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حساس امنیت: مطالعه جوانان نشینی و احاشیه
 نشین شهر تبریزحاشیه

 
 1قاسمی اردهایی علی                      

  2رضا نوبخت                       
 

 چکیده
حساس انشین شهر تبریز و تأثیر آن بر هدف این مقاله مطالعه مسایل اجتماعی مناطق حاشیه

کارگیري روش هبا بنشینی و میزان احساس امنیت است. هاي مرتبط با حاشیهامنیت و سایر آسیب
هاي لهي محساله 30الی 15فرد  260نیاز از نامه محقق ساخته، اطالعات مورد پرسشپیمایش و 

نشین،  هاي حاشیهآوري گردید. در ارتباط با مسایل اجتماعی محلهنشین شهر تبریز جمعحاشیه
-آسیبلی از و مشروبات الک ربیکاري و فقر از مسایل اقتصادي مهم و نیز اعتیاد، فروش مواد مخد

دار باط معنیسایلی که با وضع اقتصادي افراد ارتهاي مورد مطالعه است. ماجتماعی مهم محله هاي
روابط  برداشته است. دنبال خود مسایل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دیگري را درداشته و به

از یک  نشین با این سبک زندگیشهر تبریز و آشنایی جوانان حاشیهاجتماعی حاکم در سطح کالن
یت و آداب و رسوم سنتی مبدأ از طرف دیگر، امننشین به هاي حاشیهبندي خانوادهطرف و پاي

س احسا گویانپاسخنشین را با مشکل مواجه ساخته است. اکثریت هاي حاشیهآرامش خانواده
اند. این هده و نیز احساس امنیت از لحاظ فرهنگی را در سطح پایین دانستاامنیت در محیط خانو

ق میزان احساس امنیت افراد در مناطسزایی در هدهد مسایل فرهنگی نقش بامر نشان می
دن امکانات نشین دارد. با توجه و رسیدگی بیشتر به بُعد فرهنگی احساس امنیت و فراهم کرحاشیه

هایی که عمومی، فرهنگ سراها، طراحی برنامه هايها؛ همانند کتابخانهفرهنگی بیشتر در محله
نیت خاطر جوانانی توان میزان اما القاء کند، میههاي جدید با بار مثبت فرهنگی را به خانوادهارزش

نسلی به وجود کنند را باال برده و از میزان تعارضات ارزشی بینهاي مذکور زندگی میکه در محله
 آمده بین جوانان و والدین پا به سن گذاشته کاست.
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 مقدمه و طرح مسئله. 1

و  ترین مسایل اجتماعی کشورهاي در حال توسعه، رشدبعد از جنگ دوم جهانی، یکی از مهم
ی و در ي شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. بدیهی است که رشد انفجاري شهرنشینتوسعه

 ه شهرهابروستاها هاي مداوم داخلی یعنی از ي حاشیه نشینی، برآیند مهاجرتپی آن رشد پدیده
نشین است که در ها و جوامع حاشیهست که بازتاب اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی آن رشد گروها

لبی آبادها نشینی، کپرنشینی و حنشینی، زاغهشهرها به اشکال گوناگون آلونکمناطق مختلف کالن
 وستاییري از جامعه اکند، مهاجرت طبقهکند. آنچه مطالعه این پدیده را بااهمیت میبروز می

ها این خصلت ست که از لحاظ سرمایه، تحصیالت و درآمد در سطح پایینی قرار دارند و با توجه بها
وجود ها براي از زندگی پذیر خواهند بود. عالوه بر این، گروه مهاجر شیوهدر محیط شهري آسیب

ست و ایالتی متفاوت ا ي رایج زندگی یعنی شهري، روستاییآورند که نسبت به سه شیوهمی
یت، شکل نشینی)، میزان اهم). در شیوه زندگی جدید (زندگی حاشیه64: 1370دلیر،زاده(حسین

ترین نهاد و چارچوب خاص خانواده نیز تغییر خواهد یافت. خانواده گروههاي مهاجر بعنوان اصلی
ود. تغییرات رینی بشمار میپذیر در پدیده و روند حاشیه نشهاي آسیباجتماعی پشتیبان، از کانون

ناامنی  هاي حاشیه نشین و عدم سازگاري با تغییرات سریع جامعه اکثریت شهري،کُند خانواده
عنوان مکان حافظ ارزشها هاعضاء در خانواده را به همراه خواهد داشت و در نتیجه امنیت خانواده ب

رد تهدید وان محل امن و آرامش فده به عناو تعلقات مشترك اعضاء به خطر افتاده و هویت خانو
و گاه  خواهد شد. فرد به دلیل تفاوت دریافتی خود از جامعه و خانواده، دچار سردرگمی شده

رهنگ در طی خانواده به عنوان ارزش و ف آنچهبیند. اگر هایش میخانواده را نقطه مقابل خواسته
، ناامنی و داشته و یا متضاد باشد ست تفاوتا زندگی پذیرفته است با آنچه در جامعه حاضر جاري

بدأ که منشین با حفظ فرهنگ هاي حاشیهاضطراب در افراد جامعه به وجود خواهد آمد. خانواده
ده اخانو قابل حل در فرهنگ کالن شهري جدید (مقصد) نیست، افراد را دچار تعارض کرده و ارزش

 دهد. را در مقابل ارزش جامعه قرار می
در آمریکا  نشینی که مرتبط با مسائل قرن بیستم و رشد شهرهایی مانند شیکاگوبروز مسئله حاشیه

، فیالکوفویژه شهر شیکاگو آغاز شد (ههایی از سایر نقاط جهان به آمریکا و بباشد، با مهاجرتمی
ي جمعیتی ترین مسئلهترین و اساسینشینی به بنیاديامروزه مهاجرت و به تبع آن حاشیه ).1383
شده است. این امر به خصوص در کشورهاي جهان سوم تبدیل به یک معضل اجتماعی  تبدیل

خصوص در ههاي مختلف بمحققان در حوزه ).1388راد، اردهایی و حسینیشده است (قاسمی
دیده بر پنشینی یا تأثیر این ترین تمرکز خود را بر عوامل پدیدآورنده حاشیهداخل کشور، بیش

روهی این اند و در مطالعات انجام شده، توجه کمی به مسایل درون گهادهجامعه اکثریت شهري ن
 زیرگروه جمعیتی شده است. 

نشینی در ایران ریشه در توسعه برون زا و رشد بسیار سریع شهرنشینی دارد، گیري حاشیهشکل
ادي و آغاز گسترش ارتباط اقتص 1300که آغاز آن به طور تقریبی مقارن است با سالهاي آغازین 
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هایی که در هاي تولید و به دنبال آن دگرگونیسرمایه داري که موجب ایجاد تحوالتی در شیوه

شهرهایی چند در کشور، به عنوان محل تمرکز همه شبکه شهري و روستاها شده و نهایتاً کالن
). اوج این 1373؛ پارسا پژوه،1377هاي صنعتی جدید ایجاد کرد (حسامیان و همکاران،فعالیت

گردد که نتیجه آن مهاجرتهاي عظیم روستاییان به بر می 1355تا  1335هاي حرکت به سال
نشینی است، براي شهرهایی که درگیر با مسئله حاشیهشهرها بود. تبریز به عنوان یکی از کالن

میلیون نفري در شمال غرب  5/1ی حدود شهر تبریز با جمعیتاین مطالعه انتخاب شده است. کالن
ي را به خود اختصاص بیشترنشین و آلونک نشین به نسبت جمعیت خود جمعیت حاشیه کشور،

هاي اخیر در نشینی در سالهاي محلی، روند حاشیهبا وجود اقدامات بازدارنده و کنترلداده است. 
اشتغال افراد این شهر نه تنها مهار نشده بلکه گاهی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. 

در مشاغل غیررسمی و کاذب، وجود ساخت و سازهاي غیرمجاز، عدم توانایی  نشینحاشیه
ها براي ارائه خدمات مناسب در این مناطق بر کل سیستم شهر، افزایش جرم و انحرافات شهرداري

نشینی بر روي ساکنان این مناطق و کل شهر در این مناطق از جمله آثار مخرب و مضر حاشیه
نشینی در این شهر و توجه به آثار رسد پرداختن به مساله حاشیهمی است. از این رو، به نظر

  یابد.ویژه بر ساکنان این مناطق، ضرورت میهنامطلوب آن ب
ان تخصص، اند که داراي خانواده گسترده بوده و فقدنشینان افرادياز دیدگاه اجتماعی، حاشیه

ست. ا هاهاي بارز آننیاز، از مشخصهمین معیشت مورد أسوادي و میزان درآمد ناکافی جهت تکم
ماعی هموار هاي اجتتواند راه را براي زایش انواع ناهنجاريبی هیچ تردیدي هر یک از عوامل می

ر این میان، نموده و لزوم نگاه جدي به معضالت این قشر آسیب پذیر را غیرقابل انکار  نماید. د
آور زندگی در هاي سرساماین قشر با هزینهنبود تمکن مالی مناسب و عدم تناسب میزان درآمد 

ت درآمدي، شهرها، حاشیه نشینان را وادار می سازد تا به علت فقدان حداقل فاکتورهاي ثابکالن
فراوانی  ها بپردازند که این خود سرآغاز مشکالتاي و سکونت در آنهاي حاشیهبه ایجاد شهرك

عنوان خانواده به). 2: 1385است (موسویان، در تمامی حوزه ها و خصوصاً حوزه مدیریت شهري 
ایش را مین امنیت اعضأگیرد، وظیفه اجتماعی کردن و تاولین کانونی که فرد  درآن قرار می

ایش، نقش بسزایی برعهده دارد. بنابرین، خانواده با روش تربیتی و تعامل و روابط درونی خود با اعض
عنوان ارزش و به دارد. بر این اساس، اگر آنچه خانواده در ایجاد آرامش و امنیت و یا ناامنی افراد

ست تفاوت داشته ا فرهنگ در طی زندگی پذیرفته است با آنچه در جامعه و اجتماع حاضر جاري
-خانواده ).1387(حبی،  وجود خواهد آمدو یا متضاد باشد، ناامنی و اضطراب در اعضاي جامعه به

را  شهري نیست)، افرادمبدأ (که قابل حل در فرهنگ کالننشین با داشتن فرهنگ هاي حاشیه
مسایل العه، دهد. در این مطکند و ارزش خانواده را در مقابل ارزش جامعه قرار میدچار تعارض می

ورد بررسی منشین شهر تبریز  نشین با تمرکز بر مفهوم امنیت در مناطق حاشیههاي حاشیهخانواده
 گیرد. قرار می
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 هاي نظري و تجربی. زمینه2

در این مطالعه باتوجه به عوامل موثر در احساس امنیت همانند فرهنگ پدرساالري در خانواده، 
ها و مطالعاتی در این فقر فرهنگی ، فقر اقتصادي در خانواده و تعارض خانواده و جامعه، به نظریه

ضمن بررسی پدیده  ،1در روند سازگاري مهاجران در شهر، جان ترنرگردد. زمینه اشاره می
ست، به این نتیجه رسیده است ا ها که بارزترین حاصل مهاجرت به شهرهانشینی در شهرحاشیه

هاي هنجار از آرزوها و اولویتهاي باند، بلکه دامنهنشین نه تنها کامالً سازمان یافتهکه جوامع حاشیه
هاي چگونگی تغییر این اولویت درحال تغییر خانوادگی را نیز دارا هستند. وي براي نشان دادن

شوند، متعارض، به هنگامی که خانوارهاي کم درآمد با اطمینان بیشتر در اقتصاد شهري تثبیت می
اي تدوین کرد. برمبناي این الگو در اولین مرحله (مرحله تازه واردان)، دسترسی به الگوي ساده

کند. زمانی که درآمد دایمی کفایت میترین هدف است و هرگونه سرپناه دم دست کار موقتی مهم
و منظم و مطمئن حاصل شد، هدف اصلی تحکیم موقعیت فرد به وسیله تامین مالکیت قانونی 
مسکن در شهر است.  باالخره زمانی که سکونت قانونی تامین شد، از طریق توسعه دسترسی به 

نظریه جان ترنر و دیگر محققان شود. هایی به ارتقاي شیوه زندگی داده میسایر امکانات، اولویت
نشینی و گسترش شهري، گوشه اي از زندگی حاشیه نشینی را پوشش در مورد مساله حاشیه

شود از مهاجران روستایی تشکیل می نشینی که غالباًهاي گوناگون زندگی حاشیهدهد. چهرهمی
ع به سه مفهوم اشاره ) در ارتباط با این موضو22-70: 1387گیدنز ( ).64و  65: 1381(جمالی، 

احساس امنیت عبارت صمیمیت و امنیت،  ج) اضطراب و امنیت.  ب) دارد : الف) اعتماد و امنیت،
کند است از احساس آزادي نسبی از خطر، این احساس وضع خوشایندي را در مردمان ایجاد می

منیت پدیده ). احساس ا1382که فرد در آن داراي آرامش روحی و جسمی می گردد (رجبی پور، 
هاي ست که داراي ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربها اجتماعی ـشناختی روان

هاي ست و افراد مختلف به صورتا مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی
بعدي و در ارتباط شناسی، احساس امنیت سازه چند کنند. به لحاظ روشگوناگون آن را تجربه می

هاي متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قابل با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه
 ست.ا گیريسنجش و اندازه

هاي ها و گروهوقتی به بررسی احساس امنیت اجتماعی پرداخته می شود، باید به تفاوت سازمان
د متقابل و مشترك شان توجه داشت. چرا که اجتماعی به لحاظ نوع روابط شان و کیفیت پیون

احساس امنیت اجتماعی مستقیماً به حفظ پیوندهاي متقابل مشترك در واحد اجتماعی مربوط 
است. از این رو براي درك میزان برخورداري واحد اجتماعی از امنیت باید به نوع روابط و ماهیت 

گونگی روابط نخستین یا ثانویه از ها را برحسب چتعلقات مشترك اعضاء توجه داشت و گروه
ي شهرها ي خود در حاشیهیکدیگر تفکیک نمود. مهاجران روستایی با فرهنگ و آداب و رسوم ویژه

ها و راه و رسم متفاوتی از آنها دارند، در شوند. حال آنکه ناگزیرند با شهر که ویژگیساکن می
                                                 
1. John Turner 
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در خود حل کنند و نه فرهنگ روستایی  توانند فرهنگ روستایی راارتباط باشند. نه شهرها می

ي جدید را دارد. در این جاست که مسئله تعارض جامعه توانایی برخورد صحیح با فرهنگ و شیوه
آید. حاشیه نشینان باتوجه به تفاوت فرهنگی نسبت به جامعه شهري، در مواجه و خانواده پیش می

مانند. پائین بودن سطح د ناتوان میروستایی جدیـ  با مشکالت پیش آمده در محیط شبه شهري
ي تربیت و برخورد با فرزندان، در تشدید تحصیالت والدین، حاکم بودن روحیه پدرساالري در نحوه

هاي تواند مؤثر باشد. با از دست رفتن تدریجی ارزشنشین میناامنی محیط خانواده مناطق حاشیه
ضعیف گذاشته و ناامنی تدریجی در آن رخ می ها، کارکردهاي آن رو به تنهادي این نوع خانواده

گري، هایی چون فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، فرار دختران، تکديدهد. این ناامنی، آسیب
 اعتیاد و خشونت خانوادگی را در پی خواهد داشت. 

ده اي خانواتوان نتیجه گرفت که در بیشتر موارد انتظارات جامعه و اعضطبق موارد مطرح شده، می
است که  ها و استعدادهاي وي تعارض داشته باشد. در این موقعیتاز فرد ممکن است با توانایی

خالصی  خواهند می بیند و جهتفرد تحت فشار قرار گرفته و خود را مقابل آنچه اطرافیان می
د ر و نابوکند. حتی تالشی که شاید نتایجی به مراتب بدتیافتن از این وضعیت هرگونه تالشی می

ه ناامنی و سقوط اطرافیان از فرزندان ممکن است ب بیشترتر داشته باشد. بنابراین، انتظارات کننده
لدین (که جوانان چنین، اعتقاد به قدیمی بودن اعتقادات و افکار واهاي نافرجام بیانجامد. همبه راه

ین والدین بو تعارض  دیروز بوده و محدودکننده زندگی جوانان امروز هستند)، باعث ایجاد ناامنی
 گذارد. اساس تنها میهویت و بیو فرزندان گردیده و جوانان را در جهانی بی

، با "ونتامنیت اجتماعی و محل سک"یی با عنوان ) در مطالعه87:  1385ساروخانی و نویدنیا (
خورداري بري امنیت اجتماعی خانواده پرداخته و میزان بر متغیر محل سکونت به مطالعه تأکید

بررسی امنیت  اند. در اینخانواده ها در شرایط فعلی از امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده
نیت اجتماعی عنوان ابعادي از امجانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی، امنیت اخالقی به

گرفته است.  قایسه قراري سکونت مورد مخانواده برآورد گردید و تفاوت این ابعاد به لحاظ منطقه
داري دارد. دهد که محل سکونت بر امنیت اجتماعی خانواده اثرات مؤثر و معنییافته ها نشان می

 تأثیرود همچنین برخورداري خانواده از امنیت جانی، مالی، شغلی، عاطفی، اخالقی  به نوبه خ
ا نشان رمنیت در اجتماع زیادي بر امنیت اجتماعی به عنوان شاخص ترکیبی از سطوح گوناگون ا

حل ماي، جمعی و ترکیبی دارد و متناسب با می دهد. امنیت اجتماعی خصلتی تفاضلی، شبکه
                                                                                                              ها دستخوش تغییر می شوند.                          سکونت خانوارها، این ویژگی

نشینی و گرایش به رفتار فرهنگ فقر، حاشیه") تحقیقی با عنوان 1384احمدي و ایمان (
اند. پژوهشی با روش پیمایشی ، در میان جوانان حاشیه نشین ده پیاله شیراز انجام داده"بزهکارانه

شناختی، اقتصادي و هاي جمعیتکه با شیوه خود گزارشی اطالعات مورد نیاز در مورد ویژگی
کارانه را جمع آوري و گرایش جوانان به رفتار بزه اجتماعی پاسخگویان، مولفه هاي فرهنگ فقر

 99داري با احتمال معنی هاي حاصل از تحلیل پراکنش دوسویه بیانگر رابطهنموده است. یافته
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پس انداز، احساس  به درصد بین حاشیه نشینی و مولفه هاي فرهنگ فقر نظیر عدم تمایل

هاي نشینی و مولفهسرشکستگی و میل به انزوا و کمبود حمایت خانواده و نیز تعامل بین حاشیه
کارانه جوانان است. این مطالعه نشان می دهد که ناامنی خانواده بزه فرهنگ فقر در رابطه با رفتار

نشین است که از مناطق حاشیهگریزي جوانان تابعی ارتباط مستقیم با محل سکونت دارد. قانون
 کند.فقر فرهنگی حاکم بر این مناطق این ناامنی را تشدید می

 
 . روش تحقیق3

ردآوري گي ساختمند طریق مصاحبه تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام گرفته و اطالعات الزم از
-حاشیه جمعیت، )1388نشینان تبریز، حاشیه ساماندهی براساس نتایج تحقیقی (ستادشده است. 

ل سطح شهر را شام چهارمیک شود که حدودهزار نفر برآورد می 400نشین شهر تبریز حدود 
 آباد،آباد، داداشآباد، خلیلهاي منبع، سیالب، یوسفانتهاي محلهمنطقه شهر تبریز ( 13شود. می

ز تجمع مراک، طالقانی، الله، امامیه و آخماقیه) از جمله کشتارگاه، عباسی، ماراالن، حافظ
شود. به دلیل هکتار از شهر تبریز را شامل می 3000تا  2500نشینان است که در حدود حاشیه

ا نشین محدود شده است. بگستردگی موضوع و میدانی بودن آن، تحقیق به چند محله حاشیه
هاي خانوادهاله س 30الی 15توجه به اهداف مورد نظر در مطالعه، جامعه آماري این مطالعه را  افراد 

قیق و هاي جامعه آماري، اهداف تحدهد. با توجه به ویژگینشین شهر تبریز تشکیل میحاشیه
استفاده از  اي و باگیري سهمیهجوان به روش نمونه 260افراد در دسترس، اطالعات الزم از تعداد

 امنی وآوري گردید. مفاهیم اصلی تحقیق دو مفهوم احساس نانامه محقق ساخته جمعپرسش
جامعه، پدر  عوامل احساس ناامنی است. عوامل ناامنی عبارتند از فقر فرهنگی، تعارض خانواده با

 گردد:ساالري (ساختار سنتی خانواده) و میزان درآمد که در ذیل تعریف می
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 تعاریف  مفاهیم
ازهاي عدم امنیت مالی و یا فرهنگی در خانواده که در اثر عدم تأمین نی ناامنی

 مادي و روحی بوجود می آید. 
تعارض جامعه و 

 خانواده
در این تحقیق بیشتر تعارض فرهنگی مهاجران روستایی ساکن در 
حاشیه با فرهنگهاي و شیوه زندگی شهري مد نظر است. که ارزشهاي 

 تهدید می شود.خانواده از سوي جامعه 
ر حکومت مطلق پدر و جنس مذکر در خانواده که تصمیم پدر و یا براد پدر ساالري

د بردار مرد باشحرف اول را می زند و زن همیشه باید مطیع و فرمان
 برادر حق تنبیه و امر ونهی برخواهررا دارد. چنانچه

 بی ارزش قدیمی.کم سوادي و بی سوادي، اعتقاد به برخی هنجارهاي  فقر فرهنگی
 

چنین به منظور نظر و هم هاي نظري و مطالعات پیشین، مفاهیم موردنظر گرفتن زمینه با در
تکنیک تحلیل عاملی  1هاي اصلیهاي تشکل دهنده مفاهیم، از روش تحلیل مؤلفهکاهش گویه

، از 2شوندمیهایی که روي یک عامل بار حداقل رساندن تعداد گویهاستفاده شده است. براي به
طریق آلفاي کرونباخ سنجیده شده  متغیرها نیز از 4پایاییاستفاده شده است.  3چرخش واریماکس

ها، بار عاملی و آلفاي کرونباخ مفاهیم امنیت، مسایل فرهنگی، تعارض خانواده و جامعه است. گویه
دست آمده از هب  KMOآورده شده است. 2و  1شماره  هايو ساختار سنتی خانواده در جدول

ها (همبستگی دهد که داده) و سایر مفاهیم نشان می85/0تحلیل عاملی براي مفهوم امنیت (
هم براي  5چنین، مقدار آزمون بارتلتزها) براي تحلیل عاملی مناسب هستند. همموجود بین داده
 دار شده است.) و هم سایر مفاهیم معنی4/452مفهوم امنیت (

                                                 
1. Principal Components Analysis 
2. Loading 
3. Varimax Rotation 
4. Reliability 
5. Bartlett’s test 
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 بار عاملی و مقدار آلفاي مفهوم امنیت به تفکیک ابعادها، : گویه)1( جدول

 
 گویه ها:

 بار عاملی ابعاد:
 امنیت کل امنیت خانواده امنیت فرهنگی امنیت اقتصادي

 0,846 - 0,857 - اعتیاد
فروش مواد 

 مخدر
- 0,861 - 0,840 

 0,572 0,582 - - دزدي و سرقت
 0,557 - 0,590 - فحشا

 0,719 0,853 - - دعوا و درگیري
 0,768 0,898 - - ولگردي
فروش 

مشروبات 
 الکلی

- 0,866 - 0,808 

 0,466 - - 0,830 بیکاري
 0,612 - - 0,851 فقر

مقادیر آلفاي 
 کرونباخ

0,69 0,85 0,73 0,89 

     
 

ه و مفاهیم فقرفرهنگی، تعارض فرد و خانواد kmoها، بار عاملی، آلفا، بارتلتز و گویه ):2جدول (
 پدرساالري

 ها:آزمون بار عاملی: گویه ها: مفاهیم:
 

مسایل 
 فرهنگی

  0,69 میزان ازدواج تحمیلی
Kmo test= 0.64 

Bartlett,s test= 36.8* 
Alpha=0.61 

 0,84 تمایل والدین به ازدواج زود فرزندان
 0,70 دخترانموافقت والدین با ادامه تحصیل 

 
تعارض 

خانواده و 
 جامعه 

  0,75 میزان سازگاري رفتار فرد با خانواده
Kmo test= 0.73 

Bartlett,s test=100.5* 
Alpha=0.73 

 

میزان درنظرگرفتن سطح خانواده در 
 یابیدوست

0,71 

میزان سازگاري رفتار فرد با معیارهاي 
 خانواده

0,76 

 0,76 تیپ و ظاهر فردمیزان رضایت والدین از 
 

ساختارسنتی 
 خانواده

 Kmo test= 0.50 0,87 میزان کنترل اعضاي خانواده توسط پدر
Bartlett,s test=40.51* 

Alpha=0.71 0,89 میزان نفوذ پدر در امورات روزمره زندگی 

 P> 001/0داري در سطح . معنی  *
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 پاسخگویاناي هاي جمعیتی و زمینه. ویژگی4

در این پژوهش سعی بر این بوده است که زنان نیز به عنوان بخشی از نمونه در مناطق حاشیه 
بیان کننده  3گاه آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد. جدول دنشین انتخاب شده و موضوع امنیت از دی

دهند که در مناطق حاشیه نشین درصد از جمعیت نمونه را زنانی تشکیل می 42است که این 
دهد که درصد افراد بی سواد در نمونه زندگی می کنند. اندازه گیري متغیر تحصیالت نشان می

 42,9خود اختصاص داده است (صفر بوده و تحصیالت در مقطع متوسطه درصد قابل توجهی را به
چون درآمد این افراد نسبت توان به متغیرهاي هممه تحصیل در مقاطع باالتر را میدرصد). عدم ادا
تر از یک میلیون تومان هاي جمعیت نمونه درآمدي پاییندرصد از خانواده 75داد که حدود 

 3توان در جدول شمارهاي افراد مورد بررسی را میهاي جمعیتی و زمینهاند. سایر ویژگیداشته
 .مالحظه نمود

 
 اي تحقیق(%): توزیع نسبی پاسخگویان بر اساس متغیرهاي زمینه)3( جدول

 

 درصد سطح بندي متغیر ها متغیر ها درصد سطح بندي متغیر ها متغیر ها
 

 جنس
 مرد
 زن

 اظهار نشده

57,2 
42 
0,8 

 
 سن

20-15 
25-21 
30-26 

 اظهار نشده

38,7 
27,7 
32,8 
0,8  

 درآمد
(هزار 

 تومان)
 

 500زیر 
1000-500 
 1000باالي 

 اظهار نشده

30,4 
44,4 
21,8 
3,4 

 
 وضعیت مسکن

 ملکی
 استیجاري

 اظهار نشده

86,6 
10,1 
3,4 

 
 
 

 تحصیالت

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

0,0 
7,6 

13,4 
42,9 
15,1 
19,3 
0,8 
0,8 

 
 
 

 تحصیالت پدر

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

47,9 
26,1 

16 
5 

2,5 
0,8 
0,0 
1,7 

 
 
 

تحصیالت 
 مادر

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

66,4 
18,5 
8,4 
1,7 
1,7 
1,7 
0,0 
1,7 

 
 

 شغل پاسخگو

 بیکار
 شاغل

 محصل
 اظهار نشده

49,6 
32,8 
15,1 
2,5 

 
 شغل

 پدر 

 بیکار
 شاغل

 بازنشسته
 اظهار نشده

10,1 
68,1 
11,8 
10,1 

 
 شغل
 مادر

 

 بیکار
 شاغل

 اظهار نشده

90,6 
6,8 
1,7 
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 برحسب وضعیت اشتغال و به تفکیک سن و جنس (%) گویانپاسخ: توزیع نسبی )4( جدول

 وضعیت 
 اشتغال

 جنس سن
 مرد زن

 
 بیکار

 
 

20-15 31,9 45,5 
25-21 25,5 45,5 
30-26 42,6 9,1 

 50 78 تعداد کل
 

 شاغل
 
 

20-15 33,3 21,2 
25-21 16,7 36,4 
30-26 50 42,4 

 81 11 تعداد کل
 

 محصل ودانشجو
 
 

20-15 100 66,7 
25-21 0 33,3 
30-26 0 0 

 17 19 تعداد کل
 

ان است و از دو برابر مرد بیشتر، درصد زنان بیکار 4هاي مندرج در جدول شمارهبراساس یافته
توزیع  هاي سنی مورد نظر بخصوص گروه اول و سوم در سطح باالیی است.درصد بیکاري در گروه

ر گروه درصد از مردان شاغل د 42,4دهنده این است که نسبی جمعیت بر اساس افراد شاغل نشان
ترین میزان به گروه سنی اول اختصاص دارد. محصل و دانشجو ند و کمساله قرار دار 26-30سنی 

کاري، ثیر داشته باشد. کارگري ساده، گچأند در این نتیجه ته می تواسال 15-20بودن گروه سنی 
ین یشترببافی و آرایشگري، به ترتیب سازي، مکانیک، فروشندگی، قالیرانندگی، کارمندي، قاب

 شاغل بوده است. گویانپاسخهاي اخصاص یافته به شغل
 

 مقصدعوامل مؤثر در انتخاب . محل تولد (پدر خانوار)، علل مهاجرت و 5
ي افراد بیشتر شهرهاي اطراف تبریز (که اند که اصالت تبریزي دارند و بقیهاعالم کرده %15حدود 

شود که اند. مالحظه میآمده است) را محل تولد پدر خود اعالم کرده 5نام آنها در جدول شماره
بیشتر مهاجران حاشیه نشین از منطقه ارسباران (اهر، کلیبر و هوراند) به تبریز مهاجرت نموده 

، 2و  1در نمودارهاي شماره از فرهنگ و فضاي عمومی ارسباران خواهند بود.  متأثراند و بنابراین 
است. مهاجرت، مشخص شده  مقصدعوامل موثر در مهاجرت و انتخاب محله زندگی به عنوان 

درصد از افراد به دلیل یافتن شغل بهتر به شهر تبریز مهاجرت کرده و در  38,7، 1براساس نمودار
اند. استفاده از امکانات آموزشی و رفاهی بهتر، افزایش درآمد از هاي حاشیه شهر ساکن شدهمحله
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، نزدیکی به اقوام 2اند. در نمودار شماره اند که در اولویت هاي بعدي مهاجران قرار گرفتهعواملی

ترین عوامل درصد) مهم 34,5و  45,4ن ( به ترتیب بهاي مسک  و خویشان و پایین بودن اجاره و
 بوده است. مقصد نشینانتخاب محله حاشیه رد
 

 بر حسب شهرستان محل تولد پدر گویانپاسختوزیع فراوانی ): 5( جدول

        
اي شهر تبریز است یافتن شغل و افزایش درآمد از عوامل موثر در مهاجرت افراد به مناطق حاشیه

گردد که آیا وضعیت اقتصادي پاسخگویان بعد از مهاجرت ). حال این سوال مطرح می1(نمودار
از پاسخگویان معتقدند که وضعیت  %50باالي  ، 6 هاي جدولتغییر یافته است یا نه؟ براساس داده

معتقدند که تغییري  %24معتقدند که بدتر و  %25شان پس از مهاجرت بهتر شده است، اقتصادي
چنین، افرادي شود. همهاي مهاجرت مشاهده مینکرده است. این وضعیت در هرسه دامنه از سال

دیدگاه بهتري به وضعیت اقتصادي خود  شان گذشته است،تري از مهاجرتکه مدت زمان بیش
کندال و اسپیرمن، معناداري رابطه نسبت به قبل از مهاجرت دارند. اما آماره همبستگی تااوسی

توان گفت پایین بودن درآمد و نداشتن شغل بعنوان عامل دافعه کند. پس میمذکور را تأیید نمی
ست و این امر شامل تمامی مهاجران با مبدأ، با مهاجرت کردن به شهر تبریز مرتفع گردیده ا

همچنین، در پاسخ به این سوال که اگر شرایط مدت و بلندمدت می شود. هاي مهاجرت کوتاهزمان
براي مهاجرت به مبدأ (که اکثراً روستاست) فراهم شود، حاضر به باز گشت خواهد بود؟ اکثرا ًدر 

و ازلحاظ شغل و تحصیالت به موفقیت  مان راضی بودهاند خیر چون من از مهاجرتپاسخ گفته
 ام که این موفقیت در مبدأ روستایی هرگز امکان پذیر نیست.خوبی رسیده
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 تفکیک سالهاي مهاجرت (%): توزیع نسبی حاشیه نشینان برحسب وضعیت اقتصادي و به)6(جدول 

 
 وضعیت 

 اقتصادي:
 سالهاي مهاجرت:

 تعداد کل سال 50تا 20از  سال 19تا  10از  سال 10کمتراز 
 128 74,7 75 50 بهتر شده
 62 14,7 12,5 25 بدتر شده

 60 10,7 12,5 25 فرقی نکرده
 250 150 60 40 تعداد کل

 
(Kendall's tau c= -0.070, Sig =0.494; Spearman rho= -0.074, Sig =0.497) 
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 انتخاب محله از طرف پاسخگویان): عوامل موثر در 2نمودار (
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 نشین . میزان و نوع مسائل مناطق حاشیه6

نشین را نشان هاي حاشیه، میزان مسایل اجتماعی و اقتصادي مختلف در محله3نمودار شماره 
دهد. در حوزه مسایل اقتصادي، اکثریت معتقد به وجود فقر و بیکاري در محیط زندگی خود می

هاي اول اعتیاد و فروش مواد مخدر را در اولویتهستند. در حوزه مسایل اجتماعی، پاسخگویان 
توان گیرد. میاند و مسایلی از قبیل فحشا نیز در مراتب بعدي قرار میمسایل محله عنوان کرده

گیري مسایل اجتماعی (اعتیاد و ساز شکلگفت که مسایل اقتصادي (همانند فقر و بیکاري) زمینه
شین هاي حاشیهتر به محلهها و توجه بیشفراد و گروهفحشا) است. با حل مشکالت اقتصادي این ا

تواند به سطح شهر نیز گسترش داده شود) گیري مسایل اجتماعی (که میتوان از شکلمی
نشین از خدمات شهري در نمودار شماره هاي حاشیهمندي ساکنان محلهجلوگیري کرد. میزان بهره

که ارائه خدمات در کلیه موارد در سطح بسیار نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهد  4
 پایینی است.
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موزشی، هاي آقبل و میزان عدم برخورداري از محیط هايمسایل عنوان شده در نمودارها و جدول

شود نشین میهاي حاشیهدهادر خانو ها، موجب بروز مسایل و مشکالتیتفریحی و فرهنگی محله
گیري کلشبندي به رسوم گذشته که خود موجب یبه آن اشاره شده است. پا 5شماره  که در نمودار

توان در شود، را میهاي تحمیلی، ازدواج در سنین پایین و ناسازگاري رفتاري فرزندان میازدواج
توان به محیط براین، میو کرد. عالوه) جستج3 تحصیالت پایین والدین بخصوص مادران ( جدول

 ها نیز نسبت داد.  فرهنگی حاکم بر محله ها و وضعیت بد اقتصادي خانواده
 

 
 

 نشین و عوامل مؤثر بر آن هاي حاشیه. میزان احساس امنیت خانواده7
باشد. نشین شهر تبریز میمهمترین هدف مطالعه، سنجش احساس امنیت خانواده هاي حاشیه

فرهنگی و محیط خانواده) سنجیده شده است.  -این شاخص در سه بُعد (اقتصادي، آموزشی
هرکدام از ابعاد به سه سطح امنیت پایین، متوسط و باال تقسیم بندي شده و نمره نهایی با جمع 

احساس امنیت با بسیاري گانه، محاسبه شده است. هاي تشکیل دهنده ابعاد سهیهنمودن نمره گو
از عناصر اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد. تفسیر درست یا نادرست 
افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست 

نشین  شهر . میزان احساس امنیت در محله حاشیهذب و غیر واقعی قرار می دهدو واقعی یا کا
درصد از  28توجه به جدول،  نشان داده شده است. با 7تبریز براساس سه سطح در جدول 

ترین درصد در بُعد آموزشی و فرهنگی پاسخگویان از میزان امنیت پایین برخوردارند و بیش
زیاد شامل افرادي است که از لحاظ اقتصادي و خانوادگی شرایط  مشاهده شده است که به احتمال

یابی به موارد آموزشی و فرهنگی خود را در سطح پایین می دانند. مطلوبی ندارند و میزان دست
تري از پاسخگویان را به خود اختصاص امنیت متوسط و باال، نسبت به امنیت پایین درصد بیش

گونه عنوان کرد که اکثریت این افراد داراي سطح متوسط از آرامش توان ایننوعی میداده است. به

 )%نشین (هاي حاشیه): دیدگاه پاسخگویان در مورد مسایل مربوط به خانواده5نمودار (
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تر خود را با مسائل خاطر نسبت به مسایل مطرح شده نیستند، بلکه احتمال دارد که آنها بیش

 اند.محل زندگی قبلی خود مقایسه نموده و به این برداشت رسیده
 

 تفکیک نوع امنیت(%)برحسب میزان احساس امنیت و به گویانپاسخ: توزیع نسبی )7(جدول 

  میزان احساس امنیت نوع امنیت
 باال متوسط پایین کل

 0/100 4/47 0/38 6/14 اقتصادي
 0/100 3/28 7/36 0/35 آموزشی و فرهنگی

 0/100 2/28 6/37 2/34 محیط خانواده
 0/100 6/34 4/37 0/28 امنیت کل

        
ار تعارض گذتأثیربه منظور پی بردن به مسایل تاثیرگذار در ایجاد احساس امنیت، از سه متغیر 

، 8شماره  خانواده و جامعه، ساختار سنتی خانواده و مسایل فرهنگی استفاده شده است. در جدول
تایج هاي مدنظر سنجیده شده است. نرابطه و همبستگی احساس امنیت کل با هر کدام از شاخص

اري دارد. دهد که ایجاد احساس امنیت پاسخگویان تنها با مسایل فرهنگی ارتباط معنادان مینش
سوادي و کم آگاهی و مخالفت با شاخص فرهنگی بر اساس سواالتی از تبعیض جنسیتی، بی

 تحصیل دختران ساخته شده است. از طرفی دیگر، همبستگی معناداري بین احساس امنیت و
جود، وسنتی، تعارض ارزشهاي خانواده و جامعه مشاهده نشده است. با این شاخص هاي ساختار 

ادار هم ترین نقش را داشته باشد و این نقش معنتنها عاملی که توانسته در ایجاد امنیت بیش
 نشین است. است، عوامل فرهنگی و ارزشی حاکم بر مناطق حاشیه

 
فقر فرهنگی و  رهاي ساختار سنتی خانواده،: بررسی همبستگی بین احساس امنیت با متغی)8(جدول 

 تعارض خانواده و جامعه

 مسایل فرهنگی تعارض خانواده و جامعه ساختار سنتی خانواده 

ت
س امنی

سا
اح

 0,147پیرسون:  
 0,133سطح معناداري:

 0,047پیرسون: 
 0,622سطح معناداري:

 0,246پیرسون: 
 0,009سطح معناداري:

 0,132بی:-کندال
 0,133معنادري:سطح 

 0.046بی:-کندال
 0,59سطح معنادري:

 0,216ی:ب-کندال
 0,011سطح معنادري:

 0,149رو اسپیرمن: 
 0,128سطح معناداري:

 0,049رو اسپیرمن: 
 0,605سطح معناداري:

 0,244رو اسپیرمن: 
 0,010سطح معناداري:
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 گیري. بحث و نتیجه8
پدیده  اجتماعی مهمی که جامعه شهري با آن مواجه است، مسأله ودر حال حاضر یکی از مسایل 

 ست که معلول عوامل متعددي است. بسیاري از محققان در مطالعه تاثیراتا نشینیحاشیه
غال، گذاري دولت در ایجاد اشتچون دخالت و سیاستهایی همنشینی بر شهر، به راه حلحاشیه

ـ  هاي روستااند و برخی نیز به کنترل نمودن مهاجرت فراهم نمودن تسهیالت مسکن اشاره کرده
) نیز 1384کید دارند. شاه حسینی (أ) ت2004شهري با استفاده از روش تمرکززدایی (اخترعلی، 

باتوجه  اند.ها را بررسی نمودهگاهپایین بودن سطح معیشت مردم و کاهش کنترل دولت بر سکونت
جود مناطق چنین نابرابري امکانات، ومختلف ایران و هم به روند رو به رشد شهرنشینی در مناطق

اصر اي از این موضوع است که این مناطق جزء جدایی ناپذیر شهرنشینی معنشین نشانهحاشیه
اهش با روشهایی همانند ک بنابراین، یافتن راه حل جهت نداشتن این پدیدهشود. محسوب می

س این فرض رسد. این مقاله بر اساي  به نظر نمیمهاجرت از روستا به شهر، شیوه معقول و مفید
بود و بر  نشینی پدیده پایدار شهرنشینی در زمان حال و آینده خواهدتدوبن شده است که، حاشیه
حقیق شناسی خرد این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. فرض دیگر تاین اساس با رویکرد جامعه

هتر بریزي جهت حل آنها، ت آنها و برنامهاین است که حل مسایل درونی این مناطق و شناخ
دهد ان میهاي تحقیق نشنشینی را حل نماید. یافتهتواند حتی مسایل شهري مرتبط با حاشیهمی

درصد از  50درصد از مادران و  66از سطح تحصیالت پایینی برخوردارند ( گویانپاسخکه والدین 
مطالعه در  موثر در اسکان خانواده هاي موردپدران بی سوادند) و به نظر می رسد یکی از عوامل 

ز لحاظ نها بعد از مهاجرت، تحصیالت پایین والدین است. اآنشین و عدم پیشرفت مناطق حاشیه
گزارش داده  تر از یک میلیون توماندرآمد خانواده خود را پایین گویانپاسخدرصد از  75اقتصادي 

ن و دهنده سطوح پایین خانواده ها از لحاظ اقتصادي است. سطح تحصیالت پاییاند که نشان
جتماعی انداشتن آگاهی از طرفی و نیز وضعیت اقتصادي نامناسب دو عامل اصلی در ظهور مسایل 

 به شمار می آید. 
فاده از نشینان، یافتن شغل بهتر و در مرتبه بعد استدر بررسی عوامل موثر بر مهاجرت حاشیه

ر مقایسه د گویانپاسخدرصد از  50گذار بوده است. با وجود اینکه تأثیرمکانات مهمترین عوامل ا
ت، اما وضعیت اقتصادي خود، قبل و بعد از مهاجرت معتقد بودند که وضعیت آنها بهتر شده اس

ار می هاي پایین جامعه قرمیزان درآمد ماهیانه بیان شده نشان دهنده این است که جزء دهک
قر از مسایل هاي حاشیه نشین مورد مطالعه، بیکاري و فد. در ارتباط با مسایل اجتماعی محلهگیرن

هاي مورد ، مشروبات از مسایل اجتماعی مهم محلهراقتصادي مهم و نیز اعتیاد، فروش مواد مخد
ن چوایلی همدلیل برخی از مسایل، از اظهار نظر در مورد مسبه پاسخگویانمطالعه است. برخی از 

 گردد.فحشا خودداري نموده اند و این به تابو بودن مسایل جنسی در جوامع سنتی بر می
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یعنی  ،شتهنشین، پایبندي خانواده ها به رسوم گذهاي حاشیهدر ارتباط با مسایل درونی خانواده

ه دختران ویژتوجهی به تحصیل فرزندان بهرسومی که در مبدا بوده و نیز ازدواجهاي تحمیلی، کم
رسد روابط یترین مسایل مورد اشاره است. به نظر مها، از مهمبا توجه به درآمد پایین خانواده

اجتماعی حاکم در سطح شهرهاي بزرگ و آشنایی فرزندان با این سبک زندگی و از طرفی 
هاي هاي حاشیه نشین به آداب و رسوم سنتی، امنیت و آرامش خانوادهبندي خانوادهپاي

ده اانواحساس امنیت در محیط خ گویانپاسخا با مشکل مواجه نموده است. اکثریت نشین رحاشیه
ر نشان و نیز احساس امنیت از لحاظ فرهنگی و آموزشی را در سطح پایین دانسته اند. این ام

نشین مورد مطالعه مسایل فرهنگی نقش بسزایی در احساس امنیت افراد در مناطق حاشیه ،دهدمی
 داشته است. 

ت باشد. قرابپایین مسکن و نزدیکی به اقوام از دالیل اصلی انتخاب محله مورد نظر می قیمت
سته شهر تبریز موجب شده است که اکثریت این دکلی کالن فرهنگی و عدم سازگاري با فرهنگ

باشند.  ي به اقوام و آشنایان خود داشتهبیشتراز مهاجران در مناطقی ساکن شوند که دسترسی 
مک می طرفی به حفظ فرهنگ مبدا و آداب و رسوم سنتیِ روستایی حاشیه نشینان کاین امر از 

جامعه  با بیشترکند و از طرف دیگر می تواند باعث تعارض ارزشی والدین و فرزندانی شود که 
ضطرابی اها موجب ایجاد اکثریت شهري در ارتباطند. براساس دیدگاه گیدنز، این تعارض اندیشه

 یت خاطر در تعارض است.می شود که با امن
ي از بیشترنکته جالب توجه اینکه، با توجه به پایین بودن میزان درآمد این افراد در شهر، رضایت 

اند، مشاهده تري ساکن بودهوضعیت اقتصادي خود نسبت به زمانی که در روستا یا شهر کوچک
نتایج مطالعه وي نشان داد که ) همخوانی دارد. 1381شده است که با نتیجه مطالعه پارسا پژوه (

ساکنین محله با وجود فقر شدید از شرایط و نحوه زندگی خود راضی اند و در این محله احساس 
هاي درونی، گریز از حس بیگانگی و تبعیض محصول همبستگی ،امنیت می کنند که این احساس

ن نتیجه دست یافتند ) در مطالعه خود به ای1385با محیط بیرونی بوده است. نقدي و صادقی (
تر اینکه داراي احساس و هویت که حاشیه نشینان از محله زندگی خود رضایت الزم نداشته و مهم

خوانی ندارد. هرچند می توان چنین نتیجه گرفت شهروندي نیستند، که با نتیجه تحقیق حاضر هم
ري این نوع گیکه فراهم کردن زمینه براي شغل بهتر در مناطق دیگر می تواند از شکل

شهري جلوگیري کند، اما در عمل ما شاهد آمار روز افزون جمعیت  -هاي روستامهاجرت
رسد. ساکنان مناطق نشین در شهر تبریز هستیم و این راه حل مناسب به نظر نمیحاشیه
هاي خود ناراضی هستند. اعتیاد، نشین بیشتر از کمبود امکانات رفاهی و خدماتی محلهحاشیه

دنبال آن فحشا از مهمترین مسایلی بوده که ساکنان محله هاي حاشیه هاد مخدر و بفروش مو
تواند توان گفت که عدم برخورداري از امنیت در تمامی سطوح میشهر به آن اشاره داشته اند. می
کار را فراهم نموده و مسایل اجتماعی جدیدتري را موجب هاي بزهزمینه وارد شدن افراد به گروه

بر اساس ارتباط معناداري که در بین احساس امنیت و مسایل فرهنگی مشاهده شد، با  گردد.
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-توجه و رسیدگی بیشتر به این موارد و فراهم کردن امکانات فرهنگی بیشتر در محله ها (کتابخانه

هاي جدید با بار مثبت فرهنگی را به هایی که ارزشسراها، طراحی برنامهعمومی، فرهنگ هاي
کنند هاي مذکور زندگی میها القاء کند)، می توان میزان امنیت خاطر افرادي که در محلهخانواده

تواند از میزان تعارضات ارزشی به وجود آمده بین فرزندان را باال برد. توجه به این بُعد (فرهنگی) می
همکارانش  چنین زمینه تغییر ساختار سنتی خانواده را کاهش دهد. ربانی وو والدین کاسته و هم

نشین را از پیامدهاي ي حاشیه) نیز در مطالعه خود، حاکم شدن فرهنگ فقر در منطقه1385(
نشینان به نتیجه افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه اند که درنشینی برشمرهاجتماعی حاشیه

 وجود آمده است.  
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 منابع

ار شینی و گرایش به رفتفرهنگ فقر، حاشیه ن) «1384احمدي، حبیب؛ ایمان، محمدتقی ( .1
نی دانشگاه ، مجله پژوهشی علوم انسا»نشین ده پیاله شیرازکارانه در میان جوانان حاشیهبزه

 .118-99: صص 9اصفهان، شماره
ه ، فصلنامه رفا»نشینینگرشی از درون به پدیده حاشیه) «1381پارسا پژوه، سپیده ( .2

  .197 -161صص : 6اجتماعی، سال دوم، شماره
ات و ، نشریه دانشکده ادبی»مهاجرت، شهرها و سازگاري مهاجران) «1381فیروز (جمالی،  .3

  .81-61 : صص182علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره
ح ي هویت اجتماعی زنان با احساس امنیت آنها در سط) سنجش رابطه1387حبی، اکرم ( .4

دانشکده  اجتماعی، دانشگاه تبریز:گري علوم شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش
 علوم اجتماعی.

، مجله »حاشیه نشینی: در جستجوي معنی و مفهوم) «1370زاده دلیر، کریم (حسین .5
 .68-63: صص46و 45اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره 

شینی ني حاشیهگیري مسألهبررسی عوامل مؤثر بر شکل) «1385ربانی، رسول و همکاران ( .6
:  7مارهش رافیا و توسعه، سال چهارم، غ، فصلنامه ج»تماعی آن در شهر اهوازو پیامدهاي اج

 .114-89صص 
دانش  ، فصلنامه»درآمدي براحساس امنیت در بستر امنیت عینی) «1382پور، محمود (رجبی .7

 .30-8: صص 2انتظامی، سال پنجم، شماره
، »ر تهراندو محل سکونت  امنیت اجتماعی خانواده) «1385ساروخانی، باقر؛ نویدنیا، منیژه ( .8

 .106-78: صص22فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 
له ، مج»هاي خودرو و امنیت اجتماعی: مورد پاکدشتسکونت) «1384حسینی، پروانه (شاه .9

 .172-157: صص 6، شماره3سال جغرافیا و توسعه،
ارات هر، تهران: انتشگشناسی شهر، ترجمه عبدالحسین نیک) جامعه1383فیالکوف، یانکل ( .10

 آگه.
یران اهاي منتخب مهاجران داخلی ویژگی) «1388قاسمی اردهایی، علی؛ حسینی راد، علی ( .11

 .210-193: صص 2 ، شماره20، گزیده مطالب آماري، سال»1375-85ي طی دهه
، »نشینیسازي اجتماعی، راه حلی براي حاشیهتوانمند) «1386قرخلو، مهدي؛ میره، محمد ( .12

 .126-111نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال دوم، شماره سوم: صص فصل
 شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر نی.) جامعه1376گیدنز، آنتونی ( .13
 .179، شماره مجله اطالعات سیاسی اقتصادي)، 1385موسویان، اکرم سادات ( .14
، »هريچالشی فراروي توسعه پایدار شنشینی حاشیه) «1385نقدي، اسداهللا؛ صادقی، رسول ( .15

 .233 -213: صص 20فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره



 

 
 

 

 ٩٢و ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                          ٥٦

 
16. Akhter Ali, Mohammed; Toran, Kavita (2004) “Migration, Slums 

and Urban Squalor - A case study of Gandhinagar Slum" in Martin 
J. Bunch, V. Madha Suresh and T. Vasantha Kumaran, eds., 
Proceedings of the Third International Conference on Environment 
and Health, Chennai, India, 15-17 December, 2003. Chennai: 
Department of Geography, University of Madras and Faculty of 
Environmental Studies, York University. Pages 1-10 

 


