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چکیده
حاشیهنشینی تجلی نابرابری اجتماعی -اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه
است .توزیع امکانات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در تمام مناطق كشورها به ویژه در كشورهای در حال توسعه
دارای توزیع یکسانی نیست و باعث مهاجرت و انتقال جمعیت از مناطق فقیر به مناطق برخووردار موی دوردد و
حاشیه نشینی بوجود می آید و مشکالتی را در فرایند شهرنشینی به وجود می آورد كه یکوی از عناصور من وی در
شهرنشینی است .هدف این پژوهش بررسی و سنجش رابطهی میان محل سکونت و انحرافات اجتماعی میوان
محالت حاشیهنشین و غیر حاشیهنشین میباشد .از نظر هدف كارردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصی ی-
تحلیلی است .حجم نمونه با است اده از فرمول كوكران از میان جامعه ی آماری تحقیق كه خانوارهای ساكن محله
ی نهضت آباد (حاشیه نشین) و دلستان (غیر حاشیه نشین) است محاسبه دردیده ،و به طور تصادفی  300ن ر از
محله ی نهضت آباد و  320ن ر از محله ی دلستان مورد پرسش دری قرار درفته اند .جهت آزمون فرضیه ها از
روش آزمون مقایسه میانگین دو متغیر و واریانس دو طرفه در محیط  SPSSاست اده دردیده است .نقشه ها بوا
است اده از نرم افزار  ARC GISترسیم شده اند .میانگین انحرافات اجتمواعی در محلوه غیور حاشویه نشوین
دلستان برابر  1/۹7و در محله حاشیه نشین نهضت آباد برابور  2/15موی باشود بوا توجوه بوه ( )sig=0/01و
( )T=2/614ت اوت میانگین معنی دار است .بنابراین میتوان نتیجه درفت كه میزان انحرافات اجتماعی در محله
ی نهضت آباد بیش از محله ی دلستان می باشد .واریانس دو طرفه ارتباط متقابل میان محل سوکونت ،سوط
تحصیالت و میزان درآمد را در میزان درایش به انحرافات اجتماعی نشان می دهد.
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مقدمه
برآوردهای آماری نشان میدهد که نزدیک به  80درصد جمعیت جهان در کشورهای توسعه نیافته جای گرفتهاند .تاا 50
سال آینده از هر  100نفر فقط  12نفرشان در کشورهای پیشرفته زندگی خواهناد کارد ( Salehi amiri et al,2011:
 .)14تحوالت نشات گرفته از ظهور جوامع مدرن که با رشد سریع شهرنشاینی هماراه باوده اسات ،باه ظهاور الگاویی از
شهری شدن در قالب پیدایش حاشیه ها منجر شده است .هر چند پیشینه حاشیه نشینی به درازای عمر شهر نشاینی اسات
( .)Naghdi, 2014: 90حاشیه نشینی دارای ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگای اسات و پیامادهای فاردی و
اجتماعی بسیاری دارد ( .)ghaderzade, 2014: 17در این سکونتگاهها عالوه بر فقر با مسائلی از قبیل ازدحاا بایش
از حد ،مسکن ،ناهنجاریهای اجتماعی ،آب ناسالم ،نبود بهداشت که به شیوع باالی بیماری های عفونی باه خصاود در
بین کودکان منجر می شود که مرگ و میر آنان را در پی خواهد داشت ( .)Olack, 2011: 358مناطق حاشیه نشین باا
سطح باالی جرایم فردی و گروهی مواجه هستند و بسیاری از شهروندان این مناطق را تهدیدی برای کل شهر تلقای مای
کنند ( .)Saberi far, 2009: 51وجود مشاغل غیر رسمی ،شیوع بیماریها ،جر و جنایت و جادایی گزینای از شارایط
متعارف شهری ،از بارزترین ویژگیهای مناطق حاشیه نشین است که با سیمای نامتعارف و ناهنجار به شاکل جزیارههاای
فقر درشهرها نمایان شدهاند (  .)Rezaee et al, 2014: 192یکی دیگر از مقولههای زمینه ساز جرائم در محایطهاای
شهری به خصود در شهرهای بزرگ ،مزاحمتهای خیابانی برای زنان و عابرین پیاده میباشد که نوع فضا و کاربریهاا
در این نوع کج رویها و ناهنجاریهای بسیار تاثیرگذار است .پیاده روهای تنگ در محلهای موقت که در این پیاده روهاا
توسط شهرداریها در نظر گرفته میشود ،به عالوه سد معبرهایی که توسط دست فروشان ایجااد مایگاردد ،محالهاای
مناسبی را جهت ارتکاب به بزهکاری و مزاحمت فراهم میآورند و گاهی حتی جان شهروندان را هم به خطار مایاندازناد.
در بسیاری معابر امکان رفت و آمد بانوان حتی در سااعات اولیاه شاب هام وجاود نادارد (.)Mirkatuli, 2009: 175
انحرافات اجتماعی آنانی هستند که ماهیت جمعی دارند و از علت یا منشأ اجتماعی برخوردارناد .معماوال ایان انحرافاات از
آن جهت بروز می کند که ساخت و سازمان اجتماعی موجود قادر به حل مسائل اجتماعی مطرح شده نیسات .بادین ساان
انحرافات در زمرهی نتایج و آثار بی نظمی به شمار میروند و در رفتار اجتماعی گروههایی که به رسمیت شناخته نشدهاناد
و یا مسائل آنان به فراموشی سپرده شده است ،تجلی مینماید ( .)Mirashtiani, 2003: 42مشکل مالکیت ،وضاعیت
نامناسب مسکن ،سیستم دفع فاضالب و دسترسیها از جمله مشکالت جدی حاشیه نشینان است ( Zali et al, 2012:
 .)89میان جر و شرایط اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد ،به این شرح که هر چقدر شارایط اقتصاادی در یاک جامعاه
خوب باشد و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم ،به همان نسبت هام میازان بزهکااری بیشاتر خواهاد شاد ( Rab et al,
 .)2012: 155بی توجهی به مناطق حاشیه نشین شهری به بهانهی نگرانی از گسترش آن ،هزینهای به مراتب بیشاتر در
بر خواهد داشت و توسعهی پایدار شهری از جنبههای زیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگای و اقتصاادی در معاره تهدیاد
قرار میگیرد ( .)Movahed et al, 2011: 121حاشیه نشینی به یک بیماری مزمن در خوزستان به ویژه کالن شاهر
اهواز مبدل شده است شکی نیست ( .)Zoorman, 2008: 1بی هویتی اعضای این خانواده را تهدید میکناد و زمیناه
الز را برای بروز انحرافات اجتماعی مانند فحشا ،اعتیاد ،بزهکاری و  ...فراهم مایآورد (.)Mirashtiani, 2003: 172
از هفت کالن شهر ایران در سال  2006مشهد ،اهواز و تهران به ترتیب در حاشیه نشینی سه مقاا نخسات را دارا بودناد.
مشهد و تهران با تدبیر مدیران شهری و برنامه ریزی مدرن تا سال  2010بخش وسیعی از حاشیه نشینان را سااماندهی و
مقا اول را به اهواز واگذار کردند .حاشینه نشینان اهواز کسانی هستند که هنگا جنگ از روساتا و شاهرهای خاود راناده
شده بودند یا به سبب خشکسالی به دنبال زندگی بهتر و شغل مناسب به شهرها کوچ کردند و در رقابت نا برابار در یاافتن
شغل مناسب ،میزان درآمد و سواد رفته رفته به حاشیه شهر رانده شدند و این گونه گسست بزرگی ایجاد شد و ایان گاروه
از متن اصلی جامعه کنار گذاشته شدند و شروع به شهرسازی جدید کرناد ( .)Kabi, 20011:1شاهر اهاواز باه عناوان
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جزئی از یک کشور در حال توسعه به صورت رسمی و غیر رسمی در معره پدیاده حاشایه نشاینی قارار گرفتاه اسات و
دارای عد تعادل جمعیتی و اقتصادی در نواحی حاشیه نشین قرار گرفته اسات ( .)Amanpour, 2012: 2شاهر اهاواز
طی دهههای  1996،55،65،75،85،90به ترتیب با نرخ رشدی معادل  3/6 ،5/5 ،1/5 ،1/3 ،2و  3/5درصد بوده است که
به طور متوسط رشد معادل  4/3درصد در سال در  40سال گذشته گاواه ایان امار مایباشاد ( Statistical center of
 .)iran, 2011رشد سرسا آور جمعیت شهر اهواز به عنوان مرکز منطقهای جنوب غرب کشور و هفتمین مادرشهر ایاران
و دومین شهر حاشیه نشین از نظر جمعیتی ،دارای عواقب و تبعاتی چون محالت حاشیه نشین ،کثیف ،زورآبادها و ...باوده،
یکی از این محالت محله نهضت آباد است که دارای مشکالت و معضالت فراوانی است که طی چند دهه اخیر ساالمتی،
امنیت و رفاه اجتماعی این شهر را به چالش کشانده است .ضرورت تحقیق و اهمیات شاناخت مسائله یاا مشاکل جهات
برنامه ریزی صحیح نمایان شده تا بوسیله این شناخت به ارائه راه حل پرداخته و از گسترش بیشتر ناهنجاریهاای کالبادی
و اجتماعی در شهر جلوگیری شود و مشکالت حاضر و آینده ناشی از این پدیده منفی نیز حل شود .در این راستا ،فرضایه-
های تحقیق به شرح زیر مطرح میشود:
 بین کیفیت مسکن و انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد. بین فقر فرهنگی و محل سکونت رابطه وجود دارد. بین فقر اقتصادی و محل سکونت رابطه وجود دارد.مساله حاشیه نشینی مانند دیگر مشکالت شهری از دید پژوهشگران پنهان نمانده است و به روشهاای مختلفای ماورد
بررسی قرار گرفته است و حتی کمتر کتاب و یا نوشتهای در زمینه مسائل شهری میتوان یافت که حداقل چند ساطری را
به این موضوع اختصاد نداده باشد .در ادبیات انگلیسی زبان بیشتر با عناوان حاشایه ،حلبایآبااد  1و  ...باه ایان موضاوع
پرداختهاند .آبرامز 2نظریه پردازی است که در سال  1949میالدی با تحقیقی با عنوان مسکن آیناده 3کاه در نیویاورب باه
چاپ رسید ،معتقد است که علت ایجاد این مکانها عبارت است از:
الف ) وجود صاحب خانههایی است که با قیمت باال خانههای خود را عرضه میکنند.
ب ) عد توانایی مالی مهاجران.
پاول میدوز و افراین میرزوچی در تحقیقی با عنوان "شهرنشینی و تغییر :دیدگاه تطبیقای"4در ساال  1969مایالدی کاه
توسط آدیسون وسکی5منتشر شده ،عد برابری در س طح زندگی در شهر و روستا را عامل مهام حاشایه نشاینی و هجاو
برای زندگی بهتر به شهرها میدانند .در واقع این روستاییان به نوعی خود را با محیط جدیاد تطبیاق نادادهاناد و بناابراین
جذب حاشیه میشوند .از دیگر آثار خارجی مهم در این زمینه میتوان آثارجان.اف.ترنر 6نظریه پارداز مکتاب لیبارال را ناا
برد .به عنوان نمونه ،مقاالت"سکونتگاهی شهری کنترل شده" )1967( ،ترنر به بحث مسکن تهیدستان و چگونگی تهیاه
آن اشاره میکند و به علل پیدایش مناطق حاشیه نشین نمیپردازد ومعتقد اسات دولاتهاا نمایتوانناد بارای تهیدساتان
مسکن تهیه کنند بلکه فقط باید تسهیالتی مانند آب ،برق و ...را در اختیار تهیدستان شهری قرار دهناد .دیکساوندر ساال
 1995اسکان غیر رسمی را از پیامدهای توسعه ناهمسو و بد ریخت در نظا شهرنشینی دانسته است .دیکسون مینویساد
بیش از  50درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند ،فضاهای منطقهای که بستری گسترده از سااختارهای خارد و
1. squatter,slum
2. Abrams
3. the future of housing
4. Urbanization and change:comparative perspective
5. Addison-wesky
6. j.f.turner
7. Dixon
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کالن ارتباطی ،تعارضات اجتماعی و خشونتهای سازمان یافته را ترسیم مینمایند بسیاری از مسائل اجتماعی -اقتصاادی
و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گساترش بادریخت نظاا هاا و فضااهای شهرنشاین باوده اسات.
پیتروگیزوسکی در پژوهشی با عنوان شهرنشینی و خشونت در سال  1996افزایش جمعیت در روستاها که سبب مهااجرت
آنها به شهرها میشود را عامل اصلی به وجود آمدن مناطق حاشیهای در شاهرها مایداناد ،منااطقی کاه فاقاد امکاناات
رفاهی موجود در شهرها هستند .پدیده حاشیه نشینی در ایران با شروع اصالحات ارضی و رشد شهرنشاینی از ساال 1341
به بعد تشدید شد .رشد این پدیده در دهه  1340به گونهای بود که دستگاه حکومتی وقت ،پژوهشگران را بر آن داشات تاا
برای پیشگیری و رفع آن چارهای بیاندیشند .مهمترین این پژوهشها که توساط مسسساه مطالعاات و تحقیقاات دانشاگاه
تهران در دهه  1350صورت گرفت عبارتند از :حاشیه نشینان تهران  ،1350کپرنشینان بوشهر  ،1351حاشیه نشینان بنادر
عباس  ،1351حاشایه نشاینان همادان و کرمانشااه  ،1350حاشایه نشاینان اهاواز  ،1351حاشایه نشاینان تبریاز ،1352
حاشیهنشینان کرمان  ،1354بررسی جوامع حاشیه نشین در شهر شیراز  1355و بررسی حاشیه نشاینی و علال و نتاایج آن
در استان فارس  .1355کمال اطهاری و مینو رفیعی در تحقیق "حاشیه نشینی در ایران علل و راه حلها" ضامن بررسای
موضوع بافتهای مسئله دار شهری ،از ابعاد مختلف از حاشیه نشینی در جهان سو تا حاشیه نشاینیدر ایاران پرداختاه و در
نهایت به ارایه پیشنهادها و راه حلها در ارتباط با موضوع فوق پرداختاهاناد .در ساال  1380دکتار ساعید زاهاد زاهادانی
پژوهشی تحت عنوان نظری اجمالی به حاشیه نشینی انجا دادهاند ،ضمن پرداختن به تاریخچهای از مطالعاات و پاژوهش
در این زمینه به تعریف حاشیه نشینی و ذکر دیدگاههای نظری راجع به چگونگی پیدایش پدیده مورد مطالعه میپاردازد ،او
در ادامه به ارائه دیدگاه خود نسبت به چگونگی پیدایش بافتهای مسائلهدار شاهری پرداختاه و معتقاد اسات کاه وجاود
ویژگیهای نابرابری در تکنولوژی حاکم بر جامعتهای علت پیدایش بافتهای مذکورمیباشاد .فراناک سایفالادینی در
سال  1371مطالعاتی انجا دادهاند که در این اثر ،نتایج مطالعه امکانسنجی برنامه ارتقاء ساکونتگاههاای غیار رسامی باا
دیدگاه شهر نگر است ،جایی که معضل سکونتگاههای غیر رسمی بسیار گسترده و شدید است .نگارنده بیان میکند آنچاه
در بندر عباس اتفاق افتاده ،نتیجه دو هجو اصلی جمعیت به دلیل .1 :انقالب اسالمی و نبود کنترل در مقطع وقاوع و .2
خشکسالی شدید طی چند سال گذشته است .بیکاری و فقر در نواحی روستایی دو دلیل اصلی برای مهاجرت روستاییان به
بندر عباس بوده است .اطهاری ( )1374در مورد حاشایه نشاینی در شاهرها و آثاار و پیامادهای آن توساط ایان شاخ
تحقیقی صورت گرفته که در این پژوهش نشان میدهد که تا زمانی که طرحهاای شاهری نتواناد کلیاه اقشاار اجتمااعی
جامعه شهری را پوشش دهد آن اقشار به طور طبیعی و در فرآیندی کم بیش خود به خودی ،برنامهریزی ساکونتی مطاابق
با توان خود را در پشت دیوارهای قانونی شهرها پیریزی خواهند نمود و این آغاز حاشیه نشینی اسات .قرخلاو ( )1383در
مورد پیدایش ،تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی حاشیه نشینی (مطالعه موردی :عین  2اهواز) مطالعااتی انجاا
دادهاند که نشان می دهد بررسی الگوی بهره برداری از زمین در این محله نشان دهنده عد تعادل شدید میان سرانههاای
وضع موجود و شاخ های استاندارد میباشد ،به طوری که در برخی کاربریها نظیر فضای سبز ،این سرانهها باه حاداقل
رسیدهاند ولذا هر گونه برنامهریزی جهت توسعه این منطقه بدون ارتقاء سرانههای مذکور میسر نمیباشاد .موحاد ()1388
به بررسی ابعاد اقتصادی  -اجتماعی وکالبدی  8منطقه حاشیه نشین شهر اهواز پرداخته ،این پژوهش درپی حل مشاکالت
این مناطق نه تنها درسطح محلی بلکه باید در برنامههای ملی و منطقهای در نظر گرفته شود و دولت و نهادهاای مساول
باید از طریق برنامه اسکان کم درآمدها ،تدوین عمران شهری و ایجاد اشتغال مشکالت آنان را تخفیف دهند .دراین راساتا
برنامههای ارتقاء زندگی شهری،کاهش فقر ،توانمندسازی مناطق و مهارکردن رشد سرطانی زیستگاههای غیار رسامی ،از
اولویتهایی است که در توسعه محلی و شهری باید به آن پرداخته شود.
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روش پژوهش
نوع تحقیق پیمایشی و تحلیلی است .برای جمع آوری اطالعات از روشهای کتابخانهای (اسنادی) و پیمایشای اساتفاده
شده است .ابزار جمعآوری دادهها پرسش نامه بوده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدسات آماده باا ساطح
اطمینان  95درصد  300پرسشنامه برای محله حاشیهنشین نهضتآباد (با جمعتی  14956نفر) و  320پرساشناماه بارای
محله غیرحاشیهنشین گلستان (با جمعیت 17057نفر) ،محاسبه شده است .دادهها با استفاده ازنر افزار SPSSاز روشهاای
آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی) و آمارهای استنباطی (آزمون آماری  tدو و واریانس دو طرفه) مورد تجزیه و تحلیال
قرار گرفته اند .متغیرهای وابسته این تحقیق میزان گرایش به بزهکاری و متغیرهای مستقل شامل محال ساکونت ،ساطح
سواد و میزان درآمد میباشد .در ضمن ترسیم نقشهها با استفاده از نر افزار  Arc GISصورت گرفته است.
محل سکونت :در سطح اسمی دو حالته اندازهگیری شده و گزینهها شامل :حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین میباشد.
سطح سواد :در سطح رتبهای چند حالته اندازهگیری شده و گزینهها و مقادیر آنها شاامل :بای ساواد ،خوانادن و نوشاتن،
ابتدایی ،راهنمایی ،سیکل ،دبیرستان ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،دکتری و حوزوی میشود.
درآمد :کمتر از  150 ،150تا  300 ،300تا  450 ،450تا  600 ،600تا  750 ،750تا  900و  900به باال.
ناهنجاریهای اجتماعی در این تحقیق با استفاده از  18گویه با طیف  5گزینهای (خیلی زیادتا خیلای کام) ماورد سانجش
قرار گرفته است.

محدوده مورد مطالعه
بر طبق سرشماری سال  85تعداد خانوارهای ساکن در نهضتآباد  2991خانوار است که باه دلیال ساکونت  8/5نفاری
خانوار در مسکن تنها  1760خانه در مقابل  2991خانوار وجود دارد .باال بودن بعد خانوار و باال باودن تعاداد نفار در واحاد
مسکونی باعث افزایش بار تکفل و وابستگی میشود .همچنین به دلیل عد استطاعت مالی ساکنین در اغلب منازل بایش
از یک خانوار ساکن است .بیش از  50درصد خانوارها دارای تنها یک اتاق هستند ،به دنبال آن ،با توجه به رابطه زناشاویی
خانوارها و کمبود اتاق و فضای زندگی ،مشکالت و ناهنجاری های زیادی در محله بوجود خواهد آمد ،زیرا تراکم در اتااق،
مهم تر از همه ،افراد را دچار مشکالت و بیماریهای عصبی و روانای ماینمایاد ( .)Movahed, 2006: 115یکای از
دالیل ناامنی محله از دید ساکنین ،وجود مشاغل غیر رسمی مانند مواد فروشی ،مشروب فروشی و تاردد و تجماع ارازل و
اوباش و معتادین و نزاعهای روزمرهای با سالح گر در اطراف این مراکز میباشد که همین عامل تهدیادی بارای امنیات
محله و تربیت کودکان و نوجوانان آنها به شمار میآید.
اهواز با مساحت  8152کیلومتر مربع بین  48درجه تا  49درجه و  29دقیقه طول شارقی از نصاف النهاار گریناوی و 30
درجه و  45دقیقه تا  32درجه عره شمالی از خط استواء در جنوب غربی ایران واقاع گردیاده و مرکاز اساتان خوزساتان
است ( .)Hedayat ahvazi, 2011: 341بر اساس سرشماری سال  ،2011جمعیت این شهر  1133003باوده اسات.
شهر اهواز به  8منطقه تقسیم میشود .دو محله از منطقه  4که هر دو در ناحیه یک شهرداری اهواز واقع شادهاناد و یکای
به عنوان حاشیه نشین (نهضتآباد) و دیگری به عنوان غیرحاشیه نشین (گلستان) برای این پاژوهش در نظار گرفتاه شاد.
منطقه حاشیه نشین دارای  25682نفر جمعیت و محله گلستان  27497نفر جمعیت میباشند .در این پژوهش با توجاه باه
حجم جامعه و واریانس محاسبه شده برخی از متغیرهای مهم تحقیاق درمرحلاه پایش آزماون ،از فرماول کاوکران بارای
برآورد حجم نمونه استفاده شد .با توجه به حجم جامعه آماری محالت نهضتآباد و گلساتان کاه باه ترتیاب برابار  300و
 320نفر میباشند .به منظورسنجش پایایی پرسشنامههای تحقیق ،مناسبترین روش با توجه به استفاده ازطیف  5درجاه
ای لیکریت ،میانگین آلفای کرونباخ در دو محله  0/761بدست آمد که اعتبار و روایی پرسشنامهها را صدق میکند.
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شکل  .1موقعیت شهر اهواز در استان خوزستان -موقعیت محالت در شهر اهواز

یافتهها و بحث
با توجه به نتایج به دست آمده ،در مورد ویژگی های نمونه مورد بررسی  67/9درصد پاسخگویان مارد و  32/1درصاد را
زنان تشکیل میدهند 3/7 .درصد دارای سواد خوانادن و نوشاتن 0/2 ،درصاد راهنماایی 10/6 ،درصاد دبیرساتان39/2 ،
درصد دیپلم 6/5 ،درصد فوق دیپلم 35/5 ،درصد لیسانس و  4/4درصد فوق لیساانس مایباشاند 56/6 .درصاد از پاساخ
گویان بومی و  43/4درصد غیر بومی (کرد ،ترب و اصفهانی) هستند .از نظر اشاتغال 51/8 ،درصاد شااغل 17/3 ،درصاد
بیکار 1/1 ،درصد در جستجوی کار 3/5 ،درصد محصل 13/2 ،درصد دانشجو 6/9 ،درصد دارای درآمد 1/2 ،درصاد خاناه
دار و  4درصد سایر موارداند .از نظر درآمد 20/2 ،درصد کمتر از  150هزار تومان 17/7 ،درصاد باین  150الای  300هازار
تومان 9 ،درصد بین  300الی  450هزار تومان 12/9 ،درصد میان  450الی  600هزار تومان 26/5 ،درصد باین  600الای
 750هزار تومان 0/5 ،درصد میان  750الی  900هزار تومان و  13/2درصد  900هزار تومان به باال میباشاند .در جادول
( )1توز یع فراوانی و درصد گرایش به انحرافات اجتماعی در دو محله مورد مطالعه ذکر شده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی درایش به انحرافات اجتماعی در محالت حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین
دویه
مصرف سیگار
مصرف مواد مخدر
تخریب اموال عمومی
مصرف مشروبات الکلی
مزاحمت در محله
خارج ماندن از منزل تا نیمه شب
شرط بندی و قمار بازی
دزدی و سرقت
خرید و فروش مواد مخدر
خرید و فروش اقال غیر اخالقی
رعایت حقوق دیگران
نزاع و درگیری
وقوع جر از غروب تا شب
وقوع جر در روز
رعایت قوانین جامعه
جغل و کالهبرداری
فحاشی و کلمات رکیک
میزان استفاده از ماهواره

غیر حاشیه نشین

حاشیه نشین
كم

متوسط

زیاد

كم

متوسط

زیاد

17

72/7

10/3

67/8

8/4

23/8

53/7

9/7

36/7

59/7

26/3

14/1

86/3

8/3

5/3

56/6

26/6

16/9

36/7

11

52/3

30/3

41/6

28/1

66/7

16/7

16/7

63/4

23/4

13/1

52/3

16/7

31

30

39/7

30/3

58/7

11

30/3

68/4

13/4

18/1

24/7

11

64/3

59/1

31/9

9/1

19/7

-

80/3

60

6/9

33/1

65

12/7

22/3

44/7

33/4

21/9

40/3

57/3

2/3

19/7

38/8

41/6

62/3

14/3

23/3

34/4

37/8

27/8

50/3

29

20/7

34/7

58/8

6/6

15/3

56

28/7

8/1

42/2

49/7

65

7

28

27/5

33/1

39/4

46/3

11

24/7

45/6

34/7

19/7

39/7

16/7

43/7

26/3

47/5

26/3

31/3

29/3

39/3

20/3

43/4

36/3

از ترکیب  18گویه انحرافات اجتماعی ،متغیر انحرافات اجتماعی حاصل شده است .در جادول ( )2توزیاع درصاد پاساخ-
گویان به تفکیک حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین مشاهده میشود 30/3 .درصاد از پاساخگویاان اعتقااد داشاتند کاه در
مناطق حاشیه نشین انحرافات اجتماعی با گزینه زیاد وجود دارد .در حالی که در مناطق غیرحاشیه نشین ،ایان مقادار تنهاا
 18/1درصد را شامل میشود .در نتیجه میزان گرایش به انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بایش از منااطق غیار
حاشیه نشین میباشد.
جدول  .2توزیع فراوانی درایش به انحرافات اجتماعی در محالت حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین
ابعاد
انحرافات اجتماعی

غیر حاشیه نشین

حاشیه نشین
كم

متوسط

زیاد

كم

متوسط

زیاد

58/7

11

30/3

68/4

13/4

18/1

فرضیه اول :میان محل سکونت پاسخ گویان و انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.
برای اثبات معناداری تفاوتهای انحرافات اجتماعی در دو محله مورد بررسی (گلساتان و نهضاتآبااد) از روش آزماون مقایساه
میانگین دو متغیر 1استفاده شده است .از این آزمون برای مقایسه میانگینهای دو نمونه مستقل از دادههای کمی استفاده مایشاود.
با توجه به مقادیر جدول ( )3نشان میدهد ،میانگین انحرافات اجتماعی در محله غیر حاشیه نشین گلستان برابار  1/97و در محلاه
حاشیه نشین نهضتآباد برابر  2/15میباشد .با توجه به ( )sig=0/01و ( )T=2/614تفاوت میانگین معنادار است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که میزان انحرافات اجتماعی در محله نهضتآباد بیش از محله گلستان میباشد.

1. Paired – Samples T Test
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جدول  .3آزمون برابری میانگین های انحرافات اجتماعی و حاشیه نشینی
میانگین
ابعاد

حاشیه

غیر حاشیه

نشین

نشین

2/15

1/97

انحرافات اجتماعی

مقدار T
محاسبه شده
2/614

درجه آزادی
254

معناداری

اثبات فرضیهها

0/01

تأیید فرضیه

فرضیه دو  :بین محل سکونت و تحصیالت با انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است .محل ساکونت و تحصایالت بار حساب میاانگین
انحرافات اجتماعی همراه مورد محاسبه قرار گرفت (جدول .)4
جدول  .4تحلیل واریانس دو طرفه محل سکونت ،تحصیالت و انحرافات اجتماعی
محل سکونت

میانگین
انحرافات
اجتماعی

تعداد

حاشیه نشین

2/15

300

غیر حاشیه نشین

1/97

320

منبع تغییرات
اثر محل سکونت
اثر سطح تحصیالت
اثر متقابل محل سکونت و سطح تحصیالت

درجه آزادی
1
6
2

تحصیالت
بی سواد
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
متوسط انحرافات
9/24
2/00
2/92

میانگین
انحرافات
اجتماعی
2/66
2/23
1/65
1/48
1/19
مقدار F
56/77
310/60
23/01

تعداد
25
37
111
3
116
معنا داری
0/001
0/003
0/002

همان طور که در جدول ( )4مشاهده میشود اثر اصلی متغیار محال ساکونت ( sig = 0/001و  )F = 56/77بار نماره
انحرافات اجتماعی معنی دار است .یعنی به لحاظ آماری میانگین انحرافات اجتماعی در باین محلاه حاشایه نشاین و غیار
حاشیه نشین (نهضت آیاد و گلستان) متفاوت است .محله حاشیه نشین نهضات آبااد باا میاانگین  2/15میازان انحرافاات
اجتماعی بیشتری را به خود اختصاد دادهاند .از طرف دیگر ،اثر اصالی ساطح تحصایالت ( sig=0/003و )F = 310/60
بر نمره انحرافات اجتماعی معنی دار نیست .یعنی به لحاظ آماری میانگین انحرافاات اجتمااعی در باین ساطح تحصایالت
مختلف تفاوتی ندارد .محل سکونت و سطح تحصیالت نیز دارای اثری متقابلاند .یعنی به لحاظ آماری تعامل باین محال
سکونت معنی دار ( sig = 0/002و  )F = 23/01است .به عبارتی ،میانگین نماره انحرافاات اجتمااعی در نقااط در نقااط
مختلف با سطح تحصیالت مختلف متفاوت است.
فرضیه  :3بین محل سکونت و درآمد با انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است .از این آزمون به منظور بررسی اخاتالف میاانگین
چند جامعه آماری استفاده می شود .محل سکونت و میزان درآمد بر حسب میانگین انحرافات اجتمااعی هماراه باا  Fماورد
محاسبه قرار گرفت.
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جدول  .5محل سکونت و میزان درآمد بر حسب میانگین انحرافات اجتماعی
محل سکونت

میانگین
انحرافات
اجتماعی

تعداد

حاشیه نشین

2/15

300

غیر حاشیه نشین

1/97

320

منبع تغییرات
اثر محل سکونت
اثر سطح درآمد
اثر متقابل محل سکونت و سطح درآمد

درجه آزادی
1
6
5

درآمد به
هزار تومان
کمتر از 150
150-300
300-450
450-600
 600و بیشتر
متوسط انحرافات
1/47
1/75
2/0

میانگین
انحرافات
اجتماعی
2/45
2/9
2/4
2
1/64
مقدار F
33/96
233/07
26/53

تعداد
103
38
24
74
128
معنا داری
0/001
0/00
0/00

همان طور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،اثر اصلی متغیر محل سکونت ( sig=/001و )F=33/96بر نمره انحرافاات
اجتماعی معنی دار است .یعنی به لحاظ آماری میانگین انحرافات اجتماعی در بین محله حاشیه نشین و غیر حاشایه نشاین
(نهضت آبادو گلستان) متفاوت است .محله حاشیه نشین نهضتآباد با میانگین  2/15میزان انحرافات اجتماعی بیشاتری را
به خود اختصاد داده است .از طرف دیگار ،اثار اصالی متغیار درآماد ( sig = 0/00و  )F=233/07بار نماره انحرافاات
اجتماعی معنی دار است .یعنی به لحاظ آماری میانگین انحرافات اجتماعی در بین سطح درآمدی مختلف متفاوت است .باه
طوری که سطوح درآمدی کمتر از  150و  150الی  300هزار تومان باه ترتیاب  2/45و  2/9بیشاترین میازان انحرافاات
اجتماعی را به خود اختصاد دادهاند .محل سکونت و سطح درآمد نیز دارای اثری متقابل اند یعنی به لحاظ آمااری تعامال
بین محل سکونت و سطح درآمد و تأثیر همزمان این دو متغیار مساتقل بار متغیار انحرافاات اجتمااعی معنای دار اسات
( sig=0/000و  . )F=26/53به عبارتی ،میانگین نمره انحرافاات اجتمااعی در نقااط مختلاف و ساطح درآمادی مختلاف
متفاوت است.

نتیجه دیری
در این پژوهش ارتباط محل سکونت با ناهنجاریهای اجتماعی ،میزان درآمد و ساطح تحصایالت در دو محلاه حاشایه
نشین نهضت آباد و غیر حاشیه نشین گلستان مورد بررسی قرار گرفته اسات .باا اساتفاده از تحلیال  ،SPSSروش آزماون
مقایسه میانگین دو متغیر ،فرضیه اول مبنی بر وجود ارتباط معناا دار میاان محال ساکونت و ناهنجااریهاای اجتمااعی،
فرضیه مذکور را به اثبات رساندیم .از دیدگاه نظری ،سابقه نگاه علمی به موضوع ناهنجااریهاای اجتمااعی در ارتبااط باا
محیط شهری برای نخستین بار به مکتب جامعه شناسی شیکاگو بر مایگاردد .دانشامندان ایان مکتاب ،ناهنجااریهاای
اجتماعی را در محیطهای شهری با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف شهر مورد بررسای قارار داده
اند .اندیشمندان دریافتهاند مکان ،انسان و زمان سه عنصر اصلی شکل گیری کج رویهای اجتماعی است .بنابراین تفااوت
در ساختار مکانی ،خصوصیات رفتاری درکنار زمان موجب میشود تا توزیع فضایی ،زمانی ناوع و میازان ناهنجااریهاا در
سطح شهر یکسان نباشد و در برخی محدودهها به دلیل ویژگیهای مکانی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی ،اقتصاادی
و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب به ناهنجاریهای اجتماعی بیشتر باشد .بر اساس نتایج باه دسات آماده از مطالعاه قرخلاو،
یکی از عوامل هم در ایجاد ناهنجاری و انحراف افراد حاشیه نشین به سوی رفتارهای پر خطر مایگاردد ،عاد توجاه باه
عامل سرانه و اختصاد دادن زمینهای کافی برای فعالیتهای روزانه افراد است .لذا عد تعادل شدید میاان سارانههاای
وضع موجود و شاخ های استاندارد میباشد .تحقیقات نشان میدهد که افراد در انتخاب مکان ناهنجاریهاای اجتمااعی
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اغلب منطقی عمل نموده ،به دنبال کم خطرترین و مناسبترین فرصتها و شارایط بارای ناهنجااریهاا هساتند .میازان
میانگین انحرافات اجتماعی در محله حاشیه نشین نهضتآباد ( )2/15بیش از محله غیر حاشیه نشین گلستان ( )1/97مای
باشد .بر اساس پژوهش انجا شده توسط موحد و همکاران ( ،)2010تنوع ،تجمل و اخاتالف شامگیار طبقاات اجتمااعی
مرد اهواز ،گرانی و هزینه های سنگین زندگی موجب می شود تا مهاجران غیر متخص دست باه اشاتغال غیار رسامی،
کارهای پست و غیر قانونی بزنند .لذا با بررسی انحرافاات اجتمااعی در فرضایه دو پاژوهش حاضار باا اساتفاده از روش
واریانس دو طرفه تأثیر متقابل محل سکون ت و تحصیالت با انحرافات اجتماعی مورد بررسای قارار گرفات .نتاایج آزماون
واریانس دو طرفه نیز برای متغیرهای مذکور رابطه معنادار آنها را تأیید میکند ( sig = 0/002و  .)F=23/01با توجاه باه
مطالعه دیکنسون در سال  ،1995بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در مناطق حاشایهنشاین کشاورهای در
حال توسعه را ناشی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت نظا شهرنشینی دانسته است .در فرضیه سو نیز با اساتفاده از
روش واریانس دو طرفه به وجود ارتباط معناا دار میاان متغیار درآماد باا انحرافاات اجتمااعی پای باردیم (sig, = 0/00
 .)F=26/53میانگین مت غیر سطح تحصیالت و میزان درآمد نشان دهنده وضعیت مطلوب تر در محلاه غیار حاشایه نشاین
نسبت به محله حاشیه نشین میباشد .از جمله راهکارهای ارائه شده در جهت کم کردن مشکالت حاشایه نشاینی اجارای
برنامهها و سیاست های کوتاه مدت مبتنی بر تغییار شارایط زیسات و ساکونت حاشایه نشاینان از طریاق مشاارکت دادن
نیروهای کار حاشیه نشینان در برابر دستمزد عادالنه در ساختن واحدهای مسکونی انگیازه و اهرمای بارای تغییار شارایط
زندگی آنان گردد .همزمان با این امر زمینه تغییر شرایط اقتصادی زندگی حاشیه نشینان نیز فراهم آید .حاشیه نشاینان باه
دلیل فقدان مهارت هایی که در اقتصاد شهری وجود دارد ،مجهز به مهارتهای مورد استفاده در بخش کشاورزی هساتند.
بدیهی است که میتوان پذیرفت ،این گروه برای انجا فعالیتهای غیر قاانونی ،تکادی ،فحشاا و از ایان قبیال آماادگی
بیشتری داشته و آسیب پذیر میباشند .توجهی که دولت میتواناد در ایان زمیناه مباذول دارد ،از راه کاار آماوزی حاشایه
نشینان است .آموزشهای مهارتهای مورد نیاز بازار کار شهر از طریق صندوق کار آموزش یا از طریق بخش خصوصای و
واحدهای صنعتی حاشیه نشینان را آماده می سازد .با افزایش سطح اشتغال در میان افراد بیکار باه دلیال نداشاتن درآماد و
تحمل فشارهای اقتصادی از یک سو و فشارهای اجتماعی و روانی مرتبط بر این امر از ساوی دیگار ،مایتاوان از خطاور
افکار نادرستی که ذهنشان خطور میکند و رفتارهای بزهکارانه و ارتکاب جرایم اجتمااعی را نتیجاه مایدهاد ،جلاوگیری
کرد .برای مقابله با سطح اندب تحصیالت و بی سوادی ساختن مسسسات آموزشی نظیر دبستان ،راهنماایی ،دبیرساتان باا
رعایت شعاع عملکرد پیشنهاد می شود .ضمن اینکه دولت با تقویت نظارت اجتماعی رسمی و غیر رسمی در مناطق حاشایه
نشین و بسط عدالت توزیعی و رفع تبعیضها و محرومیت زدایی از طریق تخصی بهینه و عادالنه منابع ارزشمند به ایان
مناطق تا حدود زیادی میتواند میزان انحرافات اجتماعی در این مناطق را پایین بیاورد.
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Extended Abstract
Introduction
Marginalization is the manifestation of social-economic inequality related to lack of balance in
appropriate distribution of social facilities and resources of the society. The distribution of
economic, social and political facilities is not balanced in all regions of the countries, especially
in developing ones and causes migration and transfer population from poor to enjoyed areas, so
this situation creates marginalization and creates problems in the process of urbanization which
is considered as a negative element in urbanization. Marginalization has different social,
economic and cultural dimensions and has lots of personal and social consequences. Disregard
urban marginal areas with the excuse of worrying about its development will cost much more
than ever and sustainable urban development is threatened from environmental, social, cultural
and economic points of view. Ahvaz with an area arround 8152 square kilometers between 48
degrees to 49 degrees and 29 minutes east longitude from Greenwich meridian and 30 degrees
and 45 minutes to 32 degrees of north latitude from the equator is located in Iran's southwestern
and is the center of Khuzestan province. According to census of 2011, the population of this city
was 1,133,003 members. Ahvaz has been divided into 8 regions which both are located in the
district one of Ahwaz municipality, which one of them is considered as marginalized
neighborhoods (Nehzatabad) and the other as non-marginalized's (Golestan) for this study. The
population of neighborhood and Golestan regions are 25682 and 27497, respectively. In this
study, according to the sample size and calculated variance, some of the important variables of
the research, the Cochran formula was used to estimate sample size in pre-test phase. Given the
sample size, Nehzatabad and Golestan neighborhoods had 300 and 320 members, separately.

Methodology
Data was collected through questionnaire. Using Cochran formula, sample size was measured
with a confidence level of 95%. Next, 300 questionnaires and 320 questionnaires were
distributed among Nehzatabad marginalized neighborhood (with 14956 population) and also
Golestan non-marginalized neighborhood, respectively. Data were analyzed by SPSS software
using descriptive statistical methods (Frequency Distribution Table) and inferential statistics
* Corresponding Author:
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(T2 test and two-way variance). The dependent variables of this study are tendency to
delinquency and independent variables such as residence place, education and income level.
Meanwhile, maps were made using ARC GIS software. Residence Place Level: in the nominal
level, two states were measured and options included marginal's and non-marginal's. Literacy
Level: it is measured in the multimode ranked level and options and values included the
illiterate individuals, reading and writing skills, elementary, secondary, cycle, high school,
diploma, associate degree, bachelor, master, doctoral and seminary degree holders. Income
Level: less than 150, 150 to 300, 300 to 450, 450 to 600, 600 to 750, 750 to 900 and higher than
900. Social Anomalies: In this study 18 items with 5 options (Very High to Very Low) were
analyzed.

Results and discussion
According to the results obtained, 67.9% men and 32.1% women respondents were of the
characteristics of the sample size. Of this sample size, 3.7%, 2.0%, 10.6%, 39.2%, 6.5% 35.5%,
4.4%, 56.6% and 43.4% persons had reading and writing skills, secondary, high school,
diploma, associate degree, bachelor and master holders, respectively. 56.6% of the respondents
were natives and 43.4% were non-natives (Kurds, Turks and Isfahani). In terms of employment,
51.8%, 17.3%, 1.1%, 3.5% 13.2%, 6.9%, 1.2%, 4% of the respondents were employed, looking
for job, student, university student, income holders, housewives and other cases participants
separately. In terms of income, 20.2% less than 150.000 Tomans, 17.7% between 150.000 and
300.000 Tomans, 9.0 % between 300.000 and 450.000 Tomans, 12.9% between 450.000 and
600.000 Tomans, 26.5% between 600.000 and 750.000 Tomans, 5.0% between 750.000 and
900.000 Tomans and 13.2% were higher than 900.000 Tomans. To prove the significance of the
differences in social deviations in the two neighborhoods examined (Golestan and Nehzatabad),
the comparison test method for the mean of two variables were used. This test is used to
compare the mean of two independent samples of quantitative data. The mean of social
deviations is 1.97 and 2.15 in the Golestan non-marginalized and Nehzatabad marginalized
neighborhoods, correspondingly. Given GIS=0.01 and T=2.614, means are significantly
different. Therefore it could be concluded that the level of social delinquencies in the
Nehzatabad neighborhood is more than Golestan neighborhood.

Conclusion
Based on the results obtained from the study of Gharakhlu, one of the factors that causes
anomaly and delinquency toward high risk behaviors in marginalized people is not paying
attention to the per capita factor and allocating enough space for daily activities of individuals.
Therefore, there is a severe imbalance between the existing per capita and standard indexes.
Researches show that individuals often act rationally in choosing location of social anomalies
and they look for the least risky and suitable opportunities and conditions for anomalies. The
mean (2.15) of social delinquencies in the Nehzatabad marginalized neighborhood is more than
the mean (1.97) of Golestan non-marginalized neighborhood. Given GIS=0.01 and T=2.614,
means are significantly different. Therefore it could be concluded that the level of social
delinquencies in the Nehzatabad neighborhood is more than Golestan neighborhood. The twoway variance shows the relationship between residence place, education and income level in
tendency toward social delinquencies. 30.3 % of the respondents believed that there was a great
deal of social delinquencies in marginalized regions. While in non- marginalized regions it was
18.1%. So, the level of tendency toward social delinquencies in the marginalized regions is
more than non-marginalized regions.
Key Words: Marginalization, Social delinquencies, Ahvaz City, GIS

