
 

 191-121:  1931 بستانات 2 شماره اول دوره/ اجتماعي تحقيقات و مطالعات فصلناهم

 بر ويژه نگرش با نشينحاشيه مناطق گيريشكل پيامدهاي و علل بر تحليلي

 خمين شهر

 اقدم زادهیمحمدباقرعل
  ینیمحمّدام دهیحم ، 

 ) 4/0/ 1:رشیپذ خیتار   09/  /1 :  افتیدر خیتار(

 چكيده
 جهان، در رویهبی شهرنشینی رشد به توجه با كه است شهریی اپدیده نشینیحاشیه پدیده

 عنوان بهی نینشهیحاش است، یافته گسترش و گرفته شكل شهری ـ روستا هایمهاجرت وجود و ایران

ی اریبس دغدغه و استی امنطقه وی شهر ناموزون توسعه دهندهنشان شهرها،ی كیزیف تعادل زننده برهم

 نیخم شهر دری نینشهیحاش قیتحق نیا در. است رهیغ و معماران شناسان،جامعه ،یشهر نیمتخصص از

حاشیه را تحقیق آماری جامعه. استی شیمایپ نوع از تحقیق روش. است گرفته قراری بررس مورد

 اساس بر نفر 114 خمین شهر نشینحاشیه جمعیت كل میان از و اندداده تشكیل خمین شهر نشینان

 خمین شهر اطراف به روستاها از مهاجرت كه داد نشان پژوهش نتایج. اندشده تعیین كوكران فرمول

 شهرها به افراد ورود مانع شهری هایرانپس آن از پس و است بوده نشینیحاشیه عامل ترینمهم

 مردان، و زنان و نیست متفاوت افراد جنسیت حسب بری نینشهیحاش احساس نیهمچن. است شده

 این از ناشی پیامدهای ثبح در همچنین. دارندی كسانی تیوضع ،ینینشهیحاش احساس لحاظ به

 دارمعنی رابطه نشینیحاشیه احساس و مشاركت به گرایش بین كه شد مشخص( نشینیحاشیه) پدیده

 .دارد وجود معكوسی و

 .سیاسی مشاركت  به گرایش اجتماعی، مشاركت به گرایش مهاجرت، نشینی،حاشیه :يديکل کلمات

                                                           
 
 aghdam1351@yahoo.comز، یتبر دانشگاهی علم ئتیه عضو و اریاستاد.  

 
   محالت نور امیپ دانشگاه مدرس.  
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 مسئله بيان
  شـهرها  رشـد  به آن تبع به وی صنعت انقالب بهی وعن به جهان دری نینشهیحاش خچهیتار

 حـال  در كشـورهای  در چـه  و یافتهتوسعه كشورهای در چه نشینیحاشیه. است خورده گره

 یافتـ  توسـعه  كشـورهای  در. اسـت  بـوده  شهرها شدن صنعتی نحوة از متأثر مستقیماً توسعه،

 شـهرها  درون در ونقل حمل مكاناتا و آنی منابع به نیازشان علت به هاكارخانه ابتدا كنونی،

 مركزشـهرها  بـه  را شـهری  فقیـر  طبقـات  و روستایی مهاجرین سبب همین به و شدند ایجاد

 و متوسـ   طبقـات  بـرای  نشینیحومه توسع  و شهرها بیرون به هاكارخانه انتقال با. كشاندند

 بـه  آن، از مـروزه ا مـا  آنچـه  تا ماندند باقی شهری كثیف و شلوغ مراكز در فقرا جامعه، باالی

 آمد پدید بزرگ شهرهای مراكز در بلكه شهر، اطراف در نه كنیم،می یاد« نشینیحاشیه» عنوان

 نـه  صـنعت  كـه  ایـران،  ماننـد  توسـعه  حـال  در كشـورهای  در ولی(. 41-44: 130  ممتاز،)

 اطـراف  بـه  آغـاز  همـان  از نشـینی حاشـیه  است، بوده وارداتی بلكه زا،درون توسعه محصول

 كوچـ   شهرهای و روستاها از شده وارد مهاجران و(  1: 119  پیران،.) شد هدایت هاشهر

 . شدند ساكن شهرها اطراف در شهری زمین بودن گران خاطر به

 باز ارضی اصالحات از پس خصوصاً و 49 دهه به تقریباً ایران در پدیده این شروع 

 از پس كه است حالی در ینا. یابد شیافزای شهر-روستا مهاجرت شد سبب كه گردد،می

 و رانیا هیعل عراق جنگ شروع مقطع، این در گرفته صورت تحوالت اثر بر نیز انقالب وقوع

 دری نینشهیحاش شیافزا آن تبع به و هیرویبی نیشهرنش تداوم بهیی  تمركزگرا استیس تداوم

 .شد منجر بزرگی شهرها ژهیو به و شهرها

 در رانیای شهرها ازی اریبس مثل كه است بوده ایران شهرهای جمله از نیز خمین 

ی ناش شهرنشینی رشد. است بوده خود پیرامون در پدیده این تجربه شاهد اخیر دهه سه دو

 هیحاش گسترش موجب غیرقانونی، و رویهبی وسازهایساخت آن تبع به و مهاجرت از

 هیحاش دهیپدی بررس دنبال به حاضر مقاله نیبنابرا. است شده خمین شهر اطراف دری نینش

 . است بوده نیخم شهر دری نینش

 چارچوب نظري
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 فاقـد  مسـاكن  بـه  اغلب، و دارد خود برای گوناگونی اسامی و معانی نشینیحاشیه مفهوم

 اولـین  ظـاهراً (. 1: 992  دیگـران،  و گروبـر ) شودمی اطالق انسانی اولیه نیازهای و خدمات

حاشـیه  آن، در كـه  گرددبرمی   1  سال به است، هشد ارائه نشینیحاشیه دربارة كه تعریفی

 تـا  119  دهـ   طـی  هرحـال، بـه . شـد می اطالق خیزجرم مراكز و شلوغ هایمكان به نشینی

 ایمنطقـه  كالسـی ،  دورة در نشـینی حاشـیه . كردندمی زندگی مناطقی چنین در فقرا ،149 

 موافـق   بـوت  چـارلز  با بیشتر ایانگراصالح دوره، این در. بود مناطق سایر از متمایز و بدنام

 و فقـر  جمعیتـی،  زیاد تراكم با فرسوده، هایخانه از معجونی را نشینحاشیه مناطق كه بودند

 از. داشـت  اهمیت مسئله اخالقی ابعاد نوزدهم، قرن هایلیبرال برای. نمودمی تعریف ضعف

 و اجتمـاعی  هـای پسـمانده  اب هاییمكان عنوان به همه، از بیش نشینحاشیه مناطق اینان، نظر

 عرصـه  نویسـندگان  و محققـین  بعدها چند هر. است بوده شلوغ و غیراخالقی مراكز و فساد

 زیـاد  تـراكم  بـا  منـاطقی  - داشتند نظر مد را نشینیحاشیه از كالسیكی تعریف نشینی،حاشیه

 تصـرف  و شدهكشی لوله و سالم آب به نابرابر دسترسی غیررسمی، هایخانه و فقر جمعیتی،

(. 1 : 994  دیـویس، ) گذاشـتند  كنـار  را ویكتوریـایی  عصـر  افتراهای ولی زمین، غیرقانونی

 موقعیـت  از اینتیجه كه كندمی اشاره نشینیحاشیه غیررسمی ویژگی به نیز( 994 )   شرادر

 (. 1: 992  گروبر،) است تحمل قابل غالباً اما قانونی، غیر ساكنان

 متأثر كه تعامالت از بستری در پیچیده اجتماعی مسئله ی  عنوان به نشینیحاشیه 

 دشوار بسیار عوامل این از بسیاری تشخیص بعضاً كه گیرد،می شكل است بسیاری عوامل از

 حال در كشورهای در نشینیحاشیه اصلی عامل را مهاجرت ،1میدوز پل نه،یزم نیا در. است

حاشیه مناطق بزرگ شهرهای توسعه، لحا در كشورهای در كه است معتقد و داندمی توسعه

 عنوان به شهر و هستند روبهرو روستایی مهاجرین عظیم سیل با شهرها این. درند نشین

دروازه از توانندمی خوشبخت، مهاجرین از بعضی. نمایدمی عمل آنها مورد در كنندهمتوقف

                                                           
1. Charles Booth 
2. Sherader 
3. Paul Meadows 
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 شهر با توانندنمی آنها از بعضی ولی دهند، تطبیق شهر با را خود و كنند عبور شهر طالیی های

. دهندمی تشكیل را نشینحاشیه مناطق شهر هایدروازه پشت درنتیجه، و كنند پیدا سازگاری

 و آنها محی  به هاحاشیه اندازة و است متفاوت آنها خصوصیات و هاحاشیه در افراد تعداد

 تفاوت شهری افراد با نشینانحاشیه وضع و فرهنگ همچنین. دارد بستگی مهاجرین حجم

 را شهر به روستا از جمعیت حركت یورش توسعه، حال در بیشتركشورهای امروزه دارد،

 نشینیحاشیه به   خود شهر و روستا در زندگی سطح نابرابری و نامتوازنی. كنندمی تجربه

سازمان و كندمی اشباع را شهرها مدتی از پس شهرها، به روستاییان مهاجرت. شودمی منجر

 روستائیان، از تعدادی و مانندمی عاجز آنها پذیرش از نیز شهری كنندةكنترل مسئولین و ها

 و نواح زاده،حسین) شوندمی شهری حاشیه جذب و دهند وفق محی  با را خود توانندنمی

 (. 140  زاهدانی، زاهد از نقل به    : 113  اسماعیلی،

 آن پیشینه و دارد طوالنی اریخت شهر، به روستایی مهاجرت دربارة نظری هایبحث 

 پیشـنهاد  را خـود « مهـاجرت  قوانین» طرح  راونشتاین كه گرددبازمی 119  ده  به كمدست

 بـه  دارد، وجـود  كمتـری  هـای فرصـت  آن، در كـه  ایمنطقـه  از مهاجر قوانین، این طبق. كرد

 عنصـر  كمـ   بـه  منطقه این گزینش. باشد دسترس در زیادی هایفرصت كه رودمی مناطقی

)  كنـد  مهـاجرت  ترنـد نزدی  كه هاییمكان به دارد تمایل مهاجر زیرا پذیرد،می انجام فاصله

 (. 1  :  11  سناجردی، رجبی و یزدی پاپلی

 اسـت،  معـروف  نیز رانش و كشش و هاتفاوت نظری  به كه« دفع و جذب نظری »  

 بخـش  دو این میان تضاد و روستا و شهر ناهماهنگ توسعه اندیش  بر را خود تئوری  مبنای

 (. 49:  13  تقوی،) دهدمی قرار بشری حیات از

 داد، ارائـه  044  سـال  در كه ،«مهاجرت نظری » عنوان با ایمقاله در لی اس اورت 

 از. كـرد  بیـان  را نكـاتی  مهاجر فرد خصوصیات و مهاجرت متقابل جریان مهاجرت، حجم دربارة

 بـرای  محـدودیتی  هـی   و شـود مـی  تلقـی  موقت یا دایمی مكان تغییر عنوان به مهاجرت لی، نظر

                                                           
1. Ravenestein 
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 مهاجرت میان تفاوتی هیچگونه و عمل این ماهیت بودن اجباری و اختیاری یا حركت مسافت

 . ندارد وجود خارجی و داخلی

: از عبارتنـد  كـه  دخیلند، مهاجرت در اصلی عامل چهار كلی طور به لی، دیدگاه از 

 مبـدأ  از مهـاجرت  جریـان  در موجود موانع مقصد، در جودمو عوامل مبدأ، در موجود عوامل

 و( هاجاذبه) مثبت عوامل از ایمجموعه مقصدی، و مبدأ هر در. شخصی عوامل و مقصد، به

 او مهـاجرت  یـا  منطقـه  یـ   در فـرد  داشـتن  نگاه در كه دارند وجود( هادافعه) منفی عوامل

 مقایسه در بیشتر درآمد و اشتغال زشی،آمو امكانات وجود از مقصد برخورداری مثالً موثرند؛

هزینـه  سـطح  بودن باال زیست، محی  آلودگی برعكس و كندمی تشویق را مهاجرت مبدأ، با

 . مهاجرتند دافعه عوامل از بومی فرهنگ و محی  و خانواده از دوری زندگی، های

 هاجرتم  گیردمی تصمیم مقصد، و مبدا در دافعه و جاذبه عوامل مقایس  با مهاجر 

 بـرعكس،  و كنـد می جذب دیگر مناطق از را دیگران و داردمی نگه را فرد مثبت عناصر. كند

 جـزو  یعنـی  است، خنثی عوامل جزو نیز صفر كند،می وادار مهاجرت به را افراد منفی عالئم

 و منفـی  عوامـل  میـزان  به مهاجرت ناخالص حجم. شودنمی محسوب دافعه یا جاذبه عوامل

 . دارد بستگی مقصد و مبدأ در مثبت

 سـن  نظیـر  انـد، شخصـی  عوامـل  گذارنـد مـی  تاثیر مهاجرت در كه دیگری عوامل 

 قـومی  تعلقـات  و سیاسـی  وابسـتگی  و نژاد یا و مهاجر، مهارت میزان مهاجر، جنس مهاجر،

 (. 0  :  11  سناجردی، رجبی و یزدی پاپلی) مهاجر

 وی اجتمـاع  مشاركت م،یبدان ینینشهیحاش گسترش و رشد علل از را مهاجرت اگر 

ی مـوارد  جملـه  از محله و شهر امور در مشاركت. استی نینشهیحاشی امدهایپ از آن تیفیك

 گوئـل  و میلبـرا   نظـر  از. داردی اساس نقش  یمحی سازسالم وی زندگ تیفیك در كه است

 حی م و شخصی هایویژگی اجتماعی، موقعیت انگیزه،: دارد بستگی عامل چهار به مشاركت

 دربـاره  بحـث  مانند سیاسی هایانگیزه معرض در بیشتر فرد هراندازه مثال سیاسی؛/ اجتماعی

 سیاسـی  مشـاركت  احتمال باشد، داشته دسترسی سیاسی اطالعات به یا و باشد بوده سیاست

 قومیـت  و طبقـه  سـكونت،  محل تحصیالت، میزان با كه اجتماعی موقعیت. شودمی بیشتر او
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 مهـم  بسـیار  نیـز  زمینه یا محی . است تأثیرگذار بسیار مشاركت میزان بر كه شودمی سنجیده

 مشاركت از خاصی اشكال یا مشاركت است ممكن سیاسی فرهنگ مثالً كه نظر این از است،

 از آزاد برداشـت )  شود آن مانع یا كند تشویق را(انتخابات در شركت مثل) است پسندیده كه

 (.12 : 133  راش،

 

 امور در فردی مشاركت به مربوط عوامل از مهم مجموعه دو تأثیر بر ا ،میلبر بحث در

 :شودمی تأكید سیاسی

 اجتماعی –اقتصادی( پایگاه) وضعیت (1

 اجتماعی مركزیت (2

 بر و دانندمی مرتب  خود منافع و عالئق با را حكومت هایبرنامه و هاسیاست كه افرادی 

 اثر حكومت تصمیمات بر تواندمی جمعی یا انفرادی طور به شاناعمال با كه باورند این

 و اجتماعی وضعیت عالی، تحصیالت. باشند داشته را اثرگذاری این كوشندمی بگذارند،

 . همراهند تفكری شیوه و هابرداشت این با غالبا درآمد

 باشدمی سیاست سوی به راهی خود باالتر، اجتماعی -اقتصادی وضعیت

 اند،جامعه ی  مقیم طوالنی زمانی كه افرادی. است دوم راه اجتماعی مركزیت 

 با كامالً كه افرادی دیگر تعبیر به یا و مختلفند، هایسازمان عضو دارند، امالكی و اموال

 فعال اجتماعی/ سیاسی لحاظ به زیاد احتمال به اندهماهنگ و شده آمیخته خود جامعه

 (.119 فیروزجائیان،) بود خواهند

 کمتر مشارکت ميزان بيشتر مشارکت ميزان
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مشارکت مورد در گوئل و ميلبراث نظر: 1جدول  

 

 نشيني اي بر تحقيقات و مطالعات حاشيهپيشينه

-اموزون شهرنشینی مهاجرتصنعتی شدن، وقوع تحوالت شهری توسعه سریع و ن

های فزاینده روستاییان به شهرها عوارضی از جمله، فاصله طبقاتی، تجمع ثروت در دست 

در ایران . نشینی و سكونت در شهرها را در پی داشته استای كثیر، حاشیهای و فقر عدهعده

د بعد از وقوع اصالحات ارضی و ناكارآمدی اقتصا( نشینیحاشیه) روند این پدیده

در   12 كشاورزی روستاها به وقوع پیوست؛ چنان كه در ی  بررسی گسترده، كه در 

  0مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد، مشخص گردید كه 

درصد  3اند و نشین در تهران، روستایی بودههای حاشیههای خانوادهدرصد از سرپرست

 .انددرصد از آنها خرده مال  بوده 20دند و آنان قبالً  در شمار دهقانان بو

 یا ابتدایی تحصیالت خصوص به كمتر، تحصیالت عالی آموزش ویژه به و بیشتر تحصیالت 

 متوسطه

 پایین/ كارگر طبقه  متوس  طبقه

 زنان مردان

 ترهاجوان ساالن میان ویژه به ترهامسن

 مجرد  متأهل

 روستایی ساكنان شهری ساكنان

 تركوتاه اقامت مدت طوالنی اقامت

 و هاگروه در عضویت و اجتماعی مشاركت

 هاسازمان

 هایگروه در عضویت یا كمتر اجتماعی مشاركت

 ستیزهم

 قومی هایاقلیت قومی اكثریت
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عنوان پایان « های كالبدی، اقتصادی و اجتماعی آننشینی، علل و ناهنجاریحاشیه» -

محقق در این پژوهش بر این باور . تالیف كرد 111 ای است كه نصیری در سال نامه

است  است كه توسعه فیزیكی شهرها از مشكالت شهر و شهرنشینی در دوران معاصر

یابد و به تبع آن مشكالتی از جمله حاشیه كه طی آن محدوده فیزیكی شهر افزایش می

آورد و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است كه از جمله مهمنشینی را به وجود می

، (شهر زاهدان) نشینی در منطقه مورد مطالعهترین عوامل رشد و گسترش حاشیه

.) ین شهر و نرخ باالی رشد جمعیت در آن بوده استرویه افاغنه به امهاجرت بی

 (.111 : نصیری

 نگرش با ایران در غیررسمی اسكان و شهرنشینی مهاجرت، ساختاری علل بر تحلیلی» -

  10  سال در بزاز زادههادی و خاكپور كه است ایمقاله عنوان« مشهد شهركالن بر ویژه

 عادالنه توزیع و منسجم ریزیبرنامه با كه دهدمی نشان محقق دو این تحقیق نتایج. نوشتند

 مهاجرت كاهش و فضایی تعادل موجبات توانمی اقتصادی هایفرصت و جمعیت سرمایه،

 بزاز، زادههادی و خاكپور.) داد كاهش را غیررسمی اسكان آنتبع به و بزرگ شهرهای به

 10  :03.) 

 غالم محله موردی مطالعه) «هرهاش در آن فرهنگی و اجتماعی مسائل و نشینیحاشیه» -

 مقاله این در و نوشت نیاشریفی 109  سال در كه است ایمقاله نام( شهر آزاد شهرستان تپه

 از شهرها، در آن فرهنگی و اجتماعی مسائل و نشینیحاشیه پدیده بررسی منظور به

 تنوع ،اجتماعی مشاركت فقر، شامل كه فرهنگی و اجتماعی مسائل به مربوط هایشاخص

 هایشاخص همه كه است رسیده نتیجه این به نهایت در و است كرده استفاده فرهنگی

می تأثیرگذار نشینیحاشیه متغیر بر و است معنادار فرهنگی و اجتماعی مسائل به مربوط

 (.04:  10 نیا،شریفی. )گذارد

 تحقيق هايفرضيه
 .دارد وجود داریمعنا رابطه نشینیحاشیه احساس وی مهاجرت هاتیتوج بین

 .داردی داریمعن تفاوت افراد تیجنس حسب بری نینشهیحاش احساس نیانگیم
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 .دارد وجود رابطه نشینیحاشیه احساس با اجتماعی مشاركت به گرایش بین

 

 قيتحق روش
 ایخصیصـه  مقصـود  و هدف وجود است، كاربردی نوع از پژوهش این در تحقیق  

 منجـر  كـاربردی  تحقیق به دانش و اطالعات كسب برای افراد كوشش شودمی سبب كه است

 عملـی  فعالیتهـای  بـرای  دستورالعملی و راهنما آیدمی دست به طریق این از كه دانشی. شود

 میـزان  بـه   كـاربردی،  تحقیـق  هـای یافته كه است شده سبب خصیصه این لیكن بود، خواهد

ـ  نیـز  تحقیـق  اجـرای  روش. باشـد  مكـان  و زمان به قائم زیادی . اسـت    پیمایشـی  روش هب

 در كـه  اسـت  مقطعـی  بررسـی  زمانی نظر  از و پهنانگر پژوهش این وسعت نظر از همچنین

 شـهر  نشـینان حاشـیه  تحقیـق،  این آماری جامعه. است گرفته انجام( 09-110 ) خاصی زمان

 بـه  و انـد شـده  انتخـاب  كوكران فرمول طریق به نفر 114 آنها مطالعه برای كه اندبوده خمین

 شكل نیا بهی اخوشهی ریگنمونه.) اندشده بررسی ای،چندمرحله ایخوشه گیرینمونه شیوه

 ویی هـا محلـه  منطقـه،  هر از سپس دند،یگرد مشخص نینشهیحاش مناطق ابتدا كه است بوده

 و انتخـاب ی  تصادف شكل بهیی هاخانه كوچه هر از تینها در ویی هاكوچه محله، هر از بعد

 (.     اندداده جواب قیتحق نامهپرسش به هانهخا آن ازی فرد

  

 

 استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در مطالعه این در هاداده تحلیل و تجزیه 

 فراوانی، نظیر آماری هایشاخص از استفاده با توصیفی آمار سطح در. است گرفته صورت

 متناسب استنباطی سطح در .است شده پرداخته هاداده تحلیل و تجزیه به میانگین ،و درصد،

 دو برای t پیرسون، هایآزمون نوع از آماری هایآزمون ها، هیفرض و هاداده سنجش سطح با

 .است بوده spss افزارنرم تحلیل و تجزیه ابزار. است شده استفاده مستقل گروه

                                                           
1   . survey method 
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 معرفي جامعه آماري
 به مناطق این هك است خمین نشینحاشیه گانهسه مناطق حاضر پژوهش آماری جامعه

 واقع شهر این شرق شمال و غربی جنوب جنوب، در ممتد و سراسری كمربندی صورت

 :از عبارتند مناطق این نام. است شده

 (عظیم) آباد گوشه،احمد منطقه .1

 فیروزآباد منطقه .2

 آبادمحسن منطقه .3

 منطقه نشین،حاشیه منطقه ترینبزرگ مناطق، این از شدهتهیه هوایی هایعكس به توجه با

 نیز هانام این به مناطق این تسمیه وجه همچنین. است آبادمحسن آنها ترینكوچ  و گوشه

 تحقیق از كه چنان. اندشده واقع مناطق این اطراف در كه است بوده روستاهایی علت به

 قیمت بودن پایین را مناطق این گیریشكل اصلی علت توانمی آید،برمی پژوهش این میدانی

-شكل در محرک موثرترین و ترینمهم تقریباً عامل این كه دانست، شهر خود به بتنس زمین

 .است بوده مناطق این گیری

 

 قيتحق جينتا

 نیهمچن دارد؛ بوده خانوارها و مناطق در جمعیتی زیاد تراكم نيخم شهر نينشهيحاش مناطق

 مناطق این هایمحله سطح در عمومی باز و سبز فضاهای فقدان و دوامكم مصالح از استفاده

ی هایژگیو از شهری اصلی هایشبكه به مناطق این مسكونی واحدهای سخت دسترسی و

 .  است مناطق نیای كل

 ازی نینشهیحاش مناطق  ساكنین از درصد 40/  كه دهدمی نشان قیتحقی فیتوص جینتا

 مناطق ریسا از  ای و شهرها ریسا از زین درصد 4 /4 اند،كرده مهاجرت مناطق نیا به روستاها

 شهر به كه هستند روستاییانی نیساكن تیاكثر نیبنابرا. اندآمده هاگاهسكونت این به شهر
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 مسكن و زمین بودن گران و اقتصادی بنیه ضعف دلیل بهی طرف از و كردند مهاجرت نیخم

 .كنندمی زندگی حاشیه در ریناگز و شوند وارد شهر داخل و متن به نتوانستند خمین شهر در

 اكثریت كه دهدمی نشان مناطق این در ساكنین تحصیالت و سواد سطح مطالعه  

 دارای% 3/14 سواد،بی% 4/19.) دارند ترپایین و ابتدایی تحصیالت( درصد 43/ )  آنها

 سطح% 4 ) اندداشته باالتر تحصیالت كمی درصد فق  كه حالی در( ابتدایی تحصیالت

 (.اندكرده تحصیل باالتر و دیپلمفوق% 4 ،و دیپلم%  /1 سطه،متو سطح در% 4/ راهنمایی،

 و زمین مال  مطالعه، مورد افراد از درصد 4/44  كه داد نشانی فیتوص جینتا 

 به متعلق ساختمان درصد   مستأجر، درصد 4 /4 و اندبوده شانیمسكون ساختمان

 نداشتهی مالك ساختمانشان%  /4. است بوده دیگری فرد آن از زمین مالكیتی ول خودشان،

 آن در آنها و است بوده اقوامشان به متعلق خانه% 4/1 و اندكردهمی زندگی آن در مجانی و

می زندگی مجانی آن در آنها و است بوده اقوامشان به متعلق خانه%   / . اندنشیناجاره

 .اندكرده

 حدود كه هددمی نشان خمین شهر حاشیه مناطق ساكنین شغلی وضعیت مطالعه 

 در شاغل% 4/3 و دولتی بخش در شاغل% 3/4 و روزمزد كارگر مناطق این ساكنین از% 0 /1

 آنها از% 1/1 و( زنان) دارخانه آنها از% 43/  و كشاورز آنها از%   /2 و خصوصی بخش

 .اندنداشته شغلی و بوده بیكار

 یا كارگر یا اند،شغل فاقد یا پاسخگو افراد شد، عنوان كه مشاغلی نوع به توجه با 

 و شغلی امنیت فاقد تقریباً مشاغل این همه كه اند،خصوصی بخش در شاغل یا و دارخانه

 به و است شده منعكس ساكنین درآمد وضعیت در خوبی به موضوع این. باالست درآمد

 پاسخگویان% 2 /2 شغل از حاصل درآمد نظر از. است شده منجر آنها اقتصادی بنیه ضعف

 تومان هزار 199 تا 29  با معادل درآمدی آنها از% 4/10 و تومان هزار 29  از كمتر دیدرآم

 این از% 1/  تنها و اندداشته تومان هزار 429 تا 199 بین درآمدی آنها از%  1/1 و اندداشته

 .اندكردهمی دریافت تومان هزار 429 از باالتر درآمدی افراد
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 جبران شیوه آنان از% 2/11 پاسخگویان از هآمد دست به اطالعات به توجه با 

 خود هایهزینه آنها از% 1 /0 دیگران، از كردن قرض با را خود هایهزینه و درآمد تفاوت

 طریق از% 3  و اندبوده امداد كمیته سازمان پوشش تحت آنها از%   /  و اقوام كم  به را

-هزینه و درآمد تفاوت جبران نتأمی برای را دیگر هایروش نیز% 1 /2 و خانگی تولیدات

 .اندكرده بیان خود های

 

 يمهاجرت هاتيتوج و نشينيحاشيه
 نوع اینكه به توجه با ،یمهاجرت هاتیتوج و نشینی حاشیه احساس نیب رابطهی بررسی برا

 رسونیپ r آزمون از اند،بوده ایفاصله نوع از آزمون این سنجش برای رفته كار به رهاییمتغ

 هایشاخص كه استی مهاجرت هاتیتوج مستقل متغیر فرضیه این در. است دهش استفاده

 در بیكاری بهتر، شغل كسب كار، محل به نزدیكی زمین، قیمت بودن پایین آن، سنجش

 در نشینیحاشیه احساس كه دهدیم نشان جینتا. است بیشتر درآمد بهی ابیدست و قبلی، منطقه

ی همبستگ بیضر. دارد دارییمعن رابطهی مهاجرت هاتیتوج با sig/=999ی داریمعن سطح

ی مهاجرت هاتیتوج و نشینیحاشیه احساس نیب را متوسطی و مستقیم رابطه كه بود 9/  1

-حاشیه احساس ،یمهاجرت هاتیتوج شیافزا با كه است نكته نیا انگریب  و دهدمی نشان

 .است شده آورده   جدول در فرضیه این بررسی نتایج. یابدمی افزایش نیز نشینی
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 نشینیحاشیه احساس وی مهاجرت هاتیتوج بین رابطه همبستگی آزمون نتیجه:  جدول

 نشينيحاشيه وي مهاجرت هاتيتوج بين رابطه همبستگي تحليل

 مهاجرت مقصدی هاجاذبه 

 

 نشینیحاشیه احساس 

 **9/  1 همبستگی ضریب

 /999 معناداری سطح

 140 مشاهدات تعداد

 

 ي نينشهيحاش احساس و تجنسي
 به توجه با جنسیت، حسب بر نشینیحاشیه احساس نیانگیم تفاوت داریمعنیی بررسی برا

 از اند،بوده اسمی و ایفاصله نوع از متغیر این سنجش برای رفته كار به رهاییمتغ نوع اینكه

 هیحاش حساسا میانگین كه دهدیم نشان آزمونی فیتوص جینتا. است شده استفاده t آزمون

 در كه دهدمی نشان این و است بوده(   /2) با برابر زنانی برا و(   /1) مردانی برای نینش

 با آزمونی استنباط جهینت اما. است بوده مردان از بیشتر بودن نشینحاشیه احساس زنان بین

 تفاوت دهدیم نشان. است 92/9ی داریمعن سطح از شتریب كه sig/=3 3ی داریمعن سطح

 دری نینشهیحاش احساس لحاظ به مردان و زنان و ندارد وجود هانیانگیم نیبی داریمعن

 .است شده آورده( 1) جدول در فرضیه این بررسی نتایج. دارند قراری كسانی  یشرا

 

 نشينيحاشيه احساس و جنسيت بين تفاوت داريمعني مستقل گروه دو t آزمون نتيجه:  3جدول

SIG DF T جنسیت مشاهدات تعداد نگینمیا تفاوت 

 احساس مرد 09    /4 11 -9/ 14  11 3/9 3

 زن 04    /4211    نشینیحاشیه
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 اجتماعي مشارکت به گرايش و نشينيحاشيه احساس
 به توجه با اجتماعی، مشاركت به گرایش با نشینیحاشیه احساس میان رابطهی بررسی برا

 مستقل متغیر فرضیه این در: است شده استفاده رسونیپ r از اند،یافاصله كه رهایمتغ نوع

 موقعیت: همچون است شده استفاده هاییشاخص از آن، سنجش برای كه است نشینیحاشیه

 شهری، امكانات از برخورداری اجتماعی، رواب  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، لحاظ به افراد

 در كه اجتماعی، مشاركت به ایشگر متغیر سنجش برای همچنین. شهر اداره در مشاركت و

 چون است، شده استفاده هاییشاخص از است، شده فرض وابسته متغیر عنوان به فرضیه این

 موجب مشاركتی و جمعی كار دهد؛می كاهش را اشتباهات ضریب مشاركتی و جمعی كار

 لمسئو فردی هر. گرفت كم  دیگران از باید مشكالت حل برای. شودمی كارایی افزایش

 هایفعالیت در شركت. دیگران مشكالت مسئول نه است خودش بار و كار و زندگی

 نكنیم چه بكنیم كار چه انگارندمی چیست؟ كار همه این حاصل ندارد، ایفایده مختلف

 در كنندمی گمان چون كنندنمی شركت جمعی هایفعالیت در پس رود،می پیش جامعه امور

 . نیستند تأثیرگذار امور بهبود

 با sig/=2 9ی داریمعن سطح در نشینیحاشیه احساس كه دهدیم نشان جینتا 

 دهندهنشان كه  بود -3/9  ی همبستگ بیضر. دارد رابطه اجتماعی مشاركت به گرایش

 وجود اجتماعی مشاركت به گرایش و نشینیحاشیه احساس نیب ضعیفی و معكوس رابطه

 مشاركت به گرایش نشینی،حاشیه احساس شیافزا با كه است نیا انگریب نیا و دارد

 4 جدول در فرضیه این بررسی نتایج. كندمی پیدا كاهش نشینانحاشیه بین در اجتماعی

 .است شده آورده

 نشینیحاشیه احساس و اجتماعی مشاركت  به گرایش بین رابطه همبستگی آزمون نتیجه: 4جدول

 اجتماعی مشاركت 

 

-حاشیه احساس

 نشینی

 *- 3/9   بستگیهم ضریب

 2/9 9 معناداری سطح

 142 مشاهدات تعداد
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 گيرينتيجه و بحث
 رشـد  بـا  امـروزه  ،یكمـ ی وسـت یب قـرن  انسانی سكونت غالب وهیش عنوان به شهرنشینی،

 بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از عامل ی  تنها شهرها جمعیت رشد. است گسترش حال در شتابانی

 مـواردی  جملـه  از زیـ نی امنطقـه  ناموزون توسعه و یتمركزگرای. است بوده شهرنشینی رشد

 گسـترش  و رشـد  آن، تبـع  بـه  و شـهرها  بـه  روستائیان مهاجرت برای را زمینه كه است بوده

 درآمـد  و تحصیالت مهارت، سطح بودن پایین دلیل به اثنا این در.  است نموده فراهم شهرها

مـی  دست از را شهر متن در نشد جذب امكان زمین، قیمت بودن باال سبب به كه مهاجرین

 منـاطق  جـذب  و انـد مانـده  حاشیه در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، نظر از و دهند

 . شوندمی شهر ایحاشیه

 ایـن  سـاكنین  از درصد 40/  حدود  دهد،یم نشان قیتحقی فیتوص جینتا كه چنان 

 مهـاجرت  هـا گـاه سـكونت  این به شهرها از آنها از درصد 4 /4 حدود در و روستا از مناطق

ـ . دارنـد یی روسـتا  منشأ نیخم شهر نانینشهیحاش اكثر پس. اندكرده  آنهـا  درصـد 01 نیهمچن

 .دارندیی راهنما از ترنییپا ویی راهنما التیتحص

 وی دارخانه نینشهیحاش زنان اكثر شغل كه دهدیم نشانی فیتوص جینتا نیهمچن 

 درصد 42 از شیب نیهمچن است، بودهی ررسمیغ بخش در كار وی كارگر مردان شغل

 .دارند هزارتومان199 از ترنییپای درآمد نانینشهیحاش

 و مهاجرتی هاجاذبه بین كه آمدبرمی نكات این پژوهش هایفرضیه آزمون از 

  اندازه هر كه دارد آن از حكایت این و دارد وجود معناداری رابطه نشینیحاشیه احساس

 یابدمی افزایش آن، آیندپی عنوان به نیز، نشینیحاشیه میزان یابد، زایشاف مهاجرتی هاجاذبه

 گفت توانمی ،( 10 ) خاكپور و بزاز زادههادی و( 111 )نصیری تحقیقات راستای در كه

تشدید و پدیدآورنده اصلی عوامل عنوان به پژوهش این در شهری هایرانپس و مهاجرت

 .اندشده مطالعه طقهمن سه این دری نینشهیحاش كننده

 ثابت را نكته این آیدمیبر نشینیحاشیه از حاصل پیامدهای به مربوط نتایج از آنچه 

 وجود معكوسی رابطه نشینیحاشیه احساس  و اجتماعی مشاركت متغیر دو بین كه كندمی
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 ساحسا فیزیكی، لحاظ به نشینیحاشیه میزان افزایش با كه معناست بدان شاید این و دارد

شریفی كه  هاییپژوهش در نیز فرضیه این بر كه آیدمی وجود به نیز اجتماعی نشینیحاشیه

 .است شده تاكید داده انجام( 109 )نیا

  وی نینشهیحاش شیافزا موجبی مهاجرت هاتیتوج شیافزا كه گفت توانیم پس

 لذا. رددگیم نانینشهیحاشی اجتماع مشاركت كاهش موجبی نینشهیحاش احساس شیافزا

 و خدماتیی تمركزگرا عدم وی امنطقه متوازن توسعه به توجهی نینشهیحاش كاهشی برا

 بهی راصولیغ و هیرویبی هامهاجرتی جلو تا است،ی اساسی امری شهر مناطق در اشتغال

 . شود گرفته شهرها
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  منابع

 رامونيپ و شهري هاهينظر ،( 11 ) نیحس ،یسناجردیرجب  ن،یمحمدحس ،یزدی یپاپل، 

 .سمت انتشارات: تهران

 ،انجمهن  نامهه  ،«ایـران  در شهری مسكن از شناختی جامعه تحلیل» ،(119 ) پرویز پیران 

 41-3 : 4 شماره ،ايران شناسيجامعه

 ،ستوده: تبریز مهاجرت، هاينظريه ،( 13 ) اهللنعمت تقوی . 

 عوامـل  بررسـی » ،(113 ) مرتضـی  ،اسماعیلی و عبدالرضا نواح، حسین؛علی زاده،حسین 

 ،انسهاني  توسهعه  فصهلنامه  ،«بهبهـان  شـهر  در نشینیحاشیه بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی

 19 -91 :  4 شماره

 ،مهاجرت، ساختاري علل بر تحليلي» ،( 10 ) مریم بزاز، زادههادی و براتعلی خاكپور 

 نشگاهدا ،«مشهد شهرکالن بر ويژه نگرش با ايران در غيررسمي اسكان و شهرنشيني

 .شهری ریزیبرنامه و مدیریت كنفرانس چهارمین: مشهد

    ،سمت: تهران صبوری، منوچهر ترجمه سياست، و جامعه ،(133 ) مایكل راش. 

    شیراز دانشگاه انتشارات: شیراز ،نشينيحاشيه ،(140 ) سعید سید زاهدانی، زاهد . 

    شهرها در آن فرهنگي و عياجتما مسائل و نشينيحاشيه» ،( 10 ) زهرا نیا،شریفی» (

 كنفرانس چهارمین: مشهد دانشگاه ،(آزادشهر شهرستان تپهغالم محله: موردی مطالعه

 .شهری ریزیبرنامه و مدیریت

    اجتماعی، اقتصادی، وضعیت تأثیر بررسی ،(119 ) اصغرعلی گلوگاه، فیروزجائیان 

 .شیراز دانشگاه ارشد،ی رشناسكا اننامهیپا آنها، سیاسی مشاركت بر دانشجویان فرهنگی

   ،و اقتصادي کالبدي، هايناهنجاري و علل نشيني،حاشيه ،(111 ) یوسف نصیری 

 و سیستان دانشگاه ارشد،یكارشناس اننامهیپا ،(زاهدان آباد كریم مطالعه مورد) آن اجتماعي

 .بلوچستان

 ،رانتشا سهامی شركت: تهران ،شهر شناسيجامعه ،(130 ) فریده ممتاز . 

 ،محمدرضا حسامیان، فرخ ترجمه ،شهر و اجتماعيعدالت ،(031 ) دیوید هاروی 

 .شهری ریزیبرنامه و پردازش شركت: تهران زاده،منادی بهروز و حائری
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