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 Purpose: Considering that informal settlements are mostly 

accompanied by aggressive occupation or unauthorized 

construction and lack the necessary safety, they reproduce social 

damage within the family institution. Adaptation and compatibility 
in the outskirts of cities is very low, and families who are forced to 

live in the outskirts of big cities due to different cultures and 

different attitudes, often live side by side with each other, not with 
understanding, but with hostility, and it is natural. It is that they do 

not feel safe and their families and children suffer the most damage 

in the outskirts of the cities. By conducting the present research, the 
effect of informal settlements on addiction and drugs is investigated.  

Materials and Methods: The current research is an applied 

research in terms of its purpose. In terms of method, it is a 

descriptive research and it will be done as a survey; Because the 
required information is obtained from the current state of the 

statistical sample using a questionnaire. It is a researcher-made 

questionnaire of informal settlements and a standard questionnaire 
of social harms, which is set in 66 items. The statistical population 

of the present study includes 270,979 male and female residents of 

informal settlements in Kermanshah city in the year 1400. In the 

present study, the minimum sample size required through Cochran's 
formula was 384 members of 4 informal settlement districts of 

Kermanshah city (Daulatabad neighborhood, Shatarabad 

neighborhood, Koliabad neighborhood, Jafarabad neighborhood), 
and this number was the basis of the analysis. The number was 

chosen by random-cluster method.  

Findings: Addiction damage, as an individual and social problem, 
is considered a serious social damage in households with informal 

accommodation in Kermanshah city. So that some unemployed 

young people and even teenagers have chosen buying and selling 

drugs as their profession and earn a living in this way. The ease of 
access to drugs in some neighborhoods causes a tendency to commit 

special crimes, including drug trafficking and drug use among 

families living in these settlements.  
Conclusion: According to the results of the final fitted model and 

the significance level related to the predictor variable, it can be said 

with 95% confidence that informal settlements have an effect on the 
amount of drug consumption of people living in the informal 

settlement areas of Kermanshah city. has meaning; That is, with the 

increase of informal settlements, the amount of drug consumption 

by family members increases. 
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 777... بر رسمی غیر های گاه سکونت شناختی جامعه تأثیر 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 بر رسمی غیر هایگاهسکونت شناختیجامعه تأثیر

 (کرمانشاه شهر: موردی مطالعۀ) مخدر مواد و اعتیاد

 1عزیزی فریبا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه

 .ایران تهران،
 

 *2محسنی رضاعلی
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه

 .(مسئول نویسنده) ایران تهران،
 

 3صومعه حضرتی زهرا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 با همراه عمدتاً غیررسمی هایسکونتگاه اینکه به توجه با: هدف

می الزم ایمنی فاقد و بوده غیرمجاز ساز و ساخت یا عدوانی تصرّف
 خانواده نهاد در اجتماعی هایآسیب بازتولید به خود درون در باشد،

 است پایین بسیار شهرها حاشیۀ در سازگاری و انطباق. پردازندمی
 متفاوت هاینگرش و متفاوت هایفرهنگ از که خانوارهایی و

 با نه اغلب اند،شده بزرگ شهرهای حاشیۀ در زندگی به مجبور
 طبیعی و کنندمی زندگی یکدیگر کنار در تخاصم با بلکه تفاهم،
 و خانواده نیز و کنندنمی تجربه را امنیت احساس آنها که است

 انجام با. بینندمی شهرها حاشیۀ در را هاآسیب بیشترین فرزندان
 مواد و اعتیاد بر رسمی غیر هایگاهسکونت تأثیر حاضر، پژوهش

 .شودمی بررسی مخدر
 تحقیقات نوع از هدف، نظر از حاضر پژوهش :هاروش و مواد

 و است توصیفی تحقیقات زمره در روش نظر از.  است کاربردی
 وضع از نیاز مورد اطالعات زیرا شد؛ خواهد انجام پیمایشی بصورت
.  است آمده دست به پرسشنامه از استفاده با آماری نمونۀ موجود

 پرسشنامه و غیررسمی هایگاهسکونت ساختهمحقق پرسشنامه
 شده تنظیم گویه 66 در که باشد می  اجتماعی هایآسیب استاندارد

 ساکنین از نفر 270979 شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. است
 شهرستان غیررسمی هایسکونتگاه مناطق زن و مرد اهالی و

 حجم حداقل حاضر، پژوهش در. باشد می 1400 سال در کرمانشاه
 ناحیه 4 اعضای از نفر 384 کوکران فرمول طریق از الزم نمونه
-شاطرآباد محله-آباد دولت محله) کرمانشاه شهر رسمی غیر اسکان
 و هتجزی مبنای تعداد این که بود( جعفرآباد محله-آباد کولی محله
 خابانت ای خوشه -تصادفی روش به تعداد این و گرفت قرار تحلیل

 .شد
 در اجتماعی، و فردی مشکل یک عنوان به اعتیاد، آسیب :هایافته

 آسیب یک کرمانشاه، شهر رسمی غیر اسکان دارای خانوارهای
 جوانان از برخی که طوری به شود؛می محسوب جدی اجتماعی

 عنوان به را مخدر مواد فروش و خرید نوجوانان، حتی و بیکار

. کنندمی معاش امرار راه ایـن از و و اندکرده انتخاب خود حرفۀ
 بـه گـرایش موجب محالت، برخی در مواد به دسترسی سهولت
 میان در مخدر مواد مصرف و قاچـاق جملـه از خـاص، جـرایم
 .شودمی هاگاهسکونت این در ساکن هایخانواده
 و شده برازش نهایی مدل از حاصل نتایج به توجه با :گیرینتیجه
می درصد 95 اطمینان با بین-پیش متغیر به مربوط داریمعنی سطح
 مخدر مواد مصرف میزان بر غیررسمی هایسکونتگاه که گفت توان
 ناداریمع تاثیر کرمانشاه شهر غیررسمی اسکان مناطق در ساکن افراد
 مواد مصرف میزان غیررسمی، هایسکونتگاه افزایش با یعنی دارد؛

  .یابدمی افزایش خانواده افراد مخدر
 

 مخدر، مواد اعتیاد، غیررسمی، هایگاهسکونت :کلیدی واژگان
 .کرمانشاه شهر خانواده،

 
 11/07/1400: افتیدر خیتار
 27/10/1400:  رشیپذ خیتار
 mohseni.net14@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 خود انحطاط و خود، فرهنگ، رشد شرایط با متناسب ایجامعه هر
 یمخرب تأثیرات که روبرو است مشکالت و انحرافات از انواعی با

 تواندمی عواملی چنین شناخت. دارد جامعه آن ترقّی فرآیند روی
سازد، به  هموار تعامل و ترقی به سوی را جامعه حرکت مسیر

 عمل، آن تداوم از جلوگیری و هاآن عمل درک بر عالوه که طوری
یکی از انواع . نماید کمک جامعه سالمت به هاییحلراه ارائه با

 تمامی در مشکالت ترینمهم از» انحرافات، موضوع اعتیاد است که
 دلیل به آید. اعتیادمی حساب به ما جامعه الخصوصعلی جوامع،
 همراه اجتماعی های آسیب سایر با خود، عموماً ذاتی هایویژگی

 ایجامعه هر ثمربخش نیروهای رفتن هدر به باعث و شودمی
 مسایل تا فردی و روانی مسایل از اعتیاد به گرایش شود. عللمی

 (1«)باشد.می گسترده سیاسی و اجتماعی، اقتصادی
ها، اسکان غیر یکی از علل گرایش به اعتیاد در میان اعضای خانواده

 در یستیز یفضا کی شکل به تنهانه یررسمیغ اسکانرسمی است. 
 یقانون میحر ۀمحدود در و یاصل ۀبدن در یحت بلکه شهر، یۀحاش

 یهاسکونتگاه در هااستیس رییتغ(. 2).گرددیم جادیا شهرها
 هابافت گونهنیا در یاصول و حیصح یزیربرنامه ازمندین یررسمیغ

 یزیربرنامه عدم از یبازتاب یررسمیغ یهاسکونتگاه اما است؛
 هایزیربرنامهاست که  یدر حال نیادر سطح شهرها است.  حیصح
 یاهگون به و نبوده شهر نیساکن یتمام یازهاین نیتأم جهت ،شهر در
 تهگرف دهیناد یشهر یفقرا ها،یزیربرنامه در که کرد عنوان توانیم

 ریتأث یشناختجامعه یبررس هدف با حاضر پژوهش (. 3) .اندشده
 شاهشهرکرمان در اجتماعی اعتیاد بیآس بر یررسمیغ یهاسکونتگاه

که . با توجه به این موضوع، می توان گفت انجام شده است
های غیر رسمی موجب بروز مشکالت و به هم ریختگی سکونتگاه

بافت شهری در کالن شهر کرمانشاه شده است با توجه به اینکه 
بخشی از شخصیت افراد در جامعه شکل می گیرد که از طریق 
یادگیری فراهم می شود، حال اگر خانواده و جامعه بستر مناسب 
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 همکاران  و عزیزی فریبا 778

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مچون ایجاد فضای نامناسب برای رشد افراد را فراهم نکند عواملی ه
باعث بروز و ظهور آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد خواهد شد. 
از آنجایی که سکونتگاههای غیر رسمی با تجمعی از اقشار کم درآمد 
و غالباً با مشاغل غیررسمی و شیوه ای از شهر نشینی ناپایدار همراه 

 مار می روند.هستند، زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی به ش
 یاهسکونتگاه در یمنطق یزیربرنامه یبرا گام نیاول ،اساس نیا بر
 بتوان تا است، هابافت گونهنیا جامع و درست شناخت یررسمیغ
های خانواده طیشرا بهبود منظور به ،مناسب یراهکارها آن قیطر از

 .داد ارائه را ساکن در این مناطق
 

 اجتماعی  هایآسیب ایجاد در مؤثر عوامل
 را زیر عوامل اجتماعی، هایآسیب با ارتباط در شده انجام مطالعات

 بخش این در. اند نموده قلمداد اجتماعی انحرافات از بسیاری منشأ
 :گیرد می قرار بررسی مورد اجمال به عوامل از یک هر

 درآمد و رفاه که هاییخانواده در :خانواده اقتصادی الف: رفاه
 رمیسرگ یا و کار کثرت اثر بر انسانی روابط است، زیاد اقتصادی
 عامل خود نوبه به انسانی روابط ضعف. گردد می تر ضعیف

 امروزه. است اجتماعی انحرافات سوی به کشش برای مساعدی
 ندارند، را گذشته عاطفه و احساس هم به نسبت فرزندان و والدین
 دیگر طرف از و دارند کمتری ارتباط و تماس یکدیگر با چون

 مساعدتری زمینه و موقعیت دارند، حد از بیشتر درآمد که افرادی
 یبدیه و دارند را کشور از خارج یا و داخل در متنوع تفریحات برای
 زمینه مخدر مواد فروش و مصرف برای امکانات قبیل این که است
 است. مساعدی بسیار

 که است شده داده نشان علمی مطالعات در :خانواده مادی ب: فقر
 بیشتر که جایی آن از. است اجتماعی انحرافات اساس و مبنا فقر

 روانی امراض به مبتالیان الکل، و مخدر مواد به معتادان مجرمان،
 ماعیاجت پایین طبقات از نمایند،می خودکشی به اقدام که اشخاصی و

 اخالقی انحرافات عمده عامل عنوان به فقر از حاضر عصر در اندبوده
 واستهخ بین که شکافی از فقیر طبقات جرائم ارتکاب. است شده یاد

سرچشمه  آنهاست، دسترس در که چه آن با طبقه آن جوانان های
 نتیجه فقیر طبقه اخالقی انحرافات علت ترینعمده. گیرد می

 است. معین های هدف به رسیدن در شکست از حاصله فشارهای
 جامعه، هر طبقاتی اختالفات :اجتماعی و اقتصادی های: نابرابریج

 هاینقش توانندنمی که دهند می قرار هاییدر موقعیت را افراد
 هنجارهای در اختالف موجب و بیابند را خود مناسب اجتماعی
 تفاوت اجتماعی، هنجارهای ستیزه نتیجه، در. شود می اجتماعی
 در تردید و معیارها به تعهد عدم و آورد می وجود به را معیارها
 وبهن به این که کند می ایجاد را قوانین به پایبندی عدم آنها، اصالت

 کشش تضاد، این درون. دهد می افزایش را اجتماعی تضادهای خود
 دارد. وجود اجتماعی انحرافات سمت به
 مساعدی زمینه اجتماعی مسئله یک عنوان به بیکاری :: بیکارید

 را دخو اوقات بیشترین بیکار افراد. است اجتماعی انحرافات برای
 اماکن، گونه این و گذرانند می ها پارک جمله از عمومی اماکن در

 انحرافات سمت به کشش برای مکان ترین مناسبت و بهترین
 است.  اعتیاد جمله از اجتماعی

 می باعث مادر و پدر بین نزاع و زناشویی اختالفات :والدین ه: ستیزه
 .شود نامناسب و نا امن فرزندان، تربیت برای خانواده محیط شود
 سعی نانسا نباشد، زندگی برای مناسبی محیط و کانون خانواده، وقتی

 این و بگذراند خانواده از خارج در را خود اوقات بیشترین کند می
 دنبال به ماهری شکارچیان چون که دیگرانی با را او ارتباط کار

 شخص مشکل شناخت از پس آنها و کند می زیاد گردند، می شکار
 تلخ ، واقعیت این از فرار برای و شده ظاهر دلسوز انسانی نقش در

 ره. خواند می فرا اجتماعی انحرافات دیگر و اعتیاد سوی به را فرد
 طرف به کشش احتمال باشد، بیشتر خانوادگی های ستیزه چقدر

 است. بیشتر اجتماعی انحرافات
 هک دهدمی نشان تحقیقات و مطالعات :والدین تربیتی هایو: شیوه

 هرابط والدین تربیتی هایشیوه با نوجوانان و کودکان رفتارهای
 سطح با تبایس می والدین تربیتی های شیوه. دارد تنگاتنگ و مستقیم
 تربیتی متدهای با همچنین و فرزندان مختلف هایخواسته و نیازها
 تربیتی های شیوه از والدین چنانچه. باشد هماهنگ اسالمی صحیح
 در بمطلو نتیجه نمایند، استفاده مذهبی و اعتقادی اصول بر مبتنی
 شد. خواهد منعکس فرزندان رفتار

 کسانی دهدمی نشان مطالعات :والدین صحیح بینش و آگاهی ز: عدم
 جامعه، به نسبت صحیح بینش و بوده تحصیالت از محروم که

 پذیریو انعطاف خوردن فریب امکان باشند، نداشته و..... تربیت
 بیشتر قانون برخالف و انحرافی کارهای به ارتکاب برای هاآن

 عادی، طریق از توانند نمی ندارند، آگاهی و تخصص چون. است
 شناسیجامعه که است دلیل همین به و کنند تأمین را خود زندگی

 داند.می آموزشی عدالت را جرائم از پیشگیری هایراه از یکی
 عتصن رشد ای جامعه در اگر :تکنولوژی پیشرفت و صنعت : رشدح
 عادالنه طور به صنعت آن از ناشی درآمد و یابد افزایش سرعت به

 دارد: وجود اتفاق سه وقوع امکان نگردد، توزیع
 ساعات شوند می مجبور خود زندگی اداره برای کارکنان اوالً؛

 یخستگ موجب خود نوبه به این و شوند مشغول کار به را بیشتری
 و تفریح برای جامعه آن در شود. اگرافراد می در روحی و جسمی

 اوقات از استفاده برای دولت طرف از مردم بیکاری اوقات گذراندن
 برای مساعدی زمینه باشد، نشده اجتماعی هایریزیبرنامه فراغت،
 شود. می فراهم اجتماعی انحرافات به گرایش

 از یناش خستگی به منجر بزرگ شهرهای در ترافیک مشکل؛  ثانیاً
 سرپرستی و تربیت قدرت والدین نتیجه در شده افراد در کار

 پرورش به نسبت توجهی بی و داشت نخواهند را فرزندانشان
 زا اجتماعی انحرافات سمت به آنان گرایش به نوجوانان و کودکان

 کرد. خواهد کمک …و سرقت اعتیاد، قبیل

 این و شده طبقاتی شکاف و فاصله افزایش باعث شهرها ؛ رشد ثالثاً
 و دوستان با ارتباط برقراری شود می باعث خود به خود

 اجتماعی انحرافات ایجاد برای زمینه و شده کمتر خویشاوندان
 شود. فراهم

 
 هاروش و مواد 

-اخصکارگیری ش و به میدانی پیمایش روش از استفاده با این تحقیق

 هایهای غیررسمی شهرستان کرمانشاه )ویژگیهای سکونتگاه
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کالبدی و  هایفرهنگی، ویژگی -اجتماعی هایقانونی، ویژگی
 یبررس و برای شده طراحی پرسشنامه قالب در اقتصادی( هایویژگی
 اعتیاد اقدام شده است.  های آسیبشاخص تطبیقی

ها و نتایج پژوهش به صورت اعداد و ارقام است، که داده از آنجایی
از نوع تحلیل شده  و آوریجمع  هایداده نوع اساس بر تحقیق این

 نوع از هدف، نظر از حاضر همچنین پژوهشتحقیقات کمی است. 
آن برای حل  هایافتهی جیاز نتا رایزاست؛  کاربردی تحقیقات
 کرمانشاه ( جامعه )مناطق اسکان غیر رسمی شهر خاص مشکالت
 .رودیم به شمار یمقطع ،یزمان ۀاز جنب و .شودیاستفاده م

نفر از ساکنین و اهالی  270979جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 
کرمانشاه در  های غیررسمی شهرستانمرد و زن مناطق سکونتگاه

های غیر رسمی شهر های سکونتگاهویژگیمی باشد.  1400سال 
 زیر بودند:کرمانشاه شامل موارد 

 ها و به دور از مرکز شهر هستند.همگی در کناره-1
وآمد در داخل محدود  اکثر از نظر ارتباط با مرکز شهر رفت-2

 وضع نابسامانی دارند. 
ها بافت اجتماعی ناهمگون داشته از شهرستان و اکثر آن-3

 ند.اروستاهای مختلف به حاشیه شهر منتقل شده و سکونت یافته
ای در اطراف شهرکرمانشاه شکل یافته شهرک حاشیه 35بیش از 

است که اسکان آنها نامناسب و غیررسمی بوده و استانداردهای 
شهرسازی و شهرنشینی در آنها به ندرت قابل رؤیت است. همانطور 

 5/37ای شهر کرمانشاه یا به عبارتی شهرک حاشیه 35که گفته شد 
اند. از این ود جای دادهدرصد از کل جمعیت شهر کرمانشاه را در خ

نفر در  225097ای، با حجم جمعیتی معادل شهرک حاشیه 35میان 
شهرک دارای  13، از نظر اسکان متعارف و غیررسمی، 1392سال 

 9/87شهرک روی هم رفته  13اند، این وضعیتی حادتر از بقیه بوده
 (. 4اند.)ای را در خود جای دادهشهرک حاشیه 35درصد از جمعیت 

در پژوهش حاضر، حداقل حجم نمونه الزم از طریق فرمول کوکران 
بود ناحیه اسکان غیر رسمی شهر کرمانشاه  4 نفر از اعضای 384

که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این تعداد به روش 
جهت تعیین حداقل در این پژوهش خوشه ای انتخاب شد. -تصادفی

، از فرمول کوکران به های انسانیگروهحجم نمونۀ الزم از میان 
 شرح فرمول زیر استفاده شد:

 

 
 که در آن:

n= حداقل حجم نمونه الزم 
N  حجم جامعه آماری = 
pنسبت توزیع صفت در جامعه = 

Z/2 = مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد )در
، مقدار به دست 05/0این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای 

 باشد(.می 96/1آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد 

d=  خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد
در نظر  05/0اعی برابر پارامتر مورد نظر )معموال ًدر علوم اجتم

  (.5شود(. )گرفته می
جامعه به  واحدهایاز آنجا که بررسی نظرات تمام در این پژوهش 

لذا با استفاده از  نبود ؛ ... مقدوراقتصادی و ۀلحاظ زمان، هزین
ی هاینمونه بهسعی شد که گیری های آماری و فنون نمونهتکنیک

ها با اعتماد الزم همراه آنکه استخراج نتایج از  گردددسترسی پیدا 
گیری برای انجام تحقیق حاضر به صورت بنابراین روش نمونه باشد.
ناحیه در بین نواحی  4ای ) خوشه -گیری تصادفینمونه
وان ( در نظر گرفته شد تا بتنتگاههای غیر رسمی  شهر کرمانشاهسکو

 ارتی،عب تر دست یافت. بهقعیتر و واهای قابل  تعمیمبه نتایج داده
 امعهج بیشتر همگنی به رسیدن برای ایطبقه گیری نمونه در اگر
 دهش تشکیل طبقات درون از نمونه و شد می تقسیم «طبقه» چند به

 برگیرنده در «هاخوشه» ای،خوشه گیرینمونه در گردید،می انتخاب
 (6،7) .هستند شده، تشکیل قبل از ناهمگن هایگروه

 -گیری تصادفیرو در این پژوهش منطبق با روش نمونهاز این 
آباد، محله شاطرآباد، محله کولی آباد و محله دولت 4ای خوشه

 های انسانی آنهامحله جعفر آباد انتخاب و به ارزیابی وضعیت گروه
 پرداخته شد.

مطالعات مشاهده، ها، گردآوری دادهابزاردر پژوهش حاضر 
ساخته و استفاده از پرسشنامه )پرسشنامه محقق ایکتابخانه
های های غیررسمی و پرسشنامه استاندارد آسیبگاهسکونت

  .(8) اجتماعی( بود
 

 هایافته
 آمار توصیفی متغیرها

 بین دهد که ازنشان میهای توصیفی حاصل از پژوهش حاضر یافته
نفر  315مرد به تعداد  دهندگانپاسخ ها،نفر از آزمودنی 384

و ( درصد 8/35)نفر  136به تعداد  دیپلم دهندگانپاسخ(، 03/82%)
-( و پاسخ%9/46نفر ) 179به تعداد  آزاد شغل با دهندگانپاسخ

( %9/48نفر ) 184متوسط به تعداد  درآمد سطح با میزان دهندگان
 دادند. نیز مشخص شد کهبیشترین نمونه مورد پژوهش را تشکیل می

 و سال 75 و 19 ترتیب به دهندگانپاسخ سن ماکسیمم و مینیمم
 بود. از طرفی نوع سال 15/46 با برابر دهندگانپاسخ سن میانگین
بوده ( درصد 8/46) استیجاری  دهندگاناکثر پاسخ مسکن مالکیت

 ساختمان عمر ماکسیمم و مینیمم دهنده،پاسخ نفر 384 بین و از
 برابر ساختمان عمر میانگین و سال 70 و 1 ترتیب به دهندگانپاسخ

 بترتی به مسکونی ملک متراژ ماکسیمم و سال، مینیمم 13/19 با
متر  81/98 با برابر مسکونی ملک متراژ میانگین و متر 300 و 35

 50 و 1 ترتیب به محله در اقامت زمان مدت ماکسیمم و و مینیمم
 بود. علت 58/14 با برابر محله در اقامت زمان مدت میانگین و سال

نفر  160دهندگان به تعداد  پاسخ اکثر محله انتخاب و مهاجرت
 نمونۀ مورد بود. و نیز در شاناقتصادی ، وضعیت(درصد 7/42)

 (%5/55نفر ) 211محل و  ترک به ( موافق%5/44نفر ) 169بررسی 
نفر  138و  ( موافق%6/63نفر ) 241و  محل ترک به مخالف

 مسکنی یا زمین واگذاری شرط به محل ترک به مخالف (4/36%)
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 همکاران  و عزیزی فریبا 780

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ه ب دهندگانپاسخ اکثر محله ترک به تمایل عدم بودند که از دالیل
 384 بین بود. و در آخر از کار محل به ( نزدیکی%8/42) 151تعداد 
 هبودب برای هاییفعالیت در دهندگان درخصوص شرکت پاسخ نفر از
 ( در%1/46)نفر  177گذشته،  سال 5 طی محدودۀ خود در وضع

نکرده   شرکت (%3/53نفر ) 202و  کرده بوده شرکت هافعالیت
 بودند.

های شاخص برای معیار انحراف و میانگین ماکسیمم، مینیمم،
 .بود 2/4 آسیب مواد مخدر توصیفی

 
  فرضیۀ تحقیق:

 ساکن مخدرافراد مواد مصرف میزان بر غیررسمی هایسکونتگاه

 .دارد معناداری تاثیر کرمانشاه- شهر رسمی غیر اسکان مناطق در
 "غیررسمی سکونتگاههای"در این فرضیه متغیر پیش بین )مستقل(، 

است. نتایج رگرسیون  "مخدر مواد مصرف میزان "و متغیر وابسته، 
 :ساده در جدول زیر نشان داده شده است

 مخدر( مواد مصرف نتایج آزمون رگرسیون ساده ) متغیر وابسته: میزان .1جدول 

 متغیر
 (βضریب بتا ) 

 tآماره 
 سطح معناداری

( Sig) 

 استاندارد غیر استاندارد

 0/000* 20/535  2/810 ضریب ثابت
 0/000* 3/262 6650/ 6550/ غیررسمی سکونتگاههای
F 592/11آماره  000/0* (Sigسطح معنی داری مدل )   

R2 632/0ضریب تعیین   آماره دوربین واتسون 
(Durbin- Watson) 819/1  

 سطح معنی داری کولموگرف اسمیرنف
(K-S) 085/0  

 05/0* معنی داری در سطح 
  بررسی کفایت مدل:

و سطح  592/11برابر با  Fی با توجه به جدول فوق، مقدار آماره
کمتر است  05/0می باشد که از  000/0داری مدل برابر با معنی

(Sig = 0.000 < 0.05 ) دهنده ی کفایت مدل در که نشان
توان پذیرفت که درصد می باشد. بر این اساس می 95سطح اطمینان 

مدل به طور کلی توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط 
باشد. همچنین غیررسمی را دارا می متغیر مستقل سکونتگاههای

دهد که ( نشان می770/0) 2Rی ضریب تعیین مقدار آماره
درصد از  2/63غیررسمی در مجموع توان تبیین  سکونتگاههای

 مخدر را دارند.  مواد تغییرات متغیر میزان مصرف
 مدل رگرسیونی به دست آمده به صورت زیر می باشد. 

 مواد میزان مصرف=  810/2+ 655/0 (غیررسمی سکونتگاههای) 

 مخدر

 

پیش شرط های مدل رگرسیون ساده مورد قبل از شروع تفسیر، ابتدا 
بررسی قرار می گیرد و در صورت تائید آنها به تفسیر نتایج پرداخته 

 می شود.
بررسی برقراری پیش شرط های مدل رگرسیون چندگانه طبق 

 : 1جدول 
مقدار احتمال مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر 

 %95نابراین با اطمینان بزرگتر است ب 05/0 باشد که ازمی 085/0
 گیرد.ها مورد تایید قرار مینرمال بودن باقیمانده

باشد، با توجه به این می 819/1واتسون برابر  -مقدار آماره دوربین
توان استقالل میباشد، لذا می 2که این مقدار نزدیک به عدد 

 در مدل برازش شده را پذیرفت. هاباقیمانده
های استاندارد شده راکنش آماری باقیمانده، نمودار پ8-4طبق نموار 

بینی استاندارد شده روندی مشاهده نشده و تقارن در مقابل پیش
باشد. بنابراین همسانی واریانس های مشاهدات حول خط صفر می

 ها مورد تایید قرار می گیرد.باقیمانده
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 بینی استاندارد شدههای استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش نموار پراکنش باقیمانده .1نمودار 

به نتایج  توانمیهای فوق، بنابراین با توجه به تایید همه پیش شرط
در ادامه با توجه داشت و اطمینان  نهایی برازش شده حاصل از مدل

به نتایج بدست آمده از جدول فوق، به بررسی فرضیه ویژه سوم 
 .(9) شودپژوهش پرداخته می 

 "، سطح معنی داری مربوط به متغیر پیش بین 1با توجه به جدول 
 05/0است که کمتر از  000/0برابر با  "غیررسمی  سکونتگاههای

درصد می  95( بنابراین با اطمینان Sig=000/0 <05/0می باشد) 
مخدر  مواد مصرف میزان بر غیررسمی توان گفت سکونتگاههای

 تاثیر کرمانشاه- شهر رسمی غیر اناسک مناطق در ساکن افراد

 "از آنجا که مقدار ضریب رگرسیون متغیر  .دارد معناداری
و مثبت است بنابراین  655/0برابر با  "غیررسمی  سکونتگاههای

در مدل  غیررسمی، مستقیم می باشد. نوع تاثیر آن بر سکونتگاههای
 سکونتگاههای "در  شیواحد افزا کی یفوق، به ازا یونیرگرس

مخدر  مواد مصرف میزانواحد،  655/0 زانیبه م، "غیررسمی 
 .(10) ابدی یم شیافزا افراد

 
 گیری هیجنت

با توجه به اینکه بخشی از شخصیت افراد در خانواده و سپس جامعه 
شکل می گیرد که از طریق یادگیری فراهم می شود، حال اگر جامعه 

عواملی ها و افراد را فراهم نکند؛ بستر مناسب برای رشد خانواده
های آسیب همچون ایجاد فضای نامناسب، باعث بروز و ظهور

های غیر رسمی با اجتماعی خواهد شد. از آنجایی که سکونتگاه
 ای ازبا مشاغل غیر رسمی و شیوه تجمعی از اقشار کم درآمد و غالباً

های اه اند زمینه ساز بسیاری از آسیبشهر نشینی ناپایدار همر
 .(12، 11) رونداجتماعی به شمار می 

های غیر اخیر از لحاظ سکونتگاه شهرکرمانشاه در طی چند دهۀ
رسمی رشد فزاینده ای داشته است و با توجه به مرکز استان بودن، 

لیل عدم توانایی در پذیرای مهاجران بوده و مهاجران تازه وارد به د
های اجاره و یا تملک واحد مسکونی رسمی پرداخت هزینه

های غیر رسمی اسکان یابند و بدین ترتیب ناگزیرند در سکونتگاه
مشکالت مدیران شهری در ساماندهی محالت نا متعارف شهری را 

های غیر رسمی هم تاثیر به سزایی در به تشدید می نماید. سکونتگاه
های اجتماعی از جمله اعتیاد دارد. آسیبوجود آوردن معضالت و 

-نتگاهگیری کرد که سکوتوان نتیجهها میاین با توجه به یافتهبنابر

رسمی موجب بروز مشکالت و به هم ریختگی بافت شهری های غیر
 .(13) در کالن شهر کرمانشاه شده است

 ایهسکونتگاه تأثیر شناختیبررسی جامعه هدف با حاضر پژوهش 
-یافته از مجموعانجام گرفت.  اجتماعی اعتیاد آسیب بر غیررسمی

 غیررسمی هایسکونتگاه که دریافت توانمی حاضر پژوهش های
 غیررسمی اسکان مناطق در خانوارها و افراد ساکن میزان اعتیاد بر

 هایسکونتگاه دارد؛ یعنی با افزایش معناداری ثیرتأ کرمانشاه شهر
همچنین  .یابدمی افزایش افراد اجتماعی هایآسیب غیررسمی، میزان

 دهدمی نشان مطالعات سایر نتایج تأیید در تحقیق این کلی هاییافته
های آسیب هایشاخص به توجه با غیررسمی هایکه سکونتگاه

 اصلی شهر با زمینه این در و بوده نامطلوبی در وضعیت اجتماعی
 های اقتصادینگرش نحوه در تحول .چشمگیری دارند اختالف خود

 ینا و است فرهنگی هاینگرش نحوۀ در تحول از سریعتر مراتب به
 ساکنان میان در اجتماعی عقاید و سنن بودن دارریشه دلیل امر به

 .(14) باشدمی
 یدارمعنی و سطح شده برازش نهایی مدل از حاصل نتایج به توجه با

 که گفت توانمی درصد 95 اطمینان با بینپیش متغیر به مربوط
 خانوارهای مخدر مواد مصرف میزان بر غیررسمی هایسکونتگاه

 معناداری تاثیر کرمانشاه شهر غیررسمی اسکان مناطق در ساکن
مصرف مواد  غیررسمی، میزان هایسکونتگاه یعنی با افزایش دارد؛

خرید و فروش مواد مخدر در این مناطق  .یابدمی افزایش افراد مخدر
ن کننـدگا پذیر است که از احساس امنیت توزیع راحتی امکان به

می و درصد لحاظ فقر عل به. شودایـن مـواد در آن مناطق ناشی می
یافتن از برخی فشارهای روحی و... میـل  باالی بیکاری و نیز، رهایی
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بـه استعمال مواد مخدر در این مناطق بیشتر است . برخی از جوانان 
بیکار و حتی نوجوانان، شغل و حرفۀ خـود را بـه خریـد و فروش 

اند و حتی مکان و وسایل استفاده از آن را مواد مخدر محدود کرده
کنند. دهنـد و از ایـن راه امرار معاش میاختیار متقاضیان قرار می در

سهولت دسترسی به مواد در برخی محالت، موجب گـرایش بـه 
 .شودخـاص، از جملـه قاچـاق و مصرف مواد مخدر مییم جـرا
ناعادالنۀ ثروت در جامعه و تملک ثروت و قدرت در دست  توزیع

طبقۀ خاصی از جامعه و به تبع آن مقاومت در برابر ایـن ساختار 
، به بیان بهتر. شودروابط اجتماعی و طبقاتی، سبب وقوع جرم می

ارتکاب جرم در این منـاطق یعنـی اعتـراض بـه جامعۀ نابرابر؛ یعنی 
منافع اقلیت را در مقابل منافع اکثریت  زیر پا گذاشتن قوانینی که

دن شعدالتی اجتماعی و طبقاتیبی قرار داده است؛ فریادی اسـت علیـه
پرستی در آن گسترش گرایی و تجملای که هر روز مادیجامعه

نشین جزء طبقۀ کارگر که اکثر مردمان حاشیه از آنجا. یابدمی
گیر و طبقـۀ میمجامعه هستند، تعارض میان طبقۀ قدرتمند و تص

زیردسـت، امـری بدیهی است و هریک برای حفظ موقعیت خود 
این کشـمکش گـاه جرایمـی ماننـد سـرقت از . کنندتالش می

دنبال دارد؛ اگرچه گاهی هم در اعتراض به مقررات کارخانـه را به
های طبقۀ فرادست یا همان صاحبان تولید، دست به عمـل و برنامه

   .دزننمجرمانه می
های های این پژوهش بیانگر آن است که به فراخور گونهیافته

د ها و اقدامات متفاوتی بایهای غیررسمی، سیاستمتفاوت سکونتگاه
در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد تا گام برداشتن شهروندان 
تهیدست به سوی شرایطی بهتر رهگشایی شده و یکپارچگی با متن 

نی حاشیه بنشیند. بدون شک در ساماندهی و گزیرا بر جای جدایی
توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی باید رویکردی شهرنگر 

های اجتماعی، تأمین زمان آسیبمورد توجه قرار گیرد که هم
نیازهای پایه و تأمین حداقل معیشت به ویژه در بخش غیررسمی را 

ین نخستدر کانون توجه داشته باشد. تأمین حق سکونت به منزلۀ 
-گام اعتماد سازی اجتماعات مذکور و نیز تشکیل سرمایۀ اقتصادی

 اجتماعی الزم برای اقدامات بهسازی ضروری است.
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