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  چكيده
 است كوهدشت در استان لرستان نشيني در شهرستان هاي پديده حاشيه هدف از اين پژوهش، بررسي چالش

جامعه آماري اين پژوهش شامل .  انجام پژوهش استفاده شدبرايين منظور از روش تحقيق پيمايشي ه اكه ب
 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش 85 كه تعداد باشد مينشين شهرستان كوهدشت   خانوار حاشيه1560
 انجام ه براي ابزار پرسشنامه استفاده شدايايي مقياس اصليپهمچنين . است هگيري تصادفي انتخاب شد نمونه

 به تأييد رسيد و روايي پرسشنامه نيز با توجه به نظر اساتيد و 72/0 از طريق آلفاي كرونباخ به ميزان پژوهش
 WINSPSS11.5فزار ا ها كه به كمك نرم  تجزيه وتحليل دادهنتايج. متخصصين مربوط مورد تأييد قرار گرفت

نشينان از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند و بار تكفل زيادي را به   حاكي از آن است كه حاشيه، شدانجام
دهد كه عدم برخورداري از سيستم  نشيني نيز نشان مي هاي حاشيه بندي چالش اولويت. كشند دوش مي

در نهايت . روند  شمار مينشينان به هاي حاشيه ترين چالش درآمد كم از مهم  فاضالب مناسب و مشكل مالي و 
 -هاي اجتماعي چالشدر قالب پنج دسته ترتيب اهميت  نشينان به هاي حاشيه طبق نتايج تحليل عاملي، چالش

هاي رفاهي   بهداشتي و چالش-هاي آموزشي هاي اقتصادي، چالش هاي زيستي، چالش فرهنگي، چالش
نشينان قابل شناسايي  ترين چالش حاشيه ن مهم فرهنگي به عنوا-هاي اجتماعي  كه چالشاند شدهبندي  طبقه
  .است
 اجتماعي، شهرستان -هاي فرهنگي نشينان، چالش هاي حاشيه نشيني، چالش حاشيه :كليدي هاي واژه

  كوهدشت، استان لرستان
  

  مقدمه
اي در شأن   درصد جمعيت جهان فاقد خانه25 حدود 1996بنا بر اعالم مركز اسكان بشر ملل متحد در سال 

نشينان  ها تا آلونك خواب سرپناهان و خيابان اي از بي ي گسترده ي دامنه اند كه در بر گيرنده دگي انساني بودهزن
در بسياري از شهرهاي رو به رشد سريع در . بوده و اين نسبت براي كشورهاي جنوب در حال افزايش است

كنند و نه  ي آپارتماني مدرن زندگي ميكشورهاي در حال توسعه، بخشي از جمعيت هستند كه نه در ساختمان ها
ريزي ودر  كنند كه بدون برنامه در خانه هاي مناسب بلكه در يك محيط كامالً مغاير با شئونات انساني زندگي مي
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قانوني، فاقد خدمات شهري و خانه هايي كه در شروع چيزي بيش از يك كلبه  شكل سكونت گاه هاي غير
 مركز اسكان بشر ملل متحد حدود بيست درصد جمعيت 2001بنا بر گزارش سال ). Peattie et al, 1981(نيستند

 90  دوم دهه برند و امروزه در آسيا تعداد فقراي شهري بيش از ميزان آن در نيمه شهري جهان در فقر مطلق بسر مي
رشد ابرشهرها فقر ، هشدار داده كه به موازات 21 شهرها در قرن  چنين كميسيون جهاني آيندههم. باشد ميالدي مي

ي اقتصاد غيررسمي  اي از رشد شهرنشيني بر پايه شهري در كشورهاي جنوب در حال افزايش است و بخش عمده
» رسمي شدن شهرنشيني«هاي غيررسمي صورت خواهد گرفت و اين گرايش را  گاه و همراه با گسترش سكونت

اي گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقي  يررسمي، مسألهنشيني و اسكان غ بينيم كه حاشيه رو مي از اين. ناميده است
هاي متداول شهري است  و  ها و سياست حل بر بقاي باز توليد و بسط آن وجود دارد كه حاكي از عدم كفايت راه

ه المللي فعال در زمين هاي بين بر اساس برآوردهاي سازمان). 1383صرافي، (طلبد ها و اقدامات نويني را مي رهيافت
هاي شهري يا به صورت اسكان  ها و حاشيه اسكان بشر، حدود يك ميليارد نفر از جمعيت جهان اكنون در زاغه

نشيني مواجه   شهرهاي جهان به نوعي با پديده حاشيه امروزه همه). 1383زاده،  هادي(كنند غيررسمي زندگي مي
ها را ناشي از  در انگلستان اشاره و آن) نشيني هشكل تشديد يافته حاشي(هايي  به زاغه»بابار«صد سال پيش . هستند

نشينان، كساني هستند كه در محدوده شهري  منظور از حاشيه).  Mumtaz Babar, 2001(داند انقالب صنعتي مي
و خود شيوه جديدي از زندگي را به وجود ) 1369زاهد زاهداني،(اند كنند و جذب نظام شهري نشده زندگي مي

هاي اجتماعي و   رايج يعني شهري، روستايي و عشايري متفاوت بوده و با ويژگي  شيوهآورده كه نسبت به سه
طبق نظر ). 1370زاده دلير، حسين(آورند اقتصادي مخصوص به خود بافت فيزيكي معيني را به وجود مي

حث مربوط به شكل اند كه نسبت به مبا شناخته شده »1ها نامتجانس«، حاشيه نشينان به عنوان نمونه اي از »هالفاكري«
اين ). Halfacree, 2001(شود صدا هستند و از آن ها هيچ نظري خواسته نمي  آينده حومه شهرهاي انگليس بي
هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري هستند و از طرفي محيط شهر اصلي را نيز دچار  حاشيه نشينان خود داراي چالش

ها و ارائه   مطالعه و بررسي اين چالشرو از اين.  مي كنندبسياري از مشكالت اجتماعي مانند ناامني اجتماعي
در همين راستا و با توجه به اهميت موضوع . رسد ها مهم به نظر مي  كاهش اين چالشبرايراهكارهايي 

نشيني در شهرستان كوهدشت پرداخته  هاي حاشيه نشيني، در اين مطالعه سعي بر آن شد تا به بررسي چالش حاشيه
هميت اين موضوع در شهرستان كوهدشت به اين خاطر است كه در اطراف اين شهرستان رشد دليل ا. شود

نشيني با سرعت قابل مالحظه اي رو به گسترش است و خانوارهاي بسياري با توجه به مشكالت اقتصادي و  حاشيه
 بودن اراضي در اطراف و از طرف ديگر ارزان. اند اي به اطراف اين شهرستان پناه آورده هاي قومي و قبيله درگيري
كه بافت فيزيكي شهر را  طوري نشيني را تشديد كرده است، به هاي شهرستان، روند گسترش و رشد حاشيه حاشيه

ساير ابعاد كه لزوم اهميت بررسي . دچار اشكال كرده و منظره كامالً نامناسبي از شهرستان بوجود آمده است
هايي است كه اين خانوارها براي خويش و باالخص براي  زد، چالشانگي موضوع فوق در اين شهرستان را بر مي

ها در درون اين خانوارها و سپس  سيستم نامناسب بهداشتي باعث شيوع بسياري از بيماري. اند شهرستان ايجاد كرده

                                                 
1. Misfits 
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ين شود و در كنار اين موارد، عدم اشتغال جوانان اين خانوارها باعث شده تا ا در درون شهرستان كوهدشت مي

اين . ندد مخدر به افراد شهرستان مبدل شوها به توزيع كنندگان موا جوانان به اعتياد روي آورده و اكثريت آن
نشين در شهرستان كوهدشت ايجاد  وجود آمدن خانوارهاي حاشيه همشكالت و بسياري از مشكالت ديگر كه با ب

 رغم به از سوي ديگر، .نمايد تناب ناپذير مينشيني در اين شهرستان را اج هاي حاشيه  لزوم بررسي چالش،شده
كنون هيچ تا ،نشيني صورت گرفته مطالعات مختلفي كه در شهرهاي مختلف كشور در ارتباط با پديده حاشيه

 به همين .است انجام نشدهبرد  نشيني رنج مي اي در شهرستان كوهدشت لرستان كه از وجود پديده حاشيه مطالعه
دنبال پاسخگويي به سواالت  هنشيني در شهرستان كوهدشت، ب هاي حاشيه ف بررسي چالشمنظور اين مطالعه با هد

  :ذيل است
  نشين شهرستان كوهدشت چيست؟ ويژگي هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي حاشيه .1
هايي در اولويت بااليي قرار  نشيني در اين شهرستان چگونه است و چه چالش هاي حاشيه اولويت بندي چالش .2

 دارند؟

ترين دسته  نشيني در شهرستان كوهدشت را در چند دسته عامل كلي مي توان قرار داد و مهم هاي حاشيه چالش .3
 يا عامل از اين مشكالت كدام است؟   

  
   نظري تحقيقبانيم

 نظريه دراين .است شهري اراضي از استفاده نحوه نظريه نشين، حاشيه مناطق پيدايش به مربوط نظريه ترين مهم

 احراز جهت در شهري مختلف هاي گروه رقابت نتيجه گيرد، مي خود به شهر كه خاصي فضايي و نظام شكل

 پست نواحي ثروتمند، طبقه با بازي در رقابت اين بازندگان صورت، دراين. است شكل رقابتي به شهر موقعيت

 نشيني، حاشيه نشيني، زاغه نظير هايي پديده ظهور به نتيجه در و كنند انتخاب مي سكونت جهت را قيمت ارزان

  ).1983هاروي (زنند مي دامنمانند آن  و آباد حلبي
در ايجاد مهاجرت از مناطق روستايي به مناطق  دافعه و جاذبه عوامل نقش بر )1981 و 1960(بوگ و لي

 داخلي ايه كه مهاجرت معتقدند همكاران و )1981(هولزر جي و نندك مي تأكيد نشيني شهرنشين و ايجاد حاشيه

پذيرد و در بعضي موارد  مي تأثير اجتماعي و اقتصادي توسعه هاي ريزي برنامه فرايند از توجهي قابل ميزان به
 مناطق شهري و ايجاد مناطق ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي، باعث تشديد مهاجرت ها به الگوهاي برنامه

  ).1384قرخلو و شريفي،(شود نشين مي حاشيه
  وضعيت علّت به كه دانسته افرادي مهاجرت را نشين حاشيه مناطق پيدايش عمده علّت انمحقق از برخي

 را مهاجرت درعلل رو تحقيق اين از و باشند مي بيشتر درآمد و شغلي هاي فرصت يافتن پي اقتصادي در نامناسب
 فرهنگي و اجتماعي، صادياقت سياسي، عوامل) 1996(بيلزبرو ديجارد براي مثال، .اند داده قرار خود كار سرلوحه

  .داند مؤثّرمي مهاجرت در را شناختي روان و
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 و نيز وجود مشكالت ،نشيني و پيامدهاي مربوط به آن در شهرها شدن معضل حاشيه با توجه به جهاني
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ناشي از همين مسأله، مطالعات مختلفي در اين زمينه و در نقاط مختلف انجام شده و 

صورت خالصه،  هشود ب اند كه سعي مي هاي مختلف مورد بررسي قرار داده نشيني را از ديدگاه هاي حاشيه لشچا
در تحقيقي با عنوان ) 1383(زاده و همكاران براي مثال ابراهيم. بعضي از اين مطالعات مورد اشاره قرار گيرند

 2/7(، باال بودن بعد خانوار»آباد زاهدان ريمكارهاي تعديل آن در ك هاي شهري و راه نشيني ؛ ناهنجاري حاشيه«
سوادي و سطح پايين تحصيالت، وجود پيوندها و ارتباطات  ، و به تبع باال رفتن بار تكفل، باال بودن نرخ بي)نفر

 ايجاد نارضايتي از زندگي در ،اجتماعي ضعيف، فقر فرهنگي، وجود مشكالت مالي و وضعيت اقتصادي ضعيف
ها و انحرافات اجتماعي، باال بودن نرخ بيكاري و كاهش بسيار شديد  ه، وجود ناهنجاريبين اهالي اين منطق

هاي  گردي را از چالش فروشي، دوره فروشي، كوپن شاغلين بخش كشاورزي و افزايش مشاغل كاذب نظير دست
تماعي مناطق در مطالعه ساختار اج) 1385(پور نين اسدالهي و ناطقچ هم. داند نشيني مي اساسي پديده حاشيه

نشين شهر ايالم، باال بودن بعد خانوار، باال بودن ميزان مهاجرت، استاندارد نبودن خدمات اوليه شهري،  حاشيه
نشينان، پايين بودن سطح سواد و ثبات تحصيلي،  استاندارد نبودن مصالح ساختماني به كار رفته در مسكن حاشيه

آبادي و  در همين زمينه، زنگي. دانند نشيني مي هاي حاشيه پايين بودن خدمات بهداشتي درماني را از چالش
هايي از قبيل، باال بودن نرخ بيكاري،  نشيني در شهر اصفهان، با چالش نيز در مطالعه پديده حاشيه) 1384(همكاران

مندي از آموزش  اي، عدم بهره سوادي و فقدان تخصص فني و حرفه سوادي يا كم پايين بودن سطح درآمد، بي
 در نشيني هاي عمده حاشيه چالش) 1386(محمودي. معه روبرو شدندهاي مورد نياز جا اي فراگيري مهارتبر

توسعه آثار منفي زيست محيطي و عقب ماندن از ، بيني نشده و سنگين هاي پيش تحميل هزينهكشور را شامل، 
هاي  چالش  ونباشته قبليرغم وجود معضالت ا  بههاي شهري  افزايش روند جذب در حاشيه ، توسعه پايدار

و  مسكني بي در همدان  نيز، موارد) 1382(با توجه به مطالعات نقدي.  داند  مياجتماعي و فرهنگي شهري
 آن، گسترش عدم بازيافت و زباله دفع بهداشتي، معضل و سالم آشاميدني آب به دسترسي بدمسكني، عدم

 شهروندان، مسئله نياز شهري مورد خدمات و امكانات تر عادالنه توزيع اجتماعي، مشكل انحرافات و ها آسيب

 احساس و ونداليسم پديدة ظهور و جمعي هاي شهروندان، انواع نارضايتي آحاد همه براي درآمد و كار تأمين

نقدي و  ها در مطالعات اين چالش. شدند نشيني را شامل مي هاي عمده حاشيه شهر، چالش با بيگانگي و تعلق عدم
طور مثال، وجود بافت چند قوميتي، باال بودن نرخ رشد جمعيت،  به.  نيز به وضوح مشخص است) 1385(صادقي

استاندارد بودن مسكن، مشكالت مالي و كمبود درآمد، باال بودن نرخ بيكاري، نداشتن شغل دائم سرپرست و  غير
اطق، پايين بودن وجود مشاغل كاذب، نارضايتي اجتماعي از وضعيت زندگي، عدم رسيدگي شهرداري به من

نبود امنيت به ويژه هاي اجتماعي از جمله اعتياد،  مشاركت اجتماعي و عدم تعلق روحيه شهروندي، وجود آسيب
نشيني در مطالعات نقدي  هاي اصلي حاشيه  و كمبود امكانات رفاهي تفريحي براي فرزندان از چالشبراي دختران

مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه حاشيه نشينان هم داراي در  )2003(لوئيز و همكاران. و صادقي بوده است
 يشرايطچنين  بنابراين. شرايط بهداشتي ضعيفي هستند و هم از لحاظ زيرساخت ها فاقد امكانات الزم هستند

، در مطالعه )2000(همچنين يانگ. شود كه شير توليدي از اين مناطق داراي خطراتي براي جامعه باشد باعث مي
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مورد بررسي قرار ) پناهگاه و مانند غذا(نحوه پخش شدن ناعادالنه منابع مادي كند زماني كه يان ميخويش ب

 و افراد حاشيه نشين به همراه شود مربوط ميمحروميت مادي آن ها به نشينان  ترين چالش حاشيه ، مهمگيرد مي
  . منابع مادي، از برنامه ها، خدمات و سياست ها نيز محروم هستند

  
   تحقيق روش
 متغيرها كنترل درجه و ميزان لحاظ از هدف كاربردي، لحاظ از مطالعه اين در استفاده مورد تحقيق روش

آوري  مبستگي است و براي جمع ه-توصيفي تحقيقات نوع از اطالعات پردازش نحوه از لحاظ و ميداني
 منطقهدر  ميداني مطالعاتانجام  و كيالكتروني منابع از استفاده اي، مطالعه كتابخانه روش نيز تحقيق هاي داده

  .شد كار گرفته به مطالعه مورد
 و جامعه آماري اين تحقيق باشد ميدر اين تحقيق شهرستان كوهدشت از استان لرستان شده محدوده مطالعه 

اده از  حجم نمونه نيز با استف.دهند ميند، تشكيل هست خانوار روستايي 1560نشينان شهرستان كه بالغ بر  را حاشيه
گيري تصادفي افراد نمونه انتخاب   نفر برآورد گرديد كه با استفاده از روش نمونه85فرمول كوكران به تعداد 

 كه پس از انجام پيش آزمون، مقدار ضريب استابزار جمع آوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه . شدند
دست آمد كه حاكي ازپايايي قابل  ه ب72/0 با نشيني برابر هاي حاشيه آلفاي كرونباخ براي مقياس سنجش چالش

تجزيه و تحليل . روايي پرسشنامه نيز با توجه به نظر متخصصين مربوط مورد تأييد قرار گرفت. استقبولي 
و ) بندي توزيع فراواني، درصد، ميانگين و اولويت(خانوار در دو سطح توصيفيهاي  پرسشنامه يها داده

الزم به ذكر است كه براي سنجش .  انجام شدWIN\SPSS 11.5مك نرم افزار ، به ك)تحليل عاملي(استنباطي
اي،  نشيني بعد از مرور منابع و مشورت با كارشناسان و متخصصان و در نظر گرفتن شرايط منطقه هاي حاشيه چالش

فت تا ديدگاه نشينان قرار گر نشيني تدوين و توسعه يافت و در اختيار حاشيه مقياسي مركب از نوزده چالش حاشيه
  .ها مورد سنجش قرار دهند خود را درباره اين چالش

  
   شدهمنطقه مطالعه

فر در غرب استان لرستان واقع  ن188964 كيلومتر مربع و جمعيت 3904شهرستان كوهدشت با وسعتي برابر 
 ت اقتصاديو به همين دليل از وضعي ، اقتصاد آن بيشتر مبتني بر كشاورزي و دامداري بوده)1شكل (است شده

در . شمار مي آيند جزو صادرات شهرستان به   آنمپروري خوبي برخوردار است و محصوالت كشاورزي و دااًنسبت
ق اطراف شهر كوهدشت در نشيني، افراد و خانوارهايي هستند كه در مناط اين تحقيق منظور از حاشيه

بيشتر . گاه هاي غير رسمي هستند راي سكونتمتعارف و نامناسب سكني گزيدند و به عبارتي داهايي غير سكونتگاه
آباد غربي، نادي آباد سكونت دارند  و بيشتر به داليل اقتصادي از  آباد شرقي، تازه اين خانوارها در مناطق تازه

اي و  چنين داليل اجتماعي مانند اختالفات قومي و قبيله جمله بيكاري، فقدان زمين كشاورزي، درآمد كم و هم
 و   شمسي به اين نقاط مهاجرت نموده70رفاهي، از روستاهاي اطراف شهرستان كوهدشت طي دهه عدم امكانات 

به دليل عدم توانايي مالي در تهيه مسكن مناسب در نقاط مناسب شهر، بيشتر جذب مناطق حاشيه اي اطراف شهر 
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زان بودن زمين، آسفالت ها نسبت به طرح جامع شهر را مي توان ار از جمله وضعيت اين سكونت گاه. اند گشته
نبودن راه ها، سيستم نامناسب فاضالب و عدم رعايت بهداشت عمومي، نگه داري دام در درون منازل مسكوني، 

  . ها نام برد اعتياد جوانان، بيكاري و اشتغال كاذب و عدم وجود بسياري از زيرساخت

 
   نقشه تقسيمات سياسي استان لرستان.1شكل 

  
دهد   نشان ميشناسي هاي باستان كه پژوهش  طوري تاريخي داراي پيشينه كهني است بهاين شهرستان از نظر

 دهستان 9 بخش و 4در حال حاضر شهرستان كوهدشت داراي . هاي اوليه بشري بوده است گاه از سكونت
   ).2شكل (باشد مي

  
 

  نقشه تقسيمات سياسي شهرستان كوهدشت. 2شكل 
  ها  نتايج و يافته

  فردي، اجتماعي و اقتصاديويژگي هاي  -
نشينان در رده سني  دهد كه اكثريت حاشيه نشينان نشان مي نتايج بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي حاشيه

چنين نتايج  هم. متأهل بودند)  درصد86( سال بودند، و اكثريت آنها41با ميانگين سني )  سال60 تا 31(سال ميان
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اما .  نفر بود5/1 و 2نشين به ترتيب برابر با  ر و دختر براي خانوار حاشيهحاكي از آن بود كه ميانگين تعداد پس

با توجه به نتايج بررسي، .  فرزند دختر بودند2 فرزند پسر و در حدود 4 تا 3داراي )  درصد2/41(اكثريت خانوارها
 نفر را تحت 5بيش از )  درصد8/58( نفر بود و اكثريت خانوارها5ميانگين افراد تحت تكفل هر خانوار برابر با 

  ).3شكل (تكفل داشتند

 
  

ند اما از هستداراي سواد خواندن و نوشتن )  درصد3/35(نشينان از لحاظ موقعيت تحصيلي نيز اكثريت حاشيه
)  درصد1/55(بردند و اكثريت افراد شاغل  از معضل بيكاري رنج ميآنان درصد از 40 موقعيت اشتغال حدود نظر
درآمد  كه استچنين نتايج حاكي از اين  هم. ي اشتغال دارندفروش  ساده و دستيكارگرد به مشاغلي مانننيز 

  ).4شكل (است دو ميليون ريالكمتر از  نشينان  درصد از حاشيه70بيش از ماهانه 

  
  

  
نشينان در منزل پدري يا به صورت استيجاري   درصد از حاشيه50از لحاظ موقعيت مسكن هم بيش از 

نشين مهاجرت كرده  اي از همان شهر به منطقه حاشيه از نقطه)  درصد8/58(زندگي مي كردند و اكثريت آنها
 ضعف مالي حاضر به ترك به خاطر)  درصد6/37(نشينان  آن بود كه اكثريت حاشيهساير نتايج حاكي از. بودند

  .شد نشينان نيز صرف تماشاي تلويزيون مي و اوقات فراغت اكثريت اين حاشيه) 5شكل (منطقه قبلي خود شده

نشين در شهرستان كوهدشتنمودار تعداد افراد تحت تكفل خانوارهاي حاشيه.3شكل   

 

نشين شهرستان كوهدشتخانوارهاي حاشيهبندي ميزان درآمدسطحنمودار.4شكل  
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  نشيني هاي حاشيه اولويت بندي چالش -

نشين، تعداد نوزده سوال به  نشيني از ديدگاه خانوار حاشيه هاي حاشيه به منظور آگاهي از اولويت چالش
 گزينه اصالً، خيلي 6اين سؤاالت در يك طيف ليكرت قرار داشت كه بر روي اين طيف . دگويان ارائه ش پاسخ

بر اساس ) سوال(گويان خواسته شد تا به هر چالش كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد قرار گرفته بود و  از پاسخ
)) 5(، خيلي زياد)4(، زياد)3(، متوسط)2(، خيلي كم)1(، كم)0(اصالً(شدت چالش بودن، يك عدد از صفر تا پنج

كه نتايج حاصل در صورت گرفت اي بدست آمده از آزمون فريدمن   اولويت بندي با توجه به ميانگين رتبه.دهند
بديهي است چالشي كه از اهميت بااليي در نزد پاسخگويان برخوردار باشد، از .  قابل مشاهده است1جدول 

  .برخوردار خواهد بودميانگين رتبه اي باالتري نيز 
 نشان مي دهد، عدم وجود 1هاي حاشيه نشينان در جدول  بندي چالش طور كه نتايج حاصل از اولويت همان

ها به اين مناطق، مشكل مالي و كمبود درآمد،  يا نامناسب بودن سيستم فاضالب، عدم رسيدگي شهرداري
هاي  اري و نداشتن شغل دائم، پنج اولويت اول چالشانحرافات اجتماعي مانند اعتياد براي فرزندان و معضل بيك

نشينان با  توان به سادگي متوجه شد كه حاشيه با نگاهي به اين اولويت ها مي. نشيني را تشكيل دادند حاشيه
نشينان باعث شده تا آن ها خود نتوانند  طور مثال، كمبود درآمد حاشيه هب. معضالت بسيار اساسي روبرو هستند

ند و از طرفي عدم رسيدگي شتي و فاضالب ومحيط زندگي خود را در حد مطلوب نگه دارسيستم بهدا
ها به اين مناطق باعث شده تا محيط زندگي حاشيه نشينان در بدترين وضع ممكن از لحاظ بهداشتي  شهرداري

نحرافات مانند از سوي ديگر عدم وجود اشتغال براي جوانان حاشيه نشين باعث پيدايش زمينه هاي مختلف ا. باشد
طور كلي مناطق  به. ها شده كه اين انحرافات زمينه را براي ناامني در منطقه نيز فراهم كرده است اعتياد براي آن

نشين هم از لحاظ روحي و رواني و هم از لحاظ جسمي آسيب ديده هستند و بايد مورد توجه بيشتري قرار  حاشيه
  . گيرند

  
  

 نشينان كوهدشت حاشيه در ترك محل زندگي قبلي نزد ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثرنمودار. 5شكل 
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  گويان مورد مطالعه نشيني از ديدگاه پاسخ اشيههاي ح اولويت بندي چالش 1 جدول

  اولويت  اي ميانگين رتبه  نشيني هاي حاشيه چالش
  1  83/13  عدم وجود يا نامناسب بودن سيستم فاضالب
  2 46/13 عدم رسيدگي شهرداري ها به اين مناطق

  3 44/13 مشكل مالي و كمبود درآمد
  4 04/13 انحرافات اجتماعي مانند اعتياد براي فرزندان

  5 66/12 بيكاري و نداشتن شغل دائم
  6 22/12 عدم امنيت اجتماعي براي خود و فرزندان
  7 94/11 پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سالمتي
  8 83/11 كمبود امكانات رفاهي، تفريحي براي فرزندان

  9 00/11 سيماي نامطلوب و وضعيت بد مسكن
  10 62/10 وجود بيماري هاي واگيردار

  11 28/10 نارضايتي حاشيه نشينان از محل زندگيشان
  12 68/9  نشين پايين بودن سطح سواد و تحصيالت در مناطق حاشيه
  13 1/9 نشين وجود خرده فرهنگ هاي خاص مناطق حاشيه

  14 59/8 نشين وجود جمعيت زياد در مناطق حاشيه
  15 28/7 نارسايي عرضه خدمات درماني از طرف مسئولين

  16 91/6  نشين دان آسايش الزم در خانوار حاشيهفق
  17 58/5  پايين بودن مشاركت اجتماعي و سياسي

  18 91/4  نداشتن آب لوله كشي
  19 63/3  فقدان امكانات آموزشي در اين مناطق

  )5(، خيلي زياد)4(، زياد)3(، متوسط)2(، خيلي كم)1(، كم)0( اصالً:مقياس

  
  نشيني در منطقه كوهدشت هاي حاشيه تحليل عاملي چالش -

هاي بنيادي  نشيني در درون چند عامل يا چالش كلي به عنوان چالش هاي حاشيه  به منظور تخليص چالش
ها با  بودن داده ميزان مناسب. نشيني در منطقه كوهدشت، متغيرهاي مورد نظر وارد تحليل عاملي شدند حاشيه

 باشد همبستگي هاي موجود بين داده ها براي 7/0تر از در صورتي كه مقدار آن بزرگ(KMO1 توجه به آماره
گيري  در صورت معني دار بودن يعني رد فرض صفر، نتيجه(2و آزمون بارتلت) تحليل عاملي مناسب خواهند بود
اي با متغيرهاي همبسته است و درصورتي كه  هاي مشاهده شده، متعلق به جامعه بر اين است كه ماتريس همبستگي

در ) نشود كاربرد تحليل عاملي زير سوال خواهد رفت چون متغيرها با هم همبستگي الزم را ندارندفرض صفر رد 
  .، آمده است كه حاكي از مناسب بودن متغيرها بود)2(جدول

  
  
  

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett Test  
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   و آزمون بارتلتKMOمقدار  2 جدول
 KMO  Bartlet Test Sig  تحليل عاملي

  000/0  746/2121  71/0  نشيني در منطقه كوهدشت هاي حاشيه چالش
  

   عوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آن ها3جدول
  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  عامل ها

1  45/3  58/21  58/21  
2  83/1  42/11  00/33  
3  82/1  37/11  37/44  
4  58/1  86/9  23/54  
5  41/1  8/8  03/63  

  
نشيني در منطقه كوهدشت در  هاي حاشيه  نشان مي دهد، چالش3 جدول اطالعات مندرج درطور كه  ان هم

عامل .  درصد از واريانس كل را تبيين نمودند03/63بندي شدند كه اين پنج عامل در كل پنج عامل اصلي دسته
يانس كل را به تنهايي تبيين  درصد از وار21، بيش از 45/3، با مقدار ويژه ) فرهنگي-هاي اجتماعي چالش(اول
 درصد 8/8 و 86/9، 37/11، 42/11ساير عوامل نيز به ترتيب، .  كه حاكي از اهميت باالي اين عامل استكند مي

 فرهنگي به عنوان -هاي اجتماعي  بر اساس نتايج حاضر، چالشمجموعدر. دهند پوشش مياز واريانس كل را 
اري شده به  عامل هاي نامگذ4در جدول. شوند ميهدشت محسوب نشيني در منطقه كو ترين چالش حاشيه مهم

  . و بار عاملي مربوط به هركدام از آن ها آورده شده استهمراه متغيرها
نشينان  ترين چالش رودرروي حاشيه مهمبه عنوان  فرهنگي، - اجتماعي  چالش،4جدول بر اساس اطالعات 

جامعه مطالعه عدم رضايت  بيانگر و بيشتر برخوردار است از اهميت زيستي  ، چالشآنبعد از . قابل طرح است
نشينان   حاشيهكهاست ي ديگرهاي مهم  اما چالش اقتصادي نيز از چالش. باشد از وضعيت بد زيستي خود ميشده 

نشينان   كه حاشيهاستمواردي جمله كه فقدان مشاغل مناسب و عدم درآمد كافي از  طوري  بهبا آن مواجه هستند
 بهداشتي و كمبود امكانات رفاهي و عدم توجه مسئولين به مناطق -هاي آموزشي چالش. برند نج مياز آن ر
نشيني و ميزان  هاي حاشيه توان چالش طور خالصه مي به. درنهاي بعدي اهميت قرار دا  رتبهنشين نيز در حاشيه

ها بيش از پبش نمايان   اين چالش مشاهده نمود تا اهميت هر يك از6شكل ها را در قالب  اهميت هر كدام از آن
  . شود
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 نشيني، گويه ها و بار عاملي مربوطه هاي عمده حاشيه  تعيين چالش4 جدول

  بار عاملي  متغيرها  نام عامل
  80/0  انحرافات اجتماعي مانند اعتياد براي فرزندان

  68/0  وجود خرده فرهنگ هاي خاص مناطق حاشيه نشين
  51/0  امنيت اجتماعي براي خود و فرزندانعدم

   فرهنگي-چالش اجتماعي

  48/0 وجود جمعيت زياد در مناطق حاشيه نشين
  83/0  نارضايتي حاشيه نشينان از محل زندگيشان

  60/0  سيماي نامطلوب و وضعيت بد مسكن  چالش زيستي منطقه
  88/0  مشكل مالي و كمبود درآمد

  87/0  بيكاري و نداشتن شغل دائم  چالش اقتصادي
  73/0  نارسايي عرضه خدمات درماني از طرف مسئولين

  54/0  وجود بيماري هاي واگيردار
  54/0  فقدان امكانات آموزشي در اين مناطق

  52/0  پايين بودن سطح سواد و تحصيالت در مناطق حاشيه نشين
   بهداشتي-چالش آموزشي

  42/0  پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سالمتي
  چالش رفاهي  78/0  كمبود امكانات رفاهي، تفريحي براي فرزندان

  26/0  عدم رسيدگي شهرداري ها به اين مناطق  ي توجهي مسئولينو ب
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  گيري بحث و نتيجه
نشينان در منطقه كوهدشت داراي ويژگي هاي فردي و اجتماعي خاصي  هاي تحقيق، حاشيه  نتايج و يافتهبا توجه به

اكثريت آن ها از وضعيت مالي خوبي برخوردار نبوده و . ردها دا  كه نشان از وضعيت نامناسب زندگي آنتندهس
ها با نتايج مطالعات  اين يافته.  نفر را تحت تكفل خود داشتند5كه بيش از  بيكار يا شاغل موقت بودند در حالي

نيز مطابقت داشت و در اين مطالعات نيز به ) 1385(پور و اسداللهي و ناطق) 1383(زاده و همكاران پيشين ابراهيم
اين وضعيت مالي نامناسب سبب شده . نشين اشاره شده بود باال بودن بعد خانوار و بار تكفل در بين خانوار حاشيه

ها در خانه پدري يا ملك استيجاري زندگي كنند و به دليل نبود شغل مناسب اكثر جوانان وارد  كه اكثريت آن
از سوي ديگر . آورد ها فراهم مي مانند قاچاق شوند كه زمينه را براي اعتياد آنو غيرقانوني نامناسب هاي  حرفه

آبادي و   كه اين يافته نيز با توجه به مطالعات قبلي زنگياستها بسيار پايين  سطح سواد و تحصيالت آن
نشيني نيز نشان  هاي حاشيه بندي چالش تنتايج اولوي. شود ، تأييد مي)1385(پور ، اسداللهي و ناطق)1385(همكاران

 كه حاشيه نشينان عالوه بر مشكل مالي و كمبود درآمد با سيستم نامناسب فاضالب و بهداشتي روبرو دهد مي
هاي اجتماعي و  بسياري از چالشاستمرار و گسترش مسئولين نيز زمينه كم توجهي هستند و با تمام اين مشكالت، 

 را درپي نشين، گسترش بي رويه جمعيت نان، فقدان امنيت اجتماعي در مناطق حاشيهفرهنگي مانند اعتياد جوا
لزوم توجه مسئولين به اين مناطق و كنترل بهداشت و آموزش در اين مناطق و ايجاد رو  از اين.  شود.خواهد داشت

   عامل يا چالشپنج در نشيني هاي حاشيه طبق نتايج تحليل عاملي، چالش. ها اجتناب ناپذير است  براي آناشتغال
هاي   فرهنگي، چالش-هاي اجتماعي كه اين عوامل به ترتيب اهميت شامل چالشاست بندي  دستهقابل كلي 

 در اين ميان، .باشد ميهاي رفاهي   بهداشتي و چالش–هاي آموزشي  هاي اقتصادي، چالش زيستي منطقه، چالش
 پيش روي خانوار حاشيه نشين شهرستان كوهدشت ترين چالش  فرهنگي به عنوان مهم-هاي اجتماعي چالش

هاي  محمودي نيز در مطالعه خويش، چالش. نيز مطابقت دارد) 1386(كه اين يافته با نتايج محموديمطرح است 
 درصد 22 حدوداين عامل به تنهايي . داند نشيني در ايران مي هاي حاشيه ترين چالش  فرهنگي را از مهم-اجتماعي

شود   بنابراين پيشنهاد مي.كند كند تا اهميت خود را به عنوان يك چالش اساسي مطرح  ا تبيين مياز واريانس كل ر
هاي زيستي منطقه كه شامل سيماي  چالش.  شودمبذولتا به اين عامل به عنوان يك چالش اساسي توجه الزم 

 از وضعيت زندگي انآن. ستقابل طرح اشود، به عنوان چالش مهم بعدي  نشينان مي نامطلوب محيط زندگي حاشيه
البته اثرات اين چالش مختص . دانند  را يك چالش اساسي براي خود مياين موضوعخود ناراضي بوده و 

نيز در مطالعات ) 1382(نقدي. تواند دامن گير افراد درون شهر نيز شود شود و مضرات آن مي نشينان نمي حاشيه
هاي اساسي برشمرده است كه لزوم توجه به اهميت آن را  شرا از چال خويش به اين عامل اشاره كرده و آن

. شودتوجه خصوص از سوي شهرداري هاي منطقه  هشود به اين عامل مهم ب بنابراين پيشنهاد مي. گوشزد مي كند
هاي اقتصادي است كه  باشد، چالش هاي ديگر درارتباط مي اما يك چالش اساسي كه شايد به نوعي تمامي چالش

نشينان به عنوان يك  شود كه اين عامل نيز از سوي حاشيه  و مشاغل كاذب و درآمد ناكافي آنان ميشامل بيكاري
نشين بيشتر مطرح بوده و  خصوص در بين جوانان حاشيه هاين چالش ب. است چالش اساسي و بنيادي مطرح شده
 چالش دراكثر مطالعات پيشين ند كه البته اينبر  و عدم اشتغال و درآمد رنج مياكثريت آن ها از مشكل بيكاري
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، )1385(طور مثال مطالعات نقدي و صادقي هب. استنشينان مطرح  روي حاشيه نيز به عنوان چالش مهم پيش

شود كه مسئولين  لذا پيشنهاد مي. كنند نيز اين موضوع را تأييد مي) 1384(آبادي و همكاران و زنگي) 1385(نقدي
 را در امر تأمين ننشين مخصوصاً فراهم كرده و آنا  را براي جوانان حاشيههاي ايجاد اشتغال سالم ، زمينهذيربط

نشينان مربوط به  دنبال نتايج قبل، چهارمين چالش اساسي از ديدگاه حاشيه به. شان كمك كنند مخارج زندگي
صورت اين عامل نيز در . دوش  بهداشتي بود كه شامل پايين بودن سطح سواد و بهداشت مي-هاي آموزشي چالش

در پي نشين و هم براي افراد درون شهر  تواند خسارات جبران ناپذيري را هم براي اهالي حاشيه توجهي مي بي
نيز در مطالعات خويش به پايين ) 2003(لوئيز و همكاران. هاي واگيردار شود داشته باشد و باعث شيوع بيماري
را مورد تأييد قرار حاضر آن ند كه نتايج مطالعه ا  مناطق حاشيه نشين اشاره كردهبودن سطح خدمات بهداشتي در

رسمي براي خانوار  هاي آموزشي رسمي و غير شود تا مسئولين با برگزاري كالس بنابراين پيشنهاد مي. دهد مي
ها را باال برده و با نظارت و كنترل دقيق وضعيت بهداشتي اين مناطق، از روند مناسب  حاشيه نشين، سطح سواد آن

ه شامل كمبود امكانات رفاهي براي آخرين موردي است كهاي رفاهي  چالش. اشتي اطمينان حاصل كنندامور بهد
با پر كردن تا ها نيز بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد  د و اين چالششو نشين مي هاي حاشيه ان خانوادهفرزند

. ماعي در بين جوانان جلوگيري شودهاي اجت از بروز ناهنجارياوقات فراغت و فراهم نمودن امكانات رفاهي، 
 چالش اساسي به ترتيب اهميت از سوي مسئولين امر توجه كافي و الزم پنجشود تا به اين  طور كلي پيشنهاد مي هب

گير افراد  هايي كه گريبان هاي حاشيه نشينان به حداقل ميزان خود برسد و به همين منوال چالش شود تا چالش
هاي افراد درون شهر  هاي حاشيه نشينان با چالش  چالشزيراين است كاهش پيدا كند نش درون شهر و غير حاشيه

  . با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند
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