سال سوم ،شماره یک(پیاپی نه) ،اردیبهشت 7931

تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکلگیری مناطق
حاشیهنشین و راهکارهای رویارویی با این پدیده با تاکید بر توانمندسازی
رضا قادری  ،7سجاد امیدوارفر ،*2رضا صمدی  ،9سجاد

بدلی4

 -1هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 -2کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -3کارشناس مطالعات اجتماعی ،ضمن خدمت عالمه طباطبایی مرکز ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،پیام نور مرکز ارومیه ،ارومیه ،ایران
Sajjad.omidvarfar70@gmail.com

چكیده
در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران ،پدیده حاشیه نشینی در مکان های خاص به شکل سکونت
دائمی در داخل یا پیرامون شهرها مشاهده می شود .در این کشورها امروزه دیگر حاشیه نشینی تنها خاص
مهاجران روستایی نیست که به علت جذب نشدن در اقتصاد رسمی در مکان های غیر استاندارد سکونت می
کردند بلکه همه مردم کم درآمد اعم از مهاجر و شهری را شامل می شود .علت آن را ناهماهنگی در شالوده
های اجتماعی -اقتصادی جوامع شهری و روستایی و تشدید تناقضات و نابرابری های طبقات و قشرهای
اجتماعی از یک سو و نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح از سوی دیگر دانسته اند .متناسب با این عوامل
پدیده حاشیه نشینی در داخل و خارج شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط کشورهای در حال توسعه ،در
حال رشد است و حتی در بعضی از این جوامع ،رشد جمعیت در مناطق حاشیه نشین بیشتر از رشد جمعیت
در شهر اصلی است .در پژوهش حاظر تحت عنوان"تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکل
گیری مناطق حاشیه نشین و راهکارهای رویارویی با این پدیده با تاکید بر توانمند سازی " ضمن بررسی و
شناخت علل و عوامل فرایند شکل گیری مناطق حاشیه نشین به چگونگی توانمند سازی و ساماندهی این
مناطق در قالب ارائه راهکارهای پیشنهادی به طور خالصه پرداخته شده است .در این ارتباط اطالعات این
تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده است که شامل کتاب ها ،مجالت و
مقاالت علمی ،مصاحبه با اساتید ،کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه می باشد.

واژگان كلیدی :حاشیه نشینی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،توانمندسازی و ساماندهی.

 -7مقدمه
در کنار سه شیوه رایج زندگی یعنی شهرنشینی شهرنشینی ،روستا نشینی و زندگی ایالتی و عشایری ،نوعی شیوه زندگی
متفاوت وجود دارد که ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مخصوص به خود و بافت فیزیکی معینی دارد .این شیوه زندگی حاشیه
نشینی نامیده می شود .در شهرها ،حاشیه نشین کسی است که در شهر ساکن است ولی به علل مختلف نتوانسته جذب نظام
اقتصادی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند .بعالوه ،معنی و مفهوم حاشیه نشینی شهری توصیف کننده وضع زندگی
تمام کسانی است که در جامعه شهری ساکن هستند ولی از نظر درآمد ،بهره گیری از خدمات و امکانات در شرایط مطلوبی به
سر نمی برند .حاشیه نشینی فرهنگی مخصوص خود را دارد ،این فرهنگ بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماع است که
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معموال به عنوان فرهنگ فقر شناخته شده و در محله ها یا کوچه های کثیف یک شهر با مساکن انحطاط یافته و غیر معمولی
دیده می شود(.حسین زاده دلیر)1354 ،10 :
در تبیین فرایندهای موثر بر ایجاد حاشیه نشینی باید به تغییرات بنیادی در زمینه فعالیت های اقتصادی و روابط اجتماعی
در جامعه روستایی ،شهری و یا ایالتی و عشایری اشاره کرد که باعث می شود مازاد نیروی انسانی به مراکز بزرگ شهری که
جایگاه تراکم و تمرکز ثروت جامعه است ،سرازیر شود .در این مقطع ،شهرها که امکانات کافی برای جذب این نیروی انسانی
مازاد را ندارند ،آنه ا را پس زده و به حاشیه یا جایی می رانند که حداقل امکانات عرضه می شود .بنابراین زمانی که مردم فاقد
امکانات ،از انزوا گریخته و به حاشیه نشینی در شهرها روی می آورند ،در حقیقت نوعی زندگی را انتخاب می کنند که فالکتی
دیگر است .تمرکز این مردم در کانون هایی با شکل فیزیکی خاص که با فرم مساکن متعارف شهری متفاوت است ،ایجاد کننده
منطقه یا مناطق حاشیه نشین است .حاشیه نشینی تاریخی دیرینه دارد و تقریبا اکثر کشورهای جهان دوره هایی از حاشیه
نشینی را در شهرهای خود تجربه کرده اند لیکن ،مشکل اصلی در جهان سوم ،نهفته است .گستردگی این مسئله در این
کشورها ،موضوع را به شکل حادتری عرضه می کند .مناطق حاشیه نشین کشورهای جهان سوم با واحدهای مسکونی رو به
ویران ،فرسوده و با تجهیزات ناقص در حاشیه شهرها؛ تسلط فرهنگ فقر؛ جدایی گزینی توده ای مردم روستایی از جامعه
شهری؛ شهرک های چسبیده به شهر با مواد ومصالح کم دوام ساختمانی؛ گوشه گیری مردم آن از زندگی شهری؛ مهاجرت و
سکونت بخشی از مردم روستا ها در حاشیه شهرها قابل توصیف است( .شکویی)1300 ،1:
میتوان گفت حاشیه نشینی به آن سنخ از زیست شهری اطالق میگردد ،که در حومه شهرها ،تعدادی خانوار با مسکن
نامناسب ،یک مرکز جمعیتی یا شهرک مانندی را به وجود آوردند .در فرهنگ شهر و شهرنشینی ،حاشیه نشینی تا حدود زیادی
مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است.
حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و
این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد .و تنها تفاوت آن در کشورهای
توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ،از حیث ریشه های تاریخی به وجود آورنده آن و رفتار کالبدی و اجتماعی آن می
باشد .کشور ایران نیز از این پدیده مصون نمانده منتهی شرایط حادی که در برخی از کشورها از جمله برزیل ،هندوستان ،پرو و
برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد در کشور ما ،حاکم نیست .ولی از حیث قدمت مشابه سایر کشورها می باشد .پدیده
حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای د ر حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه
روستایی -شهری دارد .فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را
تشدید کرد و حاشیه نشینی پدیدار شد و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای
در حال توسعه شکل گرفت(.مرصوصی و بهرامی پاوه)1314 ،102 ،
مهمترین مسائل محالت حاشیه نشین وجود فقر و بیکاری ،نبود امنیت و وجود انواع آسیب های اجتماعی ،بی عدالتی های
اجتماعی -اقتصادی و عدم رسیدگی شهرداری به این محالت می باشد(.نقدی و صادقی)1380 ،11 ،

 -2هدف و فرضیه پژوهش
 -7-2هدف پژوهش
 توانمند سازی و ساماندهی مناطق حاشیه نشین با تاکید بر رعایت حرمت و کرامت انسانی. -2-2فرضیه پژوهش
 -به نظر می رسد بین حاشیه نشینی و عوامل اقتصادی و اجتماعی ارتباط معنا داری وجود دارد.
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 -9مبانی نظری پژوهش
 -7-9تعریف و مفهوم حاشیه نشینی
حاشیه نشینی عبارت است از وضع زندگی تمام کسانی که در جامعه شهری ساکن اند ولی از نظر درآمد و بهرهگیری از
امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می برند(.حسین زاده دلیر)1354 ،
حاشیه نشینان خانوارها و افرادی هستند که در محدوده حاشیه شهرها از نظر سکونت ،بهداشت ،خدمات عمومی و
اجتماعی و تسهیالت زیر بنایی شهری در شرایط نامساعدی قرار دارند .این افراد به دلیل بر خوردار نبودن از سرمایه ،مهارت
فنی و حرفه ای برای اشتغال در اقتصادی شهری ،اکثرا درگیر فعالیت هایی هستند که غیرمولد تلقی می شود .بنابراین از منظر
اقتصادی ،می توان گفت که مفهوم شامل تمام افرادی می شود که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ،ولی به روند
اقتصادی شهر جذب نشده اند .اما چنین عدم ادغامی از بعد اجتماعی نیز رن می دهد .خالصه آنکه حاشیه نشینی شهری از
ابعاد مختلف زندگی کالبدی (مسکن نامناسب) ،اجتماعی (رفتارهای اجتماعی جدا از جامعه شهری) و اقتصادی (ویژگیهای
متمایزی از اشتغال و درآمد) تعریف می شود و افراد حاشیه نشین در واقع از محروم ترین اقشار جامعه شهری به شمار می آیند
و به اعتبار همین محرومیت در برابر هرگونه آسیب اجتماعی نیز بی دفاع هستند(.زاهد زاهدانی)1311 ،35 ،
از نظر جامعه شناسان گروهها و طبقاتی که مسلط بر منابع کمیاب اجتماعی شهری اند به موقعیت زیست در متن دست
می یابند و در حیات جمعی نقش سوژگی ایفا می کنند .این خود مستلزم به حاشیه رانده شدگی طبقاتی است که در وضعیت
زیست در حاشیه بسر می برند و در گسترده فعالیت های شهری نقشی نیمه فعال یا غیر فعال دارند(.ربانی و دیگران)83،1381:
از دیدگاه لیبرالی حاشیه نشینی یک واقعیت است .الزم است راهکارها و راه حل هایی برای بهینه سازی شرایط زندگی و
سکونت در مناطق حاشیه نشین ارائه شود .در زن جیره روابط اقتصادی ریشه این پدیده رشد اقتصادی نامتعادل اقتصادی بین
مناطق مختلف است .طرفداران این نظریه راه حل هایی مبتنی بر توانمندسازی ،ساماندهی و بهسازی کانون های حاشیه ای را
هدف قرار می دهند(.خالو باقری ،قریشی)1314 ،
از دیدگاه شهرسازی ،حاشیه نشینی نوعی اسکان غیر رسمی و شیوه ای از سکونت موقت تلقی می شود که در خارج از
محدوده های شهری در زمین هایی که برای توسعه در زمین هایی که برای توسعه شهری پیش بینی نشده اند ،شکل می گیرد
و با ساخت وساز غیر قانونی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی همراه است)Barabadi,2002,48(.
از دیدگاه توانمندسازی ،راهبرد توانمند سازی مناسبترین راه حل در ساماندهی حاشیه نشینی است(.صرافی )1381 ،این
راهبرد بر بهبودی شرایط زندگی جوامع فقیر تاکید دارد و به مردم این فرصت را می دهد که محل زندگی خود را با توجه به
نیازهایشان بهبود بخشند(.قرخلو و میره ) 1381 ،این راهبرد به همراه ارتقای بهسازی محیط های موجود بهترین وسیله برای راه
اندازی فرایند توسعه و ساماندهی و بهسازی کالبدی است .چنانچه به وسیله ساماندهی به هدف توانمندسازی سکونتگاههای غیر
رسمی نایل شویم ،بهبود و پیشرفت تدریجی محیط زندگی متصور است(.سلطانی)1382 ،

 -2-9ویژگی های حاشیه نشینی
به موازات رشد بی رویه شهرنشینی در کشورها باالخص ممالک جهان سوم ،سکونتگاه هایی نامتعارف و حاشیه ای نیز
به سرعت ایجاد شده و رشد یافته اند .این سکونتگاه ها دارای ویژگی های زیر هستند:
 .1به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه ریزی های رسمی شهرسازی ،ایجاد مسکن توسط حاشیه
نشینان شتابزده بوده و مجموعه ای از ساختمان های نابسامان را به وجود آورده اند.
 . 2مناطق حاشیه نشین تمرکزی از اقشار کم درآمد و فقیر شهری و مهاجر روستایی را شامل می گردد.
 .3محیطی با کیفیت پ ایین زندگی بوده و کمبود شدید خدمات و زیر بناهای شهری و تراکم باالی جمعیتی در آن مشهود
است(سازمان عمران و بهسازی شهری.)1381 :
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 . 0حاشیه نشینان بیشتر افراد مهاجر روستایی و عشایر و کمتر شهری هستند که دراغلب موارد فاقد مهارت الزم شهری و
بعضا غیر ماهرند.
 .0غالبا زمین های مناطق حاشیه نشین غصبی می باشند.
 . 1اغلب بیسواد و کم سواد بوده و از ساختار و روابط اجتماعی زندگی شهری دور هستند.
 .5از نظر بافت کالبدی ،معماری و شهرسازی یک محله بی شکل و درهم و برهم و فاقد خیابان و کوچه بندی هستند.
 .8از خدمات و تسهیالت بهداشتی  ،آموزشی و اجتماعی محروم بوده اند (حاج یوسفی)1381 :

 -9-9چگونگی شكل گیری مناطق حاشیه نشین
در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه ،پس از آنکه طبقه کم درآمد شهری و مهاجران روستایی بنابر
دالیل مختلفی نتوانستند از طریق بازار رسمی ،مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند از طریق بخش غیر رسمی اقدام به ایجاد
سرپناهی برای خود می کنند .این اقدام که اولین مرحله در مسیر فرایند اسکان غیر رسمی است ،در کشورها و در زمان های
مختلف تفاوت هایی با هم دارد .به عبارت دیگر اسکان غیر رسمی بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی هر کشوری و با توجه به
اوضاع سیاسی آن در نحوه تصرف و تملک زمین ،ویژگی های ساکنان ،چگونگی مدیریت و برخورد دولت و غیره به تناسب زمان
متفاوت است.
بنابراین نمی توان الگوی واحدی برای اسکان غیر رسمی در همه کشورها ارائه داد .اما در تمام کشورها اصلی مشترک حاکم
است و آن اینکه روند شکل گیری اسکان غیر رسمی در میان فقرا پایه در منطق اقتصادی دارد .به طوری که گیلبرت و گانگر
الگوی مسکن فقیران را واکنشی منطقی و خردمندانه در برابر فقر می دانند(.گیلبرت و گالگر)111:1350 ،

 -4-9پیامدهای حاشیه نشینی
 .1سیمای نامطلوب :عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی
را می آزارد ،از مشخصات آن ساختمان های تخریب شده و فرسوده شده ،گذرگاه ها و معابر پر پیج و خم و کم عرض است و
معموال راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش نشانی ،اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد.
 .2پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سالمتی :حاشیه نشین ها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد و اندازه
استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است .انباشت
زباله ها و عدم جمع آوری آنها ،جریان فاضالب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ،آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و
غیره در این محالت مشهود است.
 .3فقدان شغل رسمی و درآمد کافی :اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون
این افراد عموما فاقد مهارت و تخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دستفروشی ،کوپن
فروشی ،تکدی گری ،زباله دزدی ،خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورتد.
 .0وجود خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک :در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک هر
یک از خانوارها که قبال ساکن آن بودند مشاهده می شود و اجتماعاتی در دل جامعه به وجود می آورند .این فرهنگ ها بسیار
دیر جذب فرهنگ های شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در آن ها
برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ،چون بهداشت وتنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .خصایص کنش روستایی که
سنخیتی با زیست شهر ندارد ،به شاکله عقیدتی زیست شهری مبدل می شود.
 .0تراکم جمعیت :ترکیب سنی جمعیت در این مناطق نشان می دهد که علی رغم جوان بودن بیشتر روئسای خانواده ها
بعد خانواده وسیع است .متوسط تعداد جمعیت هر خانوار حدود 0/0درصد می باشد که با در نظر گرفتن مساحت کم منازل
موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم بیش از حد جمعیت در این مناطق پی خواهیم برد.
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 .1فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیالت :در حاشیه شهرهای ایران ،آموزش و
پرورش به بدترین شکل ممکن رواج دارد ،به این معنا که عدم تخصیص بودجه متناسب برای امر آموزش و پرورش این نقاط
جدای از آنکه باعث کم سواد شدن حاشیه نشینان شده است ،موجب گردیده که تا فرآیند جامعه پذیری ،در میان کودکان و
نوجوانان حاشیه نشین فرآیندی ناقص و عقیم باشد نقصانی که در رشد باالی انحرافات اجتماعی نمود می یابد.
 .5اعتیاد :از عوامل گرایش به اعتیاد ،فقر ،بیکاری ،فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت ،نابرابری های اقتصادی
و اجتماعی و د ر دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد معموال در مناطق حاشیه نشین بسیاری از این عوامل قابل رویت
است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد مخدر روز به روز افزایش می
یابد.
 .8منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی :مارشال کلینارد می گوید :حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و
منشا عمده بزهکاری و جرم می باشد .آسیب های اجتماعی و سهم باالیی از وقوع جرم و جرائم در کشور به حاشیه نشینان
اختصاص یافته استف به دلیل عدم تطابق هنجاری و نائل نشدن به یک شناخت اجتماعی حاشیه نشینان و همچنین سطح نازل
معیشت اقتصادی این طبقه اجتماعی ،یک نوع انحرافات نهادینه شده در کنش آن ها به چشم می خورد ،قاچاق مواد مخدر و
جنایت های مبتنی بر هیچ انگاری ارزش های اجتماعی از موارد قابل ذکر هستند(یاوری.)1383 ،

 -4ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساكنان مناطق حاشیه نشین
ساکنان اجتماعات غیر رسمی از دو گروه عمده تشکیل می شوند؛ مهاجران روستاها و شهرهای کوچک و طبقه کم
درآمد شهری .وجه مشترک هر دو گروه ،کم درآمدی آنان است که سبب شده توان زندگی در محل اولیه اقامت خود را به علت
بی کاری و نداشتن شغل مناسب و درآمد کم نداشته باشند و همچنین قادر به تامین مسکن مورد نیاز خود در شهر اصلی
نباشند .از این رو به علت ارزانی نسبی قیمت زمین و مسکن و اجاره بها و نیز دستیابی به امکانات بهتر شغلی به نقاط غیر
رسمی روی می آورند.
ساکنان این سکونتگاهها به علت بی سوادی"بی سوادی در میان زنان بیش از مردان است"نداشتن مهارت کافی و سرمایه،
پس از استقرار در سکونتگاه غیر رسمی عمدتا در مشاغل کارگری یا در بخش غیر رسمی اشتغال دارند .از این رو مهم ترین
ویژگی ساختار اجتماعی مکان های غیر رسمی غلبه طبقه کارگر است .اما با وجود آنکه خانوارها دستمزدهای حداقلی یا نزدیک
حداقل به دست می آورند ،سطوح درآمدی خانوار می تواند با دستیابی به درآمدهای بیشتر از طریق اشتغال در مشاغل پاره
وقت افزایش یابد .از این رو با وجود آنکه این نقاط عمدتا کارگرنشین با سطوح پایین درآمدی است ،وضعیت زندگی خانوارها
بهتر از قبل می باشد .موازنه تقریبا برابر درآمد و هزینه های خانوارها ،عامل مهمی در جذب بیشتر مهاجران به این مکان ها و
توسعه اسکان غیر رسمی محسوب می شود .اما تمرکز گروهی از افراد کم درآمد که ترکیب اجتماعی نامتعارفی داشته و تنوع
اجتماعی ندارند در نقطه ای به تسلط فرهنگ فق ر در محله و جداگزینی توده ای از مردم کم درآمد از جامعه متوسط و مرفه می
انجامد که خود کاهش تعامالت و تماس های بین طبقاتی و افزایش تعامالت و تماس های درون طبقاتی را به دنبال دارد.
کاهش نقش طبقات متوسط به عنوان گروههای مرجع در مناطق فقیرنشین به تمرکز فقر و شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا
در محله های فقیرنشین منجر خواهد شد(.افروغ)1355 ،231 ،
از این رو است که رفتارهای نابهنجار و غیرعادی ،عادی تلقی می شود و این مکان ها مظهر جرم و جنایت و فساد می
شوند.عامل دیگری که به رفتارهای ناهنجار اجتماعی دامن می زنند ،بی سوادی و کم سوادی ،تراکم باالی جمعیت ،تراکم باالی
افراد در اتاق ،تراکم باالی خانوار در واحد مسکونی ،وجود واحدهای مسکونی غیر استاندارد و ناسالم است(.شاه حسینی)1382 ،
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شكل  -7علل شكل گیری و رشد جرایم در سكونتگاههای غیر رسمی(منبع :شاه حسینی)7934 ،711 ،

 -5ویژگیهای حقوقی
ا ز آنجا که در اسکان غیر رسمی سکونت بر روی اراضی خالی دولتی یا عمومی ،اراضی حاشیه ای و بایر تقسیم زمین بدون
مجوز به شکل غیر قانونی صورت می گیرد ،شاخص کلیدی آنها نداشتن سند رسمی(سند ثبتی) مالکیت بر زمین و مسکن
است .از این رو اکثر واحدهای مسکونی به شکل غیر رسمی و قولنامه ای خرید و فروش می شوند(.پور آقایی)1380 ،
این زمین ها در ابتدا کم ارزش و حتی بی ارزش هستند اما با توسعه فیزیکی شهر یا رسمیت یافتن مکان غیر رسمی به
عنوان شهر ،ساخت و سازها دارای سند شده ،بدین ترتیب ارزش زمین باال می رود .به طوری که دیگر جاذب طبقه کم درآمد
نخواهد بود و طبقه کم درآمد به مکانی دیگر نقل مکان می کند و در این نقاط به ویژه مناطقی که در داخل شهر اصلی قرار
دارند ،مجموعه های عظیم تجاری و مسکونی احداث می شود .شایان ذکر است که نوسانات در قیمت زمین همراه با نرن سود،
نرن سرمایه ،نرن انرژی ،دستمزد نیروی کار و قیمت مصالح ساختمانی ،تاثیر بسیاری بر قیمت مساکن سکونتگاههای غیر رسمی
دارد .به هر حال پس از رسمیت یافتن به عنوان شهر و دارا شدن سند مالکیت ،وجه مشخصه این نوع مکان ها میزان باالی
اجاره نشینی است(.سیالس)1353 ،

 -6مهاجرت روستا به شهر -فقر-حاشیه نشینی
حرکت جمعیت را نمی توان جزئی الینفک از توسعه اقتصادی ،تغییرات اجتماعی و وضعیت سیاسی جامعه دانست .به
عبارت دیگر ،هر حرکتی حتی در کوچکترین مقیاس خود ،ناشی از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن جامعه
است و این حرکت به نوبهء خود بر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر دو محیط مبداء و مقصد هم اثر می گذارد.
حرکت مهاجران از روستا به شهر موجب افزایش عرضهء نیروی کار در شهرها شده که به مراتب ،از افزایش تقاضا برای نیروی
کار در شهرها بیشتر است .بنابراین ،تعدادی از نیروی کار موجود در شهرها بیکار مانده اند و نمی توانند خود را جذب فعالیت
های اقتصادی شهرها کنند .گر چه این افراد در شهرها سکونت دارند ،به علت جذب نشدن در نظام اقتصادی و اجتماعی شهر
در حاشیه قرار می گیرند و مسئله حاشیه نشینی با مشکالت درون آن ،که مسئله فقرا از عمده ترین آنهاست ،بروز می کند.
امروزه ،اکثر اقتصاددانان شهری معتقداند که حرکت روستا به شهر یک حرکت مفید برای رفع نیازهای کارگری واحدهای
صنعتی نیست .در حقیقت نشان داده اند که نرن مهاجرت کارگران از روستا به شهر باالتر از نرن افزایش تقاضا برای نیروی کار
است که این مسئله ،به نوبهء خود ،موجب بروز مشکالت شهری بسیاری از قبیل بیکاری ،حاشیه نشینی و فقر شده است(.عابدین
درکوش)1311 ،105 ،101 ،
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 -1مشكالت كالبدی مناطق حاشیه نشین (مشكالت ،تنگناها و بررسی محدودیت ها)
مشکالت کالبدی توسط نگارندگان ،به شیوه میدانی شامل مشاهده مستقیم از مناطق حاشیه نشین جمع آوری و به صورت
خالصه بیان شده و جهت بیان عینی معضالت و مشکالت مناطق حاشیه نشین از دوربین عکاسی نیز استفاده شده است.
-

احداث واحدهای مسکونی با استفاده از مواد و مصالح کم دوام و نامناسب.

-

عدم طبقه بندی مناسب قطعات زمین.

-

نامناسب بودن نمای بیرونی ساختمانها (زشتی نمای ساختمان ها).

-

قرار گیری زمین های کشاورزی در مجاورت با کاربری مسکونی.

-

استفاده از برق غیر مجاز.

-

کمبود سرانه مربوط به فضای سبز.

-

کمبود مراکز بهداشتی و درمانی.

-

کمبود کاربری آموزشی برای اغلب رده های سنی.

-

فقدان کفسازی معابر.

-

بهداشت محیطی نامناسب( غیر بهداشتی بودن فضاهای زندگی).

-

مدیریت نامناسب پسماند و در بسیاری موارد نبود مدیریت پسماند(.منبع :نگارنده)

شكل  -2احداث واحدهای مسكونی بدون رعایت معیارهای

شكل  -9قرار گیری زمین های كشاورزی در مجاورت با

فنی (منبع :نگارنده)

كاربری مسكونی (منبع :نگارنده)

شكل شماره  -4استفاده از برق غیر مجاز (منبع:نگارنده)

شكل شماره  -5فقدان كفسازی معابر (منبع :نگارنده)
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شكل  -6بهداشت محیطی نامناسب (منبع :نگارنده)

 -3وجه بیرونی و درونی حاشیه نشینی
حاشیه نشینی ،دو وجه بیرونی و درونی دارد .معموال "وجه بیرونی" و ظاهر آن مورد توجه عموم مردم و مبنای قضاوت
درباره این پدیده است .افراد در این وضعیت در مناطقی اقامت می کنند که با جامعه میزبان ارتباط کمی دارند و بین محل
سکونت آنها و منطقه اصلی شهر نوعی جدایی وجود دارد .این امر ممکن است به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم توانایی
مالی خانواده ها باشد که به علت هزینه های باالی زندگی قادر به زندگی در مناطق اصلی شهر نیستند .علت دیگر آن وجود
موانع جذب در جامعه میزبان است .از آنجا که بسیاری از مناطق سنتی به آسانی نمیتوانند وجود این مهاجران را بپذیرند ،لذا
آنان به مناطقی روی می آورند که امکان کنترل های اجتماعی و هنجاری کمتری در آنجا وجود دارد .این مناطق بیشتر در
حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند.
اما "وجه درونی"حاشیه نشینی با نظام فرهنگی -اجتماعی و نیز موقعیت روانی افراد مرتبط است .بر این اساس ،وضعیت
حاشیه نشینی آن گونه که رابرت پارک( )1181بیان می دارد ،شرایط یا عالمی است برزن گونه که فرد را از نظر اجتماعی و
فرهنگی به حالت تعلیق در می آورد .فرد خود را در شرایطی می یابد که در آن ،روابط اجتماعی و ارزش های فرهنگی و ملی تا
حدودی دستخوش تزلزل شده ،ولی روابط و ارزش های دیگری هنوز به طور کامل جایگزین آن نشده است .به اعتقاد وی تجربه
چنین شرایط بحرانی موجب شخصیت متمایزی برای فرد می شود.
در اغلب موارد ،چنین فردی در برابر برخورد فرهنگ ها ،حالت کناره گیری از خود نشان میدهد و نمی تواند در متن
جامعه با عقیده راسخ به فعالیت خویش ادامه دهد .به عبارت دیگر ،به علت ناباوری نسبت به ارزشها ،بیگانگی با موقعیت جدید،
فرد از جامعه کناره می گیرد و در حالتی معلق در حاشیه اجتماع می نشیند(.جمشیدی ها و عنبری)1383 ،

 -3روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر که به تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکل گیری مناطق حاشیه نشین می پردازد؛ محتوا
و ماهیتی توصیفی -تحلیلی دارد که بیان عینی و واقعی ویژگی های پدیده حاشیه نشینی است .در ابتدا برای دریافت مفهوم
عنوان مقاله به بررسی مفهوم حاشیه نشینی و همچنین به چگونگی شکل گیری مناطق حاشیه نشین و نیز پیامدهای حاشیه
نشینی پرداخته شده است که این مطالب از منابع معتبر کتابخانه ای که شامل کتاب ها ،مجالت و مقاالت علمی ،مصاحبه با
اساتید ،کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه می باشد جمع آوری شده است .همچنین تالش شده ویژگی های اقتصادی،
اجتماعی و حقوقی مناطق حاشیه نشین بررسی شود .و در مرحله بعد مشکالت کالبدی توسط نگارندگان ،به شیوه میدانی
شامل مشاهده مستقیم از مناطق حاشیه نشین جمع آوری و به صورت خالصه بیان شده و جهت بیان عینی معضالت و
مشکالت مناطق حاشیه نشین از دوربین عکاسی نیز استفاده شده است .در بخش بعدی نیز وجه بیرونی و درونی مناطق حاشیه
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نشین بررسی شده است و در انتها به چگ ونگی توانمند سازی و ساماندهی این مناطق در قالب ارائه راهکارهای پیشنهادی به
طور خالصه پرداخته شده است.

 -71پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش راهکارهایی جهت کمک به حل این مسئله پیشنهاد می شود:
 .1ایجاد نظامی جهت بهره مندی حاشیه نشنان از شبکه های زیر بنایی و خدمات شهری ،آموزشی و بهداشتی و غیره .
 .2ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد.
 . 3ایجاد و احداث خانه های مسکونی اجاره ای ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد.
 .0ایجاد شهرک های اقماری کارگر نشین یا کم درآمد نشین در نزدیکی شهرهای بزرگ.
 .0احداث کارگاههای کوچک در نزدیکی شهرهای بزرگ برای رفع بیکاری خانوارهای حاشیه نشین.
 .1تهیه طرح ملی و جامع اسکان کم درآمدها.
 .5ارائه یارانه تامین مسکن مناسب به اقشار کم درآمد.

نتیجه گیری
با توجه به تجزیه و تحلیل مبانی تئوریک مباحث مطرح شده و آگاهی از مفاهیم به کار رفته در این پژوهش ،مناطق
حاشیه نشین بافت هایی هستندکه عمدتا تهیدستان و در مجموع طبقه فقیر و کم درآمد را در خود جای داده اند و بدون مجوز
و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها
بوجود آمده اند عمدتا فاقد مالکیت هستند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی ،اجتماعی و فرهنگی و
زیر ساختهای شهری شدیدا دچار کمبود هستند .این پدیده یک معضل کالن شهری می باشد که نشان از ضعف ساختار
اجتماعی و اقتصادی است .در این مقاله سعی بر این بوده با توجه به عوارض ناخوشایند ،ضد انسانی و متناقض با مفاهیم شهری
علل و عوامل پدیده حاشیه نشینی از نظر اقتصادی و اجتماعی بررسی شده و به چگونگی توانمند سازی و ساماندهی این مناطق
در قالب ارائه راهکارهای پیشنهادی به طور خالصه پرداخته شود.
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