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چکيده
حاشیهنشینی در كالن شهر تهران به واسطه فضای كالبدی و روابط اجتماعی در آن ،آسیبهای اجتماعی خاصی را در
پی دارد .بنابراين مديريت كالنشهری چون تهران مستلزم شناخت آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی و ارائه
راهكارهايی برای بهبود و كاهش آنهاست تا زندگی در اين كالنشهر ،رضايتبخشتر شود .هدف اصلی اين تحقیق ،مشخص
كردن انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی از ديدگاه مديران شهری در منطقه  23شهرداری تهران و اهداف
فرعی پژوهش ،اولويتبندی آسیبهای اجتماعی و داليل بروز آنها و ارائه سازوكارهای بهبود و كاهش آن میباشد .روش
تحقیق در اين پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات ،اسنادی -پیمايشی ،مبتنی بر پرسشنامه است .حوزه
پژوهش ،منطقه  23شهرداری تهران و جامعه آماری  71نفر از مديران منطقه  23میباشد كه نمونه آماری آن  27نفر به
صورت نمونهگیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است .دادههای پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو به دو روش آمار
توصیفی و استنباطی ،تجزيهوتحلیل شدهاند .نتايج كلی و يافته های تحقیق بیانگر آن است كه مديران منطقه  ،23خاستگاه
آسیبهای اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی میدانند و بیكاری ،اعتیاد و تكدیگری را بهعنوان مهمترين آسیبها
معرفی مینمايند .فقر و طالق با رتبه دو و پنج ،در بخش داليل بروز آسیبهای اجتماعی ،از مهمترين داليل هستند .در
مورد سازوكار بهبود ،عالوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی ،مفاهیمی مرتبط با مديريت كنترلی شهری و فعالیتهای
فرهنگی و افزايش آگاهی حاشیهنشینان ،به چشم میخورد .اين مفاهیم را مديران منطقه  23با بیان راهكارهايی از قبیل
آموزش و فعالیتهای فرهنگی ارائه نمودهاند.
واژههاي كليدي :حاشیهنشینی ،آسیب اجتماعی ،شهرداری تهران ،مديران شهری
طبقهبندي . Z13, R2 :JEL
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تمام جوامع ،در معرض تهديدها ،ناامنیهاا و مساائل

مشكالت آن و پیدا كردن راههايی برای كاهش آسیبهاای

گوناگون اجتماعی هستند و استثنايی هم نمایتاوان بارای

آن است تا زندگی در اين كالنشهر ،هم برای شاهروندان و

آن قائل شد .در اين صورت بارای پیشاگیری ،درماان و در

هم برای مسئوالن ،قابل تحمل و رضايتبخشتار شاود .از

مواردی مقابله با مسائل و مشكالت اجتماعی ،نیازمند ارائاه

اينرو مسلله اصلی مبتنی بر گرايش آسیبهای اجتمااعی،

سیاستگذاریهای مدون و راهكارهای سازنده مایباشایم.

در فضاهايی است كه حاشیهنشینی (شكل مسالط اساكان

پیش از هر چیز ،نیازمنديم تا در طرح مساائل اجتمااعی و

غیررسمی) در آنها باه چشام مایآياد .باه هماین سابب

به تبع آن تدوين و اجرای راهكاری برای آن ،از نگرشهاا و

شناسايی آسیبهای اجتمااعی ناشای از حاشایهنشاینی و

رويكردهای مطرح در مقوله آسیبهای اجتماعی ،شاناخت

داليل آنها در منطقه  23تهران و اولويتبنادی آن ،مسالله

و آگاهی داشاته باشایم .يكای از ايان مساائل و مشاكالت

اصاالی اساات كااه اياان مقالااه بااه آن خواهااد پرداخاات و

اجتماعی ،مقوله حاشیهنشینی مایباشاد .حاشایهنشاینی،

راهكارهايی جهت بهبود و كاهش آسیبهای منطقه ،ارائاه

يكی از پیامدهای مهاجرت بیرويه باه شاهرهای بازر  ،از

میگردد.

جمله تهران است كه طی چند دهه اخیر گسترش زياادی
داشته اسات .منظاور از حاشایهنشاینی ،ناوعی از زيسات
شهری است كه تعدادی خانوار در حومه شهرها ،با مساكن
نامناسب ،مركز جمعیتی ياا شاهر ماننادی را باه وجاود
آورنااد .در فرهنااش شااهر و شهرنشااینی ،حاشاایهنشااینی
مترادف با مفاهیمی چون زاغهنشینی و آلونکنشینی بهكار
رفتااه اساات (شااكويی .)2933 ،در حااال حاضاار پديااده
حاشیهنشینی در شهرها به صاورت ياک مسالله اجتمااعی
حاد جلوهگر شده است؛ زيرا اين پديده ،منشل بروز بسیاری
از آسیبهای اجتماعی از قبیل فقر ،بیكاری ،جرم ،اعتیاد و
غیره است .فشار ناشی از اين عوامل و احساا

محرومیات

نسبی ،افاراد حاشایهنشاین را باه سامت جارم و جنايات
مااایكشااااند (ممتااااز .)2931 ،بناااابراين باااا گسا اترش
حاشیهنشینی ،میزان آسیبهای اجتماعی شهری باهوياژه
در نواحی حاشیهای شهرها افازايش مایياباد و همنناین
تشديد اين آسیبها با هر دلیل و علتی ،راه را بارای وقاوع
بحرانهای شهری هموار مایكناد .شناساايی آسایبهاای
اجتماااعی ناشاای از حاشاایهنشااینی ،از مهمتاارين مسااائل
شهری است كه مديران شهری بايد آن را مورد توجه قارار
دهند؛ زيرا تجمیع و تاراكم آسایبهاای اجتمااعی در هار
شهر و جامعهای میتواند انسجام و همبستگی آن را ماورد
تهديد قارار دهاد (هاادیزاده .)2937 ،بناابراين ماديريت

 -2پيشينه تحقيق
پژوهشهاي خارجي

الف) مدل ويلسون :1ويلساون در تحقیاق خاود بیاان
میكند كه فقدان تولیدات دستی و اشتغالهايی با مهاارت
پايین و همننین مهاجرتهای پشت سار هام كاارگران و
خانوارهای طبقه متوسط ،پیامادهای اقتصاادی ،فرهنگای،
فااردی و بااومشااناختی دارد و از نظاار اقتصااادی ،نظااری و
شهری ،دسترسی كمتری به فرصت اقتصادی رسمی دارند.
از نظر فرهنگی ،اين افراد به دلیل ارزشهای كاربردی برای
موقعیاات اجتماااعی آناای ،از ارزشهااای اساساای دساات
میكشند .مناطق حاشیهای از نظر بومشناختی ،باه انازوای
اجتماعی گرفتار شدهاند؛ بهطوریكه دقیقاً به صورت مركاز
نامتناسب و به هم ريختهای از برشهای معیاو جمعیات
شهری درآمده اند كه بیشتر باا انساانهاايی كاه موقعیات
مشابهای دارند و كمتر نمايانگر جمعیت گساترده پايتخات
هستند ،ارتباط دارند و از نظر فردی نیز كمتار در معارض
مستقیم امكانات متفاوت برای رشد فردی قرار مایگیرناد.
طبااق مطالعااات ويلسااون ،نوجوانااان شااهری از نااواحی
كمدرآمد يا جوانان

گتوها،7

كمتار در معارض ياک موازناه

بین سازمانبندی اجتماعی و نابسامانی اجتماعی هستند.
1- Wilson Model
2- Gettos
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آمده است .باا توجاه باه ايان اصال و بار مبناای تحقیاق

كلیفورد شاو صورت گرفته كه جرائم شهری را تحتتلثیر

ويلسون ،نواحی مركزی شهرهای آمريكا از نظار اجتمااعی

فضای مناطق خاص شهری میداناد .وی باا اخاذ آماار و

منزوی شده و نواحی شهریای كه گتو هستند ،در معارض

اطالعات مناطق خاص شهر از دادگاه و پلیس به مناطقی

سطوح باالی جرم عنانگسیخته ،بیكاری ،فقار و نظااير آن

رسید كه ويژگیهای حاشیه نشینی داشتند و باه «گتاو»

هستند ).(Wilson, 2010

معروفند ،يافتههای اصلی پژوهش عبارتند از -2 :به طاور

ب) مدل كاسااردا :2كاسااردا نشاانههاای متفااوتی از

كلی بزهكاران مناطق حاشیه از حیا ضاريب هوشای و

نابسامانی اجتماعی و پريشانی ساكنان را مطارح مایكناد.

شخصیتی با بزهكااران منااطق ديگار ،تفااوت معنااداری

مطابق مطالعات كاساردا ،عمومیتارين شااخص نابساامانی

ندارنااد -7 .در مناااطق حاشاایهای ،ساانتهااای عرفاای،

اجتماعی ،اندازهگیری درصد رسمی فقار در محادوده داده

نهادهااای محلااهای و افكااار عمااومی كااه از طريااق آنهااا

شده يک شاهر اسات .كاسااردا همنناین تلكیاد دارد كاه

محلهها ،رفتار افراد را كنترل میكنند ،باه طاور عماده از

عالوه بر فقر ،نابسامانی اجتماعی با آسیبشناسای شارايط

هم فروپاشایدهاناد  -9منااطق حاشایهای ،فرصاتهاای

اجتماعی نیز ارتباط دارد؛ يعنی درست مانناد خصوصایات

متعددی را برای فعالیت مجرمان از جمله خريد و فاروش

نابسامانی اجتماعی كه توسط ويلسون در نظر گرفته شاده

مااواد مخاادر ،امااوال مسااروقه ،مشااروبات الكلای ،اعمااال

آمريكايی ،تركیبی

خرابكارانه و متجاوزانه و منافی عفات و غیاره در اختیاار

از آمارهای رسمی فقار ،ناواحی محاروم و طبقاه پاايین را

مجرمان قرار میدهند -4 .فعالیتهای بزهكاراناه در ايان

باارای ايجاااد دو نشااانگر پايااه نااواحی نابسااامان و شااديداً

مناطق از همان سنین كودكی به عنوان بخشی از بازیها

نابسامان استفاده كارده اسات .ناواحی نابساامان ،منااطقی

شروع میشوند ).(Shaw & Mckay, 2012

بود .وی در تحقیق روی صد شهر بزر

هستند كه آمارهای رسمی بهطاور همزماان نشااندهناده
سطوح عنانگسیخته و فقار بااال ،بیكااری ،خانوارهاای زن

پژوهشهاي داخلي

سرپرست و دريافتكنندگان رفاه هساتند .ناواحی شاديداً

الف) بررسي حاشيه نشيني در شهرستانهااي اساتان

نابسامان عالوه بار هماه خصوصایات فاوق ،میازان بااالی

تهران :اين تحقیق در سال  2933در  3شهرستان اساتان

تحصیلكرده را نیز دارا هستند .با اين حاال،

تهااران شااامل اسالمشااهر ،دماونااد ،ورام این ،فیروزكااوه،

طبق تحقیق جديد ويلسون و كاسااردا ،قلماروی تعاامالت

شهريار ،ساوجبالغ ،رباطكريم و كرج انجام گرفتاه اسات.

اجتماااعی در مركااز شااهرهای آمريكااايی (در يااک نمونااه

حجم نمونه تحقیق 7932 ،نفر بود .بر اسا

يافتاههاای

آرمانی مركز شهری) از نظر اقتصادی شديداً فاجعاهآمیاز و

پژوهش فوق حاشیهنشینان مسائلی چون خريد و فاروش

از نظر فرهنگی ،ضدارزشهای اساسی مایباشاد كاه تاوان

مواد مخدر ،ايجاد مزاحمتها ،انواع سرقتهاا ،نازاعهاای

فردی را محدود میكند و از نظر باومشاناختی مركازی ،از

دستهجمعی و غیره را از جمله جارائم شاايع در منااطق

ساختمانهای معیو و تورفتگیهاايی تشاكیل شاده كاه

حاشیهای مطرح كردهاند .همنناین براساا

يافتاههاای

الگوهای آسیبشناسی را تقويت میكنند .ايان منااطق باه

تحقیق ،بیاعتمادی در بین اهالی مناطق حاشیهای زيااد

طور همزمان شامل افراد عنانگسیخته ،فقر زياد ،بیكااری،

اساات و دلیاال آن نیااز از نظاار پاسااخگويان ،بایتااوجهی

خانوارهای زن سرپرست ،دريافتكنندگان رفااه ،نوجواناان

مسئوالن به اين مناطق ،گرفتاری و مشغله كاری ماردم و

تحصیلی میباشد ).(Kasarda & Lindsay, 2011

عدموجود خدمات اجتماعی و رفاهی در اين گونه منااطق

1- Kasarda Model

2- Clifford Shaw Model

نوجوانان تر

تر
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در مقابل ،نابسامانی اجتماعی باه صاورت هنجاار در

ج) مدل كليفورد شااو :2پژوهشای در  7127توساط
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عادوانی زماین و غیااره ،از مساائلی هسااتند كااه در اياان

در ايران را میتوان در دهههای نخساتین قارن حاضار و باه

مناطق به چشم میخورند .در تحقیق فاوق بارای تبیاین

خصوص دهه  2941دانست .هفت ويژگای را بارای منااطق

حاشیه نشینی به منظور ارائه راهبردهاای سااماندهی ،باه

حاشیهنشین میتوان نام برد :عموماً غیرقانونی هستند؛ غالبااً

پیوستار مبدأ و مقصد توجه شده و ادعا شده كه مسائل و

خلقالساعه میباشند؛ معموالً به وسیله خود ساكنان سااخته

مشكالت مربوط به مبدأ مهاجرت از روستاها و شاهرهای

شدهاناد؛ فاقاد خادمات شاهری مانناد راه آسافالته ،بارق و

كوچک به شهرهای حاشیهای استان تهران با برنامهريزی

سیستم دفع فاضال هستند؛ توسعه آنها بدون برناماهريازی

كالن مدت در مقصد می تواند راهكاری برای بهبود مسائل

و به صورت اتفااقی صاورت مایگیارد؛ معماوالً در منااطق

حاشیهنشینی و كااهش آسایبهاا و ناهنجااریهاای آن

نامناسب شهری مانند حواشی كارخانهها تشكیل مایشاوند؛

باشد (عبدل.)2933 ،

جمعیت متراكم دارند كه از خانوارهاای پرجمعیات تشاكیل

ب) آسيبشناسي اجتماعي نقاط آلوده شاهر تهاران:

شده اسات ) .(Rodrigaez, 2005بارای در

و شاناخت

پاارو ه فااوق در سااال  2932توسااط جهاااد دانشااگاهی

مبح

دانشگاه تهران در سطح شهر تهران صاورت گرفات .ايان

مفهااومی وجااود دارد -2 :نظريااه لیباارال :2بساایاری از

تحقیاااق باااا اساااتفاده از روش پیمايشا ای و در حاااوزه

محققان لیبرالیست كه از معتقدان مكتاب كااركردگرايی

استحفاظی سركالنتریهای شهر تهران باا بهارهگیاری از

میباشند ،علت عمده حاشیهنشاینی را ناشای از كااركرد

ابازار پرسشاانامه بااا حجاام نموناه  932نفاار انجااام شااد.

جاذبااههااای شااهری و دافعااههااای روسااتايی بااه شاامار

چااارچو نظااری پاارو ه بااا بهاارهگیااری از تئااوریهااای

میآورند .به نظر آنها افزايش جمعیت ،يكی از علل مهمی

جامعهشناختی و روانشناختی ،شكل گرفات .بار اساا

اساات كااه زمینااه را باارای مهاااجرت مااازاد نیااروی كااار

يافتههای پرو ه فوق ،بیشترين آسیب هاای اجتمااعی در

روسااتايی فااراهم ماایآورد ) -7 .(Wilz, 1997نظريااه

مناطق ياد شده ،از نظر پاسخگويان؛ شامل اعتیاد ،توزياع

سااااختارگرايی :7نظرياااهپاااردازان مكتاااب وابساااتگی و

مواد مخدر ،ولگردی ،تكادیگاری ،فاروش سایدیهاای

ساختارگرايان مانند گوندر فرانک ،9عقبمانادگی كشاورهای

غیرمجاز و اعمال غیراخالقی است .همنناین خاناههاای

در حااال توسااعه را معلااول تساالط اقتصااادی كشااورهای

فساد ،پار ها ،قهوهخانهها ،آلونکها ،تپهها ،میادانهاای

توسعهيافته كنونی مایدانساتند و بار آن بودناد كاه الگاوی

شهر ،ترمینالها و میاادين خرياد ،باه ترتیاب مهمتارين

توسعهای وابسته و برونزا و جريان صانعتی شادن وابساته،

مكانهايی هستند كه تجمع افراد خالفكار در آنها بیشاتر

شهرنشینی شتابان و ناهمگون را به دنبال دارد كه به موازات

از ساير اماكن است (شكیبا.)2931 ،

آن ،رشد نامتعادل و نابرابری درآمدها افزايش میيابد و عادم

حاشایهنشاینی ،دو نظرياه باه عناوان چاارچو

 -3مباني نظري

تعادلهای ساختاری جامعه شدت میيابد كه برايند عملكارد

از عوامل عمده ايجاد ناپايداری در مناسبات شهری باه

توسعهای وابساته ،پیادايش شاكاف طبقااتی میاان شاهر و

وياژه در كشاورهای در حاال توساعه ،گوناهای شهرنشاینی

روستا و در نتیجه ظهاور گاروههاای حاشایهنشاین شاهری

آمیخته به مشكالت حاد ،موسوم به حاشیهنشینی است كاه

میباشد ) .(Nunnally, 1978اين منااطق ،زمیناه و بساتر

بنا به مشاهدات جهاانی ،در حاال گساترش فزايناده اسات.

شكلگیری و توسعه انواع آسیبها و معضالتی هستند كه به

حاشیهنشینی ،پیامد انقال صنعتی و نتیجه صانعتی شادن

تدريج با شیوع در داخل شهر تهران میتوانند فرايند زنادگی

شتابان و نابرابریهای منطقهای بوده و از جلوههای بارز فقار
شهری است كه در شكلی برناماهريازی نشاده و خاودرو ،در

1- Liberal Theory
2- Structural Theory
3- Gunder Frank
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میباشد .مساائلی چاون سااختوسااز غیرمجااز ،تصارف

درون يا اطراف شهرها ظاهر میشود .شاروع حاشایهنشاینی
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اجتماعی در شهر را با اختالل مواجه كارده و از ايان طرياق،

ناهنجاااریهااای رواناای و اجتماااعی را در ساااختارهای

مديريت شهری را با مشكل مواجه نمايند.

اجتماعی جستجو میكند .از نظر اين مكتب ،ساختارهای
يقهسفید7

تحمل آنان است و در اثر اين فشارها باه رفتارهاايی روی

مطرح شد .ساترلند در مقالهای توصایفی از نظاام اداری در

میآورند كه تطابقی باا هنجارهاای ماورد تليیاد جامعاه

اياالت متحده امريكا بیان میدارد كه چگونه فعالیاتهاای

ندارند -7 .نظريه كنتارل :جارايم و انحارافهاا را نتیجاه

خالف كارمندان ،منجر باه باروز اختالالتای در كال نظاام

ضعف و نارسايی در نظام كنترل اجتماعی میداند ،طباق

اداری میشود ) .(Portney, 2003علوم اجتماعی در اثار

اين نظريه ،جامعه صنعتی و مدرن ،زمینههاای زياادی را

مشابهتسازی (در قرن ناوزدهم) میاان كالباد انساانی و

برای وسوسه و انحرافات فراهم كرده است؛ بناابراين اگار

كالبااد جامعااه و بیماااریهااای عضااوی و بحاارانهااای

افراد احسا

كنند كه چنین كنترلای ضاعیف اسات باه

اجتماعی ،وا های به نام آسیب اجتماعی را جهت مطالعاه

سوی ناهنجاریها و انحرافات روی میآورند.

پیش در نوشتههای ساترلند 2در مورد كارمندان

عوامل و ريشههای بینظمیها و بیمااریهاای اجتمااعی
پديد آورد (خسروپناه .)2933 ،آسایبهاای اجتمااعی از
جمله بینظمیهای اجتماعی میباشند كه در زمینههاای
خاصی ايجاد شده ،رشديافته و نظم اجتماعی را به چالش

در اينجا به مفهوم برخی از آسایبهاای اجتمااعی
پرداخته خواهد شد:
 بیكاری :به فقدان كار برای جمعیات دارای تاوانفعالیت گفته میشود (ساروخانی.)2922 ،

میكشند (صديق سروستانی .)2933 ،هرگاه در يک نظام

 -فقر :شامل محرومیت مادی ،محرومیت از آموزش

اجتماعی ،رفتاری بهطور مشخص با هنجارهای اجتمااعی

و بهداشاات ،آساایبپااذيری و در معاارض خطاار بااودن،

تعارض پیدا كند كاه موجاب كااهش ياا از دسات دادن

بیپناهی و بینوايی میشود (هادیفر.)2934 ،

كااارايی و عملكاارد مثباات فاارد ،خااانواده يااا گااروههااای

 -اعتیاد :ابتالی اسارتآمیز به مااده مخادر كاه از

اجتماعی شود ،اين پدياده باه عناوان آسایب اجتمااعی

نظر جسمی ياا اجتمااعی زياانآور باشاد (مسااواتیآذر،

شناخته میشود (كمالی .)2934 ،آسیب اجتماعی به هار

.)2927

نوع عمل فردی يا جمعی اطالق میشود كه در چارچو

ا تكدیگری :فعالیتی سازمانيافته است كه فرد باا

اصول اخالقی و قواعد جمعی رسمی و غیررسمی جامعه،

وجود توان كار ،گدايی را به كار كردن تارجیح مایدهاد

محل فعالیت كنشگران قرار نمیگیرد و در نتیجه با منع

(اشرف.)2932 ،

قااانونی يااا قاابح اخالق ای و اجتماااعی روباارو م ایگااردد

 -قتل :شخص قاتل عملی را انجاام مایدهاد كاه

(عبدالهی .)2932 ،به طوركلی ،آسیبهای اجتماعی واجد

سبب كشته شدن مقتول میشود؛ هرچناد ممكان اسات

ويژگیهای زير میباشند :تخصیص فضاايی ناابرابر مناابع

قاتل قصد كشتن مقتول را نداشته باشد و بر اثار اشاتباه

عادی ،جمعی ،محیطی ،جزئی و نسابی باودن (نصایری،

آنقدر زيادهروی كرده باشد كه منجر به قتل مقتول شاود

 .)2923از نظريههاايی كاه در ايان حاوزه مطارح اسات

(عبدی.)2931 ،

میتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
 -2نظرياااه فشاااارهای سااااختاری :9كاااه علااال
1- Sutherland
 -7كارمند يقهسفید اصطالحی است كه به كاركنان حقوق بگیری كه كارهای
حرفهای يا نیمهحرفهای دفتری مانند مديريت و فروش را انجام میدهند ،گفته
میشود.
3- Structural- Strain Theory

 سرقت :عملی كه طی آن اشیايی بدون آگااهی وبرخالف میل صاحب آن ،تصارف مایشاوند و الزماه آن،
گرفتن ،برداشتن و دزديدن باشد (ستوده.)2934 ،
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مفهوم آسایب اجتمااعی ،ابتادا در حادود  31ساال

اجتماعی ،فشارهايی را بر افراد وارد میكنند كاه فراتار از
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 -شرارت :عملی كاه در نظار عماوم باه مزاحمات،

حاشاایهنشااین از حیاا ماهیاات ،تفاااوت چناادانی بااا

عربدهكشی ،اذيت و آزار افاراد جامعاه منجار مایشاود و

آسیبهای اجتماعی جامعه ندارد .آسیب هاای اجتمااعی

سلب امنیت و آرامش را در پی دارد.

خاص مناطق حاشیه ای ،از نوع آسیبهايی هستند كه به

«كودكان آسیبپذير شاهری» ياا «كودكاان در وضاعیت

باار مناااطق حاشاایهای ،از شااهرت و گسااتردگی خاصاای

دشوار» هستند .باا ايان تفااوت كاه آناان دارای تماا

برخوردار میباشند و اگر در مراحل نخست شاكلگیاری،

كمتری با نهادهاای اجتمااعی و حمايات معماول مانناد

مديريت نشوند ،به «خردهفرهنش كجرو» تبديل میشوند

خانواده و مدرسه هستند و در جرياان رشاد شخصایت و

كه فرايند مديريت و ساماندهی آنهاا باا پینیادگی قابال

جامعهپذيری خود ،از تلثیرات و حمايتهای اين نهادهای

توجهی روبرو خواهد بود ).(Howe, 2008

اجتماعی ،به نسبت بیشتری محروم میباشند.

در اين قسمت از ادبیات نظری ،به ديدگاههای نظری

 -بزهكاری :بزهكار به كسای گفتاه مایشاود كاه

مرتبط با آسیبهاای اجتمااعی در منااطق حاشایهنشاین

برخالف قوانین عمال مایكناد .درجاه و ناوع بزهكااری

پرداختااه مایشااود -2 :مطااابق مكتااب شاایكاگو ،مناااطق

میتواند تصويری تمامنما از وضعیت كلی اصول اخالقی و

مختلااف شااهری دارای كاركردهااای متفاااوتیانااد و البتااه

احترام به قوانین و نظم اجتماعی را برای ما نمايان كناد.

ساكنان هر يک از ايان منااطق بیشاتر از طبقاات خاصای

معموالً يک بزهكار در قبال همه افراد ،رويكرد ثابتی دارد

برخاستهاند .بدين ترتیب ما شاهد جدايیگزينای فضاايی و

و به بیان ديگر يک بزهكار مكرراً مرتكب جرم میشود.

اجتماعی در شهرها هستیم .در ديدگاه مكتب شیكاگو ،هار

در پیدايش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار

منطقه شهری ايفاگر كاركردی خاص است و البته مناطقی

و آسیبزا عوامل متعددی باه عناوان عوامال پیادايش و

وجود دارند كه تولیدكننده مسائل شهریاند يا باه عباارتی

زمینهساز ،مؤثر هستند؛ مانند - :عوامال فاردی :جانس،

مسللهزايی دارند .باه نظار مایرساد تماامی آنناه مسالله

سن ،وضعیت ظاهری و قیافه ،ضاعف و قادرت ،بیمااری،

اجتماااعی نااام ماایگیاارد ،در حاشاایهنشااینی خودنمااايی

عامل نتیک و غیره؛  -عوامل روانای :حساسایت ،نفارت،

میكند؛ پس میتوان میان گستره حاشیهنشاینی و میازان

و وحشات ،اضاطرا  ،كامهوشای ،خیاالپااردازی،

مسائل اجتماعی ،رابطه برقرار كرد .طردشادگی مضااعف و

قدرتطلبی ،كمرويی ،پرخاشگری ،حسادت ،بیماریهاای

چنداليااه باع ا انفجارهااای شااهری ماایشااود و تخفیااف

روانی و غیره؛  -عوامل محیطی :اوضاع و شرايط اقلیمای،

حاشیهنشینی به تخفیف مسائل اجتمااعی در شاهر منجار

شهر و روستا ،كوچه و خیاباان ،گرماا و سارما؛  -عوامال

میگردد -7 .طبق تحقیقات دكتر تنهاايی ،رابطاه متقابال

اجتماعی :خانواده ،طالق ،فقر ،فرهنش ،اقتصااد ،بیكااری،

میان قشر حاشیهای و قشرهای اصلی و فرعای در سااختار

شغل ،رسانهها ،مهاجرت ،جمعیت.

طبقاتی شهر ،فرايندی میشود كه میتواند قشر حاشایهای

تار

حاشیهنشینی با آسیب ،پیوند مستقیم دارد و نوعی

را با دو فرهنش ،آشنا كناد :ياک فرهناش رسامی و نظاام

از آن را در حاشاایههااای شااهرها بااه ويااژه كااالنشااهرها

سیاسی كشور و ديگری خاردهفرهناشهاايی كاه در برابار

میتوان ديد و در چنین مناطقی به سابب از باین رفاتن

فرهنااش حاااكم قاارار دارنااد و باادين منااوال مقاادمات

ارزش های انسانی ،ناهنجاری هاای اجتمااعی باه سارعت

شكلگیری آسیبهای اجتماعی را فراهم میآورد (تنهايی،

رشد مایكنناد و اعماالی چاون دزدی ،اعتیااد ،قاچااق،

 -9 .)2922باار اسااا

مطالعااات دكتاار ربااانی ،قشاار

فحشا و مانند آنها در آنجا بایش از بافات اصالی شاهری

حاشیهنشین به دلیل گريز از فرهنش روستايی و تمايل باه

دياده مایشاود .ناوع آسایبهاای اجتمااعی در مناااطق

پیوسااتن بااه فرهنااش شااهری ،ت اابع الگوهااای روسااتايی
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 -كودكااان خیابااانی :بخشاای از گااروه بزرگتاار

واسطه ويژگیهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتمااعی حااكم
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نخواهند بود ولی از سويی در سااختار جامعاه شاهری نیاز

نهايت با توجه به ديدگاه مكتب شیكاگو و مطالعاات دكتار

قرار نمیگیرند و به دلیل راه نیافتن به راههاای مجااز ايان

تنهايی و دكتر ربانی ،بین دو مفهوم حاشیهنشینی و آسیب

جامعه ،دست به انواع آسیبهای اجتماعی میزنند (رباانی،

اجتماعی ،ارتباط برقرار گرديد .بر آن هستیم كاه از طرياق

.)2932

بررساای متغیرهااای كم ای (بررساای میاازان آساایبهااای

حاشیهنشینی ،موضوع ،در دو حوزه نظری حاشیهنشاینی و

آنها) و متغیر كیفی باا ساؤال بااز از ماديران منطقاه 23

آسیبشناسی اجتماعی ،مورد بررسی قرار گرفات .در ايان

(سازوكار بهبود و كاهش آسیب) باه هادف اصالی تحقیاق

پژوهش با توجه به نظريههای لیبرال و ساختارگرايی ،علال

دست يافته و پیشنهادها و راهكارهاايی را جهات بهباود و

شكلگیری و گسترش حاشیهنشینی ،بیاان شادهاناد و در

كاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشایهنشاینی ،ارائاه

خصوص پیدايش آسایبهاای اجتمااعی ،باه نظرياههاای

دهیم .در نتیجاه ،چاارچو مفهاومی تحقیاق باا اصاالت

فشارهای ساختاری و نظريه كنترل ،اتكاا شاده اسات و در

نظريههای ذكرشده ،پديد آمده است.

نظريه ساختارگرايي

نظريه ليبرال

نظريه فشارهاي ساختاري

نظريه كنترل

حاشيهنشيني

آسيبهاي اجتماعي

مکتب شيکاگو
مطالعات دكتر تنهايي
مطالعات دكتر رباني

آسيبهاي اجتماعي ناشي
از حاشيهنشيني

متغير كمي

متغير كيفي با سؤال باز

سازوكار بهبود و كاهش آسيبها از

بررسي داليل بروز آسيبهاي ناشي از

ميزان آسيبهاي اجتماعي ناشي از

ديدگاه مديران شهري

حاشيهنشيني و اولويتبندي آنها

حاشيهنشيني و اولويتبندي آنها

هدف اصلي تحقيق:
ارائه راهکارهايي جهت بهبود و كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني

شکل  -1چارچوب مفهومي تحقيق
منبع( :يافتههاي نگارندگان)
محدوده مورد مطالعه

همننین اين منطقه دارای  9ناحیه داخال محادوده و 2

منطقه  23يكی از مناطق جناوبی شاهر تهاران باا

ناحیه خارج محدوده و  29محله میباشد .اين منطقاه از

 233،743نفر جمعیت و با وساعت  23/37كیلومترمرباع

شمال با اتوبان جوانه ،از جنو با اتوبان آزادگان ،از شرق

در محدوده شهری و  3/393كیلومترمرباع حاريم باوده؛

با اتوبان نوا  -خیابان بهمنیار و از غر با اتوبان آيتاهلل
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برای مطالعه نظری آسایبهاای اجتمااعی ناشای از

اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی و داليل آن و اولويتبندی
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شااهرداری تهااران ،مناااطق 23و 22و 23و  71هسااتند.

است؛ باه دلیال عادم دسترسای مناساب باه ماديران و

نواحی پنج (محله اطراف صالح آباد) و چهار (محله رسالت

كارشناسان حوزه مديريت شهری منطقه مورد مطالعاه و

و اطااراف آن) در محاادوده مااورد مطالعااه دارای معضاال

عدم همكاری برخی از دستگاههاای اجرايای ،ارگاانهاا و

حاشیه نشینی میباشند كه قلمروی مكاانی ايان تحقیاق

نهادهای مرتبط در مرحله جماع آوری دادههاا و تكمیال

هستند.

پرسشنامه ،روش نموناهگیاری ،غیرتصاادفی و نموناه باا
اندازه كوچک می باشد؛ بهطوریكه جامعه آمااری حادود

 -1روش تحقيق

 71نفاار از مااديران اجراياای و امااور فرهنگاای اجتماااعی

اين تحقیق ،از نظر هدف ،كاربردی میباشاد .روش

منطقااه  23هسااتند كااه بااه تمااام مااديران ،پرسشاانامه

تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و جمعآوری اطالعاات در ايان

بهصورت حضوری و از طريق ايمیال ،ارساال گردياد كاه

تحقیق ،اسنادی ،میدانی و پیمايشی اسات .باا توجاه باه

تعداد  27پرسشنامه بازگشت داده شد كه به عنوان نمونه

میدانی بودن اين تحقیق ،از ابزارهاای معماول گاردآوری

آماری مدنظر قرار گرفته شدند .سؤاالت مورد استفاده در

اطالعات نظیر مراجعاه باه مراكاز آمااری و كتابخاناههاا

اين پژوهش شاامل ساؤاالتی بارای سانجش متغیرهاای

اساتفاده شاده اسات .جهات تكمیال اطالعاات میادانی،

اصلی تحقیق و نیز سؤاالت زمینهای میباشد .در تحقیاق

اطالعاتی از طريق پرسشنامه اخاذ گردياد .باا توجاه باه

حاضر  9متغیر زمینهای به شرح جدول  2در نظر گرفتاه

اينكه هادف ايان پاژوهش ،بررسای دقیاق آسایبهاای

شدهاند.

جدول  -1سطوح متغير زمينهاي
متغير زمينهاي

سطوح متغير

جنسيت

مرد ،زن

تحصيالت

فوق ديپلم ،لیسانس ،كارشناسی ارشد ،دكترا

سابقه كار

كمتر از  ،71 -72 ،23 -72 ،21 -22 ،3 -22بیشتر از 72

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

برای اطمینان از روايی پرسشنامه ،از روايی صاوری

 ،1/29دالياال بااروز آساایبهااای اجتماااعی ناشاای از

اسااتفاده شااد؛ باادين ترتیااب كااه پرسشاانامه در اختیااار

حاشیهنشینی  )1/32و در اين پژوهش يک سؤال باز نیاز

استادان صاحب نظر قرار گرفت كه آنها برخی گوياههاا را

برای مشخص نمودن سازوكار بهبود آسیبهای اجتماعی

اصالح يا حذف كردند و برخی از سؤاالت مناسب نیاز باه

(متغیر كیفی) مورد استفاده قرار گرفات كاه باه منظاور

پرسشنامه اضافه شد .پرسشنامه حاوی سؤاالتی در ماورد

بررسی اعتبار دادههاای برگرفتاه شاده از ايان ساؤال ،از

انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی و داليال

روش توافااق درون موضااوعی دو كدگااذار تشااريح شااده

بروز اين آسایبهاا (متغیار كمای) مایباشاد كاه بارای

توساط وال 9اساتفاده شاد ) .(Wall Wallin, 2007در

سنجش اعتباار پرسشانامه ،از طرياق پایش تسات91 2

اين روش ،دو نفر به كدگذاری موضاوعات ارائاه شاده در

پرسشنامه توزيع شد و نتايج ،ضريب آلفای 7باالی  1/2را

پژوهش كیفی میپردازند و بر اسا

میزان توافق كدهای

نشان دادند (آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیهنشاینی

ارائه شده ،در مورد اعتبار دادههای گرفته شاده ،تصامیم
گرفته میشود.

1- Pre-Test
2- Alpha Coefficient

3- Wall
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سعیدی ،همجوار اسات .منااطق همجاوار باا منطقاه 23

اجتماعی در منطقه  23از ديدگاه مديران شهری منطقاه
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تعداد توافقات × 7
= درصد توافق درونموضوعی

× 211
تعداد كل كدها

جدول  -2نتايج بررسي اعتبار كدگذاري

27

2

7

39/99

سازوكار بهبود آسيب
اجتماعي

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

جدول  7پايايی بین دو كدگذار برای اين سؤال را

پنجگزينهای لیكرت 7برای ارزيابی نظرات پاسخدهنادگان

 39/99درصد نشان میدهد .بنا بر نظر وال ،باالتر از 1/3

استفاده شده است ،تقسیم دو حد ابتدايی و انتهايی ايان

بودن اين مقدار نشان از اعتبار دادههای اين سؤال دارد.

طیف (2و  )2به دو بخش مساوی ،حد وسط را كاه عادد

دادههای پرسشنامه با استفاده از نرمافازار 2SPSSو

 7/2است مشخص میسازد؛ سپس با در نظر گرفتن ياک

به دو روش آمار توصایفی و اساتنباطی ،تجزياهوتحلیال

واحد در طرفین مقیا  ،به چهار قسمت تقسیم میگردد

میشوند .در بخش آمار توصایفی و باه منظاور مشاخص

كه با عناوين مطلو  ،قابل قبول ،حاد و بحرانی نامگذاری

نمودن میزان آسیبهای اجتماعی در منطقه  23از نوعی

شدهاند و نشان دهنده وضعیت متغیر ،مؤلفاه ياا شااخص

ارزيابی بر مبنای میانگین اساتفاده مایشاود .در

مورد بررسی میباشد و متناسب با هر وضعیت ،اقدام الزم

اين مقیا  ،افزايش میانگین نمرات نشاندهنده افازايش

و زمان آن مشخص شده است .همنناین باه میازان 1/2

آسیب اجتماعی و بدتر شدن وضعیت اسات .هماانگوناه

امتیاااز در طاارفین حااد وسااط نیااز بااهعنااوان منطقااه

كااه مشاااهده ماایشااود بااا توجااه بااه اينكااه از طیااف

تلملبرانگیز ،نامگذاری شده است:

مقیا

تلمل برانگیز
7/2

4/2

9

7/2

7

2/2
مطلو

بحرانی

حاد

قابل قبول

اقدام

كنترل

كنترل و جلوگیری

حفظ و تبديل

حفظ ،نگهداری و تثبیت

زمان

سريع و فوری

كوتاهمدت

میانمدت

بلندمدت

شکل  -2مقياس ارزيابي آسيب اجتماعي
منبع( :عبدل)1331 ،

1- Statistical Package for the Social Science

2- Five Point Likret Scale
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مشخصه سؤال

تعداد كل كدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پايايي بين دو كدگذار
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دوجمله ای و آزمون رتبهای فريدمن نیاز اساتفاده خواهاد

بیان شده است .اين شش مرحله باه ترتیاب ،آشانايی باا

شد .به منظور تحلیل سؤال بااز پاژوهش (ساازوكار بهباود

دادههااا و طاارح كلاای پااژوهش ،ايجاااد كاادهای اولیااه،

تام2

جستجوی تمها ،بازبینی تم ها ،تعريف و نامگذاری تمها و

استفاده شد كه اين روش در طول زمان انجام مایگیارد و

ارائه گزارشی از آنهاسات .در جادول  9طارح كلای ايان

رويكردی عقب و جلو در بین مراحل آن صورت میپذيرد

روش به اختصار بیان شده است.

آسیب اجتماعی ناشی از حاشایهنشاینی) ،از تحلیال

جدول  -3رويکردهاي اتخاذي پژوهش حاضر در مراحل تحليل تم
مراحل

رويکرد اتخاذ شده در اين پژوهش

آشنايي با دادهها و طرح كلي پژوهش

مطالعه مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش

ايجاد كدهاي اوليه

نشانهگذاری بر روی جوا های پاسخگويان

جستجوي تمها

جستجو در نشانهگذاریها برای يافتن كلید وا هها

بازبيني تمها

بررسی دقیق نشانهگذاریها

تعريف و نامگذاري تمها

دادن نام به مفاهیم يافت شده

گزارش تم

ارائه گزارش به همراه مثالهايی از آن

منبع)Braun & Clark, 2006) :

آزمااونهااای دوجملااهای بااه منظااور اسااتنباط میاازان

 -1يافتههاي تحقيق
امروزه در بیشتر تحقیقاتی كه متكای بار اطالعاات

متغیرهای اصلی تحقیق ،از ديدگاه افراد نموناه ،اساتفاده

جمااعآوری شااده از موضااوع مااورد تحقیااق ماایباشااد؛

خواهد شد .همنناین در ايان بخاش ،از آزماون تحلیال

تجزيه وتحلیل اطالعات ،اصالی تارين و مهمتارين بخاش

واريانس فريدمن 7بهمنظور رتبهبندی متغیرهای تحقیق و

تحقیق محسو می شاود .داده هاای خاام باا اساتفاده از

تحلیاال تاام باارای بررساای سااازوكار بهبااود آساایبهااای

فنون آماری ،تجزيهوتحلیل می شوند و پس از پردازش ،به

اجتماعی استفاده میشود.

شكل اطالعات در اختیار استفاده كنندگان قرار می گیرند.
در اينجااا ابتاادا بااه بررساای آمااار توصاایفی مربااوط بااه

بررسي آمار توصيفي

متغیرهای جمعیت شاناختی و ساپس متغیرهاای اصالی

متغيرهاي زمينهاي

تحقیق می پردازيم .هدف از اين بخش ،مرور كلی و ارائاه

در اين بخش ،متغیرهای جمعیاتشاناختی ،ماورد

خالصااهای از دادههااای گرفتااه شااده از نمونااه آماااری

توجه قرار میگیرند .سیمای اين نموناه آمااری از لحاا

می باشد .در بخش دوم و مرباوط باه آماار اساتنباطی ،از

چنین متغیرهايی به شرح جدول  4میباشد:

1- Thematic Analysis

2- Friedman Analysis of Variance Test
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در اينجا از تكنیکهای آمار استنباطی نظیار آزماون

) .(Braun & Clark, 2006شش مرحله در تحلیل تام
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جدول  -1توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت ،سابقه كاري و تحصيالت
تحصیلی

مدر

فراوانی

درصد

2

3/9

مرد

3

32

زير  21سال

4

99/9

ديپلم و فوق ديپلم

23/2

زن

4

99

 21تا  71سال

9

72

لیسانس

7

/////////

//////////

//////////

 72تا  91سال

7

23/2

فوق لیسانس

3

21

/////////

/////////

////////////

بیش از  91سال

9

72

دكتری

9

72

جمع

27

211

جمع

27

211

جمع

27

211

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

توصيف ابعاد اصلي تحقيق

كه مشاهده میشود ،شاخصهای میانگین و انحرافمعیار

جداول  2و  3و  ،2اطالعات آمار توصایفی مرباوط

در اين جداول نمايان هستند.

به ابعاد اصلی تحقیق را به نمايش میگذارد .هماانگوناه
جدول  -1ميانگين و انحرافمعيار متغير آسيبهاياجتماعي ناشي از حاشيهنشيني
آسيبهاي اجتماعي ناشي از

ميانگين منطقه 11

انحراف معيار منطقه 11

بیكاری

4/21

1/32

فقر

9/79

2/93

نابرابری اجتماعی

7/39

2/22

اعتیاد

9/33

2/73

تكدیگری

9/24

1/32

سرقت

7/21

1/39

شرارت و اوباشگری

7/22

2/73

قتل

7/72

2/93

كودكان خیابانی

7/37

2/14

بزهكاری نوجوانان

7/13

2/12

حاشيهنشيني

منبع( :يافتههاي نگارندگان)
جدول  -1تحليل آسيبهاياجتماعي ناشي از حاشيهنشيني بر اساس ميانگين
آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني

منطقه 11

بیكاری

بحرانی

فقر

حاد

نابرابری اجتماعی

حاد

اعتیاد

بحرانی

تكدیگری

حاد و تلملبرانگیز

سرقت

حاد و تلملبرانگیز

شرارت و اوباشگری

حاد و تلملبرانگیز

قتل

قابل قبول و تلملبرانگیز

كودكان خیابانی

حاد

بزهكاری نوجوانان

حاد

منبع( :يافتههاي نگارندگان)
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جنسیت

فراوانی

درصد

سابقه كار

فراوانی

درصد
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جدول  -1ميانگين و انحرافمعيار داليل آسيبهاياجتماعي ناشي از حاشيهنشيني
حاشيهنشيني

11

11

ناتوانی و نقص در جامعهپذيری افراد حاشیهنشین

9/37

1/32

دگرگونی فرهنگی و بحران هويت در حاشیهنشینان

4/13

1/22

بحران فقر و نابرابری اجتماعی

4/22

1/34

بحران فضای باز سیاسی

9/13

2/12

بحران بیكاری ،نوع شغل و محیط شغلی

4/13

2/23

بحران آموزش و ضعف آموزش عالی

7/37

2/72

مهاجرت به نواحی حاشیهنشین

9/22

2/12

شیوع اعتیاد در میان حاشیهنشینان

4/13

1/27

بحران طالق و از همگسیختگی خانواده

4/72

2/74

2/19

4/49

معاشرت با دوستان نابا

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

جدول  ،2شاخصهای میانگین و انحاراف معیاار را
نشاان مایدهااد كاه مقیاا

اناادازهگیاری باین  2تااا 2

بررسي آمار استنباطي
بررسي نتايج آزمون دوجملهاي

میباشد؛ مقادير باالتر از  9برای میانگین متغیرها ،نشانگر

برای بررسی وجود يا عدم وجود يک متغیر ،میازان

باال بودن آن متغیر در جامعه است .مقادير جادول نشاان

آن و موارد مشابه ،از تكنیکهايی استفاده مایشاود كاه

میدهند كاه بیكااری ،اعتیااد ،فقار و تكادیگاری جازو

عموماااً در مااورد فرضاایههااای توصاایفی ،كاااربرد دارنااد

آسیبهای اجتمااعی شاايع و قتال ،سارقت و بزهكااری

) .(Grimes, 2002در اين تحقیق ،برای توصیف متغیرهاا

نوجوانان ،جزو آسیبهای معدود در اين منطقه میباشد.

از آزمون دوجملهای استفاده شده اسات .در ايان آزماون

جدول  ،3امكان بررسی میزان آسیبهای اجتماعی
را براسا

مقیاا

ارزياابی بار مبناای میاانگین فاراهم

يااک نساابت آزمااون و يااک حااد میانااه ،در نظاار گرفتااه
میشود .نسبت آزمون  1/3و حد میانه با توجه به مقیا

میسازد .مبنای تقسیمبندی در اين جدول باه ايانگوناه

لیكرت 9 ،انتخا شد .در اين آزماون ابتادا ايان مسالله

بوده كه میانگین كمتر از  2/2به عنوان وضعیت مطلاو ،

بررسی میشاود كاه آياا نسابت ارزش حاد میاناه  9در

 2/2تا  7/2قابل قبول ،بین  7/2تاا  9/2حااد و بیشاتر از

جامعه مورد نظر به اندازه نسبت آزمون است يا خیر؟ اين

 9/2وضاعیت بحرانای را باه نماايش مایگاذارد .مقااادير

حالت زمانی رخ میدهد كه سطح معنادار محاسابه شاده

جدول نشان میدهد كه بیكاری در اين منطقه ،وضاعیت

در آزمون دو جملهای ،كوچکتر از میزان خطای در نظار

بحرانی دارد.

گرفته شده باشد .حال برای ايانكاه مشاخص شاود آياا

جدول  ،2امكان بررسی داليل آسیب های اجتماعی

نسبت ارزش های بیشتر از  9در جامعه ،باال ياا پاايینتار

شاخصهای میاانگین و انحاراف معیاار نشاان

است ،بايد به نسبت مشاهده شده توجاه نماود؛ چنانناه

میدهد كه بحاران طاالق و از هام گسایختگی خاانواده،

اين نسبت ،بزرگتر و مساوی نسابت آزماون  1/3باشاد؛

مهمترين عاملی است كه آسیبهاای اجتمااعی ناشای از

میزان متغیر مورد بررسی در جامعه باالست و در غیر اين

حاشیهنشینی را باال میبرد.

صورت ،میزان متغیر مورد نظر در جامعه ،پاايین در نظار

را براسا

گرفته میشود .جادول  3و  3نتاايج آزماون دوجملاهای
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داليل بروز آسيبهاي اجتماعي ناشي از

ميانگين منطقه

انحراف معيار منطقه
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برای آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی و داليل

میگذارد .ستون آخر اين جداول ،نتیجه نهايی تحلیال را

بروز آنها را در منطقاه  23شاهرداری تهاران باه نماايش

با توجه به رويكرد گفته شده نشان میدهد:

جدول  -3نتايج آزمون دوجملهاي ،آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني در منطقه 11
آسيبها

فقر

نابرابري اجتماعي

اعتياد

تکديگري

سرقت
شرارت

قتل

كودكان خياباني

بزهکاري نوجوانان

طالق
تخريب اموال
عمومي
تقابل اجتماعي

دسته

نسبت مشاهده

1/3

1/111a

زياد

3

1
2
2
1/7
1/3
2
1/2
1/9
2

1/3

1/223a

زياد

1/3

1/733

كم

3

1/2
1/2
2

1/3

1/992a

زياد

3

1/9
1/3
2

1/3

1/122a

زياد

3

1/3
1/4
2
1/2
1/9
2
1/3
1/7
2
1/3
1/9
2

1/3

1/299

كم

1/3

1/493

كم

1/3

1/223

كم

1/3

1/772

كم

3

1/3
1/4
2

1/3

1/237a

كم

3

1/2
1/9
2
1/3
1/4
2
1/3
1/2
2

1/3

1/733

كم

1/3

1/299

كم

1/3

1/143

كم

3
3
3

3

3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

منبع( :يافتههاي نگارندگان)
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بيکاري

نسبت آزمون

سطح معنيدار

نتيجه (ميزان آسيب)
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جدول  -1نتايج آزمون دوجملهاي ،داليل آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني در منطقه 11
داليلآسيبها

ناتوانيدرجامعهپذيري افراد حاشيهنشين

بحران فقر و نابرابري اجتماعي

بحران فضاي باز سياسي

بحران بيکاري ،نوع شغل و محيط شغلي

بحران آموزش و ضعف سيستم آموزش عالي

مهاجرت به نواحي حاشيهنشين

شيوع اعتياد در ميان حاشيهنشينان

بحران طالق و از همگسيختگي خانواده

معاشرت با دوستان ناباب

شده

آزمون

معنيدار

آسيب)

3

1/3
1/4
2

1/3

3

دسته

3

1/237a

كم

1/7
1/3
2

1/3

1/119a

زياد

3

1/9
1/2
2

1/3

1/173a

زياد

3

1/2
1/9
2

1/3

1/493

كم

3

3
3

3

1/9
1/3
2

1/3

1/122a

زياد

3

1/3
1/9
2

1/3

1/772

كم

3

1/9
1/3
2

1/3

1/122a

3

1/7
1/3
2

1/3

1/113a

3
3

3
3
3

3
3
3

زياد

زياد

1/7
1/3
2

1/3

1/113a

زياد

1/4
1/3
2

1/3

1/133a

كم

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

در جدول  ،3چناننه ساطح معنایداری ،كمتار از

در جدول  ،3چناننه ساطح معنایداری كمتار از

میزان خطا شود؛ نتیجه گرفته میشود كه نسبت حقیقی

میزان خطا شود ،نتیجه گرفته میشود كه نسبت حقیقی

مقادير باالتر از  ،9باالتر از نسبت آزماون  9اسات و ايان

مقدار باالتر از حد آزمون (بزرگتار از  )9بایش از نسابت

بدين معنی است كه میزان آسیب در جامعه مورد بررسی

آزمون ( )1/3است و اين به معنی ايان اسات كاه عامال

باالست .برعكس اين قضیه نیز صادق است و اگار ساطح

مورد نظر ،تلثیر زيادی در بروز آسیبهای اجتماعی ناشی

معنی داری بیشتر از  2درصد شود نتیجه گرفته میشاود

از حاشیهنشینی دارد .برعكس اين قضیه نیز صادق اسات

كااه میاازان آساایب كاام بااوده اساات؛ در نتیجااه میاازان

و اگر سطح معنی داری بیشاتر از  2درصاد شاود نتیجاه

آسیبهای بیكاری ،اعتیاد ،فقر و تكادیگاری در جامعاه

گرفته میشود كه تلثیر دلیل ذكر شده كم بوده است؛ در

مورد بررسی ،باالست.

نتیجه عوامل شایوع اعتیااد ،بحاران بیكااری ،مهااجرت
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دگرگوني فرهنگي و بحران هويت در حاشيهنشينان

نسبت مشاهده

نسبت

سطح

نتيجه (ميزان
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روزافاازون بااه نااواحی حاشاایهنشااین ،بحااران طااالق و از

سطح معنی دار كمتر از خطا باشد ،نتیجه گرفته میشاود

همگسیختگی خانواده ،بحران فقر و دگرگاونی فرهنگای،

كه رتبه میانگین يا اهمیت متغیرها با هم تفااوت دارناد.

بیشترين تالثیر را در باروز آسایبهاا در محادوده ماورد

در مرحله بعد ،به منظور مشاخص نماودن رتباه اهمیات

مطالعه داشتهاند.

متغیرها ،به نمره میانگین ارائه شاده در نارمافازار توجاه

برای سنجش برابری رتبه سطوح متغیر ،میتوان از

داليل بروز آنها در منطقه  23باه نماايش گذاشاته شاده

آزمون فريدمن استفاده نمود .در ايان آزماون ،در درجاه

است .بنا بر گفتاههاای پیشاین ،ايان رتباههاا معنایدار

اول ،اين مسلله بررسی میشاود كاه آياا رتباه میاانگین

هستند؛ زيرا سطح معنایداری (در ردياف آخار جادول)

متغیرهای تحقیق ،با هام مسااوی هساتند ياا خیار؟ در

كمتر از سطح خطا به دست آمده است .الزم به ذكر است

راستای انجام اين آزمون ،ابتدا پژوهشگر ،يک سطح خطا

كه سطح خطا معموالً  2درصد در نظر گرفته میشود كه

برای آزمون در نظر میگیرد ،سپس آزمون را انجاام داده

در اين تحقیق نیز اين میزان ،مبنای نتیجه گیریها قارار

و سطح معنی داری را محاسبه مای كناد .حاال اگار ايان

گرفته است.

جدول  -11اولويتبندي آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني در منطقه 11
آسیبهای اجتماعی
بیكاری
فقر
اعتیاد
تكدیگری
نابرابری اجتماعی
سرقت
شرارت
قتل
كودكان خیابانی
بزهكاری نوجوانان
طالق
تخريب اموال عمومی
تقابل اجتماعی
سطح معنیداری

نمره (رتبه) میانگین
21/32
3/23
3/44
2/32
2/93
2
3/33
3/93
3/72
2/92
2/23
4/29
9/33
1/12

منبع( :يافتههاي نگارندگان)
جدول  -11اولويتبندي داليل بروز آسيبهاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني در منطقه 11
داليل آسیبهای اجتماعی
بحران طالق و از همگسیختگی خانواده
مهاجرت روزافزون به نواحی حاشیهنشین
شیوع اعتیاد در میان حاشیهنشینان
بحران بیكاری ،نوع شغل و محیط شغلی
بحران فقر و نابرابری اجتماعی
معاشرت با دوستان نابا
دگرگونی سريع فرهنگی و بحران هويت در حاشیهنشینان
ناتوانی و نقص در جامعهپذيری افراد حاشیهنشین
بحران فضای باز سیاسی ،عدم اعتماد حاشیهنشینان به حكومت
بحران آموزش و پرورش و ضعف سیستم آموزش عالی
سطح معنیداری

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

نمره (رتبه) میانگین
2/72
3/3
3/7
3/2
3/12
2/3
2/2
4/3
9/3
7/3
1/17
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ب) بررسي نتايج آزمون فريدمن

میشود .در جداول  21و  ،22رتبه آسیبهای اجتماعی و

 131ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931

 23از ديدگاه مديران شهری اين منطقه مایباشاند .ايان

از حاشیهنشینی در منطقه  23گنجاناده شاده باود و باه

نتیجه با نمارههاای میاانگین باه ترتیاب 3/23 ،21/32و

منظور تحلیل آن از تحلیل تم استفاده شد .شايان توجاه

 3/44در جدول 21به نمايش گذاشته شده است .مطاابق

است كه از پاسخگويان خواساته شاد تاا جاوا خاود را

با جدول  ،22بحران طالق و از هامگسایختگی خاانواده،

فهرسااتوار در پرسشانامه بنويسااند كااه اياان اماار ،كااار

مهاجرت روزافزون به نواحی حاشیهنشین و شیوع اعتیااد

استخراج تم هاا را آساانتار مای نماود .در ايان قسامت،

در میان حاشیهنشینان ،سه دلیل مهم باروز آسایبهاای

پژوهشگر به همراه دساتیار خاود ،باه دساتهبنادی ايان

اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی هستند.

پاسخها پرداخته است كه نتايج آن در ادامه خواهد آماد.

ج) نتايج تحليل تم

در پرسشنامه مربوط به اين تحقیق ،يک سؤال بااز
جدول  -12نتايج تحليل تم پاسخهاي سؤال باز مديران در منطقه 11
تم استخراجي

شماره پرسشنامه به همراه پاسخ ارائهشده

توجه به مديريت كنترلي

جلوگیری از مهاجرت بیرويه به حاشیههای شهر( ،)27كنترل ساخت و ساز ( ،)21تقويت دستگاههای

شهري
توجه به نيازهاي اقتصادي
توجه به فعاليت فرهنگي
آموزش
نظاممند نمودن مديريت

نظارتی ()2
حل مشكل معیشتی مردم ()4
فرهنشسازی در میان مردم ( ،)2كار فرهنگی ( ،)9افزايش سرمايه اجتماعی از طريق افزايش فعالیتهای
مشاركتی()21
ارتقای سطح آگاهی و دانش شهرنشینی در میان مردم از طريق اجرای برنامههای آموزشی مرتبط با جمعیت
منطقه ( ،)2افزايش خدمات آموزشی به شهروندان و آموزش شهرنشینی رايگان ()4
مديريت واحد شهری ( )27عدم دخالت نهادهای غیرمسئول در امورات نهادهای اجتماعی ( )9حل مشكل
موازیكاری در جهت كاهش آسیبها ()2

منبع( :يافتههاي نگارندگان)

جدول  27نتايج تحلیل تام بارای منطقاه  23را باه

استفاده شد و اين آزمون نشان داد كه میزان كدامياک از

نمايش میگذارد .از تعداد  27نفر پاسخگو 3 ،نفر به ساؤال

آسیبها از ديدگاه مديران ،باال يا پايین اسات .همنناین

باز پاسخ گفتهاند كه تمهای استخراجی آنها در اين جادول

داليل بروز آسیبهای اجتماعی در منطقه ماورد مطالعاه

نمايان است .پاسخهای مديران به سؤال بااز ،دساتهبنادی

نیااز از دياادگاه اياان مااديران ساانجیده شااد و دادههااای

شدند و جمالتی كه مرتبط با تم استخراجی هستند نیز در

گردآوری شده ،با اين آزمون تحلیل شدند .در منطقه 23

ستون دوم به نمايش گذارده شدهاند .پاساخهاای ماديران

بیكاری ،تكدیگری ،فقر و اعتیاد ،میزان باااليی را نشاان

منطقه  23قابل تقسیم به پنج دساته :توجاه باه ماديريت

میدهند .در مورد داليل بروز آسیبهاای اجتمااعی نیاز

كنترلی شاهری ،توجاه باه نیازهاای اقتصاادی ،توجاه باه

ماایتااوان گفاات كااه سااه دلیاال بحااران طااالق و از

فعالیت فرهنگی ،آموزش و نظاممند نمودن مديريت بودند.

همگسیختگی خانواده و مهااجرت روزافازون باه ناواحی

 -1نتيجهگيري و پيشنهاد

حاشیهنشین منطقه ،در بروز آسیبهای اجتمااعی ناشای

برای تحقق هدف اصلی تحقیق (بررسی آسیبهای

از حاشیهنشینی مؤثرناد .همنناین بارای تحقاق هادف

اجتماعی ناشی از حاشایهنشاینی) از آزماون دوجملاهای

فرعای دوم تحقیاق باه منظاور رتباهبنادی آسایبهاای
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بیكاری ،فقر و اعتیاد ،سه آسایب مهام در منطقاه

به منظور يافتن سازوكار بهبود آسیبهای اجتماعی ناشی
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نشان داد كه بیكاری ،مهمترين آسیب اجتماعی است كه

قر ار گرفته كه از منظر مديران شهری در سطوح مختلف،

در اين منطقه به چشم میخورد .به منظور تحقاق هادف

پیشبینی شده است؛ درحالیكه پژوهشهای ديگر عمدتاً

فرعی سوم كه شامل سؤال باز در ماورد ساازوكار بهباود

آساایبهااای اجتماااعی ماارتبط بااا حاشاایهنشااینی را از

میباشد از تحلیل تم استفاده شد كه با توجاه باه نتاايج،

ديدگاه های گوناگون ياا باا اساتفاده از روشهاای كمای،

توجه به ماديريت كنتارل شاهری و توجاه باه نیازهاای

بررسی و تحلیل نمودهاند .وجه تمايز اين مقاله پژوهشای

اقتصادی و فعالیت فرهنگی و آموزش حاشیهنشینان ،باه

با ساير بررسی هاای علمای مشاابه در ايان اسات كاه باا

ترتیب به عنوان بهترين سازوكار بهبود در منطقه معرفای

حاشایهنشاینی و آسایبهاای اجتمااعی منااتج از آن در

شدهاند .سؤالی كه وجود دارد اين است كه نتايج بهدست

رابطه مستقیم میباشد.

آمده به چه معنی هستند و از ديدگاه مديران شهری اين

در مقايسه اين تحقیق با ديگر تحقیقها مایتاوان

منطقه ،خاستگاه چنین آسیبهايی كجاسات؛ در منطقاه

تفاوتهای حائز اهمیتی را بیان داشت .ايان تفااوتهاا از

 23آساایبهااای اجتماااعی حاشاایهنشااینی بااا نیازهااای

سه منظر قابال بیاان هساتند .ايان ساه محاور :ماهیات

اقتصادی بسیار مرتبط هستند .بیكاری ،فقر و تكدیگری

اندازه گیری ،جانس دادههاای گاردآوری شاده و گساتره

جزو مهمترين آسایبهاای ايان منطقاه معرفای شادند.

تحقیق میباشند.

اعتیاد و طالق با رتبه  7و  2در آسیبهای 29گانه بودند

در مورد ماهیت انادازهگیاری مایتاوان گفات كاه

كه خود در بخش داليل باروز آسایبهاای اجتمااعی در

معموالً در تحقیقات ديگر در حاوزه علاوم اجتمااعی ،باه

منطقه  ،23از مهمترين داليل بودناد .در ماورد ساازوكار

منظور مشخص نمودن پیامدهای يک پديده ،ابتدا میازان

بهبود ،عالوه بر محاور توجاه باه نیازهاای اقتصاادی ،در

پديده ،سنجیده و پیامدهای آن نیز اندازهگیری میشاود،

منطقه  23به نوع مديريت كنترلی شهری ،توجه بسیاری

سپس از تحلیلهای همبساتگی بارای مشاخص نماودن

ديده میشود؛ بدينترتیب كه به نظر مایرساید ماديران

وجااود ارتباااط خاااص بااین پیاماادها و میاازان پدياادههااا

اين منطقه بر اين باورند كاه يكای از راهكارهاای بهباود

استفاده میشود اما در ماورد ايان تحقیاق ،ابتادا میازان

آسیبهای اجتماعی ناشای از حاشایهنشاینی ،مشاخص

آسیبهای اجتماعی اندازهگیری شد و ساپس محقاق در

نمودن وظايف نهادهای مرتبط و تقويت نهادهای كنترلی

پی وجود ارتباط بین اين مقادير برآمد .چنین رويكاردی

آسیب ها میباشد .نظر به ايان كاه ايان ماديران ،تاراكم

در مورد اين تحقیق اتخاذ نگرديد و بهجای انادازهگیاری

جمعیت را يكای از مهمتارين داليال باروز آسایبهاای

دو متغیر ،يک متغیر اندازهگیری شد؛ بدينترتیب كاه در

اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی دانستهاناد ،شاايد بتاوان

ابتدا ،منطقه حاشیهنشین انتخا گرديد و از مديران اين

چنین ادعا نمود كه از نظر آنها كنترل تراكم جمعیات در

منطقه خواسته شد كه رابطه بین حاشیهنشینی و پیاماد

اياان منطقااه ،يكاای از بهتاارين سااازوكارها باارای بهبااود

آن را مشخص نمايند .بهواقع در اينجا باه داخال جامعاه

آسیبهای اجتماعی ناشای از حاشایهنشاینی مایباشاد.

مورد بررسی يا خود حاشیه نشینان مراجعه نشد و دادهها

همننین در بخش سازوكار بهباود ،مفهاومی مارتبط باا

از ديدگاه مديران گردآوری شدند كه اين مسالله ،تفااوت

افزايش آگاهی حاشیهنشینان باه چشام مایخاورد .ايان

دوم اين تحقیق را نمايش میدهد.

مفهوم را مديران منطقه  23با بیان راهكارهاايی از قبیال
آموزش و فعالیتهای فرهنگی ارائه نمودهاند.
تمركز اين پژوهش بر بررسی آسیبهای اجتمااعی

تفاااوت دوم اياان تحقیااق ،ثانويااه بااودن اطالعااات
گردآوری شده بود .بدين ترتیاب كاه جماعآوری داده باا
يک پیشفرض (معتبر بودن نظرات ماديران منطقاه )23
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اجتماعی ،از آزمون فريادمن اساتفاده شاد .ايان آزماون

ناشی از حاشیهنشاینی در منطقاه  23شاهرداری تهاران
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مديران اين منطقه در طول زماان باه طاور مساتقیم باا

و دانااش شهرنش اینی در میااان مااردم از طريااق اجاارای

مسائل اجتماعی حاشیهنشینان در ارتباط بودند .در واقاع

برنامههای آموزشی مرتبط باا جمعیات منطقاه ،افازايش

اين امار ،سانجشپاذيری آسایبهاای اجتمااعی را نیاز

خدمات آموزشای باه شاهروندان و آماوزش شهرنشاینی

افزايش می داد؛ زيارا سانجش جاامع تماام آسایبهاای

رايگااان .همننااین ،همكاااری در برنامااههااای فرهنگاای

اجتماعی از طريق حضور محقق و مشاهده ايان منطقاه،

میتواند نقش بسزايی در كااهش آسایبهاای اجتمااعی

كار بسیار دشواری به نظر میرسید .همین امار ،نكتاهای

ناشی از حاشیهنشینی داشته باشد.

است كه تفاوت سوم اين تحقیق را نمايان میسازد.

در بخشی از نتايج اين پژوهش ،میزان آسایبهاای

تفاوت ساوم ايان تحقیاق باا ديگار تحقیقاات ،در

اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی در اين منطقه با يكاديگر

گستره تحقیق بود .بدين ترتیب كه مديران ايان منطقاه

مقايسااه شاادند و نتااايج بااا عباااراتی همنااون :مطلااو ،

ماایتوانسااتند اطالعااات جااامع و كاااملی از تحلیاالهااای

قابلقبول ،حااد و بحرانای ارائاه گشاتند .تاالش و اقادام

گذشته خود در مورد آسیبهای اجتماعی را بیان نمايناد

كوتاهمدت جهت جلوگیری از تبديل مسايل ريز و جزئای

و بنابراين اين امكان وجود داشت كه بتاوان تحقیقای باا

به مشكل و وضعیت حاد الزم و ضروری اسات .در ماورد

گستره وسیع انجام داد .به بیانی ديگار ،در ايان تحقیاق،

وضعیت قابل قبول ،نیازمند اقدام كوتااهمادت در جهات

سیزده آسیب اجتمااعی ناشای از حاشایهنشاینی ،ماورد

بهبود وضعیت يا جلوگیری از تشديد مسايل و مشاكالت

بررسی قرار گرفت؛ حال آنكه در تحقیقاتی كه مبتنی بار

میباشیم .در مورد وضاعیت حااد باياد توجاه ،تصامیم و

دادههای اولیه و مشاهده هستند معموالً ياک ياا دو ناوع

اقدام سريع و فوری انجام شود و در وضعیت بحرانی باياد

آسیب مورد بررسی قرار میگیرند .اتخااذ رويكاردی ايان

تصمیمگیری مناسب صورت گیرد.

چنین ،مزيت ديگری برای تحقیق حاضر است و آن ارائاه
راهكار بهبود جامع بر اسا

اطالعات مديران میباشد.

بنا به يافته هاای پاژوهش مایتاوان پیشانهادهای
اجرايی زير را ارائه كرد:

در مورد ماهیت اين پژوهش و محادوديتهاای آن
صحبت شاد .ايان پاژوهش ديادی كلای از آسایبهاای
اجتماعی ،پیش روی مديران میگذارد كه جهت مطالعاه
دقیق يک نوع آسیب میتواند راهگشا باشد.

يافتااههااا نشااان دادنااد كااه بااهطاور كلاای مسااائل
اقتصادی ،مهمترين خاستگاه آسیب های اجتماعی ناشای
از حاشاایهنشااینی هسااتند .اياان مساالله در تاامهااای
استخراجی ،در رتبهبندی آسیبها (بیكااری و فقار) و در
دلیل بروز آسیبهاا (بحاران طاالق و از هامگسایختگی
خانواده ،مهاجرت روزافزون به نواحی حاشیهنشین ،اعتیاد
و بیكاری) نمايان بود .براسا

اين يافتاه ،پیشانهادهايی

قابل ارائه هستند .برخی از اين پیشنهادها كه در جمالت
پاسخگويان نیز مشهود بودند از اين قبیل هستند:
تقويت دستگاههای نظارتی ،فرهنشسازی در میاان
مردم ،توجه به نیازهای اولیاه و معیشاتی ماردم منااطق
حاشیهنشین ،كار فرهنگی ،افزايش سارمايه اجتمااعی از

 -1منابع
اشرف ،احمد .)2932( ،مسائل اجتماعی و آسیبشناسی اجتماعی.
تهران :انتشارات آموزشگاه عالی خدمات.
پیران ،پرويز .)2931( ،اجتماعات آلونكی پديدهای فراتر از حاشیه
و حاشیهنشینی .ماهنامه شهرداری تهران.93-94 ،)97(9 ،

تنهايی ،مريم .)2922( ،حاشیهنشینی و راهكارهای ساماندهی آن
در جهان .مشهد :انتشارات شهرداری مشهد.

حاج يوسفی ،علی .)2937( ،پديده حاشیهنشینی شهری قبل از
انقال  .تهران :انتشارات دانشگاه علوم.

خسروپناه ،عبدالحسین .)2933( ،آسیبشناسی دينپژوهی معاصر
(تحلیل دينشناسی شريعتی ،بازرگان و سروش) .تهران:
انتشارات پژوهشگاه فرهنش و انديشه اسالمی.
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صورت پذيرفت .اين رويكرد ،از آنجا اتخاذ شده است كاه

طريق افزايش فعالیتهای مشاركتی ،ارتقای سطح آگاهی
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ربانی ،رسول؛ افشار كهن ،جواد .)2932( ،حاشیهنشینی ،مشاركت
و مسائل اجتماعی شهری .فصلنامه فرهنش اصفهان.)79( ،
ساروخانی ،باقر .)2922( ،دايره المعارف علوم اجتماعی .تهران:
انتشارات كیهان.
ستوده ،هدايتاهلل .)2934( ،مقدمهای بر آسیبشناسی اجتماعی.
تهران :انتشارات آوای نور.
انتشارات دفتر مركزی جهاد دانشگاهی.
شكیبا ،زهره .)2931( ،بررسی عوامل و اثرات مؤثر بر حاشیهنشینی

در شهرستان انديمشک .فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شوشتر.
صااديق سروسااتانی ،رحمااتاهلل .)2933( ،انسااان و شهرنشااینی.
مطالعات جامعهشناختی.773-232 ،)2(3 ،
عبداللهی ،محمد .)2932( ،آسیبهای اجتماعی و روند تحول آن
در ايران ،مجموعه مقاالت دومین همايش آسیبهای اجتماعی
در ايران ،جلد يكم.

عبدل ،سعید .)2933( ،بررسی اثرات مؤثر حاشیهنشینی بر
جمعیت .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
عبدی ،عبا  .)2931( ،مسائل اجتماعی قتل در ايران .تهران:
انتشارات جهاد دانشگاهی.

كمالی ،عادل .)2934( ،مقدمهای بر جامعهشناسی نابرابریهای
اجتماعی .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی
دانشگاهها.

مساواتی آذر ،مجید .)2927( ،ديدگاههاای جامعاهشناسای دربااره
تغییرات اجتماعی .تهران :سازمان چاپ هادی.
ممتاز ،فريده .)2931( ،انحرافات اجتماعی (نظريهها و ديدگاهها).
تهران :شركت سهامی انتشار.
نصیری ،بابک .)2923( ،بحرانی ديگر با آسیبهای اجتماعی ايران.
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

هادیزاده ،مريم .)2937( ،حاشیهنشینی و راهكارهای ساماندهی
آن .مشهد :شهرداری مشهد.
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