بر گردیدمشخص به روش تحلیل تم و یافته های آن  گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار  های فریدمن و دوجمله ای

 یی پیشنهاد شد.طبق آن راهکارها

 
 های اتخاذی پژوهش حاضر در مراحل تحلیل تمجدول رویکرد

 روش اتخاذ شده در این پژوهش مراحل
 مطالعه مفاهیم مربوط به پژوهش آشنایی با داده ها و طراحی کلی پژوهش

 نشانه گذاری بر روی جواب های پاسخ گویان ایجاد کدهای اولیه

 هاجستجو در نشانه گذاری ها برای یافتن کلید واژه  جستجوی تم ها

 بررسی دقیق نشانه گذری ها بازبینی تم ها

 دادن نام به مفاهیم یافت شده تعریف و نام گذاری تم ها

 ارئه گزارش به همراه مثال هایی از آن گزارش تم

 

 

  یافته ها

سال خدمت با تحصیالت کارشناسی ارشد  30تا  20نتایج توصیفی نشان می دهد که در بین پاسخگویان مردان دارای 

 درصد افراد مورد پرسش داری تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری بودند. 70بیشترین میزان پاسخگویان را داشتند. 

 

 پاسخگویان بر اساس جنسیت، سابقه کار و تحصیالت (1)جدول

 درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی سابقه کار درصد فراوانی جنسیت

 6.66 1 دیپلم تا فوق 6.66 1 سال 10زیر  66.66 10 مرد



 

  

 

 33.33 5 لیسانس 20.0 3 سال 20تا11 33.33 5 زن

 33.33 5 فوق لیسانس 40.0 6 سال21-30 - - -

 26.66 4 دکتری 33.33 5 سال 30باالی  - - -

 100 15 جمع 100 15 جمع 100 15 جمع

 

نشان دادکه به ترتیب آسیب های بیکاری، فقر،  ینینش یهاز حاش یناش یاجتماع یها یبآس یارو انحراف مع یانگینمنتایج 

 نوع آسیب اجتماعی مورد بررسی داشتند. 13اعتیاد و تکدیگری و شرارت بیشترین میزان میانگین نمره را از بین 

 
 های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینیآسیب  میانگین و انحراف معیار (2)جدول

 انحراف معیار یانگینم آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی ردیف

 23/1 23/4 بیکاری 1
 98/0 02/4 فقر 2
 78/0 35/2 نابرابری اجتماعی 3
 01/1 54/3 اعتیاد 4
 78/0 61/3 تکدیگری 5

 56/0 16/2 سرقت 6
 21/1 45/3 شرارت و اوباشگری 7
 08/1 32/3 کودك خیابانی 8
 21/1 51/3 بزهکاری نوجوانان 9

 32/1 6/1 قتل 10

 85/0 84/2 طالق 11
 65/0 35/2 تقابل اجتماعی 12
 12/1 14/3 تخریب اموال عمومی 13

 

در شهر اردبیل نشان داد که آسیب های اجتماعی بیکاری و  ینینش یهاز حاش یناش یاجتماع یها یبآس نتایج بررسی میانگین

 فقر و اعتیاد در منطقه بحرانی قرار دارند و آسیب های طالق و نابرابری اجتماعی در وضعیت حاد قرار گرقته اند.

 
 تحلیل آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی بر اساس میانگین (3)جدول

 میزان آسیب حاشیه نشینیآسیب های اجتماعی ناشی از  ردیف

 بحرانی بیکاری 1

 بحرانی فقر 2
 حاد نابرابری اجتماعی 3
 بحرانی اعتیاد 4
 حاد و تامل برانگیز تکدیگری 5
 و تامل برانگیز قابل قبول سرقت 6

 حاد و تامل برانگیز شرارت و اوباشگری 7
 حاد و تامل برانگیز کودك خیابانی 8
 و تامل برانگیزحاد  بزهکاری نوجوانان 9

 قابل قبول و تآمل برانگیز قتل 10



 

  

 

 حاد طالق 11

 حاد و تامل برانگیز تقابل اجتماعی 12
 حاد و تامل برانگیز تخریب اموال عمومی 13

   

شهر اردبیل نشان دادکه به ترتیب دالیل  ینینش یهاز حاش یناش یاجتماع یها یبآسدالیل  یارو انحراف مع یانگینمنتایج 

بیشترین میزان  ها یننش یهحاش یاندر م یاداعت یوعش، شغل یطنوع و مح یکاری،بحران ب، یاجتماع یبحران فقر و نابرابر

 آسیب اجتماعی مورد بررسی داشتند. دلیل 10میانگین نمره را از بین 

 
 های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینیآسیب دالیل  میانگین و انحراف معیار (4)جدول

 انحراف معیار میانگین های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینیآسیب  ردیف

 88/0 01/3 ناتوانی و نقص در جامعه پذیری 1

 72/0 35/2 دگرگونی فرهنگی و بحران هویت 2
 11/1 44/4 بحران فقر و نابرابری اجتماعی 3
 75/0 61/2 بحران فضای باز سیاسی 4
 02/1 25/4 بحران بیکاری، نوع و محیط شغل 5
 01/1 32/3 بحران آموزش و ضعف آموزش عالی 6

 91/0 45/3 مهاجرت به نواحی حاشیه نشین 7
 02/1 03/4 شیوع اعتیاد در میان حاشیه نشین ها 8
 89/0 65/3 بحران طالق و از هم گسیختگی خانواده 9

 71/0 13/3 معاشرت با دوستان ناباب 10

 

 یافته های استنباطی

در این تحقیق برای توصیف متغیرها از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. در این آزمون یك نسبت آزمون و یك حد میانه، 

ابتدا این انتخاب شد.  در این آزمون  3و حد میانه با توجه به طیف لیکرت،  6/0در نظر گرفته گرفته می شود. نسبت آزمون 

در جامعه مورد نظر به اندازه نسبت آزمون است یا خیر؟ این زمانی رخ می  3میانه مسذه بررسی شد که آیا نسبت ارزش حد 

دهد که سطح معنی داری مخاسبه شده برای آزمون دوجمله ای، کوچکتر از میزان خطای در نظر گرفته شده باشد. حال برای 

ست، باید به نسبت مشاهده شده توجه در جامعه باالتر یا پایین تر ا 3این که مشخص شود آیا نسبت ارزش های بیشتر از 

باشد، میزان متغیر مورد بررسی در جامعه باالست و در غیر این  6/0شود.چنانچه این نسبت بزرگتر یا مساوی نسبت آزمون 

نتایج آزمون دوجمله ای برای آسیب های  6و  5صورت، میزان متغیر مورد نظر در جامعه، پایین در نظر گرفته می شود. جدول 

  ماعی و دالیل آن را نشان می دهد.اجت

، 3چنانچه سطح معنی داری، کمتر از میزان خطا شود؛ نتیجه گرفته می شود که نسبت حقیقی مقادیر باالتز از  5در جدول

اگر سطح معنی داری است و این بدین معنی است که میزان آسیب در جامعه مورد بررسی باال است.  3تر از نسبت آزمون باال

درصد باشد نتیجه گرفته می شود که میزان آسیب کم بوده است. در نتیجه میزان آسیب فقر، بیکاری، اعتیاد و  5بیش از 

 تکدیگری باال بوده است.
 شهر اردبیلآسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی  نتایج آزمون دوجمله ای (5)جدول

 نتیجه)میزان آسیب( سطح معنی دار نسبت آزمون نسبت مشاهده دسته آسیب ها

 ≤3 بیکاری
<3 

2/0 

8/0 
1 

 زیاد 002/0 6/0



 

  

 

 ≤3 فقر
<3 

2/0 

8/0 
1 

 زیاد 004/0 6/0

 ≤3 نابرابری اجتماعی
<3 

6/0 

4/0 
1 

 کم 251/0 6/0

 ≤3 اعتیاد
<3 

3/0 

7/0 
1 

 زیاد 012/0 6/0

 ≤3 تکدیگری
<3 

3/0 

7/0 
1 

 زیاد 023/0 6/0

 ≤3 سرقت
<3 

6/0 

4/0 
1 

 کم 124/0 6/0

 ≤3 شرارت و اوباشگری
<3 

57/0 

42/0 
1 

 کم 142/0 6/0

 ≤3 کودك خیابانی
<3 

61/0 

39/0 
1 

 کم 235/0 6/0

 ≤3 بزهکاری نوجوانان
<3 

7/0 

3/0 
1 

 کم 452/0 6/0

 ≤3 قتل
<3 

6/0 

4/0 
1 

 کم 234/0 6/0

 ≤3 طالق
<3 

62/0 

38/0 
1 

 کم 214/0 6/0

 ≤3 تقابل اجتماعی
<3 

65/0 

35/0 
1 

 کم 325/0 6/0

 ≤3 تخریب اموال عمومی
<3 

7/0 

3/0 

 کم 354/0 6/0

 

حد  از رچنانچه سطح معنی داری، کمتر از میزان خطا شود؛ نتیجه گرفته می شود که نسبت حقیقی مقادیر باالت 6در جدول

عامل مورد نظر تاثیر زیادی در بروز آسیب  است و این بدین معنی است که (6/0)تر از نسبت آزمون، باال(3آزمون)بزرگتر از 

درصد باشد نتیجه گرفته می شود که تاثیر دلیل  5اگر سطح معنی داری بیش از  های اجتماعب ناشی از حاشیه نشینی دارد.

ی، بحران بیکاری، نوع و اجتماع یفقر و نابرابر بحران، یتو بحران هو یفرهنگ یدگرگون مذکور کم بوده است. در نتیجه عامل

، بیشترین تاثیر را در بروز آسیب خانواده یختگیطالق و از هم گس و بحران ها یننش یهحاش یاندر م یاداعت یوعشمحیط شغل، 

 های اجتماعی در محدوده مورد مطالعه داشته است.



 

  

 

 

 شهر اردبیلآسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی دالیل  نتایج آزمون دوجمله ای (6)جدول

 نتیجه)میزان آسیب( سطح معنی دار نسبت آزمون نسبت مشاهده دسته آسیب ها

ناتوانی و نقص در جامعه 

 پذیری

3≥ 
<3 

65/0 

35/0 
1 

 کم 213/0 6/0

دگرگونی فرهنگی و بحران 

 هویت

3≥ 
<3 

32/0 

68/0 
1 

 زیاد 023/0 6/0

بحران فقر و نابرابری 

 اجتماعی

3≥ 
<3 

3/0 

7/0 
1 

 زیاد 01/0 6/0

 ≤3 بحران فضای باز سیاسی
<3 

6/0 

4/0 
1 

 کم 234/0 6/0

بحران بیکاری، نوع و 

 محیط شغل

3≥ 
<3 

25/0 

75/0 
1 

 زیاد 002/0 6/0

بحران آموزش و ضعف 

 آموزش عالی

3≥ 
<3 

65/0 

35/0 
1 

 کم 148/0 6/0

مهاجرت به نواحی حاشیه 
 نشین

3≥ 
<3 

6/0 
4/0 

1 

 کم 235/0 6/0

میان شیوع اعتیاد در 

 حاشیه نشین ها

3≥ 
<3 

2/0 

8/0 
1 

 زیاد 001/0 6/0

بحران طالق و از هم 

 گسیختگی خانواده

3≥ 
<3 

3/0 

7/0 
1 

 زیاد 002/0 6/0

 ≤3 معاشرت با دوستان ناباب
<3 

6/0 

4/0 
1 

 کم 105/0 6/0

 
در این آزمون ابتدا این مسله بررسی  برای سنجش رتبه بندی آسیب های اجتماعی از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد.

شد که آیا رتبه میانگین متغیرهای تحقیق با هم مساوی هستند یا خیر؟ برای این نتیجه سطح خطا را در ازمون مورد مقایسه 

قرار دادیم. بر حسب نتایج بدست آمده سطح معنی کمتر از خطا باشد نتیجه گرفته می شود که رتبه میانگین یا اهمیت 

ها با هم متفاوت می باشند لذا متغیرهای مورد بررسی قابل رتبه بندی هستند. در ادامه به بررسی رتبه های آسیب های متغیر

به ترتیب  یو اوباشگر شرارتو  تکدیگری،  اعتیاد، فقر، یکاریباجتماعی ناشی از حاشیه نشینی پرداخته شد. طبق نتایج 

 همخوانی داشته و مطابق می باشد. 2نتایج میانگین جدول  بیشترین رتبه را به خود اختصاص دادند مه با

 
 آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی اولویت بندی  (7)جدول



 

  

 

 نمره)رتبه( میانگین آسیب های اجتماعی 

 22/11 بیکاری

 41/10 فقر

 92/9 اعتیاد

 54/8 تکدیگری

 65/7 شرارت و اوباشگری

 45/7 سرقت

 21/6 طالق

 58/5 اجتماعینابرابری 

 98/4 کودك خیابانی

 57/3 بزهکاری نوجوانان

 21/3 قتل

 11/2 تخریب اموال عمومی

 01/1 تقابل اجتماعی

 01/0 سطح معنی داری

   

سطح معنی داری کمتر  نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای دالیل آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی نشان داد که

مورد بررسی قابل رتبه بندی هستند. در  دالیلرتبه میانگین یا اهمیت متغیرها با هم متفاوت می باشند لذا  بوده و 05/0از 

نوع و  یکاری،بحران بآسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی پرداخته شد. طبق نتایج  دالیل ادامه به بررسی رتبه های

 خانواده یختگیطالق و از هم گس بحرانو  یاجتماع یفقر و نابرابر انبحر، ها یننش یهحاش یاندر م یاداعت شیوع، شغل یطمح

 همخوانی داشته و مطابق می باشد. 4به ترتیب بیشترین رتبه را به خود اختصاص دادند مه با نتایج میانگین جدول 

 
 های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینیآسیب اولویت بندی دالیل  (8)جدول

 نمره)رتبه( میانگین آسیب های اجتماعیدالیل 

 14/8 بحران بیکاری، نوع و محیط شغل

 68/7 شیوع اعتیاد در میان حاشیه نشین ها

 54/6 بحران فقر و نابرابری اجتماعی

 11/6 بحران طالق و از هم گسیختگی خانواده

 57/5 معاشرت با دوستان ناباب

 37/4 مهاجرت به نواحی حاشیه نشین

 66/3 حاشیه نشینان فرهنگی و بحران هویت سریع دگرگونی

 14/3 ناتوانی و نقص در جامعه پذیری

 47/2 بحران فضای باز سیاسی و عدم اعتماد حاشیه نشینان به مدیران شهری

 21/2 بحران آموزش و پرورش و ضعف آموزش عالی

 01/0 سطح معنی داری



 

  

 

 

روش  وظران نجهت ارائه راهکارها برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از روش سوال باز برای صاحب 

 هی، توجتصاداق ازیتوجه به نتحلیل تم استفاده شد. طبق نتایج تحلیل تم کارشناسان حوزه آسیب شناسی اجتماعی به ترتیب 

 پیشنهاد نمودند.را  نظام مند و مدیریت آموزشی، کنترل شهر یریتبه مد ی، توجهفرهنگ یتبه فعال

 
 نتایج تحلیل تم پاسخ های سوال باز کارشناسان (9)جدول

 پاسخ ارائه شده تم استخراجی ردیف

عدالت در ارائه شغل های حل بحران اقتصادی و معیشتی،  توجه به نیاز اقتصادی 1

 شهری
مردم، کار فرهنگی، افزایش سرمایه فرهنگ سازی در بین  توجه به فعالیت فرهنگی 2

 اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی در حاشیه شهر

توجه به مدیریت کنترل  3

 شهری

جلوگیری از مهاجرت بی رویه، کنترل ساخت و ساز، تقویت 

دستگاه های نظارتی، توجه به برابری اجتماعی در توزیع 

 امکانات شهری
ها، افزایش خدمات ارتقاع سطح دانشی حاشیه نشین  آموزش 4

 آموزشی در حوزه های مختلف، آموزش کارآفرینی و ...

مدیریت واحد شهری، عدم دخالت نهاد های غیر مسئول در  مدیریت نظام مند 5

 امور اجتماعی، موازی کاری در حل مشکل اجتماعی

   

 

 گیریبحث و نتیجه
بیشترین میزان فراوانی را  یو شرارت و اوباشگر یگری، تکد یادفقر، اعت یکاری،بنتایج تحقیق حاضر نشان داد که آسیب های 

ها،  یننش یهحاش یاندر م یاداعت یوعشغل، ش یطنوع و مح یکاری،بحران بداشتند و از دالیل تشکیل این آسیب به ترتیب به 

( 1397کریم زاده و همکاران)این نتایج با نتایج تحقیقات  نمود. میتوان اشاره و بحران طالق یاجتماع یبحران فقر و نابرابر

را « اشتغال کاذب»و  «ینبود شغل رسم» ،«یاداعت»چون  یگرید یجد یها یبسه عامل آس یبترکهمخوانی دارد. ایشان 

کنترل  یریتتوجه به مد ی،فرهنگ یتتوجه به فعال ی،اقتصاد یازتوجه به نهمچنین نتایج  آسیب اجتماعی می دانند. باعث 

را بهترین راهکار جهت بهبود شرایط و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی  نظام مند یریتآموزش و مد ی،شهر

 ( مطابقت دارد. 1392( و امیری و همکاران)1395درویشی و همکاران)بدست آمد. نتایج تحقیق با تحقیقات 

 یاست و سند زنده ا یدردناك انسان یقتحق یكباشد،  یمساله اقتصاد یا یمعضل اجتماع یكاز آنکه  یشپ ینینش یهاما حاش

ضعف  ی،و خدمات یبهداشت یالتو عدم وجود تسه یبا ساختار نامناسب شغل ینینش یه. حاشیعدالت یو ب ینابرابر یاز چهره 

مردم  یو عدم دسترس یاز جامعه، عدم وجود امکانات آموزش ییو جدا برابریحس نا یت،عدم احساس امن ی،اجتماع ی یهسرما

و معضالت  یزیارکان جامعه شده و خاستگاه جامعه ست یرنسبت به سا ینهخشم و ک یجادمنجر به ا ی،زندگ یبه حداقل ها

 شود. میبزرگ  یدر شهرها یپوست یرز یضد اجتماع ینخشمگ یها یکلون یجادو ا یناامن ی،اجتماع ینحلال

از  یکشور است، ناش یتچهارم جمع یك یبانگیرکه گر یراندر ا ینینش یهفقر و حاش یرسد که مساله  یوجود به نظر نم ینبا ا

 یریتاز سوءمد یدر کشور ناش یتفقر و محروم یعسر یتو سرا ینیزاغه نش یحجم باال ینکه ا ینکمبود ثروت و منابع باشد. ا

نوشند،  یملت م یاز رگ ها یکشور را بر باد داده و آنچه دزدان بزرگ اقتصاد منابعکالن،  یها و اختالس ها یانتخ یااست 

 یجادها منجر به ا یگذار یمتو خانه و عدم نظارت بر ق ینزم یمتنامتعارف ق یشافزا یاآ ینکهنه، ا یاشده  یجهنت ینمنجر به ا



 

  

 

هستند که  یینه، پرسش ها یابن بست وجود دارد  ینبرون رفت از ا یبرا یکه راه یننه، ا یامنابع شده  یعدر توز یگره ا

 معضل بزرگ است. ینمسووالن در رفع ا یو تفحص کارشناسان و عزم جد یقتحق یازمندن

کاهش درآمد در بخش  ی،متماد یها یخشکسال یکاری،ب یتوانموثر باشد م تواند یمسئله م ینکه در گسترش ا یاز عوامل

 ی،شهرساز یو حداقل استانداردها یشهر یریتمسکن در شهر را نام برد. سوء مد یهته یافراد برا ییو عدم توانا یکشاورز

 ی،و مسائل درمان یعدم وجود آب سالم، فقدان امکانات بهداشت زیربنایی، یهو ابن یاجتماع یتیامن ی،فرهنگ یها یوستضعف پ

 ینتام یانسبت به اشتغال  یتوجه یتوسعه متوازن کالنشهر، ب یبرا یدو جد یعلم یها یشهو ورود اند یزیفقدان برنامه ر

 یهو حاش یرسم یرغ یها گاهسکونت یجاداز عوامل گسترش ا یاز رشد نامتعادل اقتصاد یناش یفراد مهاجر و تضادهامعاش ا

 یسرقت، عربده کش ی،گر یاوباش ی،شهر یبه محله ها یتو سرا ینیهنش یدر مناطق حاش یاجتماع یهستند. نا امن ینینش

مناطق است. هر  یندر ا یانتظام یروین یو چالش ها یناامن یراتمناطق و اطراف آن از تاث ینمسائل در ا ینو انواع ا یفزنیک

صورت که در مسئله  ینبه ا یمها شروع کن ینهزم یناز هم یداصالح آن با یدارد که برا ییها ینهآمدن زم یشپ یمسئله برا

 یریدر دراز مدت جلوگ یلمسا ینا یجادکند و از ا یداتا عوامل آن کاهش پ یمبه اغمار کالنشهر توجه کن یدبا ییاقتصاد روستا

 شود.

یافته ها نشان داد که بطور کلی مسائل اقتصادی، مهمترین خاستگاه آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی هستند. این 

نوع و  یکاری،بحران بموضوع در تم استخراجی، در رتبه بندی آسیب ها)بیکاری و فقر( و در دالیل بروز آسیب های اجتماعی)

حل  یبه جا یرسدبنظر م( نمایان بود. بر اساس نتایج تحقیقات فقر بحرانو  ها یننش یهحاش یاندر م یاداعت شیوع، شغل یطمح

 یراهکارها ینرا، لذا مهمتر یناننش یهرا حل کرد، نه مشکل حاش ینینش یهمشکل حاش یستیابتدا با ینها،نش یهمشکالت حاش

 پیشنهاد نمود.را  یلتوان موارد ذ یحاکم بر آن م یاجتماع یهایو کاهش ناهنجار ینینش یهاز حاش یریجهت جلوگ ییاجرا

 مسؤول یسازمانها یاز عملکرد مواز یریشهر و جلوگ یزیکیف یشجهت کنترل ساخت و ساز و افزا یواحد شهر یریتمد یجادا

 یمناطق از نظر صنعت یننمودن ا یزبه مناطق محروم و تجه یزانتوجه برنامه ر

از  یریو جرائم با بکارگ یبزهکار یتدر خصوص وضع یگرد ینو مسئول یو مستمر توسط مقامات قضائ یقدق یاطالع رسان

 .و رسانه ها یو انتظام یکارشناس، روانشناس و جامعه شناس در مراکز قضائ یروهاین

 . ...جامعه شناسان و ینِ،روانشناسان،خصصمجرم شدن افراد و علل آن با استفاده از مت یندفرا یابی یشهر

و مناسب و  یشرفتهپ یهزاتبا استفاده از تج یتیو امن یو کنترل انتظام ینظارت یسازمانها و ارگانها یتتقو یبرا یزیبرنامه ر

 .کنترل محسوس و نامحسوس

 .چندگانه و تکرار جرم یاز برخوردها یریبازدارنده جرم به جهت جلوگ یننظر در قوان یدتجد

اعمال مجرمانه و عواقب  یاندندر جهت زشت نما یآموزش یغاتی،تبل ی،هنر یدستگاهها یامکانات و توانمند یهاز کل یریبهره گ

 نامطلوب آن.
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