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اسکان غیررسمی و آسیبهای اجتماعی در شرق مازندران

بیرونی شهر  به سیاه نمایی چهره  منجر  نه تنها  مسئله حاشیه نشینی  مقدمه: 
شناسایی  است.  جبران ناپذیرتر  و  نامطلوب  عواقبی  دارای  بلكه  می شود 
آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، از مهم ترین مسائل شهری است كه 
باید آن را موردتوجه قرار داد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان 

میزان حاشیه نشینی با آسیبهای اجتماعی شرق استان مازندران است.
شامل  آماری  جامعه  بود.  پیمایشی  كمی،  نوع  از  پژوهش  روش  روش: 
از  استفاده  با  كه  بود  مازندران  استان  حاشیه نشین شرق  مناطق  ساكن  افراد 
از  استفاده  با  و  تعیین  نمونه  به عنوان حجم  نفر   483 تعداد  كوكران  فرمول 
شیوه نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق 
و  ساختاری  معادالت  مدل  با  آن  تحلیل  كه  بوده  محقق ساخته  پرسشنامه 

نرم افزار Amos صورت گرفت.
یافته ها: حاشیه نشینی بر شكل گیری آسیبهای اجتماعی گرایش به خشونت، 
روانی،  اختالالت  ناامنی،  احساس  قانون گریزی،  الكلی،  مشروبات  مصرف 
اختالل در سالمت اجتماعی، گرایش به اعتیاد، بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، 
ازخودبیگانگی اجتماعی، فقر اقتصادی و احساس محرومیت تأثیر مثبت دارد. 
مدل  بودن  قابل قبول  و  برازش  نشان گر  ساختاری  معادالت  نتایج  همچنین 

نظری پژوهش بود.
مشكالت  برونداد  و  حاصل  مازندران  در  حاشیه نشینی  پدیده  بحث: 
اجتماعی و ساختاری درهم تنیده است و مسائل اجتماعی فراوانی را در پی 
دارد. لذا سیاست گذاران و مسئوالن، باید در برنامه ریزی ها، توجه جدی تر و 
هماهنگ تری در جهت رفع نواقص و كاستیهای مناطق حاشیه نشین اعمال 

كنند.
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Abstract
Introduction: The problem of marginalization not only leads 
to the exteriorization of the city’s exterior but also has more 
irreparable consequences. Identifying the social impacts of 
marginalization is one of the most important urban issues to 
be taken into consideration. The purpose of this study was 
to investigate the relationship between marginalization and 
social damages in eastern part of Mazandaran province.
Method: The research method was quantitative, and a sur-
vey was used to collect data. The statistical population were 
the people living in the marginal areas of eastern Mazanda-
ran province. From among them 384 people were selected 
as the sample using Lin’s table, and they were selected by 
simple cluster sampling method. The research tool was a 
researcher-made questionnaire that was analyzed using 
structural equation modeling and AMOS software.
Findings: The findings showed that marginalization af-
fects the formation of social harm (tendency to violence 
0.88, alcohol consumption 0.81, disobeying the law 0.89, 
insecurity 0.80, mental disorders 0.68, and social health 
disorder 0.90. There was a positive effect on addiction 
0.79, distrust 0.73, social isolation 0.82, social alien-
ation 0.67, economic poverty 0.84, deprivation 0.75, 
and structural equation results showed that GFI values 
for model 0.820 and The RMSEA value for the model is 
0.029, indicating that the theoretical model is acceptable.
Discussion: In fact, the phenomenon of suburbia in Mazan-
daran is the result of social and structural problems, and it 
causes many social problems. Therefore, policymakers and 
authorities should pay more serious attention to planning 
and addressing the shortcomings of the marginalized areas. 

http://orcid.org/0000-0002-5262-9877
http://orcid.org/
http://orcid.org/0000-0002-5769-5048


اسکان غیررسمی و آسیبهای اجتماعی در شرق مازندران
Informal Accommodation and Social Harms in Eastern Mazandaran, Iran

281      

Extended Abstract
Introduction: Marginalization is not a temporary problem and includes various 
social, cultural, and economic dimensions and consequences. This social phenom-
enon is just a matter of external characteristics, with a certain lifestyle, the most 
important of which is the rule and institutionalization of poverty culture in these 
areas. 
The choice of eastern Mazandaran is mainly due to the migration of some of the 
population of other deprived provinces, like Sistan and Baluchestan, etc. Also, a 
group of war-torn people in the south of the country (Khuzestan province), Azeri-
speaking people as well as the existing internal migration. While the west of Ma-
zandaran has often accommodated “wealthy” migrants, the cities in the central 
regions of Mazandaran do not face much marginalization due to their sufficient 
sources of income and cultural and demographic integration.
Method:The statistical population of this study is all marginalized people in the 
eastern area of Mazandaran province (Sari, Ghaemshahr, Neka) whose population 
according to the statistics of the east of Mazandaran province is equal to 78326 
people.
The sampling method in the present study is a quota based on the population of 
each of the cities with suburbs and clusters based on neighborhoods and suburbs 
in these cities, and then a simple or available coincidence.
The sample size was calculated to be 384 people using the Cochran’s formula. The 
research data were collected by sampling multi-stage clusters from the suburbs 
of the mentioned cities of Sari (neighborhoods of Turk Mahalla, Rah-e-Band re-
gion), Neka (neighborhoods of Kuh-e-Khel, Surki Mahalleh, Ghanbarabad, Joki 
Mahalla, Abbas-e-Rah-e-Mahal-e-Kanal-e-Mahabad) and Ghaemshahr Suburban 
areas and the neighborhoods.
Theoretical Framework :
The hypotheses of this research are in accordance with the theories of Agnio, Park, 
Durkheim, Sutherland, Robert Gerg, Shaw and McKee, Cassard Wolandsey. Agnio 
introduces the theory of public pressure to non-criminal coping strategies like cog-
nitive, emotional, and behavioral coping strategies (Bijark , 2010; Jalili, 2010). 
According to Durkheim’s anomic theory, the tendency of marginalized people to 
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engage in deviant behaviors can be explained by the fact that society, on the one 
hand, promotes desirable goals and values in various ways (Endowment, 2014). 
Sutherland argues that individuals are exposed to criminal factors that have inter-
ests and beliefs in mind to share in the same culture (2010). According to Robert, 
the feeling of relative deprivation among urban poor groups increases and creates 
a sense of social dissatisfaction among them. Gradually, the reference group with-
in this group changes and begins moving towards more specific goals, which are 
easier to achieve. According to a study conducted on 100 major American cities, 
Cassard and Lindsay believe that unsettled neighborhoods are areas where official 
statistics simultaneously reflect unbroken levels of high poverty, unemployment, 
social inflexibility, female-headed households, and welfare recipients. (Endow-
ment, 2014; Babirgan & Hook, 2011)
Findings: The relationship between the two variables of marginalization and the 
tendency to do violence in eastern Mazandaran and the intensity of correlation 
obtained, which is equal to 0.36, so the higher the rate of residence in marginal-
ized areas and communication with marginalized people, the higher the tendency 
to do violence.
There is a significant positive correlation between the two variables of marginal-
ization and the tendency to use alcohol in eastern Mazandaran. Due to the strong 
correlation obtained, which is equal to 0.21, the higher the rate of living in mar-
ginalized areas and communication with marginalized people, the greater the ten-
dency to use alcohol is likely to be.
Due to the significant relationship between the two variables of marginalization 
and the tendency to use lawlessness in eastern Mazandaran and the intensity of 
correlation obtained, which is equal to 0.34; therefore as the rate of living in 
marginalized areas and communication with marginalized people increases, the 
lawlessness among individuals increases aswell. Since there is a significant rela-
tionship between the two variables of marginalization and insecurity in East Ma-
zandaran, the intensity of the correlation obtained is equal to 0.30.
The existence of a significant relationship between the two variables of marginal-
ization and mental disorders in eastern Mazandaran and the intensity of correlation 
obtained equal to 0.33 shows that as the rate of residence in marginalized areas 
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and communication with marginalized people goes up, the rate of mental disorders 
also increases. There is also a significant relationship between the two variables 
of marginalization and social health disorder in eastern Mazandaran. The intensity 
of the correlation obtained is equal to 0.25. The existence of a significant relation-
ship between the two variables of marginalization and addiction tendency in east-
ern Mazandaran and the intensity of correlation obtained is equal to 0.38, so the 
higher the rate of living in marginalized areas and communication with marginal-
ized people, the higher the tendency to addiction is likely to be. Considering the 
significant value calculated between the two domains, which is equal to 0.933, and 
since this number is greater than 0.05, there is no significant relationship between 
the two variables of marginalization and unreliability. Therefore, the finding is in 
accordance with the hypothesis.
According to the findings, there is no significant relationship between the two 
variables of marginalization and social isolation, considering the significant value 
calculated between the two domains, which is equal to 0.774, and since this num-
ber is greater than 0.05, So, this hypothesis is rejected. There is a significant rela-
tionship between the two variables of marginalization and social alienation. The 
correlation obtained is 0.43, so it can be said that there is a significant relationship 
between the two variables of marginalization and economic poverty. The intensity 
of the correlation obtained is 0.45, thus as the population in the marginalized areas 
increases and as it becomes more connected with the marginalized people, the rate 
of the economic poverty goes up.
Due to the significant relationship between the two variables of marginalization 
and feeling of deprivation, the intensity of correlation was obtained, which is equal 
to 0.39, accordingly as the rate of living in marginalized areas and communication 
with marginalized people rises, the feeling of deprivation becomes greater.
Discussion: Marginalization data and its effects on society show the growth of 
social harms in the eastern part of Mazandaran province. This is based on the 
documentation of the marginalization phenomenon. Living conditions in subur-
ban areas are such that they create special cultural conditions for them, so that 
on the one hand, cultural poverty and financial problems, and on the other hand, 
observing the lives of urban dwellers who benefit from today’s facilities, cause 



      284      284

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، زمستان 98، شماره 75

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Winter 2020, No 75

      284

dissatisfaction and expansion of deprivation, and it becomes relative among these 
sections of society.
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مقدمه
آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، از مهم ترین مسائل شهری است كه باید آن را 
موردتوجه قرار داد؛ زیرا تجمیع و تراكم آسیبهای اجتماعی در هر شهر و جامعه ای می تواند 
انسجام و همبستگی آن را مورد تهدید قرار دهد )صالحی امیری،2012(. فقر و ناتوانی یا عدم 
تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر به جذب حاشیه نشینان، آنان را به بازار فعالیتهای غیررسمی 
می كشاند. بازاری كه بخشی از محصوالت آن در زمره امور ممنوع و بزهكارانه هستند. كمبود 
یا فقدان مراكز تأمین خدمات امنیتی و انضباطی مانند پاسگاهها و كالنتریها در این مناطق 
آنها را بدل به مراكز امن و خالی از نظر برای افراد و گروههایی كرده است كه به شیوه های 
بزهكارانه ارتزاق می كنند )كیانی نسب،2014(. چون در این محالت كنترل پلیسی و انتظامی 
محدود است لذا این محالت تبدیل به مأمن و سرپناه امن برای مجرمان شده است. در مناطق 
حاشیه نشین، سرقت برق، آب و گاز و تلفن نیز شایع است. این اقدامات غیرمجاز در پاره ای 
از موارد منجر به وقوع حوادثی چون قتل و مصدومیت نیز می شود. ضمنا عدم نظارت و 
كنترل دقیق انتظامی و عدم امكان دسترسی سریع به پلیس را نیز می توان در حصول نتایج 

تأسف بار این نزاعها مؤثر دانست )وطن پرست و محمدزاده مقدم، 2012(.
تهیدستان  و  روستایی  مهاجران  عمدتا  كه  هستند  بافتهایی  حاشیه نشین  مناطق  بنابراین 
قانونی  و  رسمی  برنامه ریزی  از  خارج  و  مجوز  بدون  و  داده اند  جای  خود  در  را  شهری 
توسعه شهری در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند و عمدتا فاقد 
سند مالكیت هستند و ازنظر ویژگیهای كالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و 
فرهنگی و زیرساختهای شهری شدیدا دچار كمبود هستند. اگرچه پدیده حاشیه نشینی در اكثر 
مناطق رو به توسعه ایران گزارش شده است؛ اما در استان وسیعی مانند مازندران كه به نوعی 
یافته  قابل توجهی  نمود  نیز  توسعه كشاورزی و گردشگری كشور محسوب می شود  قطب 
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است. آسیب اجتماعی نیز به موازات حاشیه نشینی شدت بیشتری یافته و در قالب پیامدهایی 
همچون: احساس ناامنی، اختالالت روانی، اختالل در سالمت اجتماعی، بی اعتمادی، انزوای 
اجتماعی، فقر اقتصادی و احساس محرومیت آشكار می شود. تاكنون تحقیقات جامعه شناسانه 

عمیِق تجربی در خصوص حاشیه نشینی در این استان نسبتًا محدود بوده است.
درواقع پدیده حاشیه نشینی حاصل و برونداد مشكالت اجتماعی و ساختاری است كه 
عمدتا براثر جریان سریع مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق می افتد. این پدیده اجتماعی، 
در كشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه، پررنگ بوده و در فرایند مدیریت شهری تأثیرات 
منفی بیشتری دارد )لطفی، 2010(. نخستین و مهم ترین نتیجه حاشیه نشینی گسترده و بی رویه 
در  اجتماعی  بزه و كجرویهای  انواع  بروز  كرد. همچنین  دنبال  معیشتی  فقر  در  را می توان 
مناطق حاشیه نشین از آمار قابل توجهی برخوردار است. مطالعات پیرامون حاشیه نشینی مبین 
این واقعیت است كه این مقوله پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی به همراه داشته است. از 
سویی دیگر وجود تنوع فرهنگی و قومیتی و نبود هویت اجتماعی مشترک، در كنار عواملی 
از قبیل بی سوادی و بی ثباتی اجتماعی به تعارضات فرهنگی دامن زده و موجب می شود تا 
احساس تعلق اجتماعی در میان ساكنان مناطق حاشیه ای به شدت پایین باشد. فقر فرهنگی نیز 
به موازات كمبودهای اقتصادی شدت بیشتری یافته و در قالب پیامدهایی همچون: سرقت، 
اعتیاد، خریدوفروش مواد مخدر، الكلیسم، روسپیگری و فحشا، ولگردی، ارتكاب جنایت و 
قتل، خودكشی، جرایم خشونت آمیز، تخریب اموال عمومی و نزاعهای دسته جمعی آشكار 
می شود. )عنبری و بقایی، 2014(. بنابراین شناسایی آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، 
از مهم ترین مسائل شهری است كه باید آن را موردتوجه قرار داد؛ زیرا تجمیع و تراكم آسیبهای 
اجتماعی در هر شهر و جامعه ای می تواند انسجام و همبستگی آن را مورد تهدید قرار دهد 
)امیری، 2012(. فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر به جذب حاشیه نشینان، 
آنان را به بازار فعالیتهای غیررسمی می كشاند. بازاری كه بخشی از محصوالت آن در زمره 
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امور ممنوع و بزهكارانه هستند. كمبود یا فقدان مراكز تأمین خدمات امنیتی و انضباطی مانند 
افراد و  پاسگاهها و كالنتریها در این مناطق آنها را بدل به مراكز امن و خالی ازنظر برای 
گروههایی كرده است كه به شیوه های بزهكارانه ارتزاق می كنند. )كیانی نسب،2014(. چون 
در این محالت كنترل پلیسی و انتظامی محدود است لذا این محالت تبدیل به مأمن و سرپناه 
امن برای مجرمان شده است. همچنین در مناطق حاشیه نشین سرقت برق، آب و گاز و تلفن 
نیز شایع است. این اقدامات غیرمجاز در پاره ای از موارد منجر به وقوع حوادثی چون قتل 
و مصدومیت نیز می شود. ضمنا عدم نظارت و كنترل دقیق انتظامی و عدم امكان دسترسی 
سریع به پلیس را نیز می توان در حصول نتایج تأسف بار این نزاعها مؤثر دانست )وطن پرست 
و محمدزاده مقدم، 2012(. به لحاظ فقر علمی ساكنان این مناطق و بیكاری وسیع و جهت 
رهایی یافتن مقطعی از برخی فشارهای روحی و غیره میل به استعمال مواد مخدر در این 
مناطق بیشتر است. انزوای اجتماعی و نبود اعتماد سبب شده تا رفتارهای مشاركتی نیز در 
میان ساكنان مناطق حاشیه ای شكل نگیرد و امكان بهره برداری از ابزارهای مشاركتی نظارت 

و كنترل اجتماعی فراهم نیاید )احمدی چالسرا، 2017(.
و  اجتماعی  سیاسی،  پایداری حیات  و  استمرار  است.  و همگانی  اساسی  نیازی  امنیت 
فرهنگی هر جامعه در گرو انسجام و اتحاد اعضای آن جامعه است. در ایران چونكه تنوع 
ازنظر قومی در مناطق حاشیه ای استان بیشتر است، توجه ویژه ای باید به این مناطق داشت. 
ویژگیهای متمایزكننده اقوام از یكدیگر بیشتر بر مؤلفه های زبانی و مذهبی متمركز می شود. 
سكونت قومیتهای ایرانی در مناطق مرزی و حاشیه ای و البته متأثر از دخالتهای عوامل خارجی 
و استكبار زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای گوناگون به ویژه حاشیه نشینی و آسیبهای 
اجتماعی  آسیب پذیر  مناطق  مازندران،  استانداری  آمار  بر  بنا  می آورد.  فراهم  را  اجتماعی 
ناشی از حاشیه مؤید این نكته است كه بیش از هفت هزار نفر از جمعیت ساكن در مناطق 
حاشیه نشین شرق استان مازندران )قائم شهر تا گلوگاه( در معرض انواع آسیبهای اجتماعی 
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قرار دارند )دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران،2017(. ویژگیهای این مناطق منجر به 
انواع آسیبهای اجتماعی و بروز اختالل در روابط فرد و جامعه می شود. بنابراین مطالعه علمی 
و نظام مند در خصوص مكانیسمهای علی اثرگذار بر وقوع انواع جرایم و بزهكاری در مناطق 
حاشیه نشین در شرق استان مازندران از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. ازاین رو 
نگارندگان این پژوهش از منظر جامعه شناسی به مقوله موردنظر نگریسته و درصدد بررسی 
با آسیبهای اجتماعی شرق استان مازندران در سال -1395 رابطه میان میزان حاشیه نشینی 

1396 بودند؛ چراكه شاید این پژوهش بتواند به نوعی راهكارهای مقتضی برای رفع مسئله 
موردنظر را به دست دهد. همچنین دستاوردهای این پژوهش می تواند در اختیار فرمانداریها، 
اداره كل بهزیستی استان مازندران، شهرداریها، نیروی انتظامی، كمیته امداد امام خمینی، اداره 
كل راه و شهرسازی استان مازندران و دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و مسئوالن را 
در جهت رفع معضالت یاری كند. درواقع مشكالت و مسائل اشاره شده ضرورت پژوهش 
در این زمینه را فراهم كرده است. لذا سؤال اصلی پژوهش این است كه حاشیه نشینی چه 

تأثیری بر آسیبهای اجتماعی در شرق مازندران دارد؟

پیشینه تجربی
ضروریات  از  پژوهشی  پیشینه  مرور  تحقیق،  متغیرهای  تحلیل  و  بیشتر  شناخت  برای 
تحقیق است. ازاین رو ابتدا به طور مختصر و اجمالی به جدیدترین تحقیقاتی كه تاكنون با 

موضوع حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی انجام شده پرداخته می شود.
جامعه شناختی  مطالعه  عنوان  با  را  پژوهشی   )2017( دیگران،  و  سرغولی  مرادی 
نتایج به دست آمده حاكی از  انجام رساندند.  پیامدهای آن در شهر اهواز به  حاشیه نشینی و 
وجود ارتباط معنادار بین حاشیه نشینی و گرایش به خشونت، قانون گریزی، احساس ناامنی، 

گرایش به اعتیاد و بدبینی بود.
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و  اجتماعی  آسیبهای  و  حاشیه نشینی  عنوان  با  را  پژوهشی   )2017( چالسرا،  احمدی 
این  در  تحقیق  یافته های  طبق  رساند.  انجام  به  رشت(  كالن شهر  )موردمطالعه  آن  شهری 
مناطق بین شرایط اقتصادی خانواده با ارتكاب جرایم اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد و 
هرچقدر خانواده ازلحاظ فرهنگی در فقر فرورفته و همچنین امكان تحصیل و اشتغال برای 
اعضای خانواده میسر نباشد دچار رفتارهای پرخطر و هنجارشكنانه می شوند. همچنین رابطه 
مستقیمی بین دافعه اقتصادی، رفاهی و اجتماعی محل سكونت قبلی با جاذبه اقتصادی و 
اجتماعی و بهبود شرایط كار در محل سكونت فعلی وجود دارد كه منجر به مهاجرت به 

مناطق شهری شده است.
دوستی ایرانی و پارسابروجنی، )2017( پژوهشی را با عنوان تأثیر نقش حاشیه نشینی بر 
بزهكاری جوانان شهر اهواز به انجام رساندند. نتایج نشان داد كه هر چه اعتماد و مشاركت 
متقابل و تعهدات و میزان مقید بودن به ارزشهای حاشیه نشینان )سرمایه اجتماعی( باالتر رود 
بزهكاری كمتر می شود. همچنین با باال رفتن پایگاه اجتماعی حاشیه نشینان از میزان بزهكاری 
آنان كاسته می شود. در پایان هر چه سبك اجتماعی حاشیه نشینان نزدیك به استاندارد باشد 
از میزان بزهكاری آنان كاسته می شود. یعنی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی و 
سبك زندگی حاشیه نشینان و بزهكاری افراد سنجیده شده دارای همبستگی معنادار و منفی 

بین مؤلفه های ابعاد مذكور است.
بیجرک1، )2010( پژوهشی با عنوان »دزدی، اراذل واوباش و فقر محله« انجام داد تا مشخص 
كند كه زندگی در محالت فقیر لس آنجلس چه نقشی در بروز انواع جرایم دارد. نتایج نشان داد 
كه تحت شرایط محرومیت بین فقر افراد و جرایم خشونت آمیز رابطه وجود دارد. عالوه بر این، 
متناسب با آمارهای موجود در این زمینه، حاشیه نشینی و جدایی اقتصادی از محیط های شهری 
نقش چندانی روی جرایم مالی نداشته است اما در مقابل تأثیر مشهودی بر كاهش سالمت روانی 

1. Bjerk
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و اجتماعی داشته است. بنابراین، عمده متغیرهایی كه محققان در تحقیقات خود به عنوان متغیر 
مستقل در نظر گرفته اند متغیرهای جامعه شناختی روان شناختی بودند.

كاسارد و لیندسی1، )2011( در پژوهش خود نشان دادند كه عمومی ترین شاخص نابسامانی 
اجتماعی، اندازه گیری درصد رسمی فقر در محدوده یك شهر است. كاسارد همچنین تأكید 
دارد كه عالوه بر فقر، نابسامانی اجتماعی با آسیب شناسی شرایط اجتماعی نیز ارتباط دارد؛ 
نابسامانی اجتماعی كه توسط ویلسون در نظر گرفته شده  یعنی درست مانند خصوصیات 
بود. وی در تحقیقی روی صد شهر بزرگ آمریكایی، تركیبی از آمارهای رسمی فقر، نواحی 
محروم و طبقه پایین را برای ایجاد دو نشانگر پایه نواحی نابسامان و شدیدا نابسامان استفاده 
كرده است. نواحی نابسامان، مناطقی هستند كه آمارهای رسمی به طور هم زمان نشان دهنده 
سطوح عنان گسیخته و فقر باال، بیكاری، انعطاف ناپذیری اجتماعی، خانوارهای زن سرپرست 
و دریافت كنندگان رفاه هستند. نواحی شدیدا نابسامان عالوه بر همه خصوصیات فوق، میزان 

باالی نوجوانان ترک تحصیل كرده را نیز دارا هستند.
جرم:  و  جمعیت  انبوهی  »مهاجرت،  عنوان  تحت  پژوهشی   )2011( هوگ2،  و  بیركان 
تحلیل داده های آماری جرایم در بلژیك در سالهای 2001-2006« انجام دادند. بررسی رابطه 
بین قومیت و تنوع قومیتی مناطق مهاجرپذیر و انواع رفتارهای مجرمانه از اهداف این تحقیق 
بلژیك در سالهای  پلیس  آمارهایی كه توسط  از  استفاده  با  لذا، محققان  محسوب می شود. 
جرایم  میزان  و  مهاجرنشین  و  مختلف  محالت  و  مناطق  بین  رابطه  در خصوص  یادشده 
صورت گرفته در این مناطق، شروع به تحلیل نظری و تجربی كردند. نتایج نشان داد كه در 
میان مهاجران، سطوح باالی بیكاری و فقر اقتصادی منجر به سوق دادن آنان به سمت ارتكاب 

جرایم شده است. به عبارت دیگر، پایگاه اقتصادی و اجتماعی مهاجران در بروز جرایم مالی 

1. Kasarda and Lindsay
2. Bircan and Hooghe
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نقش حائز اهمیتی داشته است اما در خصوص متغیر تراكم قومیتی نتایج نشان داد كه قومیت 
تراكم  میان  رابطه  فرض وجود  لذا  است.  نداشته  ارتكاب جرم  در  چندانی  نقش  مهاجران 

قومیتی و جرم مورد تأیید واقع نشد.
تاوانچی1 و همكارانش، )2015( پژوهشی درباره سوءاستفاده از كودكان مهاجر و خطرات 
و  داده  انجام  تایلند  بانكوک  پاتومدانی  منطقه حاشیه نشین  در  آنها  روانی  برای سالمت  آن 
دریافتند كه بیشتر بچه های مورد آزمایش مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. سابقه سوءاستفاده 
با اختالالت روانی عمومی و استفاده جسمی داشته است.  زیاد بوده و همبستگی مستقلی 
63 درصد كودكان مهاجران مناطق روستایی، بیشتر مستقل بوده، باالی 16 سال سن داشته و 
برای جستجوی كار به بانكوک مهاجرت كرده بودند. از دیگر نتایج تحقیق، همبستگی مستقل 

مهاجرت تنها در میان مردان با مسائل روانی است.
بر اساس تحقیق كالسیك شاو و مك كی، مناطق محروم ازنظر اقتصادی، اجتماعی در 
21 شهر ایاالت متحده با وجود تغییرات در تركیب قومی و نژادی شان، همچنان دارای میزان 
بزهكاری باال در طول چند دهه بوده اند. این امر بیانگر تأثیرات متغیرهای زمینه ای پایدار در 
اجتماعات محروم روی میزان جرم بود. یافته های آنان محققان را مجبور كرد كه تفسیرهای 
فردگرایانه از جرم وارد كنند و بیشتر بر متغیرهای اجتماعی تمركز كنند )كاواتچی1999،2(. 
شاو و مك كی، توجه خویش را در طول این دو دوره مطالعه بر شكل گیری دو قلمرو زیستی 
كامال متمایز در حومه و مركز شهر شیكاگو معطوف داشتند كه به ترتیب دو منطقه مرفه و 
فقیر به حساب می آمد. شاو و مك كی، اصطالح منطقه بزهكاری را ابداع كردند و می گویند 
كه در محله های فقیرنشین شهرها، رفتار مجرمانه یك الگوی عادی است. در چنین مناطقی 

جوانان ارزشها و رفتارهای كج رو را یاد می گیرند و درونی می كنند و درنتیجه جوانان بزهكار 

1. Tawanchai
2. Kawatchi
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می شوند؛ زیرا آنها با افرادی دوستی و نزدیكی می كنند كه خود مجرم و منحرف بوده اند. 
به باور شاو و مك كی در این مناطق احساس محرومیت به شدت مشاهده می شود و افراد 
اوضاع واحوال  می دهند،  ارائه  آنان  كه  تئوری  به موجب  می كنند.  انزوا  و  بیگانگی  احساس 
اجتماعی و اقتصادی یك منطقه جغرافیایی معین )تراكم جمعیت مخصوصا سطح اقتصادی( 

و به طریق اولی، طبیعت گروه ذی نفع، تأثیری قاطع بر نرخ جرم دارند )گیسون2013،1(.
شاخص  عمومی ترین  كه  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )2011( لیندسی2،  و  كاسارد 
است.  شهر  یك  داده شده  محدوده  در  فقر  رسمی  درصد  اندازه گیری  اجتماعی،  نابسامانی 
شرایط  آسیب شناسی  با  اجتماعی  نابسامانی  فقر،  بر  كه عالوه  دارد  تأكید  همچنین  كاسارد 
توسط  كه  اجتماعی  نابسامانی  خصوصیات  مانند  درست  یعنی  دارد؛  ارتباط  نیز  اجتماعی 
تركیبی  آمریكایی،  بزرگ  تحقیق روی صد شهر  در  بود. وی  گرفته شده  نظر  در  ویلسون 
از آمارهای رسمی فقر، نواحی محروم و طبقه پایین را برای ایجاد دو نشانگر پایه نواحی 
نابسامان و شدیدا نابسامان استفاده كرده است. نواحی نابسامان مناطقی هستند كه آمارهای 
رسمی به طور هم زمان نشان دهنده سطوح عنان گسیخته و فقر باال، بیكاری، انعطاف ناپذیری 
اجتماعی، خانوارهای زن سرپرست و دریافت كنندگان رفاه هستند. نواحی شدیدا نابسامان 
عالوه بر همه خصوصیات فوق، میزان باالی نوجوانان ترک تحصیل كرده را نیز دارا هستند.

بیجرک3، )2010( نشان داد كه تحت شرایط محرومیت بین فقر افراد و جرایم خشونت آمیز 
رابطه وجود دارد. بر اساس نظر بیجرک متناسب با آمارهای موجود در این زمینه، حاشیه نشینی 
و جدایی اقتصادی از محیط های شهری نقش چندانی بر روی جرایم مالی نداشته است اما در 
مقابل این امر یعنی حاشیه نشینی و انزوای اقتصادی تأثیر مشهودی بر كاهش سالمت روانی 

و اجتماعی دارد.
1. Gaison
2. Kasarda and Lindsay
3. Bjerk
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بنابراین، عمده متغیرهایی كه محققان در تحقیقات خود به عنوان متغیر مستقل در نظر 
گرفته اند متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی هستند. مطالعات داخلی و خارجی نشان 
حاضر  قرن  در  است.  اجتماعی  آسیبهای  بر  مؤثری  متغیر  شناخت  و  آگاهی  كه  می دهد 
حاشیه نشینی به عنوان یكی از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر آسیبهای اجتماعی است 
بررسی صورت  بر  مروری  با  است.  گرفته  قرار  شناسان  جامعه  از  بسیاری  موردتوجه  كه 
گرفته در پیشینه تحقیقات گذشته متوجه خواهیم شد كه در پژوهشهای داخلی و خارجی 
به متغیرهایی چون انواع رفتارها و آسیبهای اجتماعی كه توسط زنان و مردان حاشیه نشین 
صورت می گیرد، توجه ای نشده است. تفاوت اساسی این پژوهش با تحقیقات گذشته این 
است كه به بررسی میزان آسیبهای اجتماعی می پردازد و نوع این آسیبها را برحسب جنسیت 

و رابطه حاشیه نشینی با آسیبهای اجتماعی بررسی می كند.

چارچوب نظری
بر اساس نظریه آنومی دوركیم می توان گرایش جوانان حاشیه نشین را به انجام رفتارهای 
كج روانه این گونه تبیین كرد كه بر اساس آن جامعه ازیك طرف اهداف و ارزشهای مطلوبی 
را به شیوه های مختلف تبلیغ می كند و از طرف دیگر وسایل دسترسی به این اهداف به طور 
غیرمشروع  راههای  از  پیوسته  افراد محروم  درنتیجه  ندارد،  قرار  اختیار همگان  در  مساوی 
خواستار دستیابی به اهداف مطلوب هستند و به این ترتیب ارزشهای فرهنگی مطلوب اعتماد 
اجتماعی و جامعه مورد خدشه قرار می گیرد )رفیع پور، 2009(. همچنین دوركیم با تأكید بر 
دو مفهوم انسجام مكانیكی و ارگانیكی بسیاری از مسائل و مشكالت شهری را از این منظر 
موردبررسی قرار داد. با توجه به نظر وی چنین مستفاد می شود كه در شهرهای بزرگ انسجام 
ارگانیكی حاكم است ولی مهاجران تازه وارد كه از روستا و مكانهای اجتماعی كوچك تر به 
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شهر مهاجرت می كنند از نگرش جامعه مكانیكی برخوردارند. )آرون2002،1(.
دوركیم توسعه شهرنشینی تحت تأثیر افزایش مهاجرت را ازجمله عوامل مؤثر بر خارج 
شدن جوانان از نظارت بزرگ ترها می داند كه طی آن از اهمیت و نفوذ سالمندان كاسته شده و 
بر سرعت تغییرات و تحوالت اجتماعی افزوده می شود. به باور وی در شهرهای بزرگ، سنت 
از هر جای دیگری كمتر بر اندیشه ها و عواطف مردم تسلط دارد و هرروزه ما در آن شاهد 
پیدایش رفتارهای تازه و حتی مغایر خواست اكثریت هستیم. دوركیم، علت همه رفتارهای 
غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می كند و درنهایت عقیده دارد كه جرم یك پدیده 
طبیعی و اجتماعی است و بین جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد. دوركیم با 
اظهارنظرهای خویش راه را برای بررسی محیط های متفاوت كه در آن مجرمان و غیر مجرمان 
زندگی می كنند هموار كرد و تحقیقات گسترده ای توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در 

خصوص تأثیر محیط بر وقوع جرایم صورت پذیرفت )دوركیم2، 1990(.
اگنیو معتقد است افرادی كه در معرض فشار مكرر قرار دارند، احتمال بیشتری وجود دارد 
كه اعمال مجرمانه مرتكب شوند. زیرا افزایش فشار منجر به افزایش خشم می شود و به دنبال 
آن افزایش خشم نیز منجر به افزایش جرم می شود. نظریه فشار عمومی راهكارهای تقابلی 
افراد در چهارچوب  را كه  رفتاری(  تقابلی شناختی، احساسی و  از جرم )راهكارهای  غیر 
ابزار قانونی می توانند با فشار مقابله كنند معرفی كرده است. همچنین وی عواملی را )میزان 
حمایتهای اجتماعی، میزان كنترل اجتماعی، میزان دسترسی به ابزار ارتكاب جرم، محیط های 
اجتماعی مستعد جرم، هم نشینی با هماالن بزهكار( كه ممكن است فرد را به سمت بزهكاری 

و گرایش به خشونت هدایت كنند نیز بیان كرده است. )علیوردی نیا و دیگران، 2016(.

ساترلند در سطح تعامل اجتماعی مدعی شد كه افراد به همان شیوه ای كه یاد می گیرند از 

1. Aaron
2. Durkheim
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قوانین تبعیت كنند، به همان شیوه هم یاد می گیرند كه كج رفتار بشوند. ساترلند معتقد است 
كه كج رفتاری را با اصول یادگیری اجتماعی بهتر می توان تبیین كرد تا اصول روان شناختی 
مرضی )صدیق سروستانی، 2006(. ساترلند در خصوص جرم در مناطق حاشیه ای عقیده دارد 
كه اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا، شانس 
معرض  در  اشخاصی  كه  می كند  اظهار  ساترلند  می یابد.  افزایش  قانون شكنی اش  احتمال  و 
عوامل جرم زا واقع می شوند كه برای سهیم بودن در همان فرهنگ، عالیق و عقایدی داشته 
باشند. در آن فرهنگ اشكال معینی از رفتار ضداجتماعی و جنایی ممكن است مورد اغماض 
واقع شده و مردم احساس كنند كه برای همنوایی، به آنها نیاز دارند. به عقیده ساترلند در 

مناطق حاشیه ای احساس ناامنی نیز به شدت جلوه می كند )صدیق سروستانی، 2006(.
به اعتقاد پارک، نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساكنان ممانعت می كند و انحرافات 
اجتماعی را سبب می شود. سازمان فیزیكی شهر تأثیری عمیق بر الگوهای فرهنگی- اجتماعی 
زندگی شهرنشینی دارد )كیانی نسب، 2014(. پارک رابطه نرخهای جرم و بزهكاری، نظیر 
خودكشی، طالق، فحشا، الكلیسم و اعتیاد به مواد مخدر را با فضای طبیعی درون شهر مطالعه 
رفتار  و  اجتماعی  بی سازمانی  بر  بوم شناختی  و  اجتماعی  عوامل  تأثیر  درک  او  كرد. هدف 

انحرافی بود )شیرزادی، 2008(.
به عقیده رابرت گر احساس محرومیت نسبی در میان گروههای فقیرنشین شهری افزایش 
پیدا می كند و زمینه نارضایتی اجتماعی را در میان آنها به وجود می آورد و به تدریج گروه 
مرجع در میان این گروه تغییر پیدا كرده و به سوی اهدافی كه دستیابی به آنها ساده تر ولی 
نامشروع است، سوق پیدا می كنند. ازنظر رابرت ِگر، هرچه امكانات پیشرفت و ارتقاء در 
افراد و گروههای مرجع دیگر یعنی در گروههایی كه انسان خود را با آنها مقایسه می كند 
بیشتر باشد، انتظارات انسانها بیشتر می شود و یك نوع احساس بی عدالتی نسبی به وجود 
می آید. در ضمن هرچه امكان دستیابی به ارزشهای موردنظر یا ارتقاء اجتماعی كمتر باشد، نیز 
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محرومیت نسبی افزایش پیدا می كند. شرایط زندگی در مناطق حاشیه نشین به صورتی است 
كه سبب به وجود آمدن شرایط فرهنگی خاصی برای آنان می شود، به طوری كه از یك سو فقر 
فرهنگی و مشكالت مالی و از سوی دیگر دیدن زندگی شهرنشینان كه از امكانات امروزی 
بهره مند هستند، سبب ایجاد نارضایتی عمیق و گسترش محرومیت نسبی در میان این اقشار 
جامعه می شود )رفیع پور،2009(. به تعبیر مرتون تناسب میان ابزار و اهداف از بین می رود و 
این موضوع نخست باعث افزایش میزان محرومیت نسبی و سپس باعث اختالالت روانی و 

اجتماعی در میان این قشر از جامعه می شود.

روش
روش این پژوهش پیمایش بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. با توجه به 
بومی بودن پژوهشگر و دست یابی به فهم این مسئله از سوی شهروندان و پاسخ گویی مناسب 
به سؤاالت از سوی آنها و به دلیل در دسترس بودن آنها، جامعه آماری محدود به انتخاب 

شهروندان استان مازندران شد.
جامعه آماری این مطالعه كلیه حاشیه نشینان شرق استان مازندران )ساری، قائم شهر، نكا( 
است كه بر اساس آمار و اطالعات دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در سال 1395 

تعداد آنها برابر با 78326 هزار نفر است )دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران، 2017(.
است.  شده  محاسبه  نفر   384 تعداد  به  كوكران  فرمول  طریق  از  پژوهش  نمونه  حجم 
داده های تحقیق از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و سپس تصادفی ساده از بین 
)محله های  نكا  راهبند(،  منطقه  ترک محله،  )محله های  مناطق حاشیه نشین شهرهای ساری 
كوهی خیل، سوركی محله، قنبرآباد، جوكی محله، عباس آباد( و قائم شهر )محله های پشت 
ریل راه آهن و سه راه كنسرو( به عنوان مناطق و محالت حاشیه نشین انتخاب شدند. امكان تهیه 
لیست یا چارچوبی كه اسم همه افراد در آن باشد ناممكن بوده است. لذا از طریق بلوک بندی 
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به صورت تصادفی نمونه انتخاب و مورد پرسش واقع شد.
جهت برآورد اعتبار صوری، پس از طراحی پرسشنامه اولیه، گویه های طیفهای مربوط در 
اختیار سه نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت. اظهارنظر این افراد در راستای سنجش گویه های 

هر طیف، به گزینش گویه های مناسب برای هر طیف منجر شد.
پایائی پرسشنامه با ضریب آلفای كرونباخ برآورد شده است؛ كه نتایج جدول )1( نشان 

می دهند كلیه مقیاسها از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده اند.

جدول )1( میران آلفای کرونباخ )پایایی( گویه های هر طیف
αتعداد گویهمقیاسهای فرعیمقیاسها

احساس ناامنی
60/852احساس امنیت مالی
50/731احساس امنیت جانی
40/770احساس امنیت جمعی

اختالالت روانی
40/725نشانه های جسمانی

40/733اضطراب
40/787افسردگی شدید

اختالل در سالمت اجتماعی
40/825شكوفایی اجتماعی
30/740همبستگی اجتماعی
30/816پذیرش اجتماعی

انزوای اجتماعی
40/803احساس پوچی
50/725احساس تنهایی

احساس محرومیت
30/798اقتصادی
30/745اجتماعی
30/808سیاسی

بی اعتمادی
40/741اعتماد غیررسمی

50/798اعتماد رسمی
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در این پژوهش برای توصیف نتایج از جداول فراوانی، درصدها و شاخصهای مركزی و 
برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.

یافته ها

یافته نمونه آماری
یافته های جدول شماره )2( نشان می دهد كه حدود 49 درصد پاسخگویان تحقیق زن و 
51 درصد مرد بودند. همچنین 59 درصد افراد موردمطالعه متأهل و 41 درصد دیگر مجرد 
بودند. بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی 25-29 سال 23 درصد و كمترین تعداد 

پاسخگویان در گروه سنی 60 سال به باال 2 درصد بود.
جدول )2( بافت نمونه آماری

%fطبقاتمتغیر%fطبقات

جنس
18848/9زن

سن

18-247218/75
298923/17-19651/125مرد
358421/88-38410030كل

وضعیت تأهل
404812/50 - 23059/936متأهل
45369/37-15440/140مجرد
50256/51-38410046كل

51-60205/20
60102/60 سال به باال

384100كل

تحلیل مدل ساختاری
برای تحلیل فرضیه ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار 
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گیرد تا مشخص شود كه داده های جمع آوری شده تا چه اندازه مدل نظری را موردحمایت قرار 
 )CFI, GFI, RMR…( می دهد كه برای پاسخ به این سؤال از شاخصهای كمی برازش مدل
استفاده می شود. درصورتی كه شاخصهای كلی قابل قبول بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد 
تأیید قرار گرفت. در آن صورت می توان به روابط درون مدل پرداخت كه این روابط متقابل 
ضریب رگرسیونی )ضریب تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویه هستند 
 P كه برای آزمون قابل قبول بودن این ضرایب )ضرایب تأثیر بارهای عامل( از شاخص جزئی
استفاده می شود كه مقدار آن برای مقادیر قابل قبول كم تر از 0/05 است. جدول )3( شاخصهای 

برازش مدل به همراه مقادیر مطلوب را نشان می دهد.
جدول )3( شاخصهای برازش مدل نظری تحقیق

مدل اندازه گیریمقدار مطلوبنام شاخص

)df( 250-درجه آزادی
)χ2( 2كای اسكوئر df ≤ χ2≤ 3 df528/538

)χ2/ df( 2/11از 3 كم تركای اسكوئر بهینه شده
)GFI( 0/80/820 به باالنیكوئی برازش

)CFI( 0/90/993شاخص برازش تطبیقی
)RMSEA( 0/029زیر 0/08ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PGFI( 0/752بین 0/6 تا 1شاخص نیكویی برازش ایجازی
)PNFI( 0/796بین 0/6 تا 1شاخص برازش ایجازی هنجارشده

یكی از شاخصهای عمومی شاخص كای اسكوئر بهنجار یا نسبی است كه از تقسیم ساده 
مقدار كای اسكوئر به درجه آزادی مدل محاسبه می شود و اغلب مقادیر بین 1 تا 3 را برای 
این شاخص قابل قبول می دانند. همان طور كه در جدول مشاهده می شود این مقدار برای مدل 

موردنظر 2/11 است كه مقداری مناسب و قابل قبول است.
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شاخص GFI یكی از شاخصهای تطبیقی است كه مقدار بیش تر از 0/8 برای این مقدار 
نشان از برازش خوب مدل توسط داده ها دارد. مقدار GFI برای مدل 0/820 به دست آمد كه 

نشان از برازش خوب مدل دارد.
شاخص برازش تطبیقی یا CFI یكی از شاخصهای تطبیقی است كه مقادیر بین 0/9 تا 
برازش  به عنوان  این شاخص  برای  از 0/95  باالتر  مقادیر  و  بودن  قابل قبول  به عنوان   0/95
بسیار خوب داده ها به مدل تفسیر می شود. مقدار CFI برای مدل مذكور 0/993 كه با توجه 
به اینكه بیشتر از 0/90 است می توان گفت كه داده ها به طور بسیار مناسبی برازش یافته اند. 

به عبارت دیگر، مدل از مدل استقالل، فاصله و به یك مدل اشباع نزدیك می شود.
شاخص  همانند  نیز   RMSEA یا  برآورد  خطای  مربعات  میانگین  دوم  ریشه  شاخص 
RMR بر مبنای تحلیل ماتریس باقی مانده قرار دارد. مدلهای قابل قبول دارای مقدار 0/07 یا 

كوچك تر برای این شاخص هستند. برازش مدلهایی كه دارای مقادیر باالتر از 0/1 هستند 
ضعیف برآورد می شود. مقدار RMSEA برای این مدل 0/029 به دست آمده كه نشان گر 

قابل قبول بودن مدل است.
با توجه به مطالب باال و شاخصهای كمی برازش می توان نتیجه گرفت كه مدل نظری 
مربوط به پژوهش مدلی قابل قبول است، پس حال می توان به روابط درون مدل و مقادیر 

ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخت.
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شکل )1( برازش مدل نظری

جدول )4( راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل

عالمت اختصارینام متغیر به انگلیسیمتغیر

Economic PovertyFEفقر اقتصادی

Addiction TendencyGBEگرایش به اعتیاد

AlienationABEازخودبیگانگی

Social IsolationEFانزوای اجتماعی

Feeling DeprivedEMاحساس محرومیت

Use of alcoholic beveragesEAMAاستفاده از مشروبات الكلی

The law of evasionGHGقانون گریزی

Feeling insecureENاحساس ناامنی
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عالمت اختصارینام متغیر به انگلیسیمتغیر

Mental disorderERاختالل روانی

Social health disorderEDSEاختالل در سالمت اجتماعی

 Communication withمیزان ارتباط با افراد حاشیه نشین
marginalized people

ME

 Influence of the marginalizedتأثیرپذیری از فرهنگ حاشیه نشینی
people

TAF

Type of residenceNSنوع سكونت

Rate of years of residenceMSSمیزان سالهای سكونت

استفاده  شده است  معناداری  )p-value( و عدد  از شاخص جزئی  آزمون فرضیه  برای 
رابطه  برای   )p-value( اول  مقدار شاخص  كه  است  این  رابطه  یك  بودن  معنادار  و شرط 

موردنظر كم تر از 0/05 و یا مقدار شاخص دوم )t-value( از 1/96± بیشتر باشد.

بررسی فرضیه ها
فرضیه 1: حاشیه نشینی بر گرایش به خشونت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در بررسی 
مقدار  به  توجه  با  است.  شده  برآورد   )0/88( میزان  به  رگرسیونی  متغیرها، ضریب  اثرات 
شاخص جزئی كه برابر با 0/000 است و از سطح معناداری 0/05 كم تر است و همچنین عدد 
معناداری كه برابر با 9/883 شده و از عدد 1/96 بیشتر است می توان نتیجه گرفت كه این 
ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 2: حاشیه نشینی بر استفاده از مشروبات الكلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در 
با توجه به  اثرات متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/81( برآورد شده است.  بررسی 
مقدار سطح معناداری 0/05 به دست آمده می توان نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر در سطح 

خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
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فرضیه 3: حاشیه نشینی بر قانون گریزی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در بررسی اثرات 
متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/89( برآورد شده است. با توجه به سطح معنی داری 
نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است،  قابل قبول می توان 

یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
متغیرها؛  اثرات  بررسی  در  دارد.  مثبت  تأثیر  ناامنی  احساس  بر  4: حاشیه نشینی  فرضیه 
ضریب رگرسیونی به میزان )0/80( برآورد شده است. سطح معنی داری نشان می دهد كه این 
ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 5: حاشیه نشینی بر اختالالت روانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در بررسی اثرات 
متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/68( برآورد شده است. سطح معنی داری به دست 
آمده نشان می دهد كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه 

فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
دارد.  مثبت و معنی داری  تأثیر  اجتماعی  بر اختالل در سالمت  فرضیه 6: حاشیه نشینی 
در بررسی اثرات متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/90( برآورد شده است. با توجه 
به مقدار سطح معنی داری می توان نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 

معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 7: حاشیه نشینی بر گرایش به اعتیاد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در بررسی اثرات 
متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/79( برآورد شده است. با توجه به سطح معنی داری 
نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است،  قابل قبول می توان 

یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
اثرات  تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در بررسی  بر بی اعتمادی  فرضیه 8: حاشیه نشینی 
متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/73( برآورد شده است. بر اساس سطح معنی داری 
نتیجه این شد كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق 
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مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 9: حاشیه نشینی بر انزوای اجتماعی تأثیر مثبت دارد. در بررسی اثرات متغیرها؛ 
ضریب رگرسیونی به میزان )0/82( برآورد شده است. سطح معنی داری نشان می دهد كه این 
ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه 10: حاشیه نشینی بر ازخودبیگانگی اجتماعی تأثیر مثبت دارد. در بررسی اثرات 
متغیرها؛ ضریب رگرسیونی به میزان )0/67( برآورد شده است. با توجه به سطح معنی داری 
قابل قبول می توان نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر، در سطح خطای 0/05 معنادار است، 

یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
متغیرها؛  اثرات  بررسی  در  دارد.  مثبت  تأثیر  اقتصادی  فقر  بر  حاشیه نشینی   :11 فرضیه 
ضریب رگرسیونی به میزان )0/84( برآورد شده است. بر اساس سطح معنی داری نتیجه شد 
كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه فوق مورد تأیید قرار 

می گیرد.
فرضیه 12: حاشیه نشینی بر احساس محرومیت تأثیر مثبت دارد. در بررسی اثرات متغیرها؛ 
ضریب رگرسیونی به میزان )0/75( برآورد شده است. با توجه به سطح معنی داری قابل قبول 
می توان نتیجه گرفت كه این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05 معنادار است، یعنی فرضیه 

فوق مورد تأیید قرار می گیرد.
دارد.  مثبت  تأثیر  اجتماعی  آسیبهای  بر شكل گیری  حاشیه نشینی  تحقیق:  اصلی  فرضیه 
ازآنجاكه نشان داده شد كه حاشیه نشینی بر تمامی ابعاد شكل گیری آسیبهای اجتماعی تأثیر 

معنی دارد. لذا این فرضیه نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
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جدول )5( خالصه نتایج آزمون فرضیه ها

 ضریبفرضیهردیف
مسیر

 سطح
معنی داری

T-valueنتیجه 
آزمون

 حاشیه نشینی و گرایش به1
معنادار0/0019/883>0/88خشونت

 حاشیه نشینی و استفاده از2
معنادار0/0019/998>0/81مشروبات الكلی

معنادار0/00110/978>0/89حاشیه نشینی و قانون گریزی3
معنادار0/0019/771>0/80حاشیه نشینی و احساس ناامنی4
معنادار0/00110/552>0/68حاشیه نشینی و اختالالت روانی5

 حاشیه نشینی و اختالل در6
معنادار0/00110/688>0/90سالمت اجتماعی

معنادار0/00110/773>0/79حاشیه نشینی و گرایش به اعتیاد7
معنادار0/00110/484>0/73حاشیه نشینی و بی اعتمادی8
معنادار0/0018/682>0/82حاشیه نشینی و انزوای اجتماعی9

 حاشیه نشینی و ازخودبیگانگی10
معنادار0/00110/131>0/67اجتماعی

معنادار0/00110/537>0/84حاشیه نشینی و فقر اقتصادی11

 حاشیه نشینی و احساس12
معنادار0/0019/899>0/75محرومیت

 حاشیه نشینی و شكل گیریفرضیه اصلی
معنادار-آسیبهای اجتماعی
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بحث 
اجتماعی و ساختاری است كه عمدتا  برونداد مشكالت  پدیده حاشیه نشینی حاصل و 
در  اجتماعی،  پدیده  این  می افتد.  اتفاق  به روستاها  از شهرها  مهاجرت  براثر جریان سریع 
تأثیرات  كشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه، پررنگ بوده و در فرایند مدیریت شهری 
منفی بیشتری دارد. همچنین بروز انواع بزه و كجرویهای اجتماعی در مناطق حاشیه نشین از 
آمار قابل توجهی برخوردار است. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر بیانگر آن است كه 
حاشیه نشینی مجموعه ای پیچیده است. مطالعه بر حاشیه نشینی و ارتباط آنان با متغیرها وظیفه 
بسیار دشواری است. این پژوهش پس از بررسیهای نظری، تجربی و جمع آوری اطالعات 
توانست نقطه نظرات اندیشمندان به لحاظ نظری و دیدگاههای موردمطالعه به لحاظ تجربی 
در مورد حاشیه نشینی را جمع آوری و برخی از خصیصه های این سازه را شناسایی كند تا 

موردتوجه مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد.
یافته های تحقیق حاضر مبنی بر ارتباط بین حاشیه نشینی و گرایش به خشونت با یافته های 
و  بروجنی )2017(  پارسا  ایرانی و  مرادی سرغولی و دیگران )2017(، دوستی  تحقیقهای 
مشروبات  از  استفاده  به  گرایش  مستقل  متغیر  با  ارتباط  در   ،)2016( كریمی فرد  و  منظمی 
الكلی با یافته های تحقیقهای مظفری )2014( و موگیشا و همكاران )2003( و در ارتباط با 
متغیر وابسته قانون گریزی با یافته های تحقیقهای ویسی )2010(، جلیلی )2010(، نجف زاده 
نخجوانلو )2011(، ساوالنین و همكاران )2010( و بیجرک )2010(، در ارتباط با متغیر وابسته 
احساس ناامنی با یافته های تحقیقهای مرادی سرغولی و دیگران )2017( و وطن پرست و 
محمدزاده مقدم )2017(، در ارتباط با متغیر وابسته اختالالت روانی با یافته های تحقیقهای 
در  اختالل  وابسته  متغیر  با  ارتباط  در   ،)2015( همكارانش  و  تاوانچی  و   )2010( ویسی 
وابسته  متغیر  با  ارتباط  در   ،)2017( احمدی چالسرا  تحقیق  یافته های  با  اجتماعی  سالمت 
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گرایش به اعتیاد با یافته های تحقیقهای احمدی چالسرا )2017( و مرادی سرغولی و دیگران 
بروجنی  پارسا  و  ایرانی  دوستی  تحقیق  با  بی اعتمادی  وابسته  متغیر  با  ارتباط  در   ،)2017(
)2017(، در ارتباط با متغیر وابسته ازخودبیگانگی اجتماعی با یافته های تحقیق نجف زاده 
نخجوانلو )2011(، نجف زاده نخجوانلو )2011(، در ارتباط با متغیر وابسته فقر اقتصادی با 
یافته های تحقیقهای احمدی چالسرا )2017(، وطن پرست و محمدزاده مقدم )2017(، منظمی 
و كریمی فرد )2016(، جلیلی )2010( و بیركان و هوگ )2011( و در ارتباط با متغیر وابسته 
زاده نخجوانلو  احمدی چالسرا )2017(، نجف  تحقیقهای  یافته های  با  احساس محرومیت 

)2011( و بیجرک )2010( همخوانی دارد.
 نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه یكی از متغیرهای مهم در آسیب اجتماعی 
متغیر محرومیت نسبی است. این متغیر نیز به طور معنی داری متأثر از حاشیه نشینی بود. یعنی 
شرایط زندگی در مناطق حاشیه نشین به صورتی است كه سبب به وجود آمدن شرایط فرهنگی 
خاصی برای آنان می شود. به طوری كه از یك سو فقر فرهنگی و مشكالت مالی و از سوی 
دیگر دیدن زندگی شهرنشینان كه از امكانات امروزی بهره مند هستند، سبب ایجاد نارضایتی 
رابرت گر  عقیده  به  اقشار جامعه می شود.  این  میان  در  نسبی  و گسترش محرومیت  عمیق 
احساس محرومیت نسبی در میان گروههای فقیرنشین شهری افزایش پیدا می كند و زمینه 
نارضایتی اجتماعی را در میان آنها به وجود می آورد و به تدریج گروه مرجع در میان این گروه 
تغییر پیدا كرده و به سوی اهدافی كه دستیابی به آنها ساده تر ولی نامشروع است، سوق پیدا 
می كنند. ازنظر رابرت ِگر، هر چه امكانات پیشرفت و ارتقاء در افراد و گروههای مرجع دیگر 
یعنی در گروههایی كه انسان خود را با آنها مقایسه می كند بیشتر باشد، انتظارات انسانها بیشتر 
می شود و یك نوع احساس بی عدالتی نسبی به وجود می آید. در ضمن هرچه امكان دستیابی 
به ارزشهای موردنظر یا ارتقاء اجتماعی كمتر باشد، نیز محرومیت نسبی افزایش پیدا می كند. 
آمدن  وجود  به  سبب  كه  است  به صورتی  حاشیه نشین  مناطق  در  زندگی  شرایط  بنابراین 
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شرایط فرهنگی خاصی برای آنان می شود، به طوری كه از یك سو فقر فرهنگی و مشكالت 
مالی و از سوی دیگر دیدن زندگی شهرنشینان كه از امكانات امروزی بهره مند هستند، سبب 

ایجاد نارضایتی عمیق و گسترش محرومیت نسبی در میان این اقشار جامعه می شود.
یكی دیگر از متغیرهای مهم در آسیب اجتماعی متغیر اختالالت روانی است كه این متغیر 
به طور معناداری متأثر از حاشیه نشینی است. ساترلند و رابرت گر معتقدند در سطح تعامل 
اجتماعی افراد به همان شیوه ای كه یاد می گیرند از قوانینی تبعیت كنند، به همان شیوه هم یاد 
می گیرند كه كج رفتار بشوند. بنابراین ساترلند معتقد است كه كج رفتاری را با اصول یادگیری 
اجتماعی بهتر می توان تبیین كرد تا اصول روان شناختی مرضی. ساترلند در خصوص جرم در 
مناطق حاشیه ای عقیده دارد كه اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار 
گیرد تا غیر جرم زا، شانس و احتمال قانون شكنی اش افزایش می یابد. بعالوه ساترلند می گوید 
كه اشخاصی در معرض عوامل جرم زا واقع می شوند كه برای سهیم بودن در همان فرهنگ، 
عالیق و عقایدی داشته باشند. در این شرایط اشكال معینی از رفتار ضداجتماعی و جنایی 
ممكن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس كنند كه برای همنوایی به آنها نیاز دارند. 
به عقیده ساترلند در مناطق حاشیه ای احساس ناامنی نیز به شدت جلوه می كند. یكی دیگر 
از آسیب اجتماعی متغیر انزوای اجتماعی است كه این متغیر نیز به شكل معناداری متأثر از 
حاشیه نشینی است. این نگاه با نظریات شاو و مك كی مطابقت دارد. شاو و مك كی، اصطالح 
منطقه بزهكاری را ابداع كردند و می گویند كه در محله های فقیرنشین شهرها، رفتار مجرمانه 
یك الگوی عادی است. در چنین مناطقی جوانان ارزشها و رفتارهای كج رو را یاد می گیرند 
و درونی می كنند و درنتیجه جوانان بزهكار می شوند؛ زیرا آنها با افرادی دوستی و نزدیكی 
احساس  مناطق  این  در  باور شاو و مك كی  به  بوده اند.  منحرف  و  كه خود مجرم  می كنند 
به موجب  می كنند.  انزوا  و  بیگانگی  احساس  افراد  و  می شود  مشاهده  به شدت  محرومیت 
تئوری كه آنان ارائه می دهند، اوضاع واحوال اجتماعی و اقتصادی یك منطقه جغرافیایی معین 
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)تراكم جمعیت مخصوصا سطح اقتصادی( و به طریق اولی، طبیعت گروه ذی نفع، تأثیری قاطع 
بر نرخ جرم دارند. یكی دیگر از متغیرها در آسیب اجتماعی متغیر احساس ناامنی است كه 

این متغیر نیز به صورت معناداری متأثر از حاشیه نشینی است.
یكی دیگر از متغیرها در آسیب اجتماعی متغیر اختالالت در سالمت اجتماعی است كه 
بر اساس تحقیق كالسیك شاو و مك كی، مناطق محروم ازنظر اقتصادی، اجتماعی در 21 
میزان  دارای  نژادی شان، همچنان  و  قومی  تركیب  در  تغییرات  با وجود  ایاالت متحده  شهر 
بزهكاری باال در طول چند دهه بوده اند. این امر بیانگر تأثیرات متغیرهای زمینه ای پایدار در 
اجتماعات محروم روی میزان جرم بود. یافته های آنان محققان را مجبور كرد كه نقدهایی 
به تفسیرهای فردگرایانه از جرم وارد كنند و بیشتر بر متغیرهای اجتماعی تمركز كنند. یكی 
دیگر از متغیرها در آسیب اجتماعی متغیر بی اعتمادی است. این متغیر نیز به طور معناداری 
تحت تأثیر حاشیه نشینی قرار دارد و با نظریات اگنیو مطابقت دارد. اگنیو معتقد است افرادی 
كه در معرض فشار مكرر قرار دارند، احتمال بیشتری وجود دارد كه اعمال مجرمانه مرتكب 
شوند. زیرا افزایش فشار منجر به افزایش خشم می شود و به دنبال آن افزایش خشم نیز منجر 
از جرم )راهكارهای  تقابلی غیر  افزایش جرم می شود. نظریه فشار عمومی راهكارهای  به 
تقابلی شناختی، احساسی و رفتاری( را كه افراد در چهارچوب ابزار قانونی می توانند با فشار 
میزان  اجتماعی،  )میزان حمایتهای  را  كنند معرفی كرده است. همچنین وی عواملی  مقابله 
مستعد جرم،  اجتماعی  محیط های  ارتكاب جرم،  ابزار  به  دسترسی  میزان  اجتماعی،  كنترل 
هم نشینی با هماالن بزهكار( كه ممكن است فرد را به سمت بزهكاری و گرایش به خشونت 

هدایت كنند نیز بیان كرده است.

پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر تأثیر حاشیه نشینی بر آسیبهای اجتماعی در شرق استان 
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مازندران، راهكارهای تحقیق به منظور كاهش آسیبهای اجتماعی در محله های مناطق شرق 
استان باید بر راهكارهایی متمركز شود كه ضمن كاهش آسیبهای اجتماعی بر تغییر نگرشها 
و رویكردها به مقوله حاشیه نشینی تأكید داشته باشد. به عبارت دیگر، ضمن بهبود وضعیت 
اجتماعی، اقتصادی و محیطی محله ها باید نسبت به تغییر فرهنگ حاشیه نشینان اقدام شود. 
راهكارها و پیشنهادهای كاربردی این پژوهش مبتنی بر توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی حاشیه نشینان تدوین شده است.
به  گرایش  بر  حاشیه نشینی  پژوهش-تأثیر  این  در  آمده  دست  به  نتیجه  به  توجه  با 
نتایج احتمالی بعضا  خشونت- می توان فعالیتهای فرهنگی مختلفی در خصوص كم كردن 
مرگبار خشونت در منطقه را اجرا كرد و یا الگوهای رفتاری مناسب غیرخشونتی را برای 
نمایش  به  به خصوص در مدارس  آنان  برای  انیمیشن  و  فیلم  با پخش  نوجوانان و جوانان 

گذاشت )در راستای فرضیه یك این پژوهش(.
با توجه به ارتباط معنی دار پدیده حاشیه نشینی و گرایش به استفاده از مشروبات الكلی، 
می توان یك برنامه فرهنگی در این مناطق اجرا كرد كه افراد به صورت علمی نتایج و اثرات 
منفی مصرف مشروبات الكلی را به صورت نمایش مثال در مدرسه و سالنهای نمایش ببینند و 
نسبت به اثرات و مضرات آن به صورت علمی پی برده و آگاه شوند تا شاید بتوان درصدی 

از گرایش به مصرف مشروبات الكی را كاهش داد.
در این پژوهش رابطه بین حاشیه نشینی و قانون گریزی، احساس ناامنی، اختالل روانی 
و سالمت اجتماعی معنی دار شده است. بنابراین ضرورت بسیار پیدا می كند كه موضوعات 
فوق در این محالت و مناطق به صورت علمی و پژوهشی موردتحقیق و تفحص قرار گیرند.
بر اساس یافته های این پژوهش مبنی بر ارتباط بین حاشیه نشینی و فقر اقتصادی می طلبد 
كه مسئوالن استانی و شهرستانی در جهت ایجاد انگیزه برای باال بردن تالش ساكنان این 
منطقه برای دست یابی به یكسری شغلهای تولیدی و اداری- دولتی برنامه های پایداری را 
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اجرا كرده تا بدین طریق در راستای دیگر برنامه های توسعه، افراد این منطقه از فقر اقتصادی 
تا حدودی خارج شوند.
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