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 دهیچك
طور روز شود که  بههای اجتماعی از مسائل مهم امروزی محسوب میآسیب

ها، ینظمیبیابد. بسیاری اعتقاد دارند افزون در کشورهای مختلف افزایش می
ههای از جملهه آسهیب طلاق ی وفقر، خودکش اد،یاعت ،یکاریب ،هایناهنجار

ی اسه.. اجتماعی و طیمحی، روانی، عوامل فردها آن أاند که منشاجتماعی
های گزافی هزینه پذیری جوامع؛های اجتماعی و افزایش آسیبگسترش آسیب
سیاستگذاران، مجریان، مدیران،  ،روها تحمیل کرده اس.. از اینرا به حاکمی.

این موضوع را در اولوی. قرار  دارند که ذینفعان و همچنین محققان دغدغه
های اجتماعی را کنند تا زمینه پیدایش و گسترش پدیده آسیبداده و تلاش می

بررسی کنند و مانع از پیدایش و کاهش گسترش آنها شوند. بنابراین، ایهن 
در منهاطق ی اجتمهاع یهابیآسه بهر تحقیق درصهدد اسه. عوامهل مه  ر

هها برای کهاهش و کنتهرل ایهن آسهیب را بررسی و  زدیشهر  نینشهیحاش
که  ی اس.لیتحل -یفیاز نوع توص پژوهش نیا .کندارائه  یناسبمی راهکارها

پژوهش را  نیا یبه دس. آمده اس.. جامعه آمار شیمایپ، با آمار و اطلاعات آن
کشتارگاه، امیرآباد، سجادیه، نصرآباد، کسنویه، ساکن در محلات  یخانوارها

کهه بها  دهندیم لیتشک آباد، چرخاب و سیدالشهداباد، فهادان، مریمآمهدی
 یریگنمونهخانوار با روش  212حجم  اب یااستفاده از فرمول کوکران نمونه

بیکهاری،  دهدپژوهش نشان می جیاس.. نتا دهشانتخاب  یاطبقه یتصادف
پایین بودن سطح درآمدی خانواده )پدر و فرزنهد ذکهور( و کیفیه. مسهکن 

های اجتمهاعی در محلهات گیری آسهیبمهمترین عوامهل مه  ر بهر شهکل
های اند. بر اساس نتایج میان مههاجرت و آسهیبنشین شهر یزد بودهحاشیه

مسایه در اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشته اس. و اعتماد و اطمینان به ه
نشین م  رترین شاخص بر امنی. اجتماعی بوده اس.. به عبارتی مناطق حاشیه

به ازای یك واحد افهزایش در متيیهر اطمینهان بهه در محلات مورد مطالعه 
شده در میزان احساس امنی. تيییر ایجاد  222/7همسایگان در محله، به مقدار 

  اس..

جتماعی، ارتکاب جرائم، های انشینی، آسیبحاشیه :كلیدیهای واژه

 .شهر یزد

 
Abstract 
Today, social harms are an important and growing issue 
in many countries around the world. Many researchers 
believe that disorders, anomalies, unemployment, 
addiction, poverty, suicide and divorce are among the 

social ills that originate from individual, psychological, 
environmental and social factors. The spread of social 
ills and the increasing vulnerability of societies have 
imposed enormous costs on governments. therefore; 
Policymakers, executives, managers, stakeholders as 
well as researchers are concerned about prioritizing this 
issue. They try to investigate the emergence and spread 
of social harms and prevent their emergence and 
expansion. Therefore, this study intends to investigate 

the factors affecting social harms in the suburbs of Yazd 
and to provide appropriate solutions to reduce and 
control these harms. This research is a descriptive-
analytical type whose statistics and information have 
been obtained by survey. The statistical population of 
this study consists of households living in the following 
quarters: Koshtargah, AmirAbad, Sajadieh, NasrAbad, 
Kasnavieh, MahdiAbad, Fahadan, MaryamAbad, 

Charkhab and SayedAlShohada. Using Cochran's 
formula, a sample of 284 households was selected by 
stratified random sampling. The results show that 
unemployment, low family income and the quality of 
housing are the most important factors affecting the 
formation of social harms in the suburbs of Yazd. 
According to the results, there was no significant 
relationship between migration and social harms. Also, 

trust and confidence in the neighbor in the suburbs was 
the most effective indicator of social security In other 
words; in the study area, for one unit of increase in the 
variable of confidence in neighbors, the feeling of 
security has also increased by 7.442 units. 
Keywords: Marginalization, Social Harms, Crime, 
Yazd. 
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 مقدمه
جمعی.، مهاجرت،  تراکمهای شهری، فقر، بیکاری، نارسایی

 یهابخشگذاری بسیاری از نام أمنشجرم  و بیگانگی، آلودگی
نشینی حاشیهایران، . در س.نامناسب شهرها در ادبیات شهرسازی

مورد این بخش از شهرها گذاری نامکه برای اصطلاحی اس. 
زیبا از واقعیتی ظاهری نانشینی . حاشیهاستفاده قرار گرفته اس.

ای از که عده وجود آمده اس.دلیل بهس. و بدینا غیر قابل انکار
در فقر و  گرفتارای دیگر سطح بالای رفاه برخوردارند و عده

 1/9حدود نشین دنیا جمعی. کنونی مناطق حاشیه ند.انابسامانی
را در  هااز آنان شبمیلیون نفر  2اس. که حدود میلیارد نفر 

زندگی میها ها و کنار قبرستانها، زیر پلکوچه ها،ابانیخ
دهد ی. مطالعات نشان م(91: 9312و دیگران،  نژاد)حاتمیکنند

 هاشهر حاشیه در محلاتهم  رانیشهری ا .یدرصد از جمع1/92
 کارى،یب ، باتى اجتماعىتعارض فهرهنگى، بهى کنند.زندگی می

نامناسب به خدمات و سلام.  یدسترس .،یبزهکاری، تراکم جمع
 هقارت،احساس ح تى،یهوشهری، مشاغل کاذب، بى س.یز

های بارز ویژگی از .ی، خشون.، جرم و جناآشوب بهراى آمهادگى
ی هاهیحاش. (9: 9311اسدی، )بنیرودشمار میاین مناطق به

و  زیخبه مناطق جرم هستند کهشهرها از  ئیامروزه جز شهری
فقر  ایفرهنگ فقر  ای کهبه گونه ،نداشده لیزا تبدمشکل
 که .یمناطق اس. و جرم و جنا نیا یمشخصه اصل یامنطقه

خود  نیساکن هیعل دییفرهنگ اس.، نه تنها تهد نیا دهییزا
اس.  ختهیبرانگ زیشهرها را ن نیساکن یبلکه نگران رود،یبشمار م

زاده، خواه و ترکی)صنع.کندیم دیرا تهد یاجتماع .یو امن
 یو کمرنگ شدن مرز حد فاصل ینینشهی. رشد حاش(11 :9317

 نیدر ا .یجناقتل و  شیو افزا کسویاز  هاهیشهرها و حاش انیم
بخصوص در  کشور در ینینشهیرشد حاش گر،یمناطق از سوی د

. در این (21: 9311)پیران،  را گسترش داده اس.شهرها کلان
 یاهیو حاش یررسمیجوامع اسکان غ یهایژگیو یبررسراستا، 
و  ییروستا دس.یته نیاز مهاجر ایجوامع  نیکه ا دهدینشان م

که محلات  نیا رغمیو عل ندهستاقشار محروم شهری  ای
در  یبه فردی دارند ول منحصر یهایژگیو كیهر  نینشهیحاش
 دهگستر یاجتماع یهابیاز جمله فقر و آس اتیخصوص یبرخ

. در ارتباط با (901: 9313و دیگران،  )کمانداریاندمشابه
های اجتماعی طی دو ویژه آسیبنشینی و معضلات آن بهحاشیه

های متعددی صورت گرفته اس.. برای نمونه دهه اخیر پژوهش
نشینی جوانان در پژوهشی حاشیه (9111) 9الدرینگ و نورث

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Eldering   & Knorth 

ها را در اروپای غربی مهاجر و عوامل خطر در زندگی روزمره آن
کند که جوانان مهاجرنشین، اند. این تحقیق بیان میبررسی کرده

نشین بیشتر در خطر نسب. به جوانان بومی در مناطق حاشیه
دهد: خانوارهای مهاجر های این پژوهش نشان مید. یافتههستن

به محض رسیدن به مقصد دچار تعارض و ناهمگونی فرهنگی 
شوند. الدرینگ و نورث مهاجرت را مهمترین عامل در ایجاد می

در پژوهشی  (2097) 2دانند. کلیفورد شاونشینی میپدیده حاشیه
نشین را بررسی کرده و جرائم مناطق حاشیه رابطه جرم شهری و

شهری را تح. تأ یر فضای مناطق خاص شهری )مناطق 
دهد که های این پژوهش نشان میداند. یافتهنشین( میحاشیه

های متعددی را برای فعالی. مجرمان از مناطق حاشیه فرص.
جمله خریدوفروش مواد مخدر، سرق.، اعمال خرابکارانه و 

دهد. آنان در پژوهش خود ر اختیار مجرمان قرار میمتجاوزانه د
های بزهکارانه در مناطق حاشیه نشین از نشان داده اس.: فعالی.

 3شوند. فاریداها شروع میسنین کودکی بعنوان بخشی از بازی
در پژوهشی چگونگی تيییرات فضای شهری در  (2093)

های غیررسمی و تأ یر آن بر کیفی. زندگی و سلام. سکونتگاه
گیرد که کند و نتیجه مینشین را بررسی میساکنان حاشیه

ارتقای شهری بر کیفی. زندگی و سلام. ساکنان تأ یر مثب. 
فی. زندگی در مناطق کند که سطح کیدارد. فاریدا بیان می

غیررسمی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین بوده و 
مهاجرت از مهمترین عوامل م  ر بر ایجاد مناطق غیررسمی و 

با  یدر پژوهش (2091)  2بلیزیو هارم نویپناامنی در شهرهاس.. 

در مناطق  ییروستا ری: تصویررسمیغ یهاسکونتگاه"عنوان 
 یررسمیغ یهاسکونتگاه یلیتحل -یفیبا روش توص "یشهر

 یندهایآشکار و برجسته فرآ و با هدف را بررسی کرده سویوالپارا
 میحکمجدد و ت یسازمانده جاد،یمرتبط با ا ییفضا یاجتماع

 یدر دره شهر یررسمیغ یهادر سکونتگاه ییروستا یزندگ
 یعامل اقتصادکه  اندافتهیکرده و در یرا بررس سویوالپارا

 یزندگ میو تحک یررسمیاسکان غ جادیعامل در ا نیمهمتر
ی و ررسمیاسکان غ دهیراهکار در کاهش پد نیمهمتر ؛انییروستا

 نشینیناامنی شهری حاصل از پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه
 اس..

گیری در پژوهشی شکل (9313)کمانداری و دیگران 
نشینی در شهر کرمان را بررسی و تحلیل کرده و حاشیه
ل ایجاد و گسترش محلات اند که مهمترین عامدریافته

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
2. Clifford Shaw 
3. Farida Naceur 
4. Pino & Hormazába 
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نشین در شهر کرمان؛ مهاجرت اس. که خود ناشی از حاشیه
های اقتصادی شهر و جاذبه اقتصادی شهر کرمان، دافعه

فرهنگی در محل  -های اجتماعیروستاهای اطراف و دافعه
نشینی را سکون. قبلی بوده اس.. آنها در پژوهش خود حاشیه

های اجتماعی در سیبیکی از مهمترین عوامل م  ر بر آ
اند. رضایی و دیگران شهرها دانسته و بر آن تأکید نمودهکلان

شهر نشینی در کلاندر پژوهشی ابعاد اجتماعی حاشیه (9311)
اند که در گیری کردهشیراز را بررسی و ارزیابی کرده و نتیجه

شهر شیراز بین تعادل اجتماعی، امنی. اجتماعی و گسترش 
داد نشینی رابطه معکوسی وجود دارد و هرچه میزان و تعحاشیه
نشینان بیشتر باشد وضعی. اجتماعی و امنی. اجتماعی حاشیه

در پژوهش  (9311)تر خواهد بود. عبدی و دیگران نامتعادل
نشینی شهری و خود به تبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه

مرکز امکانات اند که تمسئله تعلق مکانی پرداخته و دریافته
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به منابع قدرت در 

ترین عامل در جذب مهاجرین شهرهای بزرگ و پایتخ.، مهم
لاوه ضعف بنیادهای نشینی بوده اس.. به عو گسترش حاشیه

های اقتصادی، شرایط نامطلوب زیس. و تمرکز مسائل و آسیب
اجتماعی، دسترسی نامطلوب به خدمات رفاهی و زیرساختی و 

ها را تواند، حاشیهاحساس نابرابری در ابعاد مختلف زندگی می
ترین پیامدهای امنیتی . مهمکند تبدیل ناامنی به کانون عمده

ر عمده در بعد امنی. اجتماعی )افزایش جرم نشینی به طوحاشیه
و جنای.، کاهش احساس امنی. و افزایش شکاف بین طبقات(، 

های محیطی )افزایش آلودگی، کاهش زمیندر بعد امنی. زیس.
کشاورزی و کمبود منابع آب( و در بعد امنی. اقتصادی )افزایش 

د. انقاچاق، گسترش مشاغل غیررسمی و...( ظهور و بروز داشته
دهد، ممکن این جریان ضمن آنکه تعلق مکانی را کاهش می

  اس. تح. شرایطی امنی. سیاسی و ملی را نیز تهدید کند.
ساکن شده در  انییروستا که هاورز مهعتقد اسه. پیفل

 یاقهتصاد درس. یها.یعدم فعال لیشهرها به دل هیمناطق حاش
 نوادهخهامعاش خهود و  ینتام یبرا یکاف مدآو نهداشتن در
خواه و )صنع.نادرس. و خلاف دسه. بزنند افعالمجبورند بهه 

را فقیرتر و  هانینشهیحاش یکافنامد آ. در(9317زاده، ترکی
و این  را نهادینه کرده اس. .یفرهنگ فقر و احساس محروم

ان نینشهیحاش .یامن، میمستق ریو غ میمستق مهم موجب شده
. (9317)قادری، امیدوارفر، صمدی، و بدلی، گیرد یر قرار أتح. ت

پدیده شوم فرهنگ فقر و  را همنشین ینینشهیحاش ؛9سیلوئ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
9. Lewis 

 لحاظ به داند و معتقد اس.: ساکنان این مناطقمی مهاجرت
 یاقتصاد گاهیو پا یدر تحرک اجتماع .یو محدود یسوابق قوم

)احمدی و تفاوت دارند یمناطق شهر ریسا نیبا ساکن یو اجتماع
هایی اس. که تصور از تئوری فقر فرهنگ  .(9312ایمان، 

و بالاتر از  مردم جوشىدرهم ازدحام جمعی.، هاى خراب،خانه
را در ذهن مخاطبین ایجاد می  هاهمه نبود تشکیلات و سازمان

 زمینهاین نوع از اجتماعات،  در ؛(9111)یساعتقاد لوئ کند. به
و  هاى شههرىشهورش گروهی از جمله-رفتارهای اجتماعی

را در مقایسه با سایر جوامع   هاى بزهکاردارودسته گیرىشکل
ها ن ویژگىایکند. لوئیس تصریح کرده اس. که می فراهمبیشتر 

نشین و فقیر در آن محیطی اس. که مردم حاشیهاز خصوصیات 
 ینینشهیحاش. در واقع فقیرذاتى مردم کنند، نه ویژگی زندگی می

که نسب. به سه شیوه رایج  شودیبه نوعی شیوه زندگی اطلاق م
 یهایژگیو با و هآن یعنی شهری، روستایی و ایلاتی متفاوت بود

فیزیکی معینی  یهامخصوص به خود، باف.اجتماعی و اقتصادی 
 افراد. (12 :9370دلیر، زاده)حسینه اس.را به وجود آورد

ند که از خدمات پایه یا به اگروهی از شهرنشینان  نینشهیحاش
لات و خدمات اساسی برای زندگی از حداقل تسهی ،دیگر تعبییر

ها شامل وجود این حداقل. (31: 9319)حاج یوسفی، ندمحروم
یلات برخوردار از تسه ،همخوان با الگوهای رایج زندگی هاییخانه

افراد ، توانایی کاربردی سیما، انطباق نسبی مسکونی شهری
و همچنین توانایی  بازار کار برای حضور در یاهیمناطق حاش

رعای. قوانین  ، عدم درآمد کافی استحصال اشتيال مولد و ایجاد
و اصول مصوب شهری و پروانه ساختمانی در ساخ. و سازهای 

ن، دسترسی نامناسب و مسکونی، عدم رعای. اصول فنی ساختما
بسیار ضعیف به خدمات زیربنایی و اجتماعی؛ کمبودهای 

های اقتصادی، چشمگیر و بازدارنده و ناکارآمد برای اجرای فعالی.
درآمد و کیفی. پایین اجتماعی؛ وجود ساکنان و گروهای کم

و  گودرزیتقوی؛ 9313و دیگران،  زاده)ابراهیمزیستی اس.محیط
نژاد ودیگران، حاتمی؛ 9312و دیگران،  جمشیدی؛ 9319دیگران، 

 .(9319کاتو، ؛ 9311صفرآبادی، ؛ 9319حاج یوسفی، ؛ 9312

 یتوسعه شهر هبا درج یشهر میصاحبنظران معتقدند جرا
 ،یشهر .یجمعتوسعه و افزایش در رابطه اس.. به موازات 

. به نظر (990 :9311)شکویی،  یابدافزایش می میجرا زانیم
های بارز )از ویژگی .یرابرت پارک، تراکم و تحرک جمع

 س.یروان لاتجرم، طلاق و اختلا گیریشکل( مترادف با یشهر

 که دارداظهار می 2ناردی. کل(9319خصال، )موسوی و پاک

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
2 . Clinard 
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آید. انحرافات و وجود میهرشد شهرها ب با ینشینحاشیه
منبع  ینشیناس. و حاشیه ادیای زدر مناطق حاشیه یبزهکار

. (23 :9311)شریع. منش، اس. .یجرم و جنا یاصل
 ریاز سا شیای بمناطق حاشیه که معتقد اس. 9راسکاریه

س. و اغلب یقانون ریهای غگاه انواع فعالی. یمناطق شهر مخف
شهر   ینسب. به مناطق درون یشتریب میمناطق جرا نیدر ا

 یاز آنجا که خصوصی. ذهن وی،گیرد. از نظر صورت می
 یزندگ طینشین کاملاً متأ ر از محساکنان مناطق حاشیه
و  یاخلاق اتینشین معمولاً خصوصآنهاس.، فرد حاشیه

جذب فساد،  یرو به آسان نیاز ا ،دارد یهای منحطارزش
و شرک. در  یگساریفسق و فجور، م .،ی، جرم و جنایبزهکار
) محمدی و شودمربوط به مواد مخدر می یهای مخففعالی.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
9 . Hieraskar 

با بزهکاری  ینشینشك حاشیهبی .(99: 9312حسین آقاجانی، 
اسدی، )بنیدارد یو ناگسستن كیای نزدو ارتکاب جرم رابطه

و دیگران،  جعفریمقدس؛ 9311محمدی و زارع، ؛ 9311
شهرها اغلب کلان یۀحاش بیان کرد که دیدر واقع با(. 9310
هایی مستعد برای بروز و ظهور انواع بزه و جرائم بشمار مکان

؛ 9311منش، شریع.؛ 9311گوهر، پور و پاک)حسینیروندمی
گسترش  ،قاچاق مواد مخدر افزایش. (9311و دیگران،  محمدی

نسب. ارتکاب اعمال  نی، همچنآن عیتوز ها و باندهایشبکه
 ریاز سا شیشهرها بکلان هیآمیز در حاشمجرمانه و خشون.

علل، کنترل  ریمناطق شهری اس. که عل. آن، در کنار سا
 روهاییو مناسب از سوی ن حیعدم نظارت صح ایو  فیضع

 .(223 :9310)کارگر و سرور، اس.  یتیو امن یانتظام
 
 
 
 
 

 نشین در شهرهاو مشخصات مناطق حاشیه هاویژگی. 1 جدول

 نشینهای نواحی حاشیه/ يا ويژگیمؤلفه شاخص

 فضایی

تر است. مناطق اش ملموسها است که به سبب چهره بیرونینشین؛ وجه کالبدي آناولین ویژگی بارز مناطق حاشیه

شهري اند. سیماي عمومی کالبدي را نشین از نظر کالبدي داراي تمایز ناهمگون و نامناسب با سایر مناطق حاشیه

دهد. در ساختار فیزیکی این هاي باریک و پر پیچ و خم و مسجد در کشورهاي مسلمان تشکیل میخانه، مغازه، کوچه

شود. کوچک بودن منازل، پایین بودن تراکم ساختمانی، عدم رعایت مناطق، سادگی و تکرار سیماي شهر مشاهده می
هاي این مناطق است. هاي فضاي زیست عمومی از دیگر ویژگیی و معماري و محدودیتضوابط شهرسازي، ساختمان

آهن و گورستان و ... شکل این مناطق در اراضی بایر شهري و اطراف تأسیسات و تجهیزاتی مانند فرودگاه، راه

 (۰2۳ :۰۸۳۱)هدایت، گیرندمی

 -کالبدي

 اقتصادي

اند. نداشتن نور کافی، هواي دوام و ارزان حتی دست دوم ساخته شدهبا مصالح کماکثر واحدهاي مسکونی این مناطق 

هاي این واحدهاست. این واحدها رو به ویرانی، فرسودگی و با تجهیزات ناقص ها از دیگر ویژگیباز و نمناک بودن اتاق
اند. درصد زیادي از انی احداث شدهدوام ساختمهاي قدیمی یا حاشیه شهر قرار داشته که با مواد و مصالح کمدر بافت

ترها هم معمولاً راغب به ادامه تحصیل نیستند. این مسئله باعث سواد بوده و جوانافراد بزرگسال  این مناطق بی

هاي رسمی جذب شوند. بخش بزرگی از نیروي انسانی ها در فراگیري مهارت و تخصص نتوانند در شغلشود تا آنمی

هاي این ر بوده و یا در مشاغل کارگري ساده، مشغول به کارند. تسلط فرهنگ فقر از ویژگیفعال این مناطق بیکا
 (۰ :۰۸۳2)شکویی، مناطق است

خدمات 

شهري و 
 بهداشتی

ها ها در گوشه و کنار کوچههاي سطحی در معابر، پراکنده شدن زبالههاي خانگی، تجمع آبدفع غیربهداشتی فاضلاب

ها و کمبود خدمات بهداشتی از نمادهاي بارز و متداول این مناطق است. این مناطق یا فاقد تجهیزات و خیابان

هاي مزاحم، نمناک بودن منازل و معابر؛ زیادي وجود دارد. وجود فعالیتهاي شهریست و یا در این زمینه نارسایی
کند که براي رهگذران مشمئز کننده است. عدم دسترسی به خدمات پایه و اساسی فضاي بدبو و متعفنی را ایجاد می

 (22 :۰۸۳2)حاتمی نژاد، نشین استیکی از مشخصات اصلی مناطق حاشیه

 -اجتماعی

 فرهنگی

 نشین عبارت است از:هاي اجتماعی مناطق حاشیهترین ویژگیبرخی از مهم

 دهد.ساکنین را به هم پیوند میالف( منافع مشترک 
 ها حاکم است.ب( الگوهاي مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادي ساکنین آن

 دهد.پ( تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجه با مسائل مشترک و افراد خارج از اجتماع خود بروز می

 اند.ت( خودشان نهادهاي خاص را پدید آورده

 (56 :۰۸۳۱دلیر، زاده)حسینکنندرا به خوبی کنترل می ث( یکدیگر

 9311مطالعات اسنادی پژوهشگر،  منبع:       

 



 111            9311پاییز ، 91)سری جدید(، پیاپی  3، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه 

های مرتبط با های مذکور و سایر پیشینهنتایج بررسی پیشینه
دهد که داخل و خارج نشان مینشینی در پدیده حاشیه

ترین عوامل ناامنی اجتماعی در شهرها نشینی از اصلیحاشیه
شهرها اس.. هر چند بر اساس مطالعه اسنادی؛ ویژه کلانبه

نشینی در کشورها و گیری حاشیههای مذکور شکلپیشینه
های متنوع و متفاوتی دارد؛ اما اکثر شهرهای مختلف عامل

فته مهاجرت را از عامل اصلی های صورت گرپژوهش
اند. پژوهش حاضر نیز نشینی دانسته و بر آن تأکید کردهحاشیه

نشینی و ا رات مخرب این با توجه به اهمی. موضوع حاشیه
های اجتماعی در نشینی را از منظر آسیبحاشیه هپدیده ، پدید

به تبع  امروزه زدیشهر شهر یزد بررسی کرده اس.. زیرا؛ 
از  یدر بعض ینینشهیحاش هدیگسترش شتابان شهرنشینی با پد

اس. به  شدهمواجه  یرامونیو مناطق پ میمحلات باف. قد
نسب. به  ،یفیمناطق از نظر ک نیدر ا یکه سطح زندگ ایگونه

متفاوت بوده و در سطح  زدی یمناطق و محلات شهر ریسا
فقر، نداشتن  ،یرکایچون ب یملقرار دارند. عوا ینییپا اریبس

 یعدم تعلق خاطر و وابستگ ،یاجتماع یانزوا مسکن استاندارد،
و گسترش  یاجتماع یهایها باعث بروز ناهنجاربه ارزش

در شهر  ینینشهیحاش ن،یشده اس.. بنابرا یشهر یهابیآس
 ختنیشهر موجب به هم ر یمایس رد یعلاوه بر ناهمگون زدی

تعارض، فقر و  ،یو گسترش بزهکار یتعادل و توازن فرهنگ
 ارتباط، نیدر هم اس.. شده یتیجمع و یاجتماع یناهمگون

های متيیرهای م  ر بر آسیب ییشناسا ؛حاضر قیهدف تحق
 لیو تحل هیو تجز در شهر یزد نشیناجتماعی در مناطق حاشیه

و  هاراهکار به منظور ارائه یاجتماع های م  ر بر امنی.شاخص
 .ی اس.اجتماع ارتقای امنی.سب جه. منا یاستراتژ

 

 کارداده ها و روش
آن  قیروش تحق و یکاربرد ،.یپژوهش از نظر ماهاین 
 یامنابع کتابخانه قیآن از طر یهاو داده یلیتحل-یفیتوص

اسناد  ،یسرشمار یهاطرح نترن.،یا ،یبردارشیشامل )ف
)پرسشنامه، مصاحبه(  فراهم  یدانی( و میزد یسازمان شهردار

به روش  ینظر یمبان یآوراس.. در پژوهش حاضر جمع دهش
بوده اس.. جامعه  ییبه صورت استقرا جینتا میو تعم یاسیق

ساکن در محلات کشتارگاه،  یشامل خانوارها قیتحق یآمار
آباد، فهادان، مهدی ه،ینصرآباد، کسنو ه،یسجاد رآباد،یام

. بر اساس اس. ی شهر یزددالشهدایآباد، چرخاب و سمریم
فرمول اصلاح شده کوکران تعداد نمونه لازم در محلات مورد 

بوده اس.. نمونه  212؛  درصد 01/0سطح خطای مطالعه با 
لازم به ذکر اس. با توجه به متفاوت بودن جمعی. هر محله، 

ها متناسب با جمعی. هر محله بوده انتخاب تعداد نمونه از محله
علاوه بر بر اسناد  و  ؛تجزیه و تحلیل این پژوهش دراس.. 

و تحلیل عقلایی استفاده شده  ادراک و مشاهدهاز ابزار مدارک، 
در این راستا، در بخش آمار استنباطی از آزمون کای اس.. 

، رگرسیون چند متيیره و تحلیل مسیر استفاده (X2)اسکویر 
روایی و پایایی از اعتبار صوری  هشده اس.. جه. محاسب

هایی که استفاده شده اس.. به همین منظور، اولاً سعی شد گویه
های تحقیقات پیشین سنجند را از گویهمتيیرهای تحقیق را می

اند، استفاده کرد که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شده
از ها برای متيیرهای جدید و یا برای انتخاب بهترین گویه

نظرات محققین و اساتید دیگر استفاده شود. در نهای.؛ 
پرسشنامه تدوین شده برای اساتید و متخصصان ارسال و از 

ها برای تصحیح پرسشنامه کمك گرفته شد. بدین نظرات آن
ترتیب، پرسشنامه این تحقیق از اعتبار محتوایی برخوردار اس.. 

رونباخ استفاده جه. سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز از آلفای ک
دس. آمد که بر اساس به 711/0شد و ضریب آن برابر با 

 مفروضات این آزمون، نشان از پایایی ابزار پژوهش دارد.
مورد مطالعه شهر یزد اس. که به لحاظ موقعی.  همحدود

جيرافیایی این شهر در شرق اصفهان و جنوب کویر لوت، با 
 39ض جيرافیایی دقیقه، و عر 22درجه و  12طول جيرافیایی 

 17دقیقه، در مرکز ایران قرار گرفته اس.. این شهر  21درجه و 
متر  9230کیلومتر مربع اس. و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 

اس.. بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
 121173خانوار و   911311؛ جمعی. شهر یزد، بالغ بر 9311

محدوده  91طقه شهری یزد نفر جمعی. بوده اس.. در من
نشین شکل گرفته و شش محدوده نیز در حال حاشیه
نشینی شهر های حاشیهدرصد محدوده 1/1گیری اس.. شکل

درصد روستای افزوده  1/21درصد روستاشهر،  7/1یزد، روستا؛ 
درصد  7/11درصد جزئی از شهر هستند.  20شده به شهر و 
زد در اطراف شهر و نشینی شهر یهای حاشیهاراضی محدوده

اند )مهندسین مشاور درصد در اراضی داخل شهر واقع 3/33
(. بر اساس اسناد، 211: 9311آمایشگران توسعه متوازن، 

مطالعات و اخبار؛ مناطق مورد مطالعۀ این پژوهش یعنی 
آباد، مهدی ه،ینصرآباد، کسنو ه،یسجاد رآباد،یشتارگاه، امک

از مهمترین محلات  دالشهدایخاب و سرآباد، چفهادان، مریم
 (.9نشین شهر یزد به شمار می روند. )نقشه حاشیه
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 های سکونتگاه های غیررسمی شهر یزدپهنه. 1شکل 

 

 جینتا رسیتف و شرح
های غیررسمی های اجتماعی ساکنین سکونتگاهبررسی ویژگی

درصد از ساکنین این  1/30دهد که شهر یزد نشان می
های استان یزد متولد شده اما به ها در سایر شهرستانسکونتگاه

علل مختلف ادامه تحصیل، اشتيال و روابط خانوادگی به یزد 
درصد  7/1ها اند. در بین ساکنین این سکونتگاهمهاجرت کرده

ا کردن شيل در شهر تابعی. افيانی داشته اند که اغلب برای پید
ط نامساعد های اخیر شرایاند. هر چند در سالاکن شدهیزد س

ب و کارها باعث ها و کم شدن کساقتصادی، افزایش هزینه
هنوز بخش  ها به کشورشان شده اس. اماموج بازگش. افيان

های غیررسمی شهر یزد را ای از ساکنین سکونتگاهعمده
 دهند.  ها تشکیل میافيان

های غیررسمی ی مدت اقام. ساکنین در سکونتگاهبررس
 21درصد سابقه سکون. بیش از  2/22دهد که نیز نشان می

اند که این افراد تح. تا یر روابط شيلی و کاری؛ سال داشته
اند و همین امر منجر به اقام. نسب. فامیلی با هم پیدا کرده

هیچگاه به ها شده اس.. این افراد اکثرا آنها در این سکونتگاه
های خانوادگی گردند، زیرا پیوندمحل اقام. قبلی خود برنمی

 منجر به مهاجرت تمام نزدیگان و اقوام آنان از سکونتگاه قبلی 

 
 شده اس..   به یزد

ها اغلب به دلایل مختلفی انجام از آنجایی که مهاجرت
درصد از مهاجرت  9/21دهد: ها نشان میشود؛ یافتهمی

های غیررسمی به هر یزد و ساکن در سکونتگاهمهاجرین به ش
درصد به عل. موقعی. شيلی همسر یا پدر  2/22عل. ازدواج، 

درصد نیز به عل. ورود به منزل جدید )جدایی  1/91خانواده و 
از خانه پدری یا پایان دوره مستأجری( انجام شده اس.. دوری 

از دیگر از خانواده، تحصیل بهتر فرزندان و دوران بازنشستگی 
ها را به خود مواردی اس. که هرکدام یك درصد پاسخ

 اختصاص داده اس..
های های اقتصادی ساکنین سکونتگاهبررسی ویژگی

درصد از  7/91دهد که غیررسمی در شهر یزد نشان می
پاسخگویان میزان بیکاری در بین سرپرستان خانوار در طول 

 یر أکه این مدت زمان تای اند، به گونهسال را زیاد اعلام نموده
مین مخارج أهای زیستی مانند تمنفی خود را بر سایر ویژگی

 خانوارها و کیفی. مسکن گذاشته اس.. 
های اجتماعی در عوامل م  ر بر آسیب هبه منظور مطالع

نشین شهر یزد  بین ده متيیر )مهاجرت، بیکاری، مناطق حاشیه
ر خانه، تحصیلات های قابل سکون. دکیفی. مسکن، تعداد اتاق
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پدر، تحصیلات مادر، درآمد پدر، درآمد فرزند، ارتباط افراد با 
های اجتماعی جداول یکدیگر و رعای. هنجارها( و آسیب

تقاطعی ایجاد و رابطه متيیرها بررسی شد. در این ارتباط نتایج 
آزمون آماری کی دو در مورد رابطه بین دو متيیر محل تولد و 

(. در بین افرادی Sig=  717/0نشده اس. ) میزان جرم معنادار
درصد آنان در محله تولد  1/12اند، که مرتکب جرائم شده
درصد آنان از محله تولد  1/37اند و تنها خودشان سکون. داشته

 (. 2خود نقل مکان کرده اند )جدول 
دهد که بررسی بین بیکاری و ارتکاب جرایم نیز نشان می

درصد آنان به  1/11اند، جرایم شدهدر بین افرادی که مرتکب 
 = Sigهای مربوط )میزان زیاد در طول سال بیکارند. آماره

0/015,  Vcramer = 0/177, 2 = 8/363 نیز این فرضیه )
 (.2کند)جدول را تأیید می

دهد بررسی بین کیفی. مسکن و ارتکاب جرایم نشان می
مورد  که انجام آزمون آماری کی دو و ضریب وی کرامر در

(. Sig=  009/0رابطه بین دو متيیر فوق معنادار شده اس. )
 = Vcramer = 0/239, 2همانگونه که در آماره ها )

( مشخص اس. در بین افرادی که مرتکب جرایم 15/568
درصد در منازل قدیمی و تخریبی زندگی  1/11اند، شده
 (.2کنند)جدول می

سکون. مسکن و های قابل همچنین بررسی بین تعداد اتاق
دو در دهد که انجام آزمون آماری کیارتکاب جرایم نشان می

مورد رابطه بین دو متيیر فوق معنادار نشده اس. 
(Sig=0/388)شود، در . همانگونه که در جدول مشاهده می

درصد درون  1/11اند، بین افرادی که مرتکب جرایم شده
ها و زایش تعداد اتاقکنند. افمی هایی که با دو اتاق زندگیخانه

 بزرگی مساح. منزل با میزان ارتکاب جرم ارتباطی ندارد. 
بین تحصیلات پدر و ارتکاب جرایم نشان از عدم  هرابط

گونه که در جدول (. همانSig=  211/0معناداری دارد )
اند، شود در بین افرادی که مرتکب جرایم نشدهمشاهده می

اند تحصیلات راهنمایی و متوسطهدرصد دارای پدرانی با  7/27
 یابد.درصد کاهش می 2/22و این نسب. در بین مجرمین به 

( نشان 2بررسی تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم در جدول )
 1/23اند، دهد که در بین افرادی که مرتکب جرایم نشدهمی

اند و این نسب. در اییدرصد دارای مادرانی با تحصیلات ابتد
های بررسی یابد. آمارهدرصد کاهش می 2/22بین مجرمین به 

شده در مورد رابطه بین دو متيیر فوق نیز معنادار نشده اس.  
(019/0  =Sig.) 

بررسی رابطه بین درآمد پدر و ارتکاب جرایم بر اساس 
 Sig = 0/012, Vcramer = 0/194, 2 = 8/818آماره های 

درصد  10اند، درآمد فرادی که مرتکب جرایم شدهدر بین ا
درصد  1/92هزار تومان در ماه بوده و تنها  910پدرانشان زیر 

هزار تومان و بیشتر در ماه  300آنان دارای پدران با درآمد 
اند. این در حالی اس. که این نسب. در بین سایرین به بوده

 (.2یابد)جدول درصد افزایش می 1/91
( نشان 2د فرزند و ارتکاب جرایم در جدول )بررسی درآم

اند، درصد افرادی که مرتکب جرایم شده 10دهد که درآمد می
هزار تومان در ماه بوده، در حالی که این نسب. در  910بالای 

یابد. انجام آزمون درصد افزایش می 1/17بین سایرین به 
شده آماری کی دو در مورد رابطه بین دو متيیر فوق معنادار ن

 (. Sig= 711/0اس. )
بررسی ارتباط افراد با یکدیگر و ارتکاب جرایم نشان 

دهد که انجام آزمون آماری کی دو در مورد رابطه بین می
گونه که (. همانSig=  990/0متيیر فوق معنادار نشده اس. )

شود؛ میزان ارتباط متوسط افرادی در جدول زیر مشاهده می
بیشتر از سایرین که مرتکب جرمی اند، که مرتکب جرایم شده

اند، اس. و این در حالی اس. که گروه اخیر بیشترین نشده
 درصد اس..  1/12میزان ارتباطش با دیگران در سطح پایین 

دهد رعای. هنجارها توسط افراد و ارتکاب جرایم نشان می
که آزمون کی دو در مورد رابطۀ بین دو متيیر فوق معنادار نشده 

(. همان گونه که در جدول مشاهده sig=  111/0اس. )
شود، ارتباطی بین میزان رعای. هنجارها توسط افراد و می

 (.2ارتکاب جرایم وجود ندارد )جدول 
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 های اجتماعیتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ارتکاب جرائم و شاخص. 2 جدول

 

 جمع پاسخگويان )مهاجرت(محل سكونت  ارتكاب جرم

جابجایی محله  محل تولد

 سکونت

مکانی غیر از 

 تولد

 درصد تعداد

 ۰۱۱ ۳ 6/۰2 26 6/52 بلی

 ۰۱۱ 2۰۱ ۳/۰2 ۰/2۳ 6۰ خیر

 ۰۱۱ 2۰۳ 7۳ 6۳ ۰۰2 جمع

 جمع میزان بیکاري در طول سال 

 درصد تعداد زیاد متوسط کم

 ۰۱۱ ۳ 5/66 ۰/۰۰ ۸/۸۸ بلی

 ۰۱۱ 26۳ 7/۰۳ 6/۰۳ ۰/57 خیر

 ۰۱۱ 25۳ 6۱ 7۳ ۰5۳ جمع

 جمع کیفیت مسکن ارتکاب جرم

 درصد تعداد تخریبی قدیمی سازنیمه نوساز

 ۰۱۱ ۳ ۸/۸۸ 2/22 ۰/۰۰ ۸/۸۸ بلی

 ۰۱۱ 25۸ 2/7 2۳ ۸۱ ۳/۸۳ خیر

 ۰۱۱ 2۳2 ۰7 ۳۸ ۳۱ ۰۱6 جمع

 جمع هاي قابل سکونتتعداد اتاق ارتکاب جرم

 درصد تعداد بیشتراتاق و ۸ اتاق 2 اتاق ۰

 ۰۱۱ ۳ ۸/۸۸ 5/66 ۰/۰۰ بلی

 ۰۱۱ 256 2/27 7۸ ۳/۸2 خیر

 ۰۱۱ 2۳7 5۳ ۰۰۳ ۳۳ جمع

 جمع تحصیلات پدر ارتکاب جرم

و دیپلم فوق و متوسطهراهنمایی  ابتدایی سوادبی

 بالاتر

 درصد تعداد

 ۰۱۱ ۳ ۱ 2/22 5/66 2/22 بلی

 ۰۱۱ 26۱ ۸/۳ ۳/7۳ 6/۸2 6/۰۰ خیر

 ۰۱۱ 26۳ ۳ ۰25 ۳2 ۸2 جمع

 جمع تحصیلات مادر ارتکاب جرم

و دیپلم فوق و متوسطهراهنمایی  ابتدایی سوادبی

 بالاتر

 درصد تعداد

 ۰۱۱ ۳ ۱ ۰/۰۰ 7/77 7/77 بلی

 ۰۱۱ 25۱ ۰/۸ 6/۸۳ 6/7۸ ۰6 خیر

 ۰۱۱ 25۳ ۳ ۰۱۰ ۰۰۳ 7۸ جمع

 جمع درآمد پدر 

 هزار تومان۸۱۱ هزار تومان۰6۰ـ۸۱۱ هزار تومان۰6۱زیر
 و بیشتر

 درصد تعداد

 ۰۱۱ ۳ 6/۰2 6/۸۳ 6۱ بلی

 ۰۱۱ 225 ۳/۰۳ ۸/5۳ ۳/۰2 خیر

 ۰۱۱ 2۸7 75 ۰66 ۸۸ جمع

 جمع درآمد فرزند 

 درصد تعدادهزار  ۰6۰ هزار تومان۰۱۰ـ۰6۱ هزار تومان۰۱۱زیر
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های م  ر بر امنی. اجتماعی به منظور شناسایی شاخص

های دو متيیره بهره گرفته نشین از تحلیلدر مناطق حاشیه
تر روابط بین متيیرهای شد. جه. دستیابی به تصویر دقیق

نشینی( بر متيیر وابسته متيیر مربوط به حاشیه 90مستقل )
شد. در های اجتماعی( جداول تقاطعی ارائه )ارتکاب به آسیب

این مبحث؛ از تحلیل رگرسیون به منظور تحلیل چند متيیره 
ی تحقیق استفاده گردید. بر اساس تحلیل رگرسیون هاداده

امکان بررسی تيییرات متيیر وابسته از طریق متيیرهای 
مستقل و تعیین سهم هریك از متيیرهای مستقل در تبیین 

اده از روش متيیر وابسته فراهم شد. با این منطق و با استف
(؛ متيیرهای Stepwise)به روش  گامبهگامرگرسیون چندگانه 

نشینی مستقل مورد نظر در پژوهش که ابعاد متفاوت حاشیه

بود در تبیین متيیر وابسته )امنی. اجتماعی در مناطق 
نشین( بررسی شد. روش گام به گام روشی اس. که در حاشیه

شوند و این عامله میترین متيیرها، یك به یك وارد مآن قوی
 01/0داری به کار تا زمانی ادامه دارد که خطای آزمون معنی

برسد. نتایج حاصل از روش فوق به منظور بررسی تأ یر ابعاد 
نشینی در تبیین متيیر وابسته )امنی. اجتماعی متفاوت حاشیه

نشین( در جدول زیر مشخص شد. از بین در مناطق حاشیه
نشینی(، تنها مستقل )ابعاد متفاوت حاشیهمتيیر  هابعاد چندگان

پنج متيیر اطمینان به همسایگان در محله، مراجعه پلیس به 
منزل پاسخگویان، مدت غیب. والدین از خانواده، همبستگی 
بین همسایگان برای رفع مشکل محله و ازدواج مجدد زوجین 

 (.3اند )جدول وارد معامله رگرسیون شده
 

 بینی متيیر وابسته )امنی. اجتماعی(عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چند متيیری برای پیش. 1 جدول

 خطای معیار ضريب تبیین تعديل شده ضريب تبیین ضريب همبستگی چندگانه مدل

۰ 52۰/۱ ۸۳6/۱ ۸۳۱/۱ - 

2 56۱/۱ 72۸/۱ 7۰2/۱ ۳۰۳۳۸/۱ 

۸ 5۳7/۱ 766/۱ 7۸۳/۱ ۳۱۰۰۳/۱ 

7 5۳۰/۱ 7۳۳/۱ 76۳/۱ 5۳۳۳۸/۱ 

6 ۳۱6/۱ 7۳۳/۱ 7۳2/۱ 5۳۱۱۱/۱ 

 9311های تحقیق، یافته منبع:    

 
در مرحله اول، متيیر اطمینان به همسایگان در محله وارد 
معادله شد و سایر متيیرها از مدل حذف شدند. ضریب 

 31داد که همبستگی این متيیر با متيیر احساس امنی. نشان
کند. در این خصوص درصد از تيییرات متيیر وابسته را تبیین می

 و بیشترتومان 

 ۰۱۱ 2 6۱ ۱ 6۱ بلی

 ۰۱۱ 7۱ 6/5۳ 6 6/2۳ خیر

 ۰۱۱ 72 2۳ 2 ۰2 جمع

 جمع ارتباط افراد با یکدیگر ارتکاب جرم

 درصد تعداد زیاد متوسط کم

 ۰۱۱ ۳ ۱ 5/66 7/77 بلی

 ۰۱۱ 256 2۱ 2/2۳ ۳/62 خیر

 ۰۱۱ 2۳7 6۸ ۳۳ ۰77 جمع

 جمع رعایت هنجارها ارتکاب جرم

 درصد تعداد زیاد متوسط کم

 ۰۱۱ ۳ 7/77 ۰/۰۰ 7/77 بلی

 ۰۱۱ 26۰ 7/7۳ 5/۳ 7۰ خیر

 ۰۱۱ 25۱ ۰2۳ 26 ۰۱۳ جمع
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دهد که به جه. پایین بودن اطمینان به مطالعات نشان می
همسایگان، شکل کالبدی واحدهای سکونتی و استفاده از 

سیمای محلات ها و اشکال متفاوت ها در فرمها و نردهحفاظ
 یر قرار گرفته اس.. متيیر مراجعه پلیس به منزل أتح. ت

پاسخگویان، در مرحله دوم وارد معادله شد که ضریب 
داد که این متيیر با متيیر همبستگی آن با متيیر وابسته نشان

کند. در درصد از تيییرات متيیر وابسته را تبیین می 2/29قبلی 
یرهای مدت غیب. والدین از مراحل سوم، چهارم و پنجم، متي

خانواده، همبستگی بین همسایگان برای رفع مشکل محله و 
ازدواج مجدد زوجین به ترتیب طی پنج مرحله وارد معادله 

شدند. در مرحله سوم، متيیر مدت غیب. والدین از خانواده به 
درصد  1/23همراه دو متيیر قبلی که وارد معادله شده بودند 

ی. را تبیین کرد. در مرحله چهارم، تيییرات احساس امن
همبستگی بین همسایگان برای مشکل محله به همراه چهار 

درصد متيیر وابسته را تبیین کرد و در آخرین  7/21متيیر قبلی 
مرحله، ازدواج مجدد زوجین به همراه تمام متيیرهای قبلی 

درصد واریانس متيیر وابسته را تبیین کرد و بقیه واریانس  2/27
ای مربوط اس. که در ین نشده به متيیرهای مستقل زمینهتبی

 (.2اند )جدول این مدل وارد نشده
 

 خروجی آزمون تحلیل واریانس. 1جدول 

 درجه آزادی مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 داریسطح معنی Fکمیت 

۰ 

 اثر رگرسیون

 باقی مانده

 کل

۰۸2/۸5 

5۱۳/6۳ 

۳7۰/۳۸ 

۰ 

۰۱5 

۰۱۳ 

۰۸2/۸5 

67۸/۱ 

- 

7۳7/55 ۱۱۱/۱ 

2 

 اثر رگرسیون

 باقی مانده

 کل

562/۸۳ 

۱۳۳/67 

۳7۰/۳۸ 

2 

۰۱6 

۰۱۳ 

۳25/۰۳ 

6۰6/۱ 

- 

7۳۳/۸۳ 

 
۱۱۱/۱ 

۸ 

 اثر رگرسیون

 باقی مانده

 کل

5۱۳/72 

۰۸7/6۰ 

۳7۰/۳۸ 

۸ 

۰۱7 

۰۱۳ 

2۱2/۰7 

7۳2/۱ 

- 

۳۳5/2۳ 

 
۱۱۱/۱ 

7 

 اثر رگرسیون

 باقی مانده

 کل

۳25/77 

۱۰6/7۳ 

۳7۰/۳۸ 

7 

۰۱۸ 

۰۱۳ 

۰۳۰/۰۰ 

7۳5/۱ 

- 

7۳۳/2۸ 

 
۱۱۱/۱ 

6 

 اثر رگرسیون

 باقی مانده

 کل

6۳5/75 

۰56/7۳ 

۳7۰/۳۸ 

6 

۰۱2 

۰۱۳ 

۸۰6/۳ 

752/۱ 

- 

۰76/2۱ ۱۱۱/۱ 

 9311های تحقیق، یافتهمنبع:   

 
اساس (، معادله نهایی رگرسیون بر 1براساس جدول )

 مقادیر به صورت زیر خواهد بود:
ان به اطمین ،-(-05111احساس امنی. اجتماعی )

پلیس به منزل مراجعه  ،(+75222همسایگان در محله )
-25712یب. والدین از خانواده )مدت غ ،(+35221پاسخگویان )

( 25210همبستگی بین همسایگان برای رفع مشکل محله ) ،(+

دله فوق بر این دلال. دارد که به ازدواج مجدد زوجین. معا ،+
ازای یك واحد افزایش در متيیر اطمینان به همسایگان در 

و به ازای یك واحد افزایش در متيیر  222/7محله، به مقدار 
در میزان  221/3پلیس به منزل، پاسخگویان به مقدار  همراجع

ت غیب. والدین . تيییر ایجاد می کند و متيیر مداحساس امنی
 اده با میزان احساس امنی. رابطه معکوس دارد. از خانو
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 های متيیرهای وارده بر مدل رگرسیونیآماره. 1 جدول

 

 مدل

  ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T 

 

Sig B  خطایB β 

 چه اندازه به همسایگان خود اطمینان دارید؟ 9
101/9 
107/0 

211/0 
072/0 

 
129/0 

271/1 
912/1 

000/0 
000/0 

2 
چه اندازه  به همسایگان خود اطمینان دارید؟ آیا تاکنون 

 پلیس به منزل شما مراجعه کرده اس.؟

011/0 
111/0 
101/0 

107/0 
072/0 
301/0 

 
171/0 
911/0 

917/0 
177/7 
192/2 

171/0 
000/0 
000/0 

3 
چه اندازه  به همسایگان خود اطمینان دارید؟ آیا تاکنون 

مدت غیب.   پلیس به منزل شما مراجعه کرده اس.؟
 پدر و مادر از خانواده

331/0 
111/0 
131/0 
297/0- 

109/0 
073/0 
302/0 
011/0 

 
170/0 
201/0 
971/0- 

113/0 
172/7 
712/2 
219/2- 

171/0 
000/0 
007/0 
091/0 

2 

چه اندازه  به همسایگان خود اطمینان دارید؟ آیا تاکنون 
مدت غیب.   پلیس به منزل شما مراجعه کرده اس.؟

پدر و مادر از خانواده، در محله شما چقدر همبستگی 
 برای رفع مشکل وجود دارد؟

101/0 
120/0 
190/0 
222/0- 
911/0- 

101/0 
072/0 
300/0 
011/0 
071/0 

 
113/0 
222/0 
911/0- 
913/0- 

002/9 
102/7 
037/3 
717/2- 
990/2- 

391/0 
000/0 
003/0 
007/0 
037/0 

1 

چه اندازه  به همسایگان خود اطمینان دارید؟ آیا تاکنون 
مدت غیب.   پلیس به منزل شما مراجعه کرده اس.؟

پدر و مادر خانواده از خانواده، در محله شما چقدر 
همبستگی برای رفع مشکل وجود دارد؟ آیا شما ازدواج 

 اید؟مجدد داشته

127/0- 
130/0 
111/0 
222/0- 
912/0- 

171/0 

130/0 
079/0 
211/0 
017/0 
072/0 
211/0 

 
120/0 
231/0 
911/0- 
912/0- 

929/0 

111/0- 
222/7 
221/3 
712/2- 
210/2- 

000/2 

192/0 
000/0 
002/0 
001/0 
270/0 
210/0 

 9311های تحقیق، یافته منبع:

 

 یریگجهینتبحث و 

های اجتماعی در مناطق آسیب  ر بر عوامل مبررسی 
روانی، نشین شهر یزد نشان داد که عوامل متعدد حاشیه

های اجتماعی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش آسیب
شدت این عوامل با توجه به  اند ودر این محلات نقش داشته

. با توجه به متفاوت بوده اس. های مکانی و زمانیموقعی.
در این پژوهش و  اعاتاطل یآورماهی. و روش مطالعه و جمع

اسناد، مدارک، ی مبناصورت گرفته بر  یهالیبر اساس تحل
بین مهاجرت،  شدمشخص  مشاهده، ادراک و تحلیل عقلی

های قابل سکون. در منزل، تحصیلات پدر، تحصیلات تعداد اتاق
مادر، میزان ارتباطات و رعای. هنجارها  و میزان ارتکاب به 

نشین شهر یزد رابطه های اجتماعی در محلات حاشیهآسیب
دهد: لیس. که نتایج نشان میمعناداری وجود ندارد. این در حا

بین بیکاری، کیفی. مسکن، درامد پدران، درآمد فرزند و میزان 
های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر ارتکاب به آسیب

های پژوهشی معناداری وجود دارد. به عبارتی؛ یافته هیزد رابط
عامل مورد بررسی در ارتکاب 90دهد که نشان می

نشین شهر یزد تنها عامل بیکاری، کیفی. جرم در مناطق حاشیه
پایین مسکن و درآمد پایین پدر و فرزند منجر به ایجاد جرم 
شده اس. و بین سایر عوامل و ارتکاب جرم رابطه معناداری 

 وجود نداشته اس.. 
های غیررسمی در تحلیل ساختار کالبدی محلات سکونتگاه

طح پایین درآمدی در بین دهد که سشهر یزد نشان می
گزینی آنها در فراسوی های مهاجر منجر به مکانخانواده

های مسکن در شود، چرا که هزینههای قانونی شهر میمحدوده
داخل محدوده قانونی شهر و اغلب در اکثر محلات واقع در این 
محدوده زیاد اس.. علاوه بر این، سطح پایین درآمدی منجر به 

های حلبی آبادی بی کیفی. و اغلب به شکلسکون. در مسکن 
شود که در محله حسن آباد یزد؛ بخش زیادی از این نوع نیز می

توان دید. این نتایج با نتایج مطالعات کمانداری ها را میسکون.
همسو و هم  (2091) بلیزیو هارم نویپو  (9313)و دیگران 

جه. اس.، چرا که آنان معتقد بودند شرایط اقتصادی نقش 
 های شهری دارد.بسیار مهمی در مکان گزینی افراد در محدوده

به  نانیاطمهای تحقیق نشان داد که همچنین، یافته 
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در مناطق  یاجتماع .یعامل م  ر بر امن نیمهمتر ،گانیهمسا
درصد  31 ییعامل به تنها نیبوده اس.. ا زدینشین شهر حاشیه

در منطقه را محاسبه و  یاجتماع .یمرتبط با امن راتییاز تي
چند  لیتحل جیبر اساس نتا به عبارتی دیگر، نموده اس..  نییتب

عامل )اطمینان  1از ن شده ییدرصد تب 27از  ؛ونیرگرس رهیمتي
به همسایگان در محله، مراجعه پلیس به منزل پاسخگویان، 
مدت غیب. والدین از خانواده، همبستگی بین همسایگان برای 

 ریرفع مشکل محله و ازدواج مجدد زوجین( در ارتباط با متي
 31با  ییبه تنها گانیبه همسا نانیعامل اطم ،یاجتماع .یامن

این نتایج با نتایج مطالعات  ده اس..بو املدرصد م  رترین ع
در بررسی و ارزیابی ابعاد اجتماعی  (9311)رضایی و دیگران 

در  (9311)شهر شیراز و عبدی و دیگران نشینی در کلانحاشیه
ی و مسئله نشینی شهرتبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه

 تعلق مکانی همسو بوده اس.. 

بر اساس نتایج، پیشنهادات ذیل به منظور بهبود برخی 
های غیررسمی در شهر یزد ارائه زا سکونتگاهنتایج آسیب

 شود:می
مهاجران از مناطق « کشش»و « رانش»کنترل و تعدیل 

 فرودس. به سوی فرادس.
 نشینانتوانمندسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاشیه

های غیررسمی توجه به تامین مسکن باکیفی. در سکونتگاه
 های کلان استانی و ملیها و سیاس.شهر یزد در برنامه

ها به منظور نوسازی واحدهای اجرای طرح تجمیع پلاک
های زیستی که امکان زیباسازی مسکونی در قالب مجتمع

 شود.ای نیز فراهم میهای محلهمحیط

های فنی برای ایجاد مشاغل آموزش فنون و مهارت
مناسب و دائمی در مناطق روستایی و کم برخوردار استان به 

 منظور جلوگیری از مهاجر به شهر یزد؛ 
سازی دسترسی به منابع اعتباری به ویژه برای آسان

 شاغلین در بخش غیررسمی؛ 
های خصوصی و دولتی در ساخ. جلب مشارک. بخش

های مربوط به آن به همراه قیم. و اعطای واممسکن ارزان
 ها؛ برقراری بیمه آن

 قیم.؛ های مسکن در ساخ. مسکن ارزانفعالسازی تعاونی
ای و کاریابی، راه اندازی مراکزی به منظور آموزش حرفه

 ارتقا بهداش.، سلام. و تنظیم خانواده
در پایان باید گف. عملیاتی کردن و اجرایی کردن این 

های ها و برنامههادات در گرو کارآمدتر کردن سیاس.پیشن
بخش مسکن، تسهیل شرایط احداث مسکن اجتماعی با کمك 

مدیری. شهری در ه بخش دولتی و خصوصی، همکاری مجموع
وسازهای قانونی و واگذاری تسهیلاتی برای افزایش ساخ.

نوسازی و بازسازی باف. قدیمی و همکاری افراد خیر و توانا 
 اس.. 

 

 منابع 
(. 9313یوسف )فرامرز و نصیری، بریمانی،  ،عیسیزاده، ابراهیم

های شهری و راهکارهای تعدیل نشینی؛ ناهنجاریحاشیه
(، 2)3، جيرافیا و توسعهآباد زاهدان. آن: موردشناسی؛ کریم

929-921. 

(. فرهنگ فقر، 9312تقی. )محمدو ایمان،  حبیباحمدی، 
نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه در میان جوانان حاشیه

جامعه شناسی . 9313حاشیه نشین ده پیاله شیراز در سال 
 .991-11(، 91)91، کاربردی

نشینی و (. بررسی رابطه حاشیه9311عبدالحمید )اسدی، بنی
-11(، 2)1 سیاسی، حقوق و فقه،مطالعات علوم بزهکاری. 

902. 

ری. بزهکاو (.حاشیه نشینی 9311) عبدالحمیداسدی، بنی

 .11-12(، 2)90، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

شناختی مسکن شهری در (. تحلیل جامعه9311پیران، پرویز )
 ایران؛ اسکان غیررسمی. دانشگاه پیام نور.

محمد بیرانوند، مریم و فتحیبیرانوندزاده،  ،سعیدگودرزی، تقوی
(. اسکان غیر رسمی چالشی فراروی مدیری. 9319)

شهری: نمونه موردی محله فلك الدین شهر خرم آباد. 
 .922-903(، 2)92، نگرش های نو در جيرافیای انسانی

ع (. تحلیل توزی9312حسین ) ،جمال و آقاجانی ،محمدی 
فضایی محل اسکان مجرمین درشهرمشهد با تأکید 

، پژوهشنامه جيرافیای انتظامیهای حاشیه نشین. برمحدوده

9312(،90.) 

معصومه و جمشیدی،  ،داودجمینی،  ،رضاعلیجمشیدی، 
بندی (. اسکان غیر رسمی، اولوی.9312رامین )چراغی، 

های هشپژوهای محله جعفرآباد شهر کرمانشاه. چالش
 .222-229(، 21)11، جيرافیای انسانی

ماهنامه (. اسکان غیررسمی در جهان. 9312نژاد، حسین )حاتمی
 .27-91(، 10)1، هاشهرداری

آبادی، حسینحاجیان ،حسینموسوی، محمد ،نژاد، حسینحاتمی
(. 9312رضا و یوسفی، وحید )زرافشان، محمد ،محمد

گیری اسکان غیررسمی )مطالعه موردی: بررسی علل شکل
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جيرافیا و مطالعات محله کوی زینبیه شهر پاکدش.(. 
 .11-73(، 21)7، محیطی

نشینی شهری و فرایند تحول (. حاشیه9319حاج یوسفی، علی )

 .22-92(، 22)3، هف. شهرآن )قبل از انقلاب اسلامی(. 

(. حاشیه نشینی: در جستجوی 9370کریم )دلیر، زادهحسین
(، 1)21-21، اقتصادی -اطلاعات سیاسی معنی و مفهوم. 

12-11. 

(. پدیده کوچه 9311علیرضا. )گوهر، محمد و پاکپور، حسینی
نشینی و تأ یر آن بر نظم و امنی. اجتماعی مطالعه موردی: 

نامه نظم و پژوهششهر یزد. نشینی زنان پدیده کوچه
 .921-993(، 2)1، امنی. انتظامی

 شاعر، فاطمه ،الدینی، علیشمس، بلاغی، رسول ،رضایی، میثم
(. ارزیابی و تحلیلی ابعاد اجتماعی 9311و ماندنی، سعدی )

محلات  شهرها )مطالعه موردی:نشینی در کلانحاشیه
-17(، 12)93، سرزمینجيرافیای نشین شهر شیراز(. حاشیه

71. 

نشینی بر (. بررسی تأ یر حاشیه9311منش، محمد رضا )شریع.
احساس امنی. اجتماعی شهروندان شهر جهرم در سال 

-22(، 2)9، دو فصلنامه مشارک. و توسعه اجتماعی. 9312

19. 

. تهران: جيرافیای اجتماعی شهرها(. 9311شکویی، حسین )

 د دانشگاهی.انتشارات جها

جيرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی (. 9312شکویی، حسین )
. تهران: انتشارات دفتر مرکزی جهاد اجتماعی شهر

 دانشگاهی.

های خودرو؛ گذار از سکونتگاه(. 9312شیخی، محمد )
شهرهای نشینی به الگویی از سکونتگاه پیرامون کلانحاشیه

. نشینی و اسکان غیررسمیحاشیهایران. در همایش 
نشینی و اسکان غیررسمی. تهران: دانشگاه همایش حاشیه

 .بخشیعلوم بهزیستی و توان

ای به نام اسکان غیررسمی (. مسئله9313صرافی، مظفر )
(، 11)1، ماهنامه شهرداری هاحلی به نام توانمندسازی. راه

33-31. 

 و بلاغی، حمیدرضا ،وار ی ،سعیدهم یدفر،  اعظم،صفرآبادی، 
ای (. رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه9311) رسول 

آباد یزد. شهری مورد شناسی: سکونتگاه غیر رسمی حسن

 (.91، )منطقه ای -جيرافیا و آمایش شهری 

(. بررسی احساس 9317علی )زاده، علیرضا و ترکیخواه، صنع.
کید أ ر بر آن، با ت نشین و عوامل مامنی. در مناطق حاشیه

. 9311نشین شهر بندرعباس در سال بر مناطق حاشیه
 .70-12(، 2)99، پژوهی و سیاستگذاریمطالعات آینده

(. 9311عطاالله. ) ،کرمیالدینتاج و عبدی، حمیدمستجابی 
نشینی شهری و تبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه

 .200-917(، 2، )انتظام اجتماعیمسئله تعلق مکانی. 

سجاد رضا و بدلی، صمدی،  ،سجادامیدوارفر،  ،رضاقادری، 
 یر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند أ(. تحلیل ت9317)

نشین و راهکارهای رویارویی با گیری مناطق حاشیهشکل
پژوهش در هنر و علوم کید بر توانمندسازی. أاین پدیده با ت

 .22-93(، 3)1، انسانی

(. ارتقای شهری و مشارک. اجتماعی. 9319کاتو، مایومی )
، هف. شهر .)فصلنامه عمران و بهسازی شهری، مترجم(

3(1 ،)901-991. 

. شهر، حاشیه و امنی.(. 9310کارگر، بهمن و سرور، رحیم )

 تهران: انتشارات سازمان جيرافیایی نیروهای مسلح.

کرمی، محمد و شاهنعم. ،رضایی، رضا ،کمانداری، محسن
(. بررسی نقش و تأ یر مهاجرت بر 9313خوشاب، علی )

نشینی و امنی. در شهرها مطالعه موردی: شهر حاشیه
، فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان رضویکرمان. 

1(21 ،)11-990. 

، فرشید نورمحمدی، عبدالرضا و گراوندی ،محمدی، اصير
نشینی بر امنی. اجتماعی  یر حاشیهأ(. بررسی ت9311)

مطالعه موردی شهر کرمانشاه. اولین همایش ملی 
پژوهی، علوم انسانی و امنی. اجتماعی. دفتر تحقیقات آینده

موسسه عدال.  -کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان
 گستر بارکه افلاک.

(. بررسی امنی. اجتماعی 9311) یممراصير و زارع، محمدی، 
تحقیقات جدید در علوم نشین شهری. در مناطق حاشینه

 .919-931(، 3)23، انسانی

اسحق و سیاهپوش، ارجمند ،حسنمحمدجعفری، مقدس
(. بررسی علل بزهکاری در 9310معصومه )مهر، محمدی

نشین شهر اندیمشك در ده میان جوانان مناطق حاشیه

 .12-21(، 1)29، توسعه اجتماعی(. 9310-9310سال اخیر)

(. تحلیل جامعه 9319اعظم )خصال، یعقوب و پاکموسوی، 
زن در توسعه و شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران. 
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