
 
 

 با تأکید بر  در جامعه ایران  شهري و آسیب هاي شهري-مهاجرت روستاپدیده 
 درحال توسعه  جهان  در جهان توسعه یافته و  شهرنشینی گونه توسعه و  شناسی دوسنخ

 
 1شهریار پاك نیادکتر نویسنده: 

 

 
 چکیده

شهري بر آسیب هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه شهري    -اثرات پدیده مهاجرت روستا  و  این مقاله به نقش 
طوري  ه  ب  می باشد   اما از منظري نو   ،. الگوي کلی تحلیل آن بر اساس مدل رابطه توسعه با شهر نشینیمی پردازد

نامتوازن    شتابان،   منجر به شکل گیري گونه خاصی از شهرنشینی می گردد. شهرنشینی  ،ي خاصی از توسعهگونهکه  
برون  به توسعه  اینجا  از توسعه که در  از وجه خاصی  ایران  زا در کشورهاي درحال توسعه چون  زا و  و آسیب 

هاي بی  ذاري نامگذاري شد نشأت می گیرد به گونه اي که ناکارآمدي توسعه و سیاستگ  (توسعه وابسته)نامتوازن
البته تحت تأثیر روند هاي بیرونی شرایط جهانی و تأخر   اقتصادي و  ضابطه و بی تناسب با شرایط  اجتماعی و 

هاي سنتی و معیشتی کشاورزي و روستایی  پس افتادگی اقتصادي و فرهنگی موجب تثبیت ساختار  تکنولوژیک و
ی و معیشتی در وضعیت ضعف زیرساخت ها ، نبود در بخش هاي تولید گردیده و غلبه شیوه تولید خرد و دهقان

آب و خاك وخسارت هاي زیست محیطی موجب تشدید فقر    منابع  تولید ،فرسایش  استهالك عوامل  ،تکنولوژي  
گردد  شهري می  -روستا  یعنی مهاجرتغالب    شکل گیري مهاجرتو نابرابري و محرومیت و در نتیجه منجر به  

مهاجرت از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ و مراکز و قطب     با  فزاییمهاجرتی در هم ا  ركتح   غلبه این.
گیري کالنشهرهاي معدود و  لشک     جمعیت و    و تمرکزگرایی  قطبی شدن  ي  ، پدیده  منطقه اي   هاي جمعیتی

به همراه دارد  پرجمعیت منطقه اي و ملی   است. پر آسیب    شتابان و  گونه اي شهرنشینی  موجد  این خود  که  را 
پیامدهاي   ؛  شتابان  شهرنشینی  ازجمله    هاي آسیب  تاسیساتی،  هاي   ناهنجاري   کالبدي،   هايناهنجاري ونامتوازن 

باالخره آسیب هاي اجتماعی در حوزه هاي شهري  و  خدماتی   هاي  نارسایی   محیطی،زیست   هايآسیب   اقتصادي،
به فقر،بیکاري، طالق، بزهکاري، خشونت،کودکان کار،   اجتماعی،ترافیک، بحران مسکن،  است که  انحرافات 

نیست در    وابسته   راهکار برون رفت از این سیکل معیوب جز اصالح سیستم توسعه .نامنی و شورش و.... می انجامد
وشناخت  جغرافیایی  و  تاریخی  شکننده  وشرایط  وضعیت  از  آگاهی  ضمن  باید  گرا  توسعه  دولت  راستا  این 

  دست به طراحی مدلی از توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی  ،نظام جهانی مخاطرات عوامل بیرونی تأثیرگذار 
 بزند که از مهمترین ویژگی هاي آن پایداري، توازن، همه جانبه نگري واجتماع محور بودن آن است.  درون زا

 اي بـراي گـردآوري اطالعـات   تحلیلی است و از روش اسنادي و کتابخانه–روش کار در این پژوهش توصیفی

 . ها پرداخته شده است  به تحلیل داده وسپساستفاده 

 
 شناسی و پژوهشگر توسعه. دکتراي جامعه 1



 
 

ــتا کلیدي:واژگان   ــعه-مهاجرت روس ــهري، توس ــتابان(نامتوازن)،  زا،  درون  ش ــینی ش ــهرنش ــیب هاي  ش آس
  ).شهري،توسعه وابسته( برون زا

 
 مقدمه

جامعه روستایی و از زمان توـسعه ـشهرهاي اولیه بین النهرین و مـصر تا قرن هجدهم تعادلی نـسبی بین اکثریت 
و مقارن با انقالب کشــاورزي و انقالب   ماواخر قرن هجده.مراکز کوچک جمعیت هاي شــهري وجود داشــت

بت این تعادل بر هم خورد و تان نـس نعتی انگلـس د باـص هر  رـش ابقه جمعیت ـش ینی در جهان غرب به بی ـس هرنـش ي ،ـش
هرنشـینان تشـکیل می دادند اما در سـال جمعیت جهان را شـ  %15سـرعت گسـترش یافت. در آغاز قرن بیسـتم تنها 

روند شهرنشینی و گسترش شهرها در جهان غرب    جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند %50بیش از   2007
 روند توسـعه کالبدي در ارتباط کامل با  تکاملی و طبیعی و متناسـب با آهنگ صـنعتی شـدن  ومدرنیزاسـیون بود 

ائل طبیعی شـ آفن اد و مـس وري  آتی وجود می داـشت با توجه به فنهرها بود و اگر در این زمینه مـشکالوري، اقتـص
و الگوهاي شهرنشینی تا حد زیادي برخاسته از انقالب صنعتی   یندتوانسته اند تا حدودي بر آنها فائق آهاي مدرن  

ینی رـشدي درونزا بود، هر نـش د ـش ینی اما و نیازهاي آن بود و رـش هرنـش عه نیافت ـش وم در کـشورهاي توـس ه و جهان ـس
تحت تأثیر پدیده جهانی شـدن، بدون طی مسـیر تکاملی و   وطی ربع قرن گذشـته  خصـوص در دوران معاصـره  وب

ــتابان به خود گرفت ــیار ش ــیري بس ــبقت ازآن، س ــدن ودر س ــنعتی ش ــکلی برون زا یافت و  طبیعی در خال ص و ش
زیرسـاخت هاي اقتصـادي،اجتماعی، تکنیکی و طبیعی کشـورهاي مزبور در تعارض با الگوي توسـعه شـهرنشـینی 

عه  آنان اـست عه نیافته منجر به ـشکل. این تأخر توـس ینی در کـشورهاي توـس هر نـش یون نـسبت به ـش گیري  و مدرنیزاـس
شـهرها و کالنشـهرهایی نامتوازن و با آسـیب ها و مشـکالت اجتماعی و اقتصـادي و فرهنگی و فضـایی و کالبدي 

بر هم زد ودر هر وتعادل روابط منطقی مبتنی بر توازن اقتـصادي و اجتماعی بین روـستا و ـشهر را نیز   فراوان گردید
عه نامت ت. یکی از معلول هاي توـس هري بحران هایی متعدد بر جاي گذاـش تایی و ـش وازن و مدیریت  دوجامعه روـس

مهاجرتی که در نسـبت با توسـعه شـکل نگرفته و   .قوارگی و ناسـازواري مهاجرت می باشـدبد ناکارآمد توسـعه،
عه تکنولوژي و آزادسـازي نیروي کار بخش تولید براي  نتیجه روند طبیعی رشـد نیروهاي مولد و ابزار کار و توسـ 

ایران و   در  توـسعه  هايگذاريـسیاـست  .نمی باـشد  زنجیره هاي ارزش  دیگر ي ووفن آورر جذب در حوزه ـصنعت
فرآیندهاي     در  تعادل شــدید  عدم و  ناموزون  رشــد به  اخیر  هايدهه طی  خصــوص مدیریت ناکارآمد توســعه،ه  ب

عه ی لحاظ  به چه  توـس اورزي  هاي بخش میان(  بخـش نتی  هاي بخش و  خدمات و صـنعت  ،کـش  به  وچه)  و مدرن ـس
  گیريجهت. شـد منجر  ،شـهري  جوامع  مختلف  درسـطوح  حتی و  روسـتاها و  شـهرها میان  مکانی  -فضـایی لحاظ

 پیش  از بیش  روستاها  و نموده  عمل  شهري  هاي فعالیت  مراکز سود  به  همواره  فضایی  توسعه  دیدگاه  از  ها سیاست
  شــهرهاي  از ،  شــهرها  ســوي  به  روســتاها  از تیجمعی  حرکت تحوالت  این  پیامدمســتقیم  اند  گرفته  قرار حاشــیه  در

تان  مراکز یا  ناحیه ـشهرهاي  به  کوچک و    اي،منطقه  هاي  قطب و مراکز  یا منطقه  کالنـشهرهاي  به آنجا  از و ،هااـس
این مکانیسم تاکنون و همچنان .  است  و یا حداکثر چندکالنشهر دیگر  ملی  کالنشهرعنوان  ه  ب  تهران به  نیز  آنجا  از



 
 

 نظام و  اســتقرار  الگوي  که  دندار شــناســی آســیب  جنبه جهت  آن  از هاحرکت  گونه  این  .گونه عمل می کند  این
  طریق  این  از  و کندمی نامتعادل  را  شـهري شـبکه  میان  حتی و روسـتا  و شـهر میان  فعالیت  و جمعیت فضـایی  توزیع

  مواجه  شدیدي  ناموزونی  با  را  تمام تحرکات مهاجرتی)  نهایی مقصد(  کالنشهرها  بویژه  شهري  فضاي  یابی  سازمان
  ـسازيزمینه در  مهاجرت نقش  بررـسی  اخیر  هاي  دهه طی  ایران  ـشهري  جامعه  اجتماعی  پویش تحلیل  در .ـسازد  می

ــیب  پیدایش  براي ــت  برخوردار  زیادي اهمیت  از  اجتماعی  هاي آس ــتا  مهاجرت اس ــهري -روس ــیب با  ش   هاي  آس
 جامعه  فرهنگی  -اجتماعی بافت در  ناهمگونی  ایجاد و شــهرها  در نشــینی حاشــیه و نشــینی آلونک  اجتماعی چون

ــهري ــهرها در  ش ــینیبنابراین یکی از مهم  تنگاتنگی دارد.  رابطه  ش ــهرنش ــد ش ــتاب دهنده به رش  ،ترین عوامل ش
شـهري اسـت که البته خود  تحت تأثیر -ترین و شـدیدترین بعد مهاجرت، مهاجرت روسـتامهاجرت اسـت و مهم

ویژگی هاي توـسعه می باـشد و با توـسعه نامتوازن و ـشکننده قرابت زیادي دارد، ـشهرنـشینی ـشتابان و غیر تکاملی و 
و مدرنیزاسـیون خود  عتی شـدن و توسـعهخارج از بسـتر طبیعی و تحت تأثیر عوامل بیرونی ودر غیبت فرآیند صـن

توان تأثیر پدیده  منجر به بروز آسـیب هاي اجتماعی اقتصـادي زیادي در جوامع شـهري می گردد با این منطق می
تا ینی د  -مهاجرت روـس هرنـش د ـش ی از رـش یب هاي ناـش هري را بر آـس هري ایران تبیین نمود وـش یح ر جوامع ـش توـض

 داد.
 

 شهرنشینیرشد  شهري و-مهاجرت روستا 
 جمعیت  رشــد بر  موثر  عواملعموما    اســت عواملی چند  معلول  شــهري  جمعیت  رشــد و نشــینی  شــهر  رشــد

 به  روـستایی نقاط  تبدیل و  ـشهرها مجدد بندي  طبقه ؛ـشهرها به  مهاجرت  ؛ـشهري جمعیت طبیعی  رـشد  را ـشهرنـشین
 .دانند می شهرها، حاشیه روستایی نقاط در موجود شهرهاي به جدید قلمروهاي کردن ضمیمه و الحاق ،شهر

ــته دو به  را  علل  این  آگا  آري ــهرو  خود نظر نقطه  از  یکی  دس ــد  نظر نقطه  از  دیگري ش ــیم جمعیت  رش  تقس
در حالت کلی نرخ رشد یک منطقه با نرخ رشد طبیعی جمعیت و عواملی   ).  348:  1378 آگا،  آري(  است  کرده

ــعه یافته  ــورهاي توس ــهرها در کش ــد جمعیت ش ــود. رش ــوند تبیین می ش که مهاجرت منطقه اي را موجب می ش
د جمعیت ملی دارد و ب تگی زیادي با رـش د   عبارتی دره  همبـس د جمعیت ملی( میزان زاد و ولد) رـش پی کاهش رـش

نیز کاهش می یابد  و نقش مهاجرت در رـشد جمعیت ـشهري این کـشورها بـسیار اندك اـست و از   جمعیت ـشهرها
اما در کشــورهاي در حال توســعه، مهاجرت نقش مهمی را در در رشــد   ؛  الگوي طبیعی مهاجرت پیروي می کند

ــورـیان و همـکاران ــهري ایـفا می کـند (منصـ ــکـ ) و یکی از مهم26-25:   1394،جمعـیت شـ گیري لترین دالـئل شـ
ویه دارند. فقر اـست    ،مهاجرت . گرچه عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتـصادي  مهاجرت و فقر رابطه دوـس

و ـسیاـسی و جغرافیایی و ـسیاـستی گوناگونی در رـشد جمعیت ـشهرنـشینی و بـسته به مناطق ـشهري مختلف متفاوت 
 ،و یا توسعه نیافته  شاخص گردیده است  اما آنچه در مطالعات جمعیت مربوط به کشورهاي در حال توسعه  ؛است

ـشهري اـست چرا که بر  -رـشد ـشهرنـشینی در نتیجه مهاجرت اـست و آن ـشکل برجـسته مهاجرت ، مهاجرت روـستا
اـساس الگوي رـشد ـشهرنـشینی کـشورهاي توـسعه نیافته  که در هماهنگی با توـسعه و ـصنعتی ـشدن و تحول تدیجی 



 
 

یـستم توـسعه نامتوازن و   اجتماعی و اقتـصادي به مانند کـشورهاي پیـشرفته ـشکل نگرفته اـست و در نتیجه ملهم از ـس
ــتگذاري هاي نامتوازن ، منجربه افزایش نابرابري و در نتیجه فقر می ــیاس موتور محرکه مهاجرت نیز فقر  .گردد  س

عه و دلیل عدم امکانات توســ ه  اســت و در نســبت بین جامعه شــهري و جامعه روســتایی ، قدرت نفوذپذیري فقر ب
تر از جوامع شــهري اســت بنابراین فقر زیرســاخت هاي اقتصــادي واجتماعی و فرهنگی در جامعه روســتایی بیش

ـشهري    -ـشهري ناـشی از ـسیـستم حکمرانی و توـسعه منجر به مهاجرت گونه روـستا–ـشدید و نابرابري ـشدید روـستا 
تابان کمک  .گردد می ینی ـش هرنـش د ـش وم و ایران به رـش ورهاي جهان ـس ت که در کـش  عمال این نوع مهاجرت اـس

در پژوهشی که  با رهیافت اقتصاد سنجی عوامل مؤثر بر رشد جمعیت مناطق شهري را مورد ارزیابی   .نموده است
(عوامل اجتماعی)، شــبکه (عوامل جغرافیایی)، باروري، تحصــیالت، ســن  این عوامل را یه  آب وهوا  ،قرار داده

ها و حمل و نقل(عوامل زیرسـاختی)، فقر، نابرابري، بیکاري و تخصـصـی شـدن (عوامل اقتصـاد) تقسـیم بندي راه
ـشهرهایی که از میزان فقر باالتر، ـضریب جینی و  در نتیجه).  1396(خلیلی عراقی،نوبهاروکبیري رنانی،کرده اـست

تر و زیرســاخت هاي  و ســطح تخصــصــی پائین تر و نرخ اشــتغال پائین تري باالو نرخ بیکار ترمعیار نابرابري بیش
ــتی بیش د نرخ مهـاجر فرسـ دتري برخوردارـن دفقیرتر و آب و هواي ـب نیز عالوه بر   .تري دارـن این ویژگی هـا 

ــتان ــهرس ــتایی نیز اینش ــتاگونه عمل می  ها براي مناطق روس ــهري نیز با توجه به  -کند  بنابراین مهاجرت روس ش
مترهاي اقتصــادي گفته شــده موجب تشــدید مهاجرفرســتی مبدأ و نرخ باالي مهاجرت به شــهرها و مناطق پارا

 مسائل  پدیدآورنده  عوامل  از  یکی  یا و  شهري رشد  اصلی  عوامل  از  یکی  عنوان به  . مهاجرتبرخوردارتر می شود
 رخ  شـهرنشـینی  فرایند که  زمانی  کشـورها تمام  در سـاخت  خاطرنشـان  یومایین .اسـت  بوده  مطرح همیشـه  شـهري

 مهاجرت  مهاجرت،  غالب  شــکل  و )  338 :  2006(یومایین، شــودمی جمعیتی  توجه قابل حرکات منجربه  ،دهدمی
ا ـــت ــهري-  روسـ ــت.  شـ ــنی  ترکـیب  مـهاجرت، موـجب تغییر  نوع  این  اسـ ــی  و  سـ  منطـقه  دو  هر  در  جمعـیت  جنسـ

 طبق روســتایی اســت. جمعیت به نســبت شــهري جمعیت  افزایش  موجب و شــود می  پذیر  مهاجر و مهاجرفرســت
ــتـایی  مهـاجران  ،آمـار ــد  60  تـا  35منـاطق    اغلـب  در  روسـ ــد  از  درصــ ــهري  رشــ ــکیـل  را  شـ  دهنـدمی  تشـ

)Todaro,۲۰۰٥:۳۲۷(  توـسعه ظرفیت جمعیت با  رـشد ـشهرها  از  بـسیاري  اـست در  این  جمعیت  افزایش مـشکل اما 
 در  کـشورهاي  به  مربوط تربیش  معـضل  این  ).164 : 1381  نیـست(یانگ، متناـسب مردم  نیازهاي  تأمین  در ها دولت

عه حال د.  اـست  توـس تابان رـش ارگـسیخته  هايمهاجرت  معلول  ـسوم  جهان در  خـصوص به  ـشهري ـش ؛ زیرا  اـست  افـس
 نســبتاً دوره  یک در  توســعه حال  در  جوامع  در شــهرنشــینی  رشــد  زیاد  ســرعت به دلیل   گونه مهاجرت ها  این

حاصـل    ، کهکه مهاجرت طبیعی و مثبت  در حالی  ه اسـت) رخ داد بیسـتم  قرن اول  نیمه در  سـال  50  کوتاه(حدود
در نتیجه   ـصنعتبخش    به  کـشاورزي بخش  از  کار نیروي  انتقال معادل اقتـصادي  فرآیند توـسعه اقتـصادي وتوـسعه

ــنعتی ــرمایه داري ص ــدن و تحقق س ــنعتی ش ــکوفایی و ص ــد نیروهاي مولد   و تکامل زنجیره هاي ش ارزش و  رش
 ـشهرنـشینی  رـشد متوـسط،  اـست  به بار نـشـسته  )1950 تا  1750(  ـساله  دویـست  دوره اي  طی اول و  جهان در  باـشد،می
د  که حالی  در  اـست بوده  درـصد 4/4  بررـسی  مورد  دوره  در  آن  برابر 14  دوره  همین در  داخلی ناخالص تولید  رـش



 
 

 70 یعنی  ـسوم دو  از بیش  به  1300  ـسال در  درـصد بیـست حدود  از ـشهرنـشینی  ایران  در  ). 1381  نقدي، اـست(  بوده
د ین جمعیت  مطلق  رقم و  درـص هرنـش د 600  از  بیش با ـش د  درـص بت رـش ال به نـس  میلیون 6 حدود  از) 1335  (پایه ـس

و این یعنی انفجار   اسـت  شـده  بالغ شـهر1115  به  199  از نیز  شـهرها تعداد  و  اسـت  رسـیده میلیون 40  از بیش  به نفر
ـــیب ـهاي  جمعـیت  ــهري و آسـ تـحت ـعاـمل مـهاجرت انفـجاري و غیر طبیعی و ـنامتوازن ـکه ـعدم توازن و تـعادل شـ

 جامعه شهري را به دنبال دارد.
 

 رشد شهرنشینی و آسیب هاي جامعه شهري 
 تأمین  در  ها  دولت  توسـعه ظرفیت جمعیت با  رشـد شـهرها  از بسـیاري  در :اسـت  این جمعیت  افزایش مشـکل

  تواندمی  ـشهرنـشینی که  دارد  وجود  محققان بین  زیادي  توافق  ). 164 : 1381  یانگ، نیـست(  متناـسب  مردم  نیازهاي
 نیســت مطلوب  عموما شــهرنشــینی کاهش  براي تالش  و کند  بازي  اجتماعی و  اقتصــادي  يتوســعه  در مثبتی نقش

)Sheng,۲۰۰٤:۱۳۷.(   ازمان صـندوق جمعیت ینی که  کندمی ترغیب  را هادولت  ملل  ـس هرنـش   یک  عنوان به  را  ـش
ت و  بپذیرند اجتناب  غیرقابل  روند یاـس ت  ایجاد جهت  را  هایی  ـس هري  فقراي  براي فرـص عه  ـش  United( دهند توـس

Nation,۲۰۰۸:۱٥-۲۰.(  حال  در کشـور 116  از اسـت. توسـعه  حال  در  کشـورهاي به  مربوط تربیش  معضـل  این 
 معکوس  براي کاهش یا  را  هایی ســیاســت آن  مورد 90  از بیش  اندداده  پاســخ   ملل  ســازمان  بررســی توســعه که به

ـــتاب  روـندـهاي  کردن ـــتا  مـهاجرت  شـ ــهري  -روسـ   ـهايدـیدـگاه  مـقاـبل در  )۳۲۷:Todaro,۲۰۰٥(  کردـند  آـغاز شـ
یک، دن  جهانی  دیدگاه کالـس بت به ـش تدالل.   داند  می مفید  جهانی جامعه کل  را یراي  مهاجرت  مهاجرت،  نـس  اـس

  براي  ســازيخصــوصــی و  آزادســازي  شــدن،جهانی خدمات و و  کاالها  آزاد  انتقال: در جایی که   اســت  این آن
 به  کاراتر نقاطی  به ناچیز  نهایی تولید باارزان    انـسانی  ـسرمایه و متخـصص  نیروي  مهاجرت ده اـست،بو مفید  توـسعه

رفت و  جهانی تولید  افزایش ر  مردم  رفاه و فنی  دانش پیـش راـس ورهاي  به تاخیر کمی با گیتی و ـس ت  کـش  مهاجرفرـس
رمایه میزبان  کـشورهاي که  طریق  این  از ـشده اـست. منجر انی  ـس   کـشورهاي  و  آورندمی دـست  به کار  نیروي و  انـس

 خود  جوامع  به  جهان نقاط  یاقصـ  در  خود اتباع  طریق  از  را  دانش پول،  بیکاري، میزان  ـضمن کاهش  مهاجرفرـست
 منتفع نیز باال دســتمزد ســطح  با  مناطق به  داوطلبانه  جابجایی  طریق  ازهایشــان  خانواده و  مهاجران و کنند  می  منتقل

وندمی وتز  و لوئیس.  )skeldon,۲۰۰۸( ـش تی -1بخش  دو  ـش نتی  (معیـش اورزي-) ـس تایی  (کـش خصـه با  )روـس  و مـش
افی   کار  نیروي و پایین  تولیدي  بازده نعتی بخش -2و  اـض هري  مدرن  -ـص   برخوردار  باالیی  تولیدي  بازده  از که  ـش
 )21: 1976 (تودارو، دندهمی توضیح دسته بندي  با توجه این را مهاجرت و را ازهم تفکیک می کنند  است

تا  مهاجرت  رانیز و  فی هري -روـس ل  ـش عه یندفرآ  را حاـص ادي  توـس عه  دانند ومی  اقتـص ادي  توـس  معادل  را  اقتـص
ــاورزي  بخش  از کار  نیروي انتقال ــنعت به  کش ــور نمایند  می  تعریف ص پذیرش  . بنابراین  )  1385  کاخکی،  (دانش

و یا تحرك  شـغلی و مکانی و یا جغرافیایی از بخش هاي تولیدي و کشـاورزي و   مال مهاجرترشـکل طبیعی و ن
ه معیشــتی در نتیجه تغییر نرخ تکنولوژي و افزایش بهره وري و کارآیی که این خود حاصــل مدیریت توســعه و ب

ی حاـصل فرآیند توـسعه اقتـصادي عبه نو ونتخاب ـسیاـستگذاري هاي متوازن و پایدار و درون زاـست  کارگیري  و ا



 
 

و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی  و همه جانبه است پیش فرض  روند مطلوب و الگوي تکاملی و تدریجی  
یاـستگذاري هاي توـسعه نامتوازن  و تحت عوامل ب توـسعه ـشهرنـشینی بر  یرونی فـشارنده  مطلوب اـست اما  تحت ـس

صــنعتی شــدن و در نتیجه ناکارآمدي    تعلیقشــرایط شــکننده کشــورهاي در حال توســعه و تأخر تکنولوژیکی و
ارگـسیخته و منفی اي ـشکل می تایی، مهاجرت افـس عه و تـشدید فقر و نابرابري بخـصوص در مناطق روـس گیرد  توـس

ــد  که  ــهرها و اینطی امواج مختلف انفجاري منجر به  رش ــینی  می گردد و این گونه ش ــهرنش ــرطانی ش چنین   س
در خال مدیریت شهري ناکارآمد بعنوان زیر سیستم توسعه ناکارآمد   شهرنشینی عوارض و آسیب هاي فراوانی  را

یب حاصـل  ینی پر آـس هرنـش عه نیافتگی تنها ـش یخته در وضـعیت توـس ار گـس به همراه دارد. بنابراین از مهاجرت افـس
  پیامدهایی دچار خود می سـازد.  یا توسـعه نیافته را جهان سـومشـکلی آنومیک که اکثریت کشـورهاي   ؛گرددمی

 آلودگی مشکل ترافیک و  مسئله  اجتماعی،  ،انحرافات  بیکاري فقر، نشینی، حاشیه پرجمعیت، محالت ایجاد  چون
 به  که اـست  ـشماري  بی  هاي چالش  جمله  از  ـشورش، و ناامنی  مـسکن،  مـسئله و  نوري  و ـصوتی  هاي  ،آلودگی  هوا

 د.نباش می نظر مد ،شهرنشینی علیل پیامدهاي عنوان
 

 در آئینه ایران شهري و شکل گیري شهرنشینی نامتوازن-روند مهاجرت روستا 
 13(نفر میلیون 5/11 بر بالغ  را  کشـور جمعیت  شـمسـی  1252  سـال  ایران يسـالنامه  ينشـریه  در  الدولهصـنیع

د ین، جمعیت  درـص هرنـش د 5/43  ـش ین  درـص تانـش د 5/43 و  روـس ین  درـص ال  طی. نمود  گزارش  )چادرنـش  بعد  هايـس
  ایران  اقتـصادي  و  اجتماعی  وـضعیت به  توجه با آن  ارقام که  گرفت  ـصورت  ایران جمعیت  ازمتفاوت    برآوردهایی

  از قبل  بررسی ها حاکی از آن است  .دهدمی نشان  را  چشمگیري  هايتفاوت  انتظار  مورد  جمعیت  رشد و  زمان  آن
  نسبتاً آهسته اي،  سرعت با  شهرنشینی رشد ،1330 تا 1300  سالهاي بین) 1335 سال(  ایران  رسمی  سرشماري  اولین

 جمعیت کل  درصــد 8/17 کشــور  شــهرنشــین جمعیت 1300 ســال در.  بوده اســت  ســال در  )درصــد/. 39 حدود(
 شودمی  افزوده  رقم  این به  دیگر %5  مقدار  به  1330  سال تا و  یابدمی  افزایش %6/22 به 1320 سال  درو شد  برآورد

 اولین  زمان  از  ایران شــهري  جمعیت  ).31:  1380  امانی( اســت  زمان  طی  شــهرنشــینی  شــتابناك  روند  از نشــان که
. کندنمی صـدق  روسـتایی جمعیت  مورد در  که  وضـعیتی اسـت،  یافته  افزایش  همواره کنون تا  رسـمی  سـرشـماري

  از کشـور  روسـتایی جمعیت حالیکه  در اسـت، داشـته  افزایش مرتبا اخیر  يسـاله 50 در  شـهري جمعیت  مطلق  رقم
ــماري ــرش ــت  بوده  روبهرو  کاهش با  1375  س ــور جمعیت  مجموع  از .اس ــال در  کش ــد 31 حدود ،1335  س   درص

 5/68 به 1385 ـسال  در و  یافته  افزایش  ثابت  نـسبتا  روند  یک با  بعد  ـسرـشماریهاي  در  رقم  این که  اندبوده ـشهرنـشین
یده  درصـد ت  رـس ینی  درصـد قرن، نیم  طول  در دیگر، بیان  به. اـس هرنـش ور  در  ـش ده  برابر 2  از بیش  کـش ت  ـش  که  اـس
ــتابان بســیار  روند  از حاکی   درصــد شــهرنشــینی،  درصــد  افزایش با  طبیعتا .باشــدمی  مدت  این در شــهرنشــینی ش

ینی تانـش تایی جمعیت  آنکه با  جهت،  بدین.  یابدمی  کاهش  روـس ال  در میلیون 13  از  کـشور روـس   از بیش  به  1335 ـس
 در  .اســت کرده  پیدا تقلیل  درصــد 5/31  به  درصــد 6/69  از  آن  ســهم  ؛ امایافت  افزایش 1385 ســال  در میلیون 22

 بوده  روـستایی مناطق جمعیت  رـشد برابر 5/2  از بیش  ـشهري جمعیت  رـشد کـشور،  ـسرـشماري يـساله 50  طول تمام



 
 

تابان  روند باز همچنان نماد  و اـست ینی  ـش هرنـش ور  در ـش د  در  اختالف  این. کـش  هر  یافت،  خواهد  ادامه  همچنان  رـش
 و بود  ـشده  مواجه منفی  رـشد با 1375 ـسال  از  کـشور  روـستایی جمعیت.  یابدمی  کاهش  ـشهري رـشد  روند  که چند

 سـاله 50  يدوره  این طول  در  تدریج   به  نیز  کالنشـهرها جمعیتی  سـهم .داد  خواهد  ادامه  را منفی  رشـد  این همچنان
 به  ؛اـست  کـشور کل  ـشهري جمعیت  چهارم  یک  از بیش 1335  ـسال در  تهران  ـشهر جمعیتی  ـسهم.  یابدمی  افزایش

  افزایش درصـد  این 55 و 45  هايسـال در. اسـت  کردهمی  زندگی  تهران در نفر 1  شـهري نفر 4  هر  از که معنا  این
د 28  از  بیش به و  یافته دمی  درـص هم.  رـس هرها  ـس ماري در  کالنـش رـش ال  در و  یابدمی  افزایش همچنان بعد  هايـس  ـس

ینی  خاصتمرکزگرایی جمعیتی،   این .رـسدمی  درـصد 33 به 1385 هرنـش عه حال  در  کـشورهاي  در  ـش ان   را توـس   نـش
یکی    مهاجرت  .ـشوندمی متمرکز ـشهري  ينقطه  چند یا  یک  در  هاآن ـشهري جمعیت  از  زیادي  بخش که  دهدمی
تا  ـصورت به  داخلی ـسطح   در  هامهاجرت  عموم. اـست  ـشهري جمعیت  رـشد  اـصلی  عوامل  از  و اـست  ـشهري-روـس

 تغییرات  در شــهر  - شــهر  مهاجرت روســتا و-  شــهر  مهاجرت .شــودمی  خاصــی  توجه آن  به  شــهري مطالعات  در
 و  بزرگ  شـهرهاي به  مهاجرت  در  را  خود تربیش و  داردن  چندانی  اثر  کشـور کل سـطح   در  شـهرنشـینی  روندهاي

 .دهدمی نشان نشینیحاشیه همچون آن خاص مسایل
ـــتایناور ــاس آن ـکه  بـیان می کـند را اي مـهاجرتی قوانین  نشـ  مختلف ـهايبخش بین ـهامـهاجرت  تـمام بر اسـ
ــد و  ـهاجرـیان و افـتدمی  اتـفاق مـناطق ـــکل می  ـهاییجرـیان  ضـ  بیش و کم ،حجم ـبه لـحاظ  ـکهگیرـند  طی آن نیز شـ

تا  مهاجرت اما  برابرند، هري-روـس ت، زیرا نامتقارن  صـورت  به مرتبا ـش تا  جریان  اـس هر -روـس غالب ترین جریان  ـش
 موـضوع  در  مهاجرت  اهمیت ،  ـشهري جمعیت رـشد  در  مهاجرت  ـسهم .  )۳۲۹:Pumain,۲۰۰٦( می باـشد  موجود

ینی هرنـش ازدمی     روـشن تربیش  را  ـش  قابل  ـسرـشماري  هايدوره طول  در  کـشور  ـشهري  رـشد در  مهاجرت  ـسهم. ـس
ت  بوده  مالحظه ماري این  هايدوره تمام  در. اـس رـش ت  بوده  درصـد 35  از بیش  عدد  ـس   ، 1335-45  يدوره در.  اـس

 نرخ. اـست  یافته  افزایش  درـصد 50  از  بیش به  آن  ـسهم  1355-65  يدوره  در ولی داـشته  را  ـسهم کمترین  مهاجرت
ماري  يدوره اولین  در  مهاجرت رـش ده  برآورد 54/1  هاـس ت  ـش ال  از  بعد.  اـس   اصـالحات  تأثیرات  دلیل  به  ،1345  ـس
  س ازپ  تحوالت و  داريسـرمایه  اقتصـادي نظام  نسـبی  گسـترش  کشـور،  اجتماعی-اقتصـادي  سـاختار تغییر  ارضـی،

 درآمدهاي هنگفت و نفت  گرانی شـهري،  نواحی در  ویژه به  کشـاورزي غیر  هاي  بخش در  هاسـرمایه تمرکز آن،
دید  موجب نفتی هري  نواحی  بین  اختالف تـش تایی و  ـش هاي و  روـس اورزي،(  اقتصـادي مختلف  بخـش  و صـنعت  کـش

ــاختارهاي  خوردن  هم  به  ،نتیجه  در.  گردید) خدمات ــادي  سـ   ویژه به  هاجمعیت  جابجایی  روند  اجتماعی، و  اقتصـ
 کامال بعد  و  1355  هايســرشــماري نتایج   در آن  عینی نمود که کرد  تشــدید  را  روســتایی و  شــهري  نواحی بین

 قبل  يدوره به نـسبت ـشهري  رـشد  در  مهاجرت ـسهم  دوره،  این  در).  318:  1380،  جوان( اـست مـشخص و  منعکس
ــد 8  ـحدود   دوره  این  ویژگیـهاي  از  یکی.  ـیاـبدمی  افزایش هم  مـهاجرت نرخ  طبیعی  طور ـبه و  ـیاـبدمی  افزایش درصـ
دت تی  گرفتن ـش ایر  مهاجرفرـس تان  ـس وي  به هااـس هر  ـس ت  تهران ـش ال  در که  اـس تان  جزو 1345 ـس  بوده  مرکزي اـس
 40  زیر به  آن ســهم و  گرددمی معکوس  مهاجرت  ســهم  افزایش  روند بعد،  دهه  در).  83:  1380،  زنجانی( اســت



 
 

 کاهش  شهري جمعیت  مطلق  رشد و  طبیعی  رشد  بین  يفاصله  که  شودمی  باعث  موضوع  این.  یابدمی  تقلیل  درصد
ــرـعت  ،1375  ـتا  1365 يدـهه در..  ـیاـبد   از).  41:  1380  اـمانی(ایش ـیاـفتافز  50%  جمعـیت  ـجابـجایی  و  مـهاجرت سـ
بی  اهمیت بابت تا مهاجران(%22  ،دوره  این  مهاجرتی طی   حرکات  جهت نـس هر –  روـس هر (  %49  ،)ـش هر –  ـش  ،)ـش
  درـصد 5/80  از  مهاجران ـشهرنـشینی نـسبت.  اـست  بوده )روـستا – ـشهر ( 18%  یعنی مابقی  و )روـستا– روـستا ( 11%

 به  شـهري جمعیت بر  فشـار  کاهش  نوعی  تواندمی  که یافت  کاهش 1375 سـال  در  درصـد 5/76  به 1365 سـال  در
 ).105: 1380 ،زنجانی( شودمی محسوب آنان دهیجهت در مثبتی رویداد که آید حساب

ــاـبه تقریـبا 1375-85 يدوره طی مـهاجرت  روـندـهاي  1/12 ـحدود مـهاجران تـعدادو قـبل يدـهه روـندـهاي مشـ
ندمی کـشور  داخل  مهاجران  آنها  %97  که نفر میلیون هم. باـش هر  مهاجرت ـس هر -ـش  و یافت  افزایش  مدت  این در ـش

ید  درصـد  54  به هم اما  ،رـس تا  مهاجرت  ـس هر  - روـس بت  کاهش  اندکی با ـش  تقلیل  درصـد  20  به قبل،  يدوره به نـس
 برآورد  درصد 9  حدود  رقم  کمترین با  روستا-روستا و  درصد 17 حدود  شهر -  روستا  از  مهاجرت  سهم.  کرد  پیدا
هر  مهاجرتهاي نقش  دوره  این  در  بنابراین،. گرددمی هر  -ـش یار  ـش ت  پررنگ بـس   ايمرحله   مهاجرت  اصـل طبق.  اـس

.  گیردمی  صورت  تربزرگ  شهرهاي  به سپس  و  ترکوچک و  ترنزدیک  شهرهايبه     روستا  از  مهاجرت  نشتاین،اور
 اخیر  هايـسال  در و گرفته  ـصورت  ترکوچک  ـشهرهاي  به  روـستا  از  مهاجرت قبل  هايدوره  در که  رـسدمی نظر  به
دت بر هرهاي  هايمهاجرت ـش هرهاي  به  ترکوچک  ـش ده  افزوده  تربزرگ  ـش ت  ـش می( اـس ینی و  اردهائی قاـس  حـس

  شهرهاي  سمت  به  یافتهتوسعه  ترکم  و  کوچک  شهرهاي  سمت  از  عموما  شهر  به  شهر  از  مهاجرت). 25: 1387  ،راد
  اقتـصادي  خاص موقعیت  يواـسطه  به  تهران  اـستان و  ـشهر  ویژه  به و  هااـستان مراکز.  باـشدمی  تریافتهتوـسعه  و  بزرگ

  مهاجران  از  زیادي بخش  هاـسرـشماري  طول  در و  رودمی ـشمار  به  مهاجران مقاـصد  ترینمهم  از  علمی  و ـسیاـسی و
 .اندشده وارد مناطق این به

ترش ینی  گـس هرنـش یب با  افزا  هم ـش ادي  اجتماعی  هاي آـس ه  از  اقتـص خـص لی  هايمـش عه  الگوي  اـص هري توـس   ـش
  اصلی  عوامل  از  جدید،یکی  دوره  در نامتعادل  توزیع و شتابان  توسعه و  رشد  و  است  اخیر  دهه  چند  در  ایران  کشور

و تمرکزگرایی  ،  کالنشهرها  توسعه و  ـشهرنشینی  ـشتابان  رـشد  واقع  در .رود  می ـشمار  به  اجتماعی  هاي آـسیب  بروز
هري یب  جمعیتی ـش یاري کالبدي و  اجتماعی هايآـس ته دنبال  به  را  بـس ت داـش هرها  بویژه اـس   ترینمهم  از که  کالنـش

انون اهنـجاري  بروز  ـهايمراکزوـک ا  ـن د.خود    بوده  اجتـماعی  مختلف  جرائم  و  ـه ه  مـهاجرتاـن ه ـیک    ـب اـب ـــیبمـث  آسـ
 زا و نامتوازن و غیر اصـیل)(توسـعه برون  توسـعه  ازی  خاصـ   الگوي  از  که اسـت  معلولی  پذیرش معناي  به  اجتماعی

  ی ازخاصـ   الگويِ  معلولِ بعنوان  بلکه نیـست  اجتماعی مـسائل  علت  خودمهاجرتبا این توـضیح که    ـشود می ناـشی
  پویش تحلیل ایفا می نماید. کالبدي و  اقتـصادي و  اجتماعی  هاي  آـسیب  را در افزایش  یواـسط  متغیر  نقش ،توـسعه

ــهري  جامعه  اجتماعی ــی و  اخیر  هاي  دهه  طی  ایران  ش ــازي  زمینه در  مهاجرتپدیده    نقش  بررس   پیدایش  براي  س
 بافت در  ناهمگونی نشــینی، حاشــیه  روســتایی،  مهاجرت  اســت  برخوردار  زیادي اهمیت  از  اجتماعی  هاي آســیب

ایی و  اجتماعی لی  ،بردارهاي  اجتماعی  خدمات  ارائه  در  نارـس د  اـص تابان  رـش ینی  ـش هرنـش  در  آن نامتعادل  توزیع و  ـش



 
 

زا و غیر اـصیل و نامتوازن از طریق تقویت کننده و تـشدید  گونه که توـسعه برونبنابراین همان .اـست  ـشهري ـشبکه
ـشهري، موجب پیدایش گونه اي از ـشهرنـشینی نامتوازن  -خـصوص مهاجرت روـستاه  نام مهاجرت و به ننده اي بک

ــتا  ــیب زا می گردد، مهاجرت روس ــینی نا متقارن و و تمرکزگرایی  –و آس ــهرنش ــدید ش ــهري نیز از طریق تش ش
جمعیتی ـشهري و پدیده تـشدید کالنـشهرها و قطبی ـشدن جمعیت، موجب پیدایی و افزایش و تقویت آـسیب هاي  

 اقتصادي و کالبدي جوامع شهري می گردد. اجتماعی و
  هاي آسـیب با و  داشـته دنبال به  را  متفاوتی  پیامدهاي و  عواقب  کالنشـهرها  ظهور و شـهرنشـینی شـتابان  رشـد

ــهري ــت  بوده  همراه  متعددي  ش ــاتی،  هاي  ناهنجاري کالبدي،  هايناهنجاري  اس ــیس ــیب تاس ــادي،  هايآس  اقتص
یب ت  هايآـس ایی  محیطی،زیـس یب  باالخره و  خدماتی  هاي  نارـس هري  هاي  حوزه  در  اجتماعی  هاي آـس   جمله  از  ـش

ینی  پیامدهاي هرنـش تابان ـش   همواره  ـشهري  نواحی  در ها  آـسیب و  جرائم نرخ  تاریخ  طول  در  در رود.می  ـشمار به ـش
 ـسایر  در  چه و  ایران  در  چه  کالنـشهرها  ویژه  به ـشهرها نیز  حاـضر حال  در  ).Dhaliwal,۲۰۰۰:۳۱۰(  اـست بوده  باال

ــورهاي ــتـند اجتـماعی  جرائم و ناهنـجاري  بروز هايکانون  ترینمهم  جـهان  نـقاط  کشـ  فرآیـند  در  دلـیل همین به هسـ
  هاي  حومه در  ویژه به  شـــهري هايمحیط  در جنایت و  جرم  کاهش ســـالم،  شـــهر  یک  براي  شـــهري  ریزيبرنامه

 در  ).Gerda et al, ۱۹۹۸ : ۱۷). رود  می شـمار به سـالم  شـهر ایجاد  در  اهداف  ترینمهم  از  یکی  جدید  شـهري
  ظهور با  اجتماعی،  مطالعات در  ـشهري  جرائم ـشناـسی  جامعه  نظریه  تبیین  براي حرکت  اولین ـشهري ـشناـسی  جامعه
 ـشهرهاي  در  اجتماعی  هايناهنجاري  تجربه اـساس بر مکتب  این ـشد  حاـضرآغاز  قرن دوم  دهه  در  ـشیکاگو مکتب
 مطالعات  وارد  را  اجتماعی  اکولوژي  مفاهیم  زیـستی،  علوم در  اکولوژیکی  مفهوم  از  الهام با  آمریکا  ـصنعتی  بزرگ

 مطالعه قابل  اجتماعی  محیط قالب  در  را  شــهروند  یک  رفتار مکتب  این) 17-  16 : 1365  شــکوهی،( کرد  شــهري
دمی ات  و  جرائم  و  داـن اعی  انحراـف اي  محیط  در  اجتـم ــهري  ـه ا  شـ ه  ـب ه  توـج ت  ـب ـــع ــهر،  وسـ ت  تراکم  شـ       و  جمعـی

اهمگونی ــهري  هـاي  مکـان  در  فرهنگی  هـاي  ـن د  شـ ه  جـدـی ل  ـب ــد  می  تحلـی                در).22  -  21  :  1358  ،رمی(  کشــ
ناـسی  جامعه ناـسی آـسیب و  ـشهري  جرایم معاـصر  ـش هر  رفتاري  ـش ینان ـش  اقتـصادي و  اجتماعی تحوالت منظر  از  نـش

ــاخـتاري ــاد ـچارچوب در نگر  کالن  دـیدـگاه  این.  گیردمی قرار  توـجه مورد جـهانی بـعد در  سـ ــی اقتصـ ـــیاسـ  ـبا  سـ
 مورد  ـشهري  هاي  ناهنجاري تحلیل در  را طبقاتی  فاـصله و  جهانی  کار تقـسیم چون  عواملی نقش  فراملی  رویکردي

  از اســتفاده با  شــهري  جرائم تحلیل و  گرایی  محله  به توجه  اخیر  هاي ســال  در حال  همین در  دهدمی  قرار اســتفاده
 است کرده رشد سرعت به شهري شناسی جامعه در خرد نظریه هايمدل

هري  جغرافیاي  دیدگاه  از هري  جرایم  جغرافیایی تبیین  در  تئوریک  مدل دو  ـش  که  مدلی  اـست  توجه  مورد  ـش
 و  اـست  هماهنگ  غربی  کـشورهاي  ـشهرنـشینی  الگوي وبا  میداند  ـشهري  جرائم  خاـستگاه  را  ها ـشهر  مرکزي مناطق
ــیب  جرائم که  مدلی ــهري  هاي آس ــیه  نواحی  در  را  ش ــهرها حاش ــتجو ش ــهري  جرائم  جغرافیاي وبا کندمی جس   ش

 است. منطبق توسعه حال در هاي کشور



 
 

 و   ـشدن قطبی و  کالنـشهري ـشهري از طریق تـشدید حاـشیه نـشینی،-مهاجرت غالب روـستا ،مطابق مدل دوم 
عه، باعث ناهنجاري د توـس ینی نامتقارن و ـض هرنـش اتی، هاي  ناهنجاري کالبدي،  هايدر نتیجه ـش یـس یب تاـس  هايآـس

شهري    هاي  حوزه در  اجتماعی  هاي آسیب  باالخره  و  خدماتی  هاي  نارسایی  محیطی،زیست  هايآسیب  اقتصادي،
ــینی  پیامدهاي  جمله  از  می گردد. ــهرنش ــتابان و نامتوازن ش ــیب  و  جرائم نرخ  تاریخ افزایش طول  در  ش  در  ها  آس

  شـهري– روسـتا شـکل  در  ویژه  به مهاجرت  پدیده به  توجه).  Dhaliwal,۲۰۰۰:۳۱۰(  اسـت  بوده  شـهري  نواحی
ه به  که آنجا تا آن هري جامعه  اجتماعی  هايعرـص ودمی  مربوط  ـش ت  اهمیت  منظر داراي دو  از  ـش  که  اول این   اـس

 مثابه  به  مهاجرت  اجتماعی در ـسیـستم ـضد توـسعه عمل می کند و دوم اینکه  آـسیب  یک  عنوان  به خود  مهاجرت
 با  شـهري  -روسـتا  باز در همان دسـتکاه توسـعه نامتقارن اسـت. مهاجرت  اجتماعی  هاي آسـیب  از برخی  سـاززمینه

  اســکان(   شــهرها در  نشــینی حاشــیه  و نشــینی  آلونک:  دارند  نزدیکی  رابطه  شــهرها  در  زیر  اجتماعی  هاي آســیب
 شهري. جامعه فرهنگی اجتماعی بافت در ناهمگونی ایجاد و  )غیررسمی

 گرفت شـدت  دوره  سـه در  پدیده  این  که اسـت آن بیانگر  ایران  در  نشـینی حاشـیه  تاریخی  روندهاي  بررسـی
 به 1320 ســال  از  پس تحوالت با  اول  دوره  دارد  تطابق  ایران  در  روســتایی  هاي  مهاجرت بر  حاکم  روندهاي با که

  شــهري  هايبرنامه غالباً  که  جامعه  نوســازي  هايبرنامه  تداوم با 1332 ســال  از و شــد  آغاز  وفصــلی  آرام  اي  گونه
 آن  از و  یافت  تري بیش شـدت  ارضـی  اصـالحات برنامه  از  پس  بعدیعنی  به  1351 سـال  ،از شـد تر  گسـترده بودند

  شــهرهاي در  ویژهه ب  شــهري  شــناســیآســیب  در  ویژه  ی،جایگاه مســائل  ترینمهم  از  یکی  عنوان  به تاکنون پس
 ـسطح  در نفر  هزار 10 حدود  در جمعیتی با  نـشین حاـشیه منطقه 4 مجموع  در 1359 ـسال  در. دـست آورده  ب  بزرگ
 وجود  آلونک  هزار 50  از بیش شــهر  این  اطراف  در  1365ســال  در که  حالی در  اســت داشــته  وجود  تهران شــهر

 ســال  ســرشــماري  آماري  نتایج .)  47: 1366، پیران(   اند  داده  اســکان خود  در  را  خانوار  هزار 8 حدود  که داشــت
   زندگی  ناهنجار  مـساکن  در )ـشهرنـشین جمعیت درـصد 17  یعنی( ـشهري  خانوار  13359  که اـست آن بیانگر 1375

 ـمابقی  و  کپر  در  ـخانوار  1599  و  زاـغه  و  آلوـنک در ـخانواده  1355  ،ـچادر در ـخانوار  474 تـعداد این  از  ،کردـندمی 
به   ایران  شـهرهاي در نشـین حاشـیه جمعیت  اخیر  دهه دو  طی داشـته اند. سـکونت  ناهنجار مسـاکن  انواع سـایر  در

  را  شـــانســـاکنان رســـمی  غیرطور    به که  وجود آمده  ی بهایوشـــهرك داشـــت  افزایش درصـــد 30 و 20 ترتیب
 در  زیستی  فضاي  یک شکل  به تنها نشینی  آلونک  امروز  .)18 :1381 یوسفی، حاج(  دهندمی تـشکیل نـشینانحاـشیه
 قابل مشاهده است. شهرها قانونی حریم محدوده در و اصلی بدنه در حتی بلکه شهر حاشیه

ــت  ـجامـعه اجتـماعی  ـباـفت  در ـناهمگونی ــهري  نیز یکی از آـثار مـهاجرت اسـ  مـیان  در  ـناهمگونی و  تنوع  .شـ
 عوامل  ترینمهم  از  یکی  فرهنگی و  اجتماعی  منزلت لحاظ  به  چه و  اجتماعی  خاستگاه لحاظ  به چه  شهري ساکنان

ــیب  بروز ــهرها در  ویژه به  اجتماعی هايآس ــوري    کالنش ــت کش   اجتماعی  هايناهنجاري و  جرایم%75  وجود. اس
 همان  به  دارد  قرار ـشهر  جمعیت بحرانی  تراکم و  بارگذاري با  ارتباط  در  عالوه بر اینکه  تهران، ـشهردر   تنها  کـشور
ــدـیداً    اجتـماعی ـباـفت ـبا  ارتـباط  در  اـندازه ــت تحلـیل  ـقاـبل آن ـناهمگون و ـنامتـجانسشـ ــاخـتار  جوامع  در  .اسـ  و ـباسـ



 
 

ــتـگاه  تا ،قانونی چه و مالی در بـعد  چه نـظارت و کنترل هايمـکانیزم عـمل  قدرت ،  پیچـیده و متنوع اجتـماعی خاسـ
 نشان  تحقیق  یک نتایج  .شود  می ایجاد  ناهنجاري و  جرم  بروز  براي مناسبی  فضاي و  یابدمی  کاهش  ممکن  حداقل

 13 و شــدند متولد شــهر  این  از  خارج و هســتند  غیربومی مجرمین  تهران شــهر  مجرمین  از  درصــد 57 که  دهدمی
 ـساعت  چند  براي و تنها  نداـشتند ـشهر  این  در یـسکونت محل  گونه هیچ  که  تـشکیل می دهند  افرادي  آنان را  درـصد

ه  جرم  انـجام  براي ده  تهران  ـب دآـم انگر  ویژگی  این)  1381  ،کالنتري(    اـن ه  اســـت  آن  بـی ــهرـهاي  ـک ذیر  شـ اجرـپ   مـه
ــهرها ــحنه  تهران  ها آن  رأس  در و  کالنش ــبی  ص ــمار  به  جرائم  اجراي  براي مناس  نقاط  در که  جرایمی  روندمی ش

 وکـشش  جذابیت با  این و  می یابند  فعلیت  ـشهر  این  جغرافیایی  فـضاي  در و  اند گرفته و پتانـسیل  زمینه و نـضج   دیگر
 گفت  توانمی حقیقت  در.   است  پیوند  در  شهرها  این  نامتجانس و  ناهمگون  بسیار  قومی  -اجتماعی ساختار  پذیري

ــب  جغرافیایی  هاي  محیط  از  اي  زیرکانه  ادراك  بزهکاران  و مجرمین که   براي  هاآن.  دارند جرم  انجام  براي مناس
ت محیط  از  جغرافیاییانتخاب   نوعی  به منظور  این یب لزوم ،دلیل همین به  و  زنندمی  دـس یآـس ناـس ازمان  ـش   یابی ـس

اي هر  جغرافیایی  فـض ت. طالق  ـش یب  از  یکی  عنوان  به  مورد تأکید اـس ه  در که  ،اجتماعی  هاي آـس   خانوادگی  عرـص
ــادي  اجتـماعی ـهايـناهنـجاري  از افـتد می  اتـفاق ــودمی مـتأثر فرهنگی و اقتصـ  .ـگذارد می  ـتاثیر ـهاآن  بر  متـقابال و  شـ
 اخیر  دهه دو  در کـشور  ـشرایط  یافته رـشد  اجتماعی هايآـسیب  جمله  از طالق  که اـست  آن بیانگر  آماري  هايداده

ت ور  طالق  وقایع کل  درصـد 85  میانگین  طور به )78-1365دوره(  خالل  در و  اـس هري  جوامع  در  کـش   داده  رخ  ـش
 در  طالق میزان  ترینبیش  تهران شــهر آن  رأس  ودر  تهران  اســتان  شــهرهاي .)  1378  کشــور  آماري ســالنامه(    .ندا

 بلوچستان  و  سیستان ،  ایالم نظیر  هاییاستان  شهري  جوامع  مقابل  در  دهد  می  نشان  را  کشور  شهرهاي  و  استانها  میان
 خصـلت و  ه اندنگرفت  قرار شـهرنشـینی  شـتابان  توسـعه  روند  در  هنوز که  یزد اسـتان  بویژه و  بختیاري و  چهارمحال

تا ینی  روـس ان  را طالق  میزان کمترین  اند  کرده حفظ  تا اندازه اي  را خود نـش   یک بعنوان  طالق  افزایش  .دهدمی نـش
  کشــور  4از  یکی  زمره  در  ایران  که  شــده ســبب  کشــور  شــهري  جوامع در  بویژه  خانواده  اجتماعی آســیب  و آفت

ــته متعددي  اجتماعی پیامدهاي  و مختلف  دالیل  تواند می طالق.گیرد  قرار  دنیا  پرطالق ــد داش   انتظار توان  می باش
ت ت  طالق  میزان که  جایی داـش یلی  افت باالـس د تر بیش  هم  افراد  بزهکاري و تحـص   از  فرآیندي  در  پدیده  این باـش
 همین  به  و  است  اجتماعی  هايآسیب  و  ها  پدیده  بسیاري بر متناظر  هم  و ناظر  هم پیچیده و متقابل  واکنش  و کنش
 .است برخوردار زیادي اهمیت از کشور شهري جوامع اقتصادي اجتماعی شناسی آسیب در آن به توجه دلیل

  رفاه  هايـشاخص  جمله  از گیردمی  بر در  را  عمومی خدمات  از  اي ردهگـست  نـسبتا  یفط که  اجتماعی  خدمات
 در  خوبی  به  را  شـهري جمعیت  رشـد  از ناشـی  اثرات و  دنشـومی  متأثر شـهرنشـینی تحوالت  از که  اسـت  اجتماعی

 تري  نزدیک  ارتباط دلیل  به  درمانی و   بهداشـتی  آموزشـی، خدمات  بررسـی ،میان  این در  .ندنک  می  منعکس خود
  برخوردار تريبیش  اهمیت  از  شــهرها  اجتماعی مســائل  مطالعه  در  دارد  اجتماعی  برخورداري و  رفاه  ســطح  با که

ــت. نرخ قابل توجه ــوادي  اس ــین جمعیت  در  بیس ــهرنش ــت آن  معناي به ش ــد که  اس ــه  و مراکز  رش  خدمات  عرض
هرها  در  آموزـشی هرنـشین جمعیت  رـشد نرخ  همپاي ،ـش تابان رـشد گفت  توانمی و  پیش نمی رود ـش ینی  ـش هرنـش ـش



 
 

 ـشهرها  در  آموزـشی خدمات  عرـضه  به  مربوط  ازاقدامات  بـسیاري باـشد  می نیز مـصرف تقاـضاي  افزایش  معرف که
ــت  کرده  تعدیل ای و  اثر  بی  را ــتی خدمات  و امکانات  توزیع .اسـ ــهرهاي  درمانی و  بهداشـ ــور  شـ  چنین با نیز  کشـ

ــرایطی ــت.  مواجه  ش ــت،  وزارت  آمارهاي  اس ــت  و درمان  بهداش ــان  بهداش ــتی  مراکز  تعدا  که  دهد می  نش   بهداش
 به پوشــش تحت جمعیتی نســبت  اما اســت  شــده  برابر دو  مطلوب، و تحولی  روند  یک  در  گرچه شــهرها  ودرمانی

  ابتداي نفر 13114  از  دهدمی نشــان  را امکانات  اینگونه  از  برخورداري شــاخص  که )آن  ســرانه یا  (واحد  هر  ازاي
  قدر در  بهبود  روند با متناسـب که ) 68 صـفحه 1380  آمار مرکز(اسـت  رسـیده نآ پایان  در نفر 9732 به  دوره  این

ــاخص  این  مطلق ــت  ش ــده یاد  هايدوره در  مراکز  این  تعداد که  چرا.  نیس ــد  50  با ش ــد  درص  اما؛  بوده  همراه  رش
  مواجه دلیل به  دیگر  درصــد 25 حقیقت دررا نشــان می دهد.  بهبود  درصــد 25 فقط  برخورداري  ســرانه  شــاخص

دن د با ـش تابان رـش ینی  ـش هرنـش اخص  بهبود بر  تاثیري گونه هیچ  ،مصـرف تقاضـاي  افزایش  یعنی ـش   برخورداري ـش
 بیمارـستانی  هاي تخت  مورد  در .ه اـستنگذاـشت  جاي بر آنان  زندگی  کیفیت  ارتقا و ـشهرنـشینان  درمانی و  بهداـشتی

ی کامالً تحول  روند ، اهده  توانمی  را  معکوـس ان می دهد تعداد  کرد  مـش تانی  هاي تخت گرچه آمارها نـش  بیمارـس
 آن  برخورداري ـشاخص  ولی،  )6: 1370،ـشهرـسازي و  مـسکن(اـست  ـشده  برابر دو به  کـشور نزدیک  ـشهري  جوامع

 معناي  به ،تحول  روندِ  این. یافت تقلیل تخت 64/1  به تخت 35/3  از شــهرنشــین جمعیت نفر  هزار  یک  هر  ازاي  به
  رقم  از  کمتر%51 بیمارـستانی، تخت  امکانات  از  ـشهرنـشین  جمعیت  برخورداري ـسطح  1375 ـسال  در که  اـست آن
 ناپذیر  انکار  اثرات و شـهرنشـین  جمعیت  فزاینده  رشـد با  ارتباط  در که  بوده )1355 سـال  یعنی آن(  از قبل  دهه دو
 .می باشد تحلیل قابل ،شاخص این بر آن

 تعداد  مانند  شــهرها در  موجود درمان  و  عاملین و امکانات بهداشــت با  ارتباط در  توان  می  را  شــرایطی چنین
  رشــد با  ارتباط د  را  آن نتایج  و کرد  ردیابی نیز  ،رادیولوژي و طبی  آزمایشــگاه  ،داروخانه  ،دندانپزشــک ،پزشــک
 .)1380:22 ،درمان و بهداشت( کشید تحلیل به شهري جمعیت بحرانی
 

 نتیجه گیريجمع بندي  و  
  درـصد، 75  یافتهتوـسعه  کـشورهاي  ـشهرنـشین جمعیت  که  دهدمی نـشان ،2009 ـسال  در ملل  ـسازمان  آمارهاي

ورهاي عه  حال در  کـش د 44  توـس ورهاي و  درـص طح   ترینکم با  کـش عه ـس د  27یافتگیتوـس دمی  درـص  United( باـش

Nation,۲۰۰۹  .(روندهاي حقایق  ترینبرجـسته و  ترینواـضح   از  یکی  ـسرانه  درآمد  و ـشهرنـشینی  بین  مثبت  يرابطه  
 ـساکن  افراد  بیـشتر  درـصد و  باالتر  يـسرانه  درآمد ـسنجش با  کـشور،  یک  بیـشتر  توـسعه کلی،  طور به.  اـست  توـسعه

ــهرها  در ــخص ش ــودمی  مش ــان می دهد که این   اما  ).  ۳۲۱:Todaro,۲۰۰٥( ش ــر نش ــی در مقاله حاض نتائج بررس
را نیز در خود دارد که شـهرنشـینی و توسـعه هر دو با توجه   یک حکایت پنهان اما واقعی  ،واقعیت به ظاهر روشـن

دو گروه  ـشرایط و محیط و تاریخ  یک کـشور می توانند مثبت و یا منفی ارزیابی ـشوند. تاریخ تحوالت جهان در 
کـشورهاي توـسعه یافته و بلوك غرب و کـشورهاي  در حال توـسعه و بلوك ـشرق و یا بعبارتی جهان اول و جهان 

تاریخی انقالب هاي کشاورزي    طبیعی و تدریجی و  سوم نشان می دهد که  شهرنشینی متوازن بعنوان نتیجه تکامل



 
 

ــنعتی در جغرافیاي جهان غرب ــکل گرفته و مثبت در ارتباط با مهاجرتی طبیعی  و صـ ــد    شـ ــت که نتیجه رشـ اسـ
توسعه زنجیره هاي تکاملی ارزش و آزادسازي نیروي انسانی بخش هاي سنتی کشاورزي و تولید  ،نیروهاي مولد  

و جذب آن در بخش هاي رـشد یافته ـصنعت و خدمات می باـشد در مقابل ـشهرنـشینی علیل و آـسیب زا و نامتقارن  
ار گ تگذاري هاي غلط و ناکارآمدي در در ارتباط با مهاجرتی افـس یاـس عف عملکرد ـس تابان ، بدلیل ـض یخته و ـش ـس

و تـشدید فقر و معیـشتی و عدم رـشد نیروهاي مولد    موجب تثبیت تولید ـسنتی و  ،و ـشرایط فـشارنده برون زا  توـسعه
نگین به یک تابان با امواج هاي ـس عیتی که از بازتولید آن، مهاجرتی ـش ت، وـض باره منجر به محرومیت و نابرابري اـس

ــینی می گردد که ــهرنش ــایی، پیامد آن؛ گونه اي ش ــینی، عدم توازن کالبدي و فض ــیه نش ــیب هاي    فقر ، حاش آس
ادي    اجتماعی تو اقتـص ورهاي در حال اـس ترك کـش ینی در ایران نیز تابع تحوالت مـش هرنـش عه و ـش . تحوالت توـس

مهاجرت منجر به کدام    فرآیندطی کدام  ي وی تر این است که چه نوع توسعه ابعبارتی پرسش اساساست .توسعه  
ود ینی می ـش هرنـش د که گفت  توانمی .؟گونه ـش تابان  رـش هري جمعیت ـش ورهاي  در  ـش عه،  درحال  کـش  حد تا  توـس

ــی زـیادي ــرریز از  ـناشـ ـــتایی  جمعـیت  سـ ــت  مـهاجرتی  ـهايحرـکت  اداـمه  و روسـ  ورود  چون؛ عواملی  ـبه  ـکه اسـ
 آن شدن  روانه سپس  و  انسانی نیروي  شدن  آزاد و تولید  قابلیت نسبی  افزایش  کشاورزي،  هايحوزه  به کندصنعت

ه ــهر،  ـب اـبل  زمین  فـقدان  شـ ــت  ـق از  مورد  کشـ ابع تولـید  ـحد  از  بیش  برداريبهره  ،  نـی ــایش  و  مـن  نبود  و  ـخاك  فرسـ
 به دـستیابی نـسبی  ـسهولت محیطی،زیـست منفی  پیامدهاي و  طبیعی  حوادث مختلف،  هايزمینه در  الزم  اـصالحات

 ،  یافتهتوـسعه  کـشورهاي  ـشهرهاي  در  ویژگی  ترینکه عمده  در ـصورتی.  بـستگی دارد..و ـشهر  در اـساـسی  خدمات
ت  جایگزینی  حد  از  کمتر  میزانی  به موالید  نرخ کاهش  در بت  افزایش  آن طبیعی نتیجه و  اـس االن  نـس  کل در  کهنـس

د  هايزمینه. اـست  خود  خاص  نتایج   و پیامدها با جمعیت ینی  رـش هرنـش  مقارن ،1300دهه  از دقیق  طوربه  ایران در ـش
 عمیق شــکاف و  تحوالت  فرآیند آن، متعاقب. شــد  فراهم  داريســرمایه  اجتماعی –اقتصــادي  روابط  گســترش با

ادي تایی  جامعه  بین  اقتـص هري و  روـس ترده  مهاجرت و  ـش تا  از  گـس هر  به  روـس د باعث  ـش ریع  رـش تابان و  ـس  جمعیت ـش
 بخش گرفتن  قرار حاشــیه در  ویژه به  ارضــی،  اصــالحات  از بعد  روســتایی  دافعه  عوامل.  شــد  آنها ددتع  و شــهرها

  هايدگرگونی  با  شهرها  مثبت  هايویژگی  یعنی  شهري،  جاذبه  عوامل  کنار  در  آن  هايفعالیت  کاهش  و  کشاورزي
ــیع ــادي وسـ ــاغالن  روزافزون  کاهش موجب  ارزان، و  فراوان کار نیروي به نـیاز و  اقتصـ ــاورزي بخش  شـ  و  کشـ

تاییان  مهاجرت هرها  به روـس د ،1335-65  هايدوره در.  گردید ـش هري رـش یار  ـش دید بـس   آخرین. بود  انفجاري و  ـش
 و یافته  افزایش  کـشور  جمعیت کل دوـسوم  از بیش به  ـشهري جمعیت که  دهدمی  نـشان)  1385(  کـشور  ـسرـشماري

ه  از بیش  ـسطحی به  آن  رـسیدن و نـسبت  این  افزایش  از  حکایت هابینیپیش ) ش.ه 1404( 2025 ـسال در  چهارم  ـس
 .دارد

تایی نقاط  تبدیل به  باید  را  ـشهري جمعیت  افزایش  از  ايمالحظه قابل  ـسهم   جداي ازداد.  نـسبت ـشهر  به  روـس
 مهاجرت  ویژه به  مهاجرت،  عامل  ،روـستاهاي پنج هزار نفري  که بدون ـضابطه مندي ـشهري، ـشهر محـسوب ـشدند

  ـشهري  يمنطقه  یک ـسطح   در  هم و  کـشوري کالن  ـسطح  در  هم  ـشهري جمعیت  رـشد  رکن اـصلی  ـشهري،-روـستا



 
 

 در  گرچه  ندارد  تأثیري  کشـور کل سـطح   در  شـهرنشـینی  درصـد  تغییرات در  شـهر  به شـهر  از مهاجرت می باشـد.
 و  شهري  -روستا مهاجرت.  است  موثر کامال  امکانات  داراي و  بزرگ  شهرهاي  باالخص شهرها،  جمعیتی تغییرات

هر هر  به ـش یراز، اـصفهان،  مـشهد،  تهران، مثل  بزرگی  ـشهرهاي ـسمت به غالبا ـش . اـست بوده  کرج  ویژه به  و تبریز ـش
 شهرکالن  محدودي  تعداد  در  کشورمان  شهري  جمعیت  از  زیادي  بخش  که  است  این  از  حاکی  اطالعات  و  آمارها

ــور ــده  متمرکز  کش ــهرهاي  در جمعیت  توزیع  به  نگاهی.  اندش ــی  و مختلف  ش  زمینه  این در  گرفته انجام  هايبررس
  تمرکزگرایانه و ـشهري  تک تـسلط  الگوي  ایران در  ـشهرها جمعیت  افزایش و  ـشهري توـسعه  الگوي  دهد،می نـشان
  اند. کرده جذب خودبه را شهري مناطق جمعیت از ايعمده بخش محدودي شهرهايکالن است بوده

ار  مهاجرت  از یخته  افـس عه  وضـعیت در گـس ینی تنها نیافتگی  توـس هرنـش یب پر  ـش کلی گردد می  حاصـل آـس   ـش
 محالت ایجاد  چون  پیامدهایی. سازد  می خود  دچار  را نیافته  توسعه یا  سوم  جهان  کشورهاي  اکثریت که  آنومیک

یه پرجمعیت، ئله  اجتماعی،  ،انحرافات  بیکاري فقر، نـشینی،  حاـش   هاي ،آلودگی  هوا  آلودگی مـشکل و  ترافیک مـس
 پیامدهاي  عنوان به که  اسـت شـماري  بی  هاي چالش  جمله  از شـورش،  و ناامنی  مسـکن، مسـئله و  نوري  و صـوتی

ینی هرنـش ند می نظر  مد  علیل،  ـش تا  غالب مهاجرت .باـش هري-روـس دید  طریق  از ـش یه تـش ینی، حاـش هري  نـش  و  کالنـش
 تاـسیـساتی، هاي  ناهنجاري  کالبدي،  هايناهنجاري  باعث  توـسعه، ـضد و  نامتقارن ـشهرنـشینی  نتیجه  ودر  ـشدن قطبی

  حوزه  در  اجتماعی  هاي آـسیب  باالخره و  خدماتی  هاي  نارـسایی  محیطی،زیـست  هايآـسیب  اقتـصادي،  هايآـسیب
 آسیب  و  جرائم  نرخ  افزایش  تاریخ   طول  در  نامتوازن  و شتابان  شهرنشینی  پیامدهاي  جمله  از.  گردد  می  شهري  هاي

 ).Dhaliwal,۲۰۰۰:۳۱۰( است بوده شهري نواحی در ها
  اجتماعی آـسیب  یک  عنوان  به  توـسعه ـضد ـسیـستم  در یک خود  مهاجرتبر اـساس بررـسی هاي بعمل آمده   
ــاززمیـنه   در عین ـحال  و  کـند  می عـمل ـــیب از  برخی سـ ــتـگاه هـمان  در  اجتـماعی ـهاي  آسـ ـــعه  دسـ ـنامتـقارن  توسـ

ت. تا  مهاجرتاـس هري -روـس یب با ـش ینی  آلونکچون    اجتماعی  هاي آـس یه ،نـش ینی  حاـش هرها  در نـش  ایجاد  و  ـش
اهمگونی اـفت  در  ـن اعی  ـب ه  فرهنگی  اجتـم امـع ــهري  ـج ه  شـ ــی  .نشـــان داد  نزدیکی  رابـط اي  بررسـ دـه اریخی روـن           ـت

ــیه ــینی حاشـ ــتایی  هاي  مهاجرت بر حاکم  روندهاي با نشـ  جمعیت اخیر  هاي  دهه  در و  دارد تطابق  ایران  در  روسـ
یه یه نـشین  يهاـشهركبه ـشکل گیري   و داـشت  افزایش %30ایران    ـشهرهاي  در  نـشین حاـش   امروز.  منجر ـشد  حاـش

ینی  آلونک لی  بدنه در  حتی نـش هرها قانونی  حریم محدوده  در و  اـص ت. ناهمگونی نیز  ـش اهده اـس  بافت در  قابل مـش
 خاستگاه  از نظر  شهري ساکنان میان  در  ناهمگونی  و  تنوع.  است  مهاجرت  آثار  از  یکی نیز   شهري  جامعه  اجتماعی
ـــیب بروز  عواـمل  مهمترین  از فرهنگی و  اجتـماعی منزـلت و  اجتـماعی ــهرـهاي  در  ویژه ـبه  اجتـماعی  ـهايآسـ   کالنشـ
ــور ــت کشـ ــاخـتارهایی در.  اسـ  قانونی، چه و مالی بـعد در چه  نـظارت و  کنترل هايمـکانیزم عـمل  قدرت  چنین سـ
  هايناهنجاري و  جرایم%75 وجودشــود.   می ایجاد  ناهنجاري و جرم  بروز  براي  مناســب  فضــایی و  یابدمی  کاهش

 .است  قابل توجیه آن  ناهمگون  و  نامتجانس  شدیداً  اجتماعی  بافت با  ارتباط  در  تهران  شهر  در تنها  کشور  اجتماعی
 میانگین طور  به) 78-1365(دوره خالل  در و  است  اخیر دهه  دو در  یافته  رـشد  اجتماعی  هايآـسیب  جمله  از  طالق



 
 

 طالق  افزایش).  1378  کشـور  آماري سـالنامه(  .اند  داده رخ  شـهري  جوامع  در  کشـور  طالق  وقایع کل  درصـد 85
  کـشور  4از  یکی  زمره  در  ایران که  ـشده  ـسبب  ـشهري  جوامع  در  بویژه  خانواده  اجتماعی  آـسیب و آفت  یک  بعنوان

ــت  طالق میزان  که  جایی.  گیرد  قرار  دنیا  پرطالق ــیلی  افت باالس   این.باالتر خواهد بود  هم  افراد  بزهکاري و تحص
ده دـی دي  ـیک  در  ـپ ل  واکنش  و  کنش  از  فرآیـن اـب ده  و  متـق اظر  هم  پیچـی اظر  هم  و  ـن اري  بر  متـن ـــی ده  از  بسـ دـی ا  ـپ  و  ـه
 ـسطح  با که  تري  نزدیک  ارتباط دلیل به  ودرمانی  بهداـشتی  آموزـشی،  خدمات  . بررـسیاـست  اجتماعی  هايآـسیب

 رشــد  .اســت  برخوردار خاصــی  اهمیت  از  شــهرها  اجتماعی مســائل  مطالعه در  دارد  اجتماعی  برخورداري  و  رفاه
تابان ینی  ـش هرنـش د  می نیز مصـرف تقاضـاي  افزایش معرف  که  ـش یاري  باـش  خدمات  عرضـه  به  مربوط  ازاقدامات  بـس

 با  مراکز بهداشـتی و درمانی  تعداد  طی دوره هاي مورد یررسـی  گرچه .اسـت  کرده اثر  بی  را  شـهرها در  آموزشـی
 25 حقیقت در.دهد  می نشان  را  بهبود  درصد 25 فقط  برخورداري  سرانه  شاخص ولی  بوده  همراه  رشد  درصد 50

دن  مواجه دلیل به  دیگر  درصـد د با ـش تابان  رـش ینی ـش هرنـش  بر تاثیري  گونه هیچ  مصـرف،  تقاضـاي  افزایش  یعنی  ـش
 .اسـت نگذاشـته  جاي بر آنان  زندگی  کیفیت  ارتقا و  شـهرنشـینان  درمانی و  بهداشـتی  برخورداري شـاخص بهبود

ــاخص ــتان  برخورداري ش ــین جمعیت نفر  هزار هر  ازاي به از تخت بیمارس ــهرنش  تخت 64/1 به تخت 35/3  از ش
 مانند شــهرها  در موجود  درمان و  بهداشــت  امکانات و  عاملین با  ارتباط در  توان  می  را  شــرایطی یافت چنین تقلیل
ک،  تعداد ک، پزـش گاه  داروخانه،  دندانپزـش راهکار برون رفت   ردیابی وتأیید کرد. نیز  رادیولوژي،  و طبی  آزمایـش

راـستا دولت توـسعه گرا باید ـضمن آگاهی از    از این ـسیکل معیوب جز اـصالح ـسیـستم توـسعه وابـسته نیـست در این
وـضعیت وـشرایط ـشکننده تاریخی و جغرافیایی وـشناخت مخاطرات عوامل بیرونی تأثیرگذار  نظام جهانی، دـست 

داري،  به طراحی مدلی از توـسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی درون زا بزند که از مهمترین ویژگی هاي آن پای
 .ماع محور بودن آن استاجتتوازن، همه جانبه نگري و
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