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  1383، تابستان 48 شماره -های جغرافیایی پژوهش
  49-69 صص

  
  شناسی اجتماعی در ایران توسعۀ شهری و آسیب

  
   استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور-اکبری دکتر اسماعیل علی

  19/8/81: پذیرش مقاله

  
  

  چکیده
ه هم اکنون شهرها ب. راه شده استهای اجتماعی زیادی هم  شتابان شهرنشینی در ایران با آسیبتوسعۀالگوی 

این . اند ترین کانونهای بروز جرم و جنایت و ناهنجاری تبدیل شده س آنها تهران به مهمأویژه کالن شهرها و در ر
شناسی اجتماعی آنها  های جغرافیایی شهر در آسیب همقاله از دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهرها، بر شناخت مؤلفّ

 توجّهیابی فضای شهری مورد  شناسی سازمان شناسی اجتماعی شهرها را از منظر آسیب سیبکند؛ یعنی آ کید میأت
با , تیت در شهرهایی با تنگناهای محیطی و مدیریّالیّت و فعّدر حال حاضر بارگذاری بحرانی جمعیّ. دهد قرار می
ن عناصر تشکیل دهندۀ های شدیدی در سازمان فضایی شهر همراه شده و رابطۀ معقول و موزون میا ناموزونی

ساماندهی این فضا و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی منطبق با الزامات جغرافیایی . فضا را برهم زده است
های  ای بر کاهش رفتار ناهنجار و تعدیل آسیب ای اثرات تعیین کننده تواند به عنوان یک راهکار پایه می, شهر

  .اجتماعی در شهرها برجای گذارد
  یابی فضا  سازمان،های اجتماعی  آسیب، شهرنشینی،هتوسع :یدیواژگان کل

  
  مه مقدّ

فرایند شهرنشینی در .  شهرنشینی استتوسعۀ اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر تتحوّالترین  ترین و پیچیده یکی از مهم
شهری و  تابان به کالن خود در فرایندی ش اخص به دالیل خاصّبه طوری و در ایران  کلّبه طور توسعۀکشورهای در حال 

دنبال داشته و با ه شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را ب رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کالن. شدن منجر شده است قطبی
های اقتصادی،  سیساتی، آسیبأهای ت های کالبدی، ناهنجاری ناهنجاری. دی همراه شده استهای شهری متعدّ آسیب
های شهری، از جمله پیامدهای  های اجتماعی در حوزه های خدماتی و باالخره آسیب یهای زیست محیطی، نارسائ آسیب

  .رود  میبشمارشهرنشینی شتابان 
). 310، ص 2000هالیوال و همکاران، (  ها در نواحی شهری همواره باال بوده است در طول تاریخ نرخ جرائم و آسیب

های بروز  ترین کانون یران و چه در سایر کشورهای جهان مهمشهرها چه در ا ویژه کالنه در حال حاضر نیز شهرها ب
ریزی شهری برای یک شهر سالم، کاهش جرم و جنایت   به همین دلیل در فرایند برنامه وناهنجاری و جرائم اجتماعی هستند

گردا . (رود  میبشمارترین اهداف در ایجاد شهر سالم  های شهری جدید، یکی از مهم ویژه در حومهه های شهری ب در محیط
  .)17، ص 1998و همکاران، 
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 در حیطۀ بررسی علوم مختلفی  1ای های اجتماعی دالیل مختلفی دارند؛ لذا به عنوان یک موضوع میان رشته سیبآ
شناسی اجتماعی از منظر رابطۀ میان فضا و رفتار،   در تمامی این علوم آسیب. های محیطی و اجتماعی قرار دارند در حوزه

 در علوم اجتماعی ادراک از مفاهیم  این کهبا وجود. گیرد اجتماع یا محیط و رفتار اجتماعی مورد مطالعه قرار میفضا و 
فضا هنوز به درجۀ قابل قبولی نرسیده و در علوم محیطی نیر چارچوب نظری کاملی برای نقش اجتماع و رفتار اجتماعی 

فتار به پیدایش الگوهای نظری مختلفی در این علوم منجر شده عرضه نشده است، ولی چگونگی ارتباط متقابل فضا و ر
  .است

و ) معماری(و محیط فیزیکی یا تکنولوژی ) جغرافیا( تأثیر عوامل بیرونی یعنی محیط طبیعی 2شناسی محیطی در روان
). 31، ص 2001ان، ونز و همکار(گیرد  فیزیکی، بر رفتار انسان مورد مطالعه قرار می -یا به عبارت دیگر خصوصیات فضایی

شناسی  های مشترک میان روان ترین جنبه است که یکی از مهم 3بحث اصلی روانشناسی محیط در این زمینه موضوع تراکم
ریزی شهری است و چگونگی اثرگذاری آن بر رفتار انسان در سه مفهوم تراکم، تراکم موجود و ازدحام  محیط و برنامه

بر فوق شناسی محیط از منظر  روان). 195-196، ص 2001چرچمن،  (گیرد  قرار می پژوهشگران رفتار محیطتوجّهمورد 
شناسی اجتماعی در  گذارد؛ جنبۀ آسیب تی باال بر شش جنبه از رفتار اجتماعی تأثیر میاین نکته تأکید دارد که تراکم جمعیّ

تی آن ابطه با اندازۀ شهر و تراکم جمعیّترین آنهاست که غالباً در ر رفتار نظیر جرم، طالق، خودکشی و امراض روحی مهم
   .)158، ص 1997فورد،  گی(گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می

شناسی جرائم شهری در مطالعات اجتماعی با ظهور  لین حرکت برای تبیین نظری جامعهشناسی شهری اوّ در جامعه
های اجتماعی در شهرهای بزرگ  ۀ ناهنجاریاین مکتب براساس تجرب. م قرن حاضر آغاز شددر دهۀ دوّ» مکتب شیکاگو«

صنعتی آمریکا و با الهام از مفهوم اکولوژیکی در علوم زیستی، مفاهیم اکولوژی اجتماعی را وارد مطالعات شهری کرد 
داند و جرائم   این مکتب رفتار یک شهرنشین را در قالب محیط اجتماعی او قابل مطالعه می.)17-16ص ، 1365شکوهی، (

های  های فرهنگی در مکان ت و ناهمگنی به وسعت شهر، تراکم جمعیّتوجّههای شهری را با  فات اجتماعی در محیطو انحرا
شناسی معاصر، جرائم شهری و  که در جامعه در حالی) 22-21ص ، 1358رمی، (کشد  شهری جدید به تحلیل می

. گیرد  قرار میتوجّهاختاری در بعد جهانی مورد  اجتماعی و اقتصادی ستتحوّالشناسی رفتاری شهرنشینان از منظر  آسیب
 ۀی نقش عواملی چون تقسیم کار جهانی و فاصلنگر در چارچوب اقتصاد سیاسی با رویکردی فرا ملّ این دیدگاه کالن

یی گرا ه به محلّتوجّههای اخیر  در همین حال در سال. دهد های شهری مورد استفاده قرار می طبقاتی را در تحلیل ناهنجاری
  .شناسی شهری به سرعت رشد کرده است های نظری خرد در جامعه و تحلیل جرائم شهری با استفاده از مدل

                                                                                                                                                                                      
 

1- Interdisciplinary. 
2- Environmental Psychology 
3- Density 
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  : تالف میان معماری و علوم رفتاری نیز به پیدایش چند دیدگاه تئوریک در این علم منجر شده استئا
 متناسب با الزامات احساسی، حرکتی و ای با توانمندی مکانیکی؛ در این نگرش هدف خلق محیط فیزیکی انسان پدیده) 1

العمل انسان  ای؛ هدف آن آگاهی از نحوۀ ادارک، احساس و عکس ای ادراکی ـ انگیزه انسان پدیده) 2هوشی انسان است؛ 
ی در رفتار؛ براساس این انسان متجلّ) 3شناسی محیط در این زمینه منطبق است؛  محیط است و با ادبیات روان نسبت به
ات او پی برد و به مضامین رفتاری توان به خصوصیّ  رفتار انسان که نمودی ظاهر و مشهود دارد میۀ طریق مطالعدیدگاه از

های درونی  تای مبتنی بر بوم؛ در این نگرش ترکیبی از قابلیّ انسان پدیده) 4 کرد؛ توجّهیابد،  که فضا در آن موضوعیت می
در ) رفتار کالمی، غیر کالمی و رفتار مکان محور(رونی رفتار انسان و نمودهای بی) ادراک، احساس و حاالت هیجانی(

   .)41-40، 1375رازجویان، (گیرد  ای متعارف با محیط مورد مطالعه قرار می رابطه
 آغاز شد که براساس آن شرایط محیط 1گرایی  محیطۀدر جغرافیا تحلیل رابطۀ میان محیط و رفتار انسان با طرح نظریّ

گرایی،  که در مکتب اختیار یا امکان  نقش تعیین کننده در ادراک، احساس و رفتار انسان دارد؛ در حالی)اقلیم(طبیعی 
ر شده تی از این دو دیدگاه متأثّجغرافیای شهری سنّ. کننده ندارد محیط در رفتار انسان تأثیر گذار است ولی نقش تعیین

حیط جغرافیایی و جرائم شهری از دیدگاه جغرافیای اجتماعی که در جغرافیای شهری معاصر روابط میان م در حالی. است
شود؛  های شهری مطالعه می های جغرافیایی شهر در بروز جرائم و آسیب هگیرد که در آن نقش مؤلفّ مورد بررسی قرار می

ها را خاستگاه مدلی که مناطق مرکزی شهر) 1پردازد ؛  این دیدگاه با دو مدل تئوریک به تبیین جغرافیای جرائم شهری می
های شهری را  مدلی که جرائم و آسیب) 2داند و با الگوی شهرنشینی کشورهای غربی هماهنگ است و  جرائم شهری می
  . منطبق استتوسعۀکند و با جغرافیای جرائم شهری کشورهای در حال  ای شهرها جستجو می در نواحی حاشیه

ها و  هنگرد و در صدد پاسخگویی به این سؤاالت است که مؤلفّ یاین مقاله از دیدگاه جغرافیای اجتماعی به موضوع م
ای ساماندهی  توان فضای شهری را به گونه عناصر جغرافیایی فضای شهری چه تأثیری بر رفتار اجتماعی فرد دارد؟ آیا می

ت مورد نیاز آن العا تحلیلی است و اطّ-ها و جرائم اجتماعی کاهش یابد؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی کرد که آسیب
  .ه شده استای تهیّ از منابع آماری کشور به روش کتابخانه

  
  ها داده

انقالب (ه دهد که شهرنشینی تا اواخر دورۀ قاجاریّ ت شهری ایران نشان میهای جمعیّ بررسی روند تاریخی داده
های مستمر و قتل و  ه و هجومرویدادهای تاریخی نظیر حمل. از رشد بسیار کند و بطئی برخوردار بوده است) تمشروطیّ

، )1325 تا 1270از (های نامحسوس ولی مستمر به کشورهای همجوار  کشتارهای متوالی، قحطی و خشکسالی، مهاجرت

                                                                                                                                                                                      
 

1- Determinism 
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های روستایی از  ت مهاجرتو محدودیّ) 26ـ 20 و 6  ص،1370زنجانی، (های واگیر، بالیا و سوانح طبیعی  شیوع بیماری
  .اند ت شهری به طور اخص بودهی و جمعیّۀ رشد جمعیت به طور کلّترین عوامل محدود کنند مهم

 کشور تا اوایل ۀد فوق به قدری وسیع بوده که در طول تاریخ چندین هزار سالوع و متعدّعملکرد مجموعه عوامل متنّ
تی بیانگر جمعیّبرآوردهای مختلف . وجود نداشته است» رشد شتابان شهرنشینی«ت و سدۀ اخیر مشکلی به نام ازدیاد جمعیّ

4  درصد یا25این است که در اواخر قرن گذشته تنها 
     ،1369 ،عیسوی (اند ت کشور در شهرها زندگی کردهجمعیّ 1

.  درصد افزایش یافته است4/30 به 1330 درصد رسیده و با اندک تغییری تا سال 28 به 1300این نسبت در سال . )48ص
 تحوّلگونه   هیچ1335لین سرشماری کشور در سال  بیانگر این است که تا اوّتحوّلاین روند ) 90 ،1368 ،اقیرزّ(

ت شهرنشین نسبت به ی جمعیّر تاریخی حتّهای متأخّ در برخی دوره. ت شهرنشین رخ نداده استچشمگیری در رشد جمعیّ
ه  قاجاریّۀاری از شهرهای بزرگ کشور در دورت بسیت شهری و جمعیّ چنانچه جمعیّ؛های قبل از آن کمتر شده است دوره

های پیاپی  گونه دوره عملکرد این. ه بوده استنظیر اصفهان، تبریز، کاشان، قزوین و رشت به مراتب کمتر از دورۀ صفویّ
باشد، به طور  های تاریخ اجتماعی شهر و شهرنشینی در ایران می ترین ویژگی رونق و رکود شهرنشینی که یکی از مهم

که شهرها  به همین دلیل تا اوایل سدۀ اخیر به رغم این. یعی مکانیزم رشد شهری را تا اوایل قرن اخیر کنترل نموده استطب
های شهری و خدمات اجتماعی بسیار ضعیفی برخوردار بوده و از این نظر تفاوت چندانی با روستاها  از زیرساخت

اجتماعی، (های شهری و پیامدهای ناهنجار  توسعۀاط شهری با مشکل ت و نقدلیل رشد نامحسوس جمعیّه اند، ولی ب نداشته
  . آیدبشمارهای جوامع شهری  ی نبوده که از مشخصهاند و یا در حدّ  یا مواجه نبوده...) محیطی و  زیست

 شهری کشور در توسعۀهای الگوی  صههای اجتماعی و اقتصادی از مشخّ گسترش شهرنشینی و رابطۀ آن با آسیب
ت شهری در دورۀ جدید که از عوامل  جمعیّتحوّل و توسعۀترین روندهای حاکم بر الگوی  مهم. ۀ اخیر استچند ده

  : به قرار زیر است،باشد های اجتماعی می اصلی بروز آسیب
 ؛ت شهرنشینرشد شتابان شهرها و جمعیّ -1

 .ت شهری در شبکۀ شهرهانامتعادل و ناموزون جمعیّوزیع ت -2

 1378 شهری در سال ۀ نقط731 و به 1375 شهر در سال 614 به 1335 شهر در سال 199از تعداد شهرهای ایران 
 میلیون نفر در سال 8/36 به 1335 میلیون نفر در سال 9/5ت شهرنشین کشور نیز از جمعیّ.  برابر شده است6/3رسیده و 

ت روستایی در همین که جمعیّ  حالیدر. برابر شده استشش  ساله بیش از چهل افزایش یافته و در خالل یک دورۀ 1375
ت این روند سبب شده که سهم جمعیّ.  برابر شده است8/1 میلیون نفر رسیده و 23 میلیون نفر به 13دوره از حدود 

.  افزایش یابد1375 درصد در سال 3/61 و سپس به 1355 درصد در سال 47 به 1335 درصد در سال 31شهرنشین از 
 درصد افزایش یافته که به مراتب بیش از 6/4ای معادل   نرخ رشد ساالنهمتوسّطبا ) 35ـ75(ره ت شهرنشین در این دوجمعیّ

  .)1شمارۀ جدول (باشد  می)  درصد2/1(و جمعیت روستایی )  درصد9/2(ت کشور نرخ رشد کل جمعیّ
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  53      1383، تابستان   48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش
  

ت عیّت کشور و از سوی دیگر با کاهش جمسوی با رشد جمعیّ همسو و هماهنگ بودن رشد شهرنشینی از یک
  .ت و نحوۀ استقرار آن به نفع مراکز شهری رقم خورده استاست که رشد جمعیّمعنی ، به این 75ـ35 دورۀ روستانشین طیّ
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  )نفر به هزار جمعیّت         (1335-1375تی ایران در دورۀ  جمعیّتتحوّال  -1شمارۀ جدول 

  تعداد شهرها  جمعیّت روستایی  جمعیّت شهرنشین  جمعیّت کشور  سال
    درصد  نرخ رشد  تعداد  درصد  رشد نرخ  تعداد  رشد نرخ  تعداد  

1335  
  

1345  
  

1355  
  

1365  
  

1375  

18955  
  

25789  
  

33708  
  

49445  
  

60055  

  
1/3  

  
7/2  

  
9/3  

  
8/1  

5954  
  

9794  
  

15855  
  

26845  
  

36817  

  
5  

  
9/4  

  
4/5  

  
21/3  

31  
  
38  
  
47  
  
54  
  

3/61  

13001  
  

15285  
  

17854  
  

22350  
  

23237  

  
2/1  

  
1/1  

  
3/2  

  
3/0  

69  
  
62  
  
53  
  
46  
  

7/38  

199  
  
272  
  
373  
  
496  
  
614  

  ــ  ــ  2/1  ــ  ــ  6/4  ــ  9/2  ــ  75-35

  مرکز آمار ایران,  کشورنتایج کلّ, 1335 -1375های سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال: خذĤم
  

رها، یعنی تمرکز  شهۀت شهری، عدم تعادل و ناهمگونی موجود در نحوۀ توزیع آن در شبکعالوه بر رشد جمعیّ
های شهرنشینی در ایران  ترین خصیصه ای، از جمله مهم شهر منطقه ی و معدودی کالنبخش اعظمی از آن در متروپل ملّ

توان از رشد  ت شهری را میبازتاب الگوی نامناسب توزیع جمعیّ. است که ارتباط تنگاتنگی با پدیدهای اجتماعی دارد
 میلیونی و بیشتر کشور یک تهران تنها شهر 1355تا سال . ر دهۀ اخیر مشاهده کردشهرهای میلیونی کشور در خالل چها

 شهر شیراز هم به موازات تهران 1375 سه شهر مشهد، تبریز و اصفهان و از آن پس تا سال 55ـ65که در دهۀ  در حالی. بود
ت ی از جمعیّتوجّه همواره سهم قابل 35ـ75های سرشماری  این پنج شهر در تمامی دوره. به شهرهای میلیونی تبدیل شدند

   .اند  شبکه را اعمال کردهشهری را در خود سکونت داده و برتری و تسلط خود بر کلّ
   درصد،6/28 درصد، 7/27 به ترتیب 75 تا 45های سرشماری  ت شهرنشین کشور در دوره جمعیّاز کلّ

 یک الی دو شهر تهران به انضمام چهار شهر 1375سال در . اند  درصد تنها در شهر تهران ساکن بوده5/18 درصد و 5/22
 درصد 2/33ت شهرنشین کشور یعنی  میلیون نفر از جمعی12ّمیلیون نفری مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز مجموعاً بیش از 

رمانشاه  میلیون نفری قم، کرج، اهواز و کیکتا  هزار 500ت چهار شهر اگر جمعیّ. اند آن را در حوزۀ خود متمرکز نموده
ت شهری کشور را در خود  درصد جمعی7/41ّ شهر یاد شده در مجموع نهکه شود   مالحظه مییم، ئرا نیز به آن اضافه نما

 خود از تعداد نقاط شهری، تنها توجّه کانون شهری دیگر به رغم سهم قابل 605این در حالی است که . اند سکونت داده
  .اند هت را در حوزۀ خود داشت درصد جمعی3/58ّ

ت افزایش یافته، ت شهرنشین کشور به شدّ است که در طول چهار دهۀ اخیر نه تنها جمعیّآناعداد و ارقام فوق بیانگر 
ت شهری پیش رفته و به شدّ بلکه الگوی استقرار آن چه برحسب نقاط شهری و چه برحسب طبقات شهری به سوی کالن
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  55      1383، تابستان   48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش
  

ط تهران در وهلۀ نخست و چند شهر تی، برتری و تسلّلحاظ جمعیّهم اکنون در نظام شبکۀ شهری به . قطبی شده است
یه و ابتدایی رشد شهری یعنی الگوی لّشود که منطبق با الگوی اوّ ای دیده می  شبکه به طور برجستهبزرگ دیگر، برکلّ

ت و به تبع معیّزا در واقع حاصل بارگذاری بحرانی ج تبدیل شهرنشینی شتابان به شهرنشینی مشکل. باشد می 1نخست شهری
های اجتماعی   شتابان شهری تا آنجا که به عرصهتوسعۀ.  شهری استۀت در شهرها و توزیع ناهمگن آن در شبکالیّآن فعّ
  :های زیر همراه بوده است ها و آسیب  با خصیصه،شود  شهری مربوط میۀجامع

  
   مهاجرت

ه چک به شهرهای بزرگ از اوایل قرن اخیر بت از روستا به شهر و از شهرهای کومهاجرت به مفهوم حرکت جمعیّ
شدت یافت و آثار خود را در ) پس از اصالحات ارضی(ی آغاز شد و از دهۀ چهل به بعد ئای بط  گونهه تدریج و ب

بررسی این نوع مهاجرت چه در تحلیل پویش شهرنشینی و . ساخت نمایان هرهاهای اجتماعی، اقتصادی و فضایی ش عرصه
 به پدیدۀ توجّه. ت شایانی برخوردار استیّهای اخیر از اهمّ  دههیّ طکشور شهری ۀش اجتماعی جامعچه در تحلیل پوی

شود، از دو منظر   شهری مربوط میۀهای اجتماعی جامع  شهری آن تا آنجا که به عرصه-مهاجرت به ویژه در شکل روستا
  :ت داردیّزیر اهمّ
   ؛مهاجرت خود به عنوان یک آسیب اجتماعی -1
  .های اجتماعی ساز برخی آسیب  زمینهۀ به مثابمهاجرت -2

  الگوی خاصّاز است که لیولمعنای پذیرش آن به عنوان مع ه به مهاجرت به عنوان یک آسیب اجتماعی بتوجّه
ی تتحوّالت و نیروی کار از مکانی به مکان دیگر، خود بازتاب اصوالً جابجایی جمعیّ. شود های شهری ناشی می هتوسع
های اخیر، به   دهه در ایران طیّهتوسعهای  یگذار سیاست. افتد  اقتصادی جوامع اتفاق می-ختار اجتماعی که در سااست

 خدمات یا  وهای کشاورزی، صنعت میان بخش( چه به لحاظ بخشی توسعۀهای شدیدی در  تعادل ون و عدمزرشد نامو
ی در سطوح مختلف جوامع شهری تاها و حتّمکانی میان شهرها و روس -فضاییو چه به لحاظ ) تی و مدرنبخشهای سنّ

های شهری عمل  تالیّسود مراکز و فعّه  همواره بفضایی توسعۀها از دیدگاه   این سیاستگیری جهت. منجر شده است
ت از روستاها به سوی ، حرکت جمعیّتتحوّالپیامد مستقیم این . اند نموده و روستاها بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته

های  مراکز و قطب(ای  ، از آنجا به کالن شهرهای منطقه)ها مراکز استان(ای   شهرهای کوچک به شهرهای ناحیهشهرها، از
. کند  که مکانیزم آن هنوز هم در سطح کشور عمل میاستی شهر ملّ نو در رأس همۀ آنها به تهران کال) ای منطقه
 میان تالیّو فعّت جمعیّفضایی توزیع  استقرار و نظام الگویشناسی دارد که   آسیبۀها از آن جهت جنب گونه حرکت این
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 شناسی اجتماعی در ایران توسعۀ شهری و آسیب    56

ویژه کالن شهرها یا ه یابی فضای شهری ب  و از این طریق سازمانکند ی میان شبکۀ شهری را نامتعادل میتّشهر و روستا و ح
  .سازد های شدیدی مواجه می های مهاجرتی را با ناموزونی مقصد نهایی تمامی حرکت

 شهری در دورۀ قبل و بعد از اصالحات ارضی به عنوان یک نقطۀ عطف، بیانگر - روستابررسی روندهای مهاجرت
 هزار نفر از روستاها به شهرهای کشور 400/3 ساله مجموعاً 45 یعنی در یک دورۀ 1345 تا 1300ست که از سال  انآ

ست که  ااین در حالی. دهد شان میدرصد را ن 5/1 هزار نفر و نرخ رشد کمتر از 75 ۀاند که میانگین ساالن مهاجرت کرده
در این  .های روستا ـ شهری هستیم سابقۀ مهاجرت گیر و بی شاهد افزایش چشم) 1345 -1375( اخیر ۀدهل سه در خال

ت شهرنشین کشور  جمعیّکلّاز  درصد 28اند که معادل   هزار نفر از نقاط روستایی به شهرها مهاجرت کرده300/10دوره 
 هزار نفر روستاها را ترک گفته و 343 آن ساالنه  درصد بوده و طی8/1ّ نرخ رشد مهاجرت در این دوره متوسّط. باشد  می

  ).2شمارۀ جدول  (اند در شهرها اسکان یافته
 هزار 400/5بینیم که مجموعاً  می) 55 – 65(لین دهۀ پس از انقالب  شهری را در اوّ-بیشترین میزان  مهاجرت روستا

 300/10توان بر این نکته تأکید کرد که   می کلیّبه طور. اند زار نفر از روستا به شهرها مهاجرت کرده ه540نفر و ساالنه 
تی است با خاستگاه روستایی که کند، جمعیّ تی که امروزه در شهرهای ایران زندگی می جمعیّ درصد از کل28ّهزار نفر یا 

 نایهای کشور در  پذیری استان بررسی میزان مهاجرت .)2 شمارۀجدول  ( است اخیر به شهرها مهاجرت کرده  دهۀ سهدر
بزرگ کشور نظیر های  استانشهرهای  ن است که مقصد نهایی این مهاجران غالباً مراکز شهری و کالنآدوره بیانگر 

که توأم با  این پدیده زمانی) 41 و39  ص،1371 ،بهفروز(تهران، خراسان، اصفهان، خوزستان و فارس بوده است 
گیری آن در یک فرایند پلکانی از شهرهای کوچک به   قرار گیرد که جهتتوجّههای شهر به شهر در ایران مورد  جرتمها

فضایی و عوارض و شهرنشینی  1شدن  قطبی، نتایج قابل قبولی در توجیه پدیدۀ کالن شهری،باشد شهرهای بزرگ می
  .دهد نامطلوب آنرا بدست میاجتماعی 

  روستایی و رشد شهرنشینی در ایران مهاجرت -2شمارۀ جدول 

 سال
  رشد واقعی

 ت شهریجمعیّ

  رشد طبیعی
ت جمعیّ

 شهری

  رشد مهاجرت
 شهری  _روستا 

  ت جمعیّکلّ
مهاجر 

 )نفر میلیون(

تعداد 
  سالیانه

 )هزار نفر(

  درصد از
ت جمعیّ

 شهری

 5/42 70 1/2 9/0 2 13009/2ـ1330

 2/13 130 3/1 9/1 1/3 5 1335ـ45

 7/34 75 400/3 4/1 5/2 13009/3ـ1345

 9/18 300 3 2/2 7/2 9/4 1345ـ55

 1/20  540  400/5  7/2  8/2  4/5  55ـ65

 1/5  190  9/1  6/0  6/2  2/3  65ـ75
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 28  343  300/10  8/1  7/2  5/4  1345ـ75

   کشور، نتایج کل1375ّ و سرشماری 1363، اعتماد، 1371بهفروز، : خذĤم
  

پیدایش سازی برای  زمینههای اخیر،  بررسی نقش مهاجرت در   دههی ایران طیّ شهرۀدر تحلیل پویش اجتماعی جامع
های اجتماعی زیر در شهرها   شهری با آسیب -مهاجرت روستا. ت زیادی برخوردار استیّهای اجتماعی از اهمّ آسیب

  :رابطۀ نزدیکی دارد
  ؛)اسکان غیر رسمی(آلونک نشینی و حاشیه نشینی در شهرها   -1
  .ونی در بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری ایجاد ناهمگ -2

  
  نشینی حاشیه

ت از روستاها و شهرهای کوچک به کالن نشینی در ارتباط مستقیم با مهاجرت روستایی و جابجایی جمعیّ حاشیه
 هتت گرف دوره شدّسهن است که این پدیده در آبررسی روندهای تاریخی حاشیه نشینی در ایران بیانگر . شهرها قرار دارد

ای  گونهه  ب1320سال  پس از تتحوّالل با دورۀ اوّ.  داردمطابقتهای روستایی در ایران  که با روندهای حاکم بر مهاجرت
تر شد و  ی شهری بودند، گستردههای های نوسازی جامعه که غالباً برنامه  با تداوم برنامه1332از سال . آرام و فصلی آغاز شد

آن پس تاکنون به عنوان یکی از  ت بیشتری یافت و ازز برنامۀ اصالحات ارضی شدّ به بعد یعنی پس ا1351از سال 
  .ویژه در شهرهای بزرگ برای خود تعریف نموده استه هری بشناسی ش آسیبای در   جایگاه ویژه،ترین مسائل مهم

 تهران وجود داشته  هزار نفر در سطح شهر10تی در حدود نشین با جمعیّ  حاشیه در مجموع چهار منطق1351ّدر سال 
 هزار خانوار را هشت وجود داشته که حدود لونک هزار آ50بیش از   این شهرطراف در ا1365در سال «که  در حالی. است

سال  ن است که در اینآ نیز بیانگر 1375 نتایج آماری سرشماری سال .)47ص ، 1366پیران، (» اند در خود اسکان داده
 خانوار در 474 از این تعداد .اند صد جمعیت شهرنشین در مساکن ناهنجار زندگی کرده در17 خانوار شهری یعنی 13359
  .اند کونت نمودهسر انواع مساکن ناهنجار ی و مابقی در سارکپر خانوار د1599 خانوار در آلونک و زاغه، 1355چادر، 
اند  هایی ایجاد شده شته و شهرک درصد افزایش دا30 تا 20نشین در شهرهای ایران  ت حاشیهدر دو دهۀ اخیر جمعیّ«
نشینی   امروز آلونک.)18ص ، 1381حاج یوسفی، (» دهند نشینان تشکیل می صورت غیر رسمی ساکنان آنها را حاشیهه که ب

ی در بدنۀ اصلی و در محدودۀ حریم قانونی شهرها مشاهده  بلکه حتّ، شهرۀرا نه تنها به شکل یک فضای زیستی در حاشی
و در شرق  کردستان  شمالغربی اتوبان  بخشدرهای ناهنجار و فرسوده   و با بافتنشین  ت آلونکهای با جمعیّ همحلّ. کنیم می

  .باشد می شهر دلنشینی در  ی از حاشیهیاه  نمونه،و شهید عراقیهای ساقدوش  فاصل خیابانحدّ ،تهران
  

    شهریۀناهمگونی در بافت اجتماعی جامع
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این جوامع اگرچه . اند  نوع معیشت شهری، روستایی و عشایری همزیستی داشته سهاناز دیر باز در پهنۀ فالت ایر
 .اند ص خود را حفظ کردهت اجتماعی و عملکردی مشخّ ولی تا چهار دهۀ اخیر موقعیّ، همواره در ارتباط متقابل با هم بوده

ویژه شهرهای بزرگ از ه  مراکز شهری بت خود را به نفعهای اخیر جوامع روستایی و عشایری جمعیّ  دههطیّکه  در حالی
 در ساختار ی زیادیها  صحنۀ بروز ناهمگونی، در نتیجه جوامع شهری کشور یعنی مقصد نهایی این مهاجران.اند دست داده

امروزه تنوع و ناهمگونی در میان ساکنان شهری چه به لحاظ خاستگاه اجتماعی و چه به لحاظ . اجتماعی خود شده است
شهرها و نوشهرهای کشور  ویژه در کالنه اجتماعی بهای  آسیبترین عوامل بروز  اعی و فرهنگی یکی از مهممنزلت اجتم

های اجتماعی کشور تنها در شهر تهران نه تنها در   درصد جرائم و ناهنجاری75 وجود تهران نمونۀ بارز آن است. است
  دارد، بلکه به همان اندازه در ارتباط با بافت اجتماعی شدیداً ت در این شهر قرارارتباط با بارگذاری و تراکم بحرانی جمعیّ
  .نامتجانس و ناهمگون آن قابل تحلیل است

چه اجتماعی و (های کنترلی و نظارتی  وع و پیچیده، قدرت عمل مکانیزمدر جوامع با ساختار و خاستگاه اجتماعی متنّ
نتایج یک تحقیق  .شود  برای بروز جرم و ناهنجاری ایجاد مییابد و فضای مناسبی اقل ممکن کاهش میتا حدّ) چه قانونی
اند  د شدهمجرمین غیربومی هستند که در خارج از این شهر متولّمجرمین شهر تهران از  درصد 57دهد که  نشان می

ت چند  مدّ بلکه فقط به؛اند  سکونتی در این شهر نداشتهگونه محلّ  درصد نیز افرادی هستند که هیچ13 و )مجرمین مسافر(
ای مهاجرپذیر، کالن هن است که شهرآین ویژگی بیانگر ا .)1380کالنتری، (اند  ساعت برای انجام جرم به تهران آمده

شکل  جرائمی که در نقاط دیگری ؛روند شهرها و در رأس همۀ آنها تهران، صحنۀ مناسبی برای اجرای جرائم بشمار می
 -پذیری ساختار اجتماعی ت و کششکند و این با جذابیّ پیدا میت  عینیّها ولی در فضای جغرافیایی این شهرگیرند می

توان گفت که مجرمین و بزهکاران ادراک  در حقیقت می. شهرها در پیوند استاین قومی بسیار ناهمگون و نامتجانس 
ع به نوعی انتخاب جغرافیایی  آنها برای این منظور در واق.های جغرافیایی مناسب برای انجام جرم دارند ای از محیط زیرکانه

 نخست بر  وهلۀشناسی اجتماعی شهرها در  آسیبۀ به همین دلیل است که در این مقاله در زمین.زنند از محیط دست می
  .شود تأکید میشهر یابی فضای جغرافیایی  لزوم آسیب شناسی سازمان

  
  طالق

 اجتماعی، های ناهنجاریاز  ،افتد اتفاق میهای اجتماعی که در عرصۀ خانوادگی  یکی از آسیببه عنوان طالق 
ن است که طالق از جمله آ آماری بیانگر های داده. گذارد شود و متقابالً بر آنها تأثیر می ر میاقتصادی وفرهنگی متأثّ

 طالق در جوامع ۀ هزار واقع29 بیش از 1365در سال . است شهرهای کشور در دو دهۀ اخیر ۀهای اجتماعی رشدیافت آسیب
 هزار مورد افزایش یافته 45 به بیش از 1378هزار و درسال 33 به 1370ین میزان در سال ، اهری کشور ثبت شده استش

 1365-70 ۀ دورۀ پنج سال در میزان طالق در جوامع شهری کشور،به عبارت دیگر. )1378،  آماری کشورۀسالنام( است
در خالل این .  استشدهدرصد رشد همراه 3/36با ) 1370-78(درصد رشد داشته و در هفت سال پس از آن 13حدود 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  59      1383، تابستان   48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش
  

شهرهای استان تهران و در رأس .  وقایع طالق کشور در جوامع شهری رخ داده است درصد کل85ّ میانگین به طوردوره 
یی  جوامع شهری استانها،در مقابل .دهد ها و شهرهای کشور را نشان می آن شهر تهران بیشترین میزان طالق در میان استان

 توسعۀویژه استان یزد که هنوز در روند ه بختیاری و ب بلوچستان، چهارمحال و  بویراحمد، سیستان و  نظیر ایالم، کهکیلویه
  .دهد را نشان میاند، کمترین میزان طالق   روستانشینی خود را حفظ کرده خصلت و شتابان شهرنشینی قرار نگرفته

هم . اند داشتهرا  نسبت طالق در میان شهرهای کشور الترین درصد، با6/16 با 1370شهرهای استان تهران در سال 
 ازدواج یکی در سهشود ولی در شهر تهران از هر  ها از هر هفت مورد ازدواج یکی به طالق منجر می اکنون در شهرستان

ست که در گذشته از هر  ااین در حالی. انجامد ازدواج یکی به طالق می چهار الی پنجگیرد و از هر  آستانه طالق قرار می
 و 150-200های موجود در دادگستری و تایپ و تنظیم روزانه  انبوه پرونده. ازدواج یکی به طالق کشیده شده استشش 

  .ت است فقره برگۀ دادخواست طالق به خوبی بیانگر این واقعی300ّی تا در مواردی حتّ
ویژه در جوامع شهری کشور سبب شده که ایران در ه  ب،خانوادهافزایش طالق به عنوان یک آفت و آسیب اجتماعی 

تواند دالیل مختلف و پیامدهای اجتماعی متعددی به  طالق می. بندی شود زمرۀ یکی از چهار کشور پرطالق دنیا طبقه
ر توان انتظار داشت که افت تحصیلی و بزهکاری افراد هم بیشت ی که میزان طالق باالست میئ در جا.همراه داشته باشد

ها و  هم متناظر بر بسیاری از پدیدهو این پدیده در یک فرآیندی از کنش و واکنش متقابل و پیچیده هم ناظر . باشد
شناسی اجتماعی ـ اقتصادی جوامع شهری کشور از   به آن در آسیبتوجّه به همین دلیل  وهای اجتماعی است آسیب
  . ت زیادی برخوردار استیّاهمّ

  
  ات اجتماعینارسایی در ارائه خدم

های رفاه اجتماعی  گیرد، از جمله شاخص ای از خدمات عمومی را در برمی خدمات اجتماعی که طیف نسبتاً گسترده
. کند ت شهری را به خوبی در خود منعکس میشود و اثرات ناشی از رشد جمعیّ ر میثّأ شهرنشینی متتتحوّالاست که از 

تری که با  سطح رفاه و برخورداری   درمانی بدلیل ارتباط نزدیک-در این میان بررسی خدمات آموزشی و بهداشتی
  .ت بییشتری برخوردار استاجتماعی دارد، در مطالعه مسائل اجتماعی شهرها از اهمیّ

اقل برخورداری آموزشی در جوامع را نشان  ساله و بیشتر، شاخصی است که حد15ّت شاخص میزان سواد در جمعیّ
ت ن است که در چند دهۀ اخیر میزان باسوادی در جمعیّآهای عمومی بیانگر  در سرشماریبررسی این شاخص . دهد می

با این حال .  رسیده است1375 درصد در سال 6/85 به 1335 درصد در سال 3/33شهرنشین کشور رو به افزایش بوده و از 
سبت نه تنها در مقایسه با کشورهای این ن. اند سواد بوده ت شهرنشین کشور بی درصد از جمعی4/14ّ حدود 1375در سال 
ی در مقام مقایسه با رقم مشابه در کشورهایی نظیر کرۀ جنوبی، مالزی و ترکیه نیز بیانگر بلکه حتّ) صفر درصد(صنعتی 
این شاخص را چنانچه برحسب گروههای سنی و . ت بزرگسال شهرنشین کشور استسوادی زیادی در جمعیّ نسبت بی

سوادی در میان زنان   نرخ با1375 در سال .دهد تری را بدست می  ت نامطلوبسی نمائیم، وضعیّت شهری برریّجنسی جمع
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 درصد 30 درصد بوده است؛ یعنی در این سال حدود 8/96)  ساله6-14(التعلیم   درصد و در میان افراد الزم7/71شهرنشین 
سوادی در  وجود چنین نرخی از بی. اند واد بودهس التعلیم شهرهای کشور بی ت الزم درصد جمعی2/3ّث و ت مونّجمعیّاز 

ت پای نرخ رشد جمعیّ ن است که رشد مراکز و عرضۀ خدمات آموزشی در شهرها همآت شهرنشین به معنای جمعیّ
ف افزایش تقاضای مصرف توان گفت که رشد شتابان شهرنشینی که معرّ در حقیقت می. شهرنشین صورت نگرفته است

  .اثر یا تعدیل کرده است قدامات مربوط به عرضه خدمات آموزشی در شهرها را بیباشد، بسیاری از ا می
آمارهای وزارت . توزیع امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی شهرهای کشور نیز با چنین شرایطی مواجه شده است

 واحد در 4079 به 1365 واحد در سال 2047دهد که تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهرها از  بهداشت و درمان نشان می
که نسبت  ی مطلوب دو برابر شده است؛ در حالیتحوّلیعنی در یک روند ) 600ص ، 1380مرکز آمار، ( رسیده 1378سال 
 13114هد، از  گونه امکانات را نشان می تی تحت پوشش به ازاء هر واحد یا سرانۀ آن که شاخص برخورداری از اینجمعیّ

 نفر در پایان آن رسیده که متناسب با روند بهبود در قدر مطلق این شاخص نیست؛ چرا که 9732 نفر در ابتدای این دوره به
 درصد بهبود یافته 25 برخورداری فقط ۀ درصد رشد همراه بوده ولی شاخص سران50تعداد این مراکز در دورۀ یاد شده با 

گونه  ا رشد شتابان شهرنشینی یعنی افزایش تقاضای مصرف، هیچدلیل مواجه شدن به  درصد دیگر، ب25در حقیقت . است
  .ثیری بر بهبود شاخص برخورداری بهداشتی و درمانی شهرنشینان و ارتقاء کیفیت زندگی آنان برجای نگذاشته استأت

انی های بیمارست تعداد تخت. توان مشاهده کرد  کامالً معکوسی را میتحوّل روند ،های بیمارستانی در مورد تخت
 1375 تخت در سال 98549به ) 6ص ، 1370مسکن و شهرسازی،  (1355 تخت در سال 53170جوامع شهری کشور از 

 یعنی نزدیک به دو برابر شده است؛ ولی شاخص برخورداری آن به ازاء هر ،)5ص ، 1376بهداشت و درمان، (رسیده 
ن است که در آ به معنای تحوّلاین روند . افته است تخت تقلیل ی64/1 تخت به 35/3ت شهرنشین از نفر جمعیّهزار  یک
 درصد کمتر از دو دهۀ قبل 51 سطح برخورداری جمعیت شهرنشین کشور از امکانات تخت بیمارستانی حدود 1375سال 
  . ت شهرنشین و اثرات انکارناپذیر آن براین شاخص قابل تحلیل استیّبوده که در ارتباط با رشد فزایندۀ جمع) 1355( از آن

 درصد خانوارهای شهرنشین 2/3 درصد و 1/3 حدود 1378دهد که در سال  ای نیز نشان می نتایج یک مطالعۀ نمونه
اند و در گروه خانوارهای فاقد  کشور به ترتیب به مراکز بهداشتی و درمانی و آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی نداشته

توان در ارتباط با سایر امکانات و   چنین شرایطی را می.)2 ص، 1380بهداشت و درمان، ( اند بندی شده دسترسی طبقه
نیروهای بهداشتی و درمانی موجود در شهرها نظیر تعداد پزشک، دندانپزشک، داروخانه، آزمایشگاه طبی و رادیولوژی نیز 

  .ت شهری به تحلیل کشیدرا درارتباط با رشد بحرانی جمعیّ ردیابی کرد و نتایج آن
  

   ها تحلیل داده
های اجتماعی از دیدگاه   شهری و بروز آسیبتوسعۀ میان ۀ شهری یا رابطتوسعۀشناسی ناشی از  صوالً آسیبا

های جغرافیایی  فهلّؤیابی فضای شهری یا چگونگی استقرار و آرایش فضایی م  سازمانۀجغرافیای اجتماعی با بحث نحو
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ی استوار است که فضای موزون تر است و بر این دیدگاه کلیّاین ارتباط بیانگر پیوند میان فضا و رفتا. شهر در رابطه است
لذا از دیدگاه جغرافیای اجتماعی . کند انسان را به رفتار موزون و فضای ناموزون انسان را به رفتار ناموزون وادار می

 ۀ حیطیابی فضای شهری در پیوند است که در شناسی سازمان  شهرها با موضوع آسیب،شناسی اجتماعی موضوع آسیب
  .بررسی دانش جغرافیاست

 :شود میای کامل است که از سه عنصر یا سه محیط تشکیل   اخص مجموعهبه طور اعم و فضای شهری به طورفضا 
ت که الیّ عنصر فعّ،)اجتماعی محیط(شود  ت تعریف میعنصر انسان که در شکل اجتماعی و جمعی خود با عنوان جمعیّ

و نهایتاً محیط طبیعی که از سازندهای ) محیط اقتصادی(ادی انسان در بستر محیط است بازتاب نقش معیشتی و رفتار اقتص
توان  بنابراین بستر طبیعی شهر را می. های انسانی است تالیّها و میدان عمل فعّ مختلفی تشکیل شده و بستر کنش و واکنش

لگوی استقرار و شکل رابطه میان این عناصر ا. دهد ها تشکیل می تالیّت و فعّرا جمعیّ ظرفی محسوب داشت که مظروف آن
در این میان میزان . تواند تابع یک نظم فضایی یا آشفتگی فضایی باشد یابی فضای شهری است که می بیانگر سازمان

منظور ایجاد تعادل و ه ط مدیریت شهری بکه توسّ) ظرف(در بستر طبیعی شهر ) مظروف(ت الیّت و فعّبارگذاری جمعیّ
یابی فضای شهری و   سازمانۀای در نحو کننده نقش تعیین, شود  ظرف و مظروف کنترل و هدایت میتناسب میان

: گیرد  الشعاع قرار می  دو تنگنای اساسی تحتۀاین بارگذاری بوسیل. گیری آن به سوی نظم یا آشفتگی فضایی دارد جهت
  .تیتنگنای مدیریّ) 2تنگنای محیطی و ) 1

ت نامحدودی شوند از نظر توان محیطی ظرفیّ یابی می ها در آن مکان تالیّت و فعّ جمعیّمحیط طبیعی شهر یا ظرفی که
های   امکانات و خدمات اجتماعی به شهروندان با تنگناهای فنی و ابزاری و محدودیتۀت شهری نیز برای ارائمدیریّ. ندارد

به . کند ی و کیفی آن اعمال می بر عملکرد کمّ خود راۀقانونی زیادی مواجه است که خواسته و ناخواسته اثرات بازدارند
توان  ت را هم میالیّت و فعّ میزان محدودی از جمعیّ،ت محیطی و مدیریتی محدودهمین دلیل در یک فضای شهری با ظرفیّ

رد  عملک،ت در فضای شهری افزایش یابدالیّت و به تبع آن فعّدر چنین شرایطی زمانی که بارگذاری جمعیّ. یابی کرد مکان
یابی   متعادل و متناسب میان عناصر فضایی یا ظرف و مظروف شده و سازمانۀشده سبب برهم خوردن رابطیاد تنگناهای 

تبعات ناهنجار ناشی از این ناموزونی هم منابع . سازد های شدیدی مواجه می فضای شهری را با عدم تعادل و ناموزونی
شود و هم به بروز تنگناهای زیستی در  محیطی نمایان می های زیست یبکشاند و به شکل آس محیط طبیعی را به تخریب می

شود که اثرات ناشی از آن غالباً به شکل واکنش ناهنجار در رفتار اجتماعی فرد  منجر می) محیط اجتماعی( شهری ۀجامع
گیرد که در  ماعی را دربرمیها و جرائم اجت عی از ناهنجاریها امروزه طیف نسبتاً متنوّ  این واکنشۀدامن. شود ی میمتجلّ

ۀ فضایی است توان استدالل کرد که شهر یک پدید بنابراین می. شوند بندی می های اجتماعی طبقه مجموع به عنوان آسیب
 علوم اجتماعی به توجّه یک محصول اجتماعی است و ،شود و این فضا از آنجایی که برای زندگی انسان سازماندهی می

  .)159، ص 1999ماسی، (یز ناشی از همین ویژگی فضا است های اخیر ن فضا در دهه
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 بررسی و شناخت پویش ، اخیرۀچند دهطیّ شناسی اجتماعی جامعه شهری ایران  در تحلیل پویش اجتماعی یا آسیب
 ذکر شهری اخیر کشور چنانچه توسعۀالگوی . ت زیادی استیّیابی فضا دارای اهمّ شناسی سازمان شهرنشینی از منظر آسیب

 شهری همراه بوده و بردارهای اصلی آن ۀت شهری و توزیع نامتعادل آن در شبک با دو ویژگی یعنی رشد شتابان جمعیّ،شد
.  خدمات اجتماعی تشکیل داده استۀناهمگونی در بافت اجتماعی و نارسایی در ارائ, نشینی حاشیه, را مهاجرت روستایی

شناسی  شناسی اجتماعی ناشی از آسیب ترین عوامل در آسیب  از مهم ی و کیفی آن یکیتحلیل این بردارها با بار کمّ
  .شهری است  توسعۀفضایی 

 شهری آن چه در تحلیل پویش شهرنشینی و چه در تحلیل پویش اجتماعی -ویژه در شکل روستاه بررسی مهاجرت ب
 در ایران روستایی است و شیب  خاستگاه مهاجرت،شدذکر چنانچه . ت زیادی برخوردار استیّ شهری کشور از اهمّۀجامع

 38 میلیون نفر یا 14 روستایی نزدیک به أمنش.  همه تهران استرأسهرها و در ش ویژه کالنه آن همواره به سوی شهرها ب
و تمرکز بخش اعظمی از آن در ) 2شمارۀ جدول (کند  تی که امروزه در شهرهای ایران زندگی میدرصد از جمعیّ
 ۀانگر نقش مهاجرت روستایی در بارگذاری جمعیت در شهرها و اثرگذاری بر نحوخوبی بیه  ب،شهرهای بزرگ

شناسی برای سازمان فضایی شهر و در  های آسیب ها از دو منظر با جنبه گونه حرکت  این.یابی فضای شهری است سازمان
ت زایش تراکم و تمرکز جمعیّی خود که به اف یکی با بار کمّ»های اجتماعی همراه است نتیجه بسترسازی برای بروز آسیب

 و دیگری با بار کیفی آن که با خاستگاه و ،گیری شیب مهاجرت ارتباط دارد شود و با جهت ت در شهر منجر میالیّو فعّ
های اثرگذار در  فهلّؤترین م این ویژگی اخیر که از مهم.  اسکان آنها در شهر در پیوند استۀ روستایی مهاجران و نحوأمنش

های غیر رسمی و ایجاد ناهمگونی در بافت  نشینی یا اسکان به شکل حاشیه، رود  میبشماران فضایی شهر آشفتگی سازم
  . آورد های اجتماعی فراهم می های مناسبی برای بروز آسیب شود که زمینه  شهری نمایان میۀاجتماعی و فرهنگی جامع

 مهاجرت تتحوّال زمانی آن نیز با تتحوّالد و روند نشینی که در ارتباط مستقیم با مهاجرت روستایی قرار دار حاشیه
  :خورد های اجتماعی پیوند می های زیر با آسیب صه از طریق مشخّ،در ایران منطبق است

باشد  ت میاست که حاصل بعد باالی خانوار و رشد جمعیّ» پدیدۀ تراکم«ها  تی در حاشیههای جمعیّ صهیکی از مشخّ -1
 ؛آورد های اجتماعی فراهم می  ناهنجاریو خود زمینه مساعدی برای بروز

 از خدمات  به همین دلیل از نظر برخورداری. رسانی شهری قرار دارند  نظام خدماتۀنشینان اغلب در حاشی  حاشیه -2
 ؛دهند ت زیادی را نشان میاجتماعی و عمومی، ضریب محرومیّ

و ناسازگاری با فرهنگ و روابط اجتماعی  مدنی ۀمنشأ روستایی ساکنان و لذا ناهماهنگی آنان با الزامات جامع -3
  ؛نشینی شهر

ها سبب شده که فقر اقتصادی به تدریج فرایند فقر اجتماعی  پوشی میان فقر اقتصادی و فقر اجتماعی در حاشیه  هم -4
  .را تشدید نماید
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ت افت  به شدّنشینان های انسانی و سطح رفاه اجتماعی در میان حاشیه شود که ارزش های یاد شده سبب می صهمشخّ
تری دارد و  ها در مقایسه با بدنۀ اصلی شهرها ابعاد گسترده های اجتماعی بر خاسته از حاشیه به همین دلیل ناهنجاری. نماید

 رشد بزهکاری، پرخاشگری، اعتیاد،دزدی، قاچاق موادّ. کند صی را تعریف میهای اجتماعی مشخّ در مواردی آسیب
  .های اجتماعی است که در ارتباط با پدیدۀ حاشیه نشینی می توان بر آن تأکید کرد یبر و کودکان کار از جمله آسمخدّ

در حال حاضر . ت ناهمگون کرده استشدّه مهاجرت در همین حال بافت اجتماعی جوامع شهری کشور را ب
فضای مناسبی برای  عهای اجتماعی متنوّ های فکری و فرهنگی متفاوت و منزلت ت افرادی با پایگاهمهاجرت دائم و موقّ

 قدرت ،های متعدد فرهنگ ع و خرده چراکه در جوامع با بافت اجتماعی متنوّ؛بروز جرم و ناهنجاری فراهم آورده است
کالن . یابد اقل ممکن کاهش میهای نظارت اجتماعی تا حدّ عمل ابزارهای کنترل کننده چه قوانین اجتماعی و چه مکانیزم

زا   آنها تهران به عنوان مهمترین کانونهای جرمۀس همأوشهرهای مهاجرنشین و در رشهرهای مهاجرپذیر و ن, شهرها
های اجتماعی   درصد جرائم و ناهنجاری75وجود . دهند بیشترین عدم تجانس در محیط اجتماعی خود را نیز نشان می
ین غیر بومی و غیر ساکن ط مجرمدهد که توسّ زا تشکیل می کشور در شهر تهران که بخش اعظمی از آن را جرائم برون

 بلکه به همان اندازه در ارتباط با ،تالیّت و فعّشود نه تنها در ارتباط با تراکم بحرانی جمعیّ انجام می) مجرمین مسافر(
فضای متراکم از نظر ذکر نمود که توان  در حقیقت می. ساختار اجتماعی شدیداً نامتجانس این شهر قابل تحلیل است

پذیری زیادی  ت و کشش بلکه جذابیّ،خیز است زا و جرم ن از نظر بافت اجتماعی نه تنها خود آسیبتی و ناهمگوجمعیّ
مجرمین نیز با ادراک . آورد وجود میه های جغرافیایی ب  جرم و ناهنجاری برخاسته از دیگر حوزهۀبرای ورود مجرم و تخلی

  .زنند عی انتخاب جغرافیایی از فضای مناسب دست میبرای انجام جرم به نو, ای که از فضا دارند جغرافیایی زیرکانه
 نامطلوب تراکم در ۀت و بروز پدید جمعیّۀترین پیامدهای ناهنجار ناشی از بارگذاری فزایند یکی دیگر از مهم

. های اجتماعی دارد  خدمات اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با آسیبۀنارسایی در ارائ, یابی فضای شهری سازمان
 ریشه در موضوع ،شناسی اجتماعی آن از نظر مبانی تئوریکی های آسیب  خدمات اجتماعی و جنبهۀرسایی در ارائبحث نا

 با عنوان هتوسع دارد که در رابطه با کشورهای در حال »ت و رفاه اجتماعیجمعیّ« یا »هتوسعت و جمعیّ«بسیار پیچیده 
 نظری مختلفی در طول زمان را برانگیخته است که در های شود و خود چالش  مطرح می» نیافتگیهتوسعت و جمعیّ«

  :بندی کرد توان آنها را در سه گروه زیر طبقه مجموع می
  . داند  اقتصادی میتوسعۀرا عامل  ت است و آنای که مدافع افزایش جمعیّ نظریه -1
 تاز افزایش جمعیّداند و معتقد است که تقاضای ناشی   اقتصادی میتوسعۀت را مانع ای که افزایش جمعیّ نظریه -2

 ؛)45ص ، 1368جیروند، (آورد   تولید پدید نمیتوسعۀای برای  است که انگیزه»تقاضای بالقوه «یانگر ب فقط
 میان ۀ نسبت رابط کهپذیرد و معتقد است  باال را به تنهایی و به طور مطلق نمیۀدیدگاهی که هیچ یک از دو نظری -3

  . گی دارد به شرایط مکان و زمان بستهتوسعت و جمعیّ
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ت در یک فضای جغرافیایی و بروز مشکالت اجتماعی در آن فضا ت اگر چه رابطۀ میان رشد جمعیّدر مورد جمعیّ
ت محیطی ت در فضایی با ظرفیّ ولی هرگونه افزایش جمعیّ؛ی و مستقیم نیستای کامالً خطّ همیشه و در همه جا رابطه

 برخورداری افراد از ۀ یا سرانه مستقیم به کاهش سهم سرانبه طورطح  با تشدید تراکم یا افزایش نفر در واحد سد،محدو
 انسانی را با سه تهدید ۀچنانچه آلفرد سوی نیز جامع. شود مجموعه امکانات و خدمات اجتماعی در آن فضا منجر می

  .)144 ، ص1371 ،زنجانی(تباهی طبیعت ) 3کاهش منابع معدنی طبیعی و ) 2ت؛ افزایش جمعیّ) 1: داند اساسی مواجه می
ی تقاضای مصرف برای امکانات و خدمات اجتماعی منجر ت شهری به رشد کمّافزایش جمعیّکه بدیهی است 

ی با رشد اندک منابع و امکانات عرضه توأم باشد، افزایش تقاضای مصرف زمانی که با کاهش، ایستایی و حتّ. شود می
 ولی همواره ،کانات و خدمات اجتماعی را اگر چه با آهنگ متفاوت برخورداری افراد از مجموعه امۀسهم سرانه یا سران

ت میزان برخورداری یا سطح رفاه اجتماعی فرد انسانی و در بلندمدت نیز سطح رفاه مدّ این امر در کوتاه. دهد کاهش می
ا که مسائل و  چر؛شود های اجتماعی در جامعه نمایان می کند و به شکل آسیب  انسانی را تهدید میۀاجتماعی جامع

های اجتماعی در وهلۀ نخست عبارتند از مسائل فرد به عنوان یک موجود اجتماعی که با گذشت زمان از طریق  آسیب
  . خورد  انسانی پیوند میۀ جامعروابط و ساختارهای اجتماعی در مقیاسی وسیع با کلّ

ت ث و جمعیّت مونّ جمعیّ،تعیّ جم درصد به ترتیب در کل3/2ّ درصد و 30,  درصد5/14های بیسوادی  شاخص
 از جمله ،های برخورداری بهداشتی و درمانی شهرهای کشور  و افت بسیاری از شاخص1375علیم شهری در سال التّ الزم

هایی است   آسیب75-55 ۀدر دور) نفرهزار  یک تخت در مقابل هر 6/1 تخت به 3/3از ( تخت بیمارستانی ۀشاخص سران
 ولی خود از منظر بارگذاری بحرانی ؛قاضای مصرف از رشد عرضه خدمات اجتماعی استکه بیانگر پیشی گرفتن ت

شناسی در سازمان فضایی شهر قابل  های آسیب  ناموزونی در تناسب میان عناصر فضای شهری و جنبه،ت در شهرهاجمعیّ
  .تحلیل است

گذارد که زمینۀ مناسبی   انسان برجای میپذیری لهای تحمّ تتراکم در همین حال اثرات انکارناپذیری بر اشباع ظرفیّ
ها و  ها دارای ظرفیت یری انسان در بسیاری از زمینهپذ لقدرت تحمّ. رود  میبشماربرای واکنش ناهنجار و ارتکاب جرم 

 بهها عبور کند، انسان  که فشارها و تنگناهای زیستی در فضای شهری از این آستانه زمانی. ای است های تعریف شده آستانه
فات، جرائم و دهد که بسیاری از آنها امروزه در زمرۀ تخلّ های مختلفی را از خود بروز می   ناپذیر واکنش  اجتنابطور

ویژه در ه رات راهنمایی و رانندگی در شهرها، بف از مقرّنمونۀ بارز آن تخلّ. شوند بندی می های اجتماعی طبقه ناهنجاری
ات روانی انسان از سوی دیگر تنظیم سوی و خصوصیّ ی از یکاساس الزامات فنّرات برگونه مقرّ این. کالن شهرها است

یک الی دو در پشت چراغ قرمز راهنمایی ) سواره یا پیاده(پذیری انسان  لت تحمّ ظرفیّ،اتبراساس این خصوصیّ. اند شده
ه ن امروزه در شهرهای کشور باین میزا. دهد  روانی انسان از خود واکنش نشان می-دقیقه است و پس از آن سیستم عصبی

پذیری خود را  لویژه در شهرهای پرتراکم به چند برابر افزایش یافته ولی ما همچنان از افراد انتظار داریم که قدرت تحمّ
  .افزایش دهند
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با  سازمان فضا یعنی ۀ انسان با دیگر عناصر تشکیل دهند ت این است که در یک فضای جغرافیایی، رفتار و رابطۀواقعیّ
ت نیست و آن زمانی است که اشباع و ها و با عناصر محیط طبیعی در یک صورت مبتنی بر عقالنیّ تالیّها فعّ سایر انسان
ویژه تهران در ه خصوص کالن شهرها و به در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور ب. تی در فضا بوجود آیدتراکم جمعیّ

شناسی  شناسی اجتماعی شهرها از منظر آسیب ضرورت آسیب. قرار دارندیابی فضای شهری خود در چنین شرایطی  سازمان
 ۀدهد که میان نحو نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می. شود فضایی آنها نیز از همین نکته ناشی می

 توزیع جغرافیایی جرم و کالنتری در رابطه با. یابی فضای شهری و رفتار اجتماعی فرد پیوندهای زیادی وجود دارد سازمان
های پرتراکم آن نظیر بخش مرکزی  خیز این شهر با محدوده های جرم کانونکه دهد  جنایت در مناطق شهر تهران نشان می

 ؛)1380 ،کالنتری(خیابان آذربایجان و شهرری مطابقت دارد , خاک سفید, ها و ترمینال جنوب  ناصری پایانهۀیا محدود
زاده نیز در  امین. اند شناسی سازمان فضایی شناخته شده ت ناموزونی و آسیبا تراکم بحرانی جمعیّهایی که ب یعنی محدوده

وی ضمن بیان ارتباط میان . دهد نتایج مشابهی بدست می) اعتیاد(های اجتماعی  و آسیب) ها پارک(مورد فضاهای شهری 
پذیری در  طریق ایجاد سازگاری و انعطافدهد که از  طراحی فضا و الگوهای رفتاری هنجار و ناهنجار نشان می

ها و افزایش رفتارهای اجتماعی هنجار  توان بستر مناسبی برای کاهش ناهنجاری  فضا میۀسازماندهی عناصر تشکیل دهند
  .)57 ، ص1382 ،زاده و همکار امین(در شهر فراهم آورد 

  
  گیری نتیجهخالصه و 

بسیار کند و تدریجی داشته ولی از اوایل قرن اخیر با رشد شتابانی همراه شهرنشینی در ایران تا اواخر سدۀ گذشته رشدی 
دانند ولی همه   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوسعۀهای  اگرچه بسیاری رشد شهرنشینی را یکی از شاخص. استشده 
 توسعۀامروزه . راه استضایی زیادی همفهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  دانیم که شهرنشینی شتابان با ناهنجاری می

های   و جرائم اجتماعی در حوزهیها رشد ناهنجاری .شتابان شهرنشینی در ایران پیامدهای مختلفی را به بار آورده است
های   مهاجرت. شناسی شهری کشور دارد ای در آسیب جایگاه برجستهدر حال حاضر شهری یکی از این پیامدهاست که 

های اجتماعی  ها و آسیب های خدماتی، برخی از خصیصه های فرهنگی و نارسائی ونی ناهمگ،نشینی  حاشیهی،روستای
  .شهرنشینی شتابان است

کید أشناختی و کیفری موضوع ت جامعه, شناختی های روان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده غالباً بر جنبه
شناسی و حقوق و با دیدگاه خاص این علوم انجام شده  امعهج, شناسی های روان  به همین دلیل بیشتر در رشته واند کرده
شتر کیفرده است؛ یعنی با مجرم مبارزه یهای اجتماعی ب در برخورد با آسیبنیز عملکرد تشکیالت قضایی کشور . است
 ،دی استها و دادسراها که محصول چنین عملکر فزایش تعداد نیروهای انتظامی، پلیس، قضات، دادگاها. کند نه با جرم می
 بروز ناهنجاری و جرائم اجتماعی یها  زمینه وزا بایستی عوامل جرم. ای با موضوع باشد تواند برخوردی علمی و ریشه نمی
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 ۀاز دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهرها یعنی نحوبرخی از راهکارهایی که . در شهرها شناسایی کرد و با آنها مقابله نمودرا 
  : به قرار زیر استکردکید أتوان بر ضرورت انجام آن ت میر یابی عناصر فضایی شه سازمان
ترین   کشور مهمت فضایی شهرهای و ظرفیّات محیطیتابان شهرنشینی و منطبق کردن آن با مقتضیّش کنترل رشد  -1

های قابل زیست  چراکه عرصه ، شهری استۀنشینی و چه در پویش اجتماعی جامعضرورت چه در پویش شهر
 عالوه بر آن  ودلیل کوهستانی و خشک بودن کشور بسیار محدود استه ینی در ایران ببرای زندگی شهرنش

 لذا رشد شتابان باشد و میپذیر   شکننده و آسیب،اسها بسیار حسّ شرایط اکولوژیکی محیط در این عرصه
 با های محدود و شکننده در یک رابطۀ ناسازگار شهرهای پرتراکم در این عرصه شهرنشینی و ظهور کالن

  ؛دی همراه خواهد بودهای شهری متعدّ الزامات جغرافیایی و محیطی، با آسیب
 ۀهای تشکیل دهند فهلّؤ میان مۀسازمان فضایی شهر و برقراری یک تعادل و تناسب در رابطایجاد موزونی در  -2

این . یرد قرار گتوجّهریزی شهری کشور مورد   در نظام برنامهکلیدیبایستی به عنوان یک هدف فضای شهری 
شهرها تی های محیطی و مدیریّ ت متناسب با توانالیّت و فعّ نخست مستلزم بارگذاری جمعیّۀنظم فضایی در وهل

افزایش شهرهای موجود و جلوگیری از  در کالنو تراکم تواند به عنوان ابزاری برای کاهش تمرکز  میاست و 
  . عمل نمایدتمرکز در سایر شهرها

برای سکونت و استقرار های موجود در آن  بدلیل ناهمگونیای جغرافیایی کشور ه در شرایط فعلی بنیان
اس، الی نظیر بندرعبّپذیری نقاط کم فعّ ت جمعیّۀ تجربولی ؛ساز است تراکمت تا حدود زیادی تمرکززا و جمعیّ

توان از طریق  مین است که آهای اخیر نوید بخش  تی در دههال جمعیّزاهدان و ایالم و تبدیل آنها به مراکز فعّ
های شهری  سوی کانون ههای سیاسی ب گیری های دولتی و تصمیم گذاری هدایت سرمایه ،ها تالیّتوزیع مطلوب فعّ

به این طریق ضمن و شهری پرداخت  ۀها در شبک تالیّت و فعّبه بازتوزیع فضایی جمعیّای،  ت و حاشیهجمعیّ کم
یابی فضای شهری کشور را به سوی یک نظم فضایی مطلوب   سازمان،های بحرانی در برخی نقاط کاهش تراکم
 ابزار »طرح جامع سرزمین «که فراهم آید  فضایی ریزی از طریق نظام برنامه د باییتحوّل بستر چنین .هدایت کرد
طرح جامع «بدیهی است که در چنین طرحی برای دستیابی به هدف فوق بایستی . رود می بشماراجرایی آن 

  ؛ای برخوردار باشد  از جایگاه و منزلت تعریف شده»ت شهریح جامع جمعیّطر« و »تجمعیّ
خصوص تهران به عنوان ابزاری برای ه شهرها ب  کالنۀحاشی حریم یا ۀتدوین طرح جامع شهری برای محدود -3

ترین نیازها برای   یکی از مهمکنترل مهاجرت و حاشیه نشینی و ساماندهی توزیع فضایی جمعیت در این حریم
 سبزبه کمربند که  این محدوده . فضایی شهر در این محدوده است جاد نظم فضایی و موزون کردن سازمانای

تی ناشی از دلیل بحران جمعیّه گیرد و در شرایط فعلی ب  شهرهای بزرگ را در بر میۀهم معروف است، حاشی
تهران . استجتماعی های ا ها و آسیب ، کانون بسیاری از ناهنجاریهای غیر رسمی اسکانمهاجرت و 

 برابر دوبیش از ( کیلومتر مربع مساحت 1800 محدودۀ حریم این شهر با  که آن استۀترین نمون شاخص
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بیش از چهار میلیون ) شهر، شهرک و روستا( کانون زیستی 149و )  کیلومتر مربع770محدودۀ قانونی شهر با 
آن تدوین نشده کنترل و هدایت ع شهرسازی برای گونه طرح جام ولی هیچ، ت را در حوزۀ خود داردنفر جمعیّ

 ؛است

 ترویج فرهنگ شهرنشینی و اشاعۀ آن به عنوان شیوۀ برتر سکونت که خواسته و ناخواسته از سوی افراد و  -4
های فضایی زیادی را در  تگیرد با تشدید روندهای شهرنشینی توأم شده و محدودیّ دی صورت میمراجع متعدّ

هایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در جهت  گذاری سیاست. ورده استشهرهای کشور بوجود آ
، )سازی سازی و کوچک انداز، انبوه پس(مقابله با این تنگناهای فضایی انجام شده نظیر سیاست موسوم به پاک 

، و تأکید بر )شهرها  متر مربع در سایر کالن100 متر مربع در تهران و 75(تدوین الگوی مصرف مسکن 
سازی به عنوان راهکارهای مهم و کلیدی بخش مسکن شهری، ناخواسته الگوی  سازی و کوچک نبوها

های زیادی بر ضریب برخورداری مسکونی آنان بر  تتی شهرنشینان را تغییر داده و محدودیّگزینی سنّ سکونت
تواند با  نمی, شود ها که در جهت رفع مشکل مسکن شهری اتخاذ می گونه سیاستگذاری این. جای گذاشته است

ث که بخش اعظمی از وقت خود خصوص جنس مؤنّه الگوی رفتاری و شیوۀ زندگی جامعه و خانوار ایرانی ب
در سبک زندگی خانوار ایرانی که حاصل الزامات اجتماعی، اقتصادی . کند، سازگار باشد رادر منزل سپری می

م مسکن فراتر از سرپناهی برای استراحت  ایرانی است، برخالف کشورهای صنعتی مفهوۀو فرهنگی جامع
اش  قات شدیدی میان خود و فضای مسکونیکند و تعلّ کردن، جایی است که خانوار در آنجا زندگی می

در چنین شرایطی کوچک کردن و تحدید فضای مسکونی شهروندان برخوردی مدرن با . کند احساس می
کالنتری . شهری باشد ۀهای اجتماعی برای فرد و جامع آسیبتواند بدون پیامدها و  تی است که نمیای سنّ پدیده

دهد که میانگین تعداد اتاق و سرانه فضای مسکونی در میان مجرمین شهر تهران از  در این رابطه نشان می
 این شیوۀ .)1380, کالنتری(اند  ت زیادی داشتهمیانگین این شهر کمتر بوده و از این نظر ضریب محرومیّ

گونه است که درآن به جای  ت شهری تک بعدی و یادآور شهرسازی هوسمانوع، نوعی مدیریّبرخورد با موض
رسد که به  لذا بنظر می. دهند شهرسازی متناسب با نیازهای انسان، انسان را متناسب با الزامات شهر تغییر می
اسب با آن که احی شهری متنجای تغییر در الگوی مصرف مسکن، تحمیل آن به شهروندان و تأکید بر طرّ

شهری در  ریزی  طلبد، در وهلۀ نخست بایستی بر برنامه های مشارکتی و فرایندهای تدریجی را می چارچوب
ت در شهرها به عنوان راهکار اصلی تأکید کرد که الیّت و فعّسطح کالن و ساماندهی نظام پخشایش جمعیّ

یابی فضای  ه و سرزمین و از منظر سازماننگر در سطح منطق یابی مشکالت شهری را در دیدگاهی کالن تعلّ
  ؛کند شهری جستجو می

لزوم برخورد . های عمیقی با هم هستند پیوندی های شهری دارای هم های مختلف موجود در حوزه  آسیب -5
های  ن است که مجموعه آسیبآشناسی شهری مستلزم  ویژه با مقولۀ آسیبه سیستمی با مسائل شهری ب
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توان  نمی .داد قرار توجّههای متقابل آنها بر هم را مورد  پذیری     شهری و تأثیرۀ جامعاجتماعی و غیر اجتماعی 
 ولی از آنها انتظار داشت که در زندگی شهری رفتار ،همۀ مشکالت غیر اجتماعی شهروندان را نادیده گرفت

ند و یا در دفع زباله رفتار  عابر پیاده عبور کن ثالً از روی خط م.اجتماعی متناسب با نظام هنجار داشته باشند
های طبیعی و اقتصادی شهر که به   شهری در عرصهتوسعۀشناسی  های آسیب  جنبه.معقولی از خود نشان دهند

 اثرات انکارناپذیری بر تشدید مسائل ،دهد های اقتصادی خود را نشان می شکل مسائل زیست محیطی و آسیب
در ,  عصبی ناشی از آلودگی هوا در یک شهر پر تراکمگذارد؛ خستگی زودرس و تنش اجتماعی برجای می

 مناسبی بر بروز ۀ ولی زمین،بیکاری نیز یک پدیده و آسیب اقتصادی است. شود رفتار اجتماعی فرد منعکس می
 ،شود چنین دچار اختالل رفتاری می بدیهی است از فردی که این. آورد رفتار اجتماعی ناهنجار در فرد فراهم می

رفتار اجتماعی انسان در فضای بنابراین . محیطی معقول را هم داشت نتظار رفتار اقتصادی و زیستتوان ا نمی
که با مجموعه   تا زمانیلذا  وها و تنگناهای غیراجتماعی باشد گاه بسیاری از آسیب یتواند تجلّ شهری می

د  مجرّبه طورل اجتماعی توان با مسائ  معقول نشود، نمیینگر برخورد های شهری در یک دیدگاه کلی آسیب
 مأموران راهنمایی و رانندگی تهران در اصالح رفتار ترافیکی ۀ چنانچه تجرب؛برخوردی کارآمد اعمال نمود

دخندان که با توسل به اهرم فشار و آموزش ارشادی انجام  سیّ شهروندان در میادین انقالب و ولیعصر و پل
  . شد، تنها دقایقی تأثیر داشته است می
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