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چکيده
زندگی در شهر ،آثاری بر زندگی فردی و جمعی انسانها میگذاارد چنذد وجهذی بذودن ایذن اثذرا و نیذز
فرایندها و جریانا موجود در درون اجتماعا شهری ،متفکران بسیاری را از علذو متتلذب بذو ذود م ذ و
داشتو است بودلیل افزایش جمعیت و افزایش و توسعۀ شهرن ینی و گسترش م کال نظا شذهری ،متصوصذا
شهرهای بزرگ در ک ورها ،در دوران جدید پژوهشهای متعددی با هدف شناسایی و کاهش آسیبهذا و مسذا ل
شهری انجا شدهاند هدف این پژوهش ،فراترکیب پژوهشهای کیفی انجا شده در ک ور با عناوین و موضوعا
آسیبهای شهری بومنظور فراهم آوردن نگرشی نظا مند و ک ب موضوعها و استعارههای جدید و اساسذی بذوده
است روش تحقیق این پژوهش ،کیفی و از نظر هدف «کذاربردی» اسذت در ایذن پذژوهش ،بذا اسذتفاده از روش
فراترکیب (روش هفتمرحلوای سندلوسکی و بارسو) ،بو انتتاب مقالوها و پژوهشهای کیفی مرتبط بذا موضذوع
آسیبهای شهری پردا تو شد بر اساس تجزیو و تحلیل و فراترکیب پذژوهشهذای منتتذب ،مولفذوهذای اصذلی
حوزۀ آسیبهای شهری در ایران در چهار مقولۀ اصلی شناسایی شد ایذن چهذار مقولذو عبارتنذد ازی آسذیبهذای
اقتصادی ،آسیبهای اجتماعی ،آسیبهای فرهنگی و آسذیبهذای کالبذدی بی ذترین فراوانذی در ایذن بقذا را
بیکاری و فقر ،اعتیاد و ناامنی ،مسا ل جنسی و آلودگیهای زیستمحیطذی بذو ذود ا تصذاد دادهانذد در ایذن
پژوهشها ،از عواملی مانند سیاست نامتوازن دولتها در قبا شذهر ،حکمرانذی نذامطلوب بذرای زیسذت شذهری،
تفاو در کیفیت زندگی ،تضاد بین زندگی شهری و روستایی ،جابجاییهذای جمعیتذی ،کیفیذت زیرسذا تهذای
کالبدی ،کیفیت اقتصاد شهری و نابرابریهای اجتماعی در منا ق مرکزی و حاشیوای بوعنوان علذل ظهذور و بذروز
آسیبهای شهری نا برده شده است
کليد واژهها :شهر ،آسیبهاي شهري ،فراترکیب.

 1دان یار دان گاه اما حسین(ع)؛ گروه اندی و و مطالعا

فرهنگی

 2دانش آمو تو دکتری جامعو شناسی دان گاه تهران؛ نویسنده مسئو  ،رایاناموی 82mousavi@gmail.com

مقدمه
انسان متلوقی است چند بعدی و یکذی از مهذمتذرین وجذوه او بعذد اجتمذاعی بذودن
1

اوست حضور در اجتماعا

متتلب و رفع نیازهای م ترک جسذمانی و روانذی از ریذق

زندگی جمعی از صوصیا

اصلی انسان است و همین صلتِ اجتماعیبذودن اسذت کذو

2

منجر بو تکامل انسان میشود بررسی سیر تکاملی زندگی اجتماعی انسان ،مسیری از کوچ-
ن ینی تا حضور در شهر را ن ان میدهد گسذترش زنذدگی اجتمذاعی و ت ییذر و افذزایش
فصلنامو علمی مطالعا

نیازهای ب ری همراه با انباشت سرمایو و روی آوردن انسان بو زندگی تجمالتی ،منجذر بذو
گسترش هر چو بی تر روستاها و سرانجا ؛ پدید آمذدن شذهرها شذد دو عامذل تجذار
امنیت سرآغاز ایجاد شهرها بود

(مورونی1994 ،ی )14

و

بازار و دژ ،هستوهای اولیۀ پدیذد آورنذدۀ
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شهرهای بزرگ شد و سرانجا با بو وقوع پیوستن انقالب صنعتی در غرب و تمرکذز عامذل
صنعت در شهرها (یا گردآمدن جماعا
در سیمای شهر پدیدار گ ت

بو دور کانونهای صنعتی) گسترش شهرها و ت ییر

(نگهبان1365 ،ی )3-2

با گسترش شهرها ،معضذال

و م ذکال

شهری نیز گسترش یافت امروزه ،شهر نو با گستردگی ج رافیایی ،نو با انبوهی جمعیت ،نو
با تراکم زیستی ،نو با معی ت منحصر بو صنعت و دما  ،نو با کارکردهای مثبتش و نو بذا
معضال

منحصر بو فردش ،بلکو با همۀ اینها تعریب میشود

در جامعوشناسی ،شهر مانند یک نظا پویا است و از بتشهای کذم و بذیش منسذجمی
ت کیل شده است سیستم شهری در بردارندهی تفکرا  ،ری وهذا و روابذط واقعذی اسذت
این سیستم همانند یک دستگاه متعاد کننده عمل میکند و در جهت ایجذاد همذاهنگی مز
بین بتشهای متتلب شهر اقدا میکند اگر برای جامعو شناسی ،مسذئلۀ اساسذی ،مطالعذۀ
کنش های اجتماعی افراد در فضاهای متتلب است ،شهر مکان این کنشها در ابعاد متتلب
برای گروههای اجتماعی است شهر بستر مطالعۀ پدیدهها و بو عبذارتی آزمای ذگاه جامعذو-
شناسی است
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(ربانی1387،ی )6

1
. Multidimentional Phenomen
2
. Social dimension

نظا شهرن ینی و روند سذریع رشذد آن در ک ذورهای در حذا توسذعو سذبب هجذو
گسترده بو شهرها میشود؛ تا جایی کو در دنیای کنونی ،رشد شهرن ینی وشهرگرایی پدیذدۀ
قابل مالحظوای است و دوران ا یر بیش از هر دوره تاریتی دیگری ،جهان شذهری اسذت
ایران بوعنوان یک ک ور در حذا توسذعو کذو از اوایذل قذرن بیسذتم بذوصذور

رسذمی و

سازمانیافتو در معرض پدیدههای نوسازی غرب قرار گرفت ،ی دهوهای گاشتو بو شد
متأثر از روند شهرن ینی بوده و بو نوعی بو عد تعاد در حوزههذای جمعیتذی و اقتصذادی
دچار شده است الگوی توسعۀ شتابان شهرن ینی در ایران با آسیبهای زیادی همراه شذده
است هماکنون شهرها بو ویژه کالن شهرها و در رآس آنها تهران بو مهذمتذرین کذانونهذای
تاکنون مطالعا

پژوه ی و مدا لوای متعددی در حوزۀ مسا ل اجتماعی ک ذور انجذا

شده است کو اغلبِ این مطالعا  ،یذک یذا چنذد آسذیب از آسذیبهذای اجتمذاعی محلذی،
منطقوای و یا ک وری را مورد بررسی قرار دادهاست با گسترش و فراگیری آمذوزش عذالی
در ک ور شمار زیذادی از مطالعذا  ،مقذام  ،پذژوهشهذای علمذی و یذا پایذاننامذوهذای
دان جویی بو بررسی ابعاد ،علل و پیآمدهای آسیبهای اجتماعی پردا توانذد از ایذن میذان
آسیبهای شهری نیز یکی از حوزههایی بوده است کو بو علت اهمیت بامی مسذئلو ،نقطذۀ
تمرکز پژوه گران بسیاری از حوزههای متتلفذی بذویژه جامعذوشناسذی شذهری ،ج رافیذا،
شهرسازی و دیگر علو بوده است با توجو بو چندبُعدی بودن مسا ل و آسیبهای شهری،
مطالعا

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

بروز آسیبهای شهری اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی تبدیل شدهاند

متمرکز بر یک مسألو در یک حوزهی ج رافیذاییِ ذاد معمذوم قذادر بذو ارا ذو

تصویر کاملی از یک مسألو اجتماعی نیست با توجو بو رسذالت تصذمیمگیذران و مسذئومن
ک ور در حل مسا ل و آسیبهای شهری و داشتن محیط مطلوب زندگی ،داشذتن شذنا ت
و یا تصویر کامل از عمدهترین مسا ل و آسیبهای شهری در ک ذور ،عذالوه بذر شذنا ت
چندسطحی و فراگیر از آسیبها ،میتواند تصمیمگیران را در سیاستگااری و برناموریذزی
مناسب محلی ،منطقو ای و ملی برای تحقّق وظایب ود یاری رسذاند ایذن مطالعذو تذالش
دارد از ریق مرور نظا مند ،زمینوهای انتقا و تفهیمِ مناسب دانش پی ینۀ پژوه ی موجود
(شامل بدنۀ دانش موجود در دا ل) در حوزۀ آسیبهای شهری برای عمو مرد و بو ذور
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ا ص برای متولیان و سیاست گااران و کارگزاران ک ور مؤثر واقع شذود بذا وجذود انجذا
مطالعا

گسترده درباره مسا ل و آسیبهای شهری کو در سامانوها و ن ریا

علمی ک ور

منت ر و توزیع شده است ،همچنان نگرانیهایی در صود مسألوی شهر و آسیبهای آن
در ک ور وجود دارد هدف از این پژوهش ،بررسی ا العا
مطالعا

و یافتوهای اسذتترا شذده از

کیفی موجود و مرتبط با موضوع آسیبهای شهری و فراهم آوردن نگرشی نظذا -

مند و ک ب موضوعها و استعارههای جدید و اساسی حو موضوع تحقیق است
فصلنامو علمی مطالعا

پيشينه تحقيق
یکی از بتشهای مهم هر پژوهش ،بتش مربوط بو پی ینو و ادبیا

تحقیق است؛ یعنی
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یکی از کارهای ضروری در هر پژوه ی ،مطالعۀ منابع مربوط بو موضوع تحقیق است؛ زیرا
سرچ مۀ علو را میتوان در پی ینۀ آنها کاوش کرد
توجو در این پژوهش حو موضوعا
ضرابی و ر

(دمپی1385 ،ی )1

پی ینوی پژوهش مذورد

و مسا ل شهری و روش فراترکیب است

انی نسب ( )1397در پژوه ی تحت عنوان «روند مهاجرپایری و مهاجر

فرستی شهرهای ایران در دو دهۀ ا یر» یکی از نتایج شهرن ینی شتابان را افزایش مهاجر
بو کانونهای شهری و شکلگیری بحذران روسذتاگریزی در ک ذور مذیداننذد ایذن مسذئلو
م کال

متعدد اقتصادی -اجتماعی همچون کمبود زمین و مسکن ،اشذت ا  ،شذکلگیذری

سکونتگاههای غیر رسمی و

را در شهرهای مهاجرپایر بو دنبذا داشذتو اسذت آنهذا بذا

استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و دادههای سرشماری نفوس و مسکن سا هذای -1365
 1385در پی ت ریح وضعیت مهاجر فرستی و مهاجرپایری شهرها در ایران بودنذد یافتذو-
های پژوهش ن ان میدهد کو در دو دهۀ مورد مطالعو ،مهاجرفرستی شهرهای ایران کذاهش
یافتو و نسبت شهرهای مهاجرپایر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است

یاوری و صلواتیان ( )1396در تحقیقی با عنذوان «شناسذایی و بقذوبنذدی آسذیبهذای
فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریا های ماهوارهای با اسذتفاده از روش فراترکیذب»
بو شناسایی آسیبهای ناشی از مصرف سذریا هذای مذاهوارهای فارسذیزبذان در متا ذب
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ایرانی و بقوبندی آنها پردا تواند برای رسیدن بو ایذن هذدف ،از روش فراترکیذب کذو از

انواع پژوهشهای فرامطالعو است استفاده شده است در قد او با کلیدواژههذای متتلذب
در مهمترین بانکهای ا العاتی ،پژوهشها و مقام

در ک ذور جسذتجو و تعذداد  55اثذر

پژوه ی مرتبط در این زمینو شناسایی شد در قد بعد بذا بررسذی اولیذۀ ایذن پذژوهشهذا
براساس شا صهای معین تعداد  27عنوان از آنهذا کذو مسذتقیم بذو آسذیبهذای ناشذی از
تماشای سریا های ماهوارهای پردا تو بودند ،انتتاب شدند در ادامو با تکنیذک کدگذااری
کیفی براساس روش فراترکیب  140کد اولیو از د پذژوهشهذای منتتذب اسذتترا و در
ذیل  33مفهو محوری ،دستوبندی شدند در آ رین مرحلو  33مفهو محوری با بقوبندی
بو  6مقولو اصلی تقلیل یافذت درنهایذت یافتذوهذای پذژوهش آنهذا ن ذان داد کذو مصذرف
تأثیرپذذایری از فرهنذذب غربذذی ،تضذذعیب نهذذاد ذذانواده ،آسذذیبهذذای روانذذی ،افذذزایش
ناهنجاریهای اجتماعی و تضعیب فرهنب اسالمی ایرانی از جملۀ آن آسیبهاست

یاپ و مکفارلین )2019(1در پژوه ی با عنوان «درک و تحقیذق در مذورد فقذر شذدید
شهریی یک رویکرد مفهومی  -روش شنا تی» با رویکرد دو مرحلوای بو شناسذایی و درک
ماهیت فقر شدید شهری2در شهر بمبئی و لیما3پردا تذوانذد آنهذا فقذر شذدید شذهری را از
دیرباز بوعنوان یک چالش حیاتی برای سیاستگااری و تصمیمگیذری تلقذی کذردهانذد کذو
نیازمند بررسی از ریق مجموعوای از ابعاد و رویکردهاست سطح فقر شدید شهری با پنج
بُعد مادی ،اقتصادی ،سیاسی ،فضایی و عا فی-ذهنی در ارتباط اسذت ایذن دو پژوه ذگر،

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

سریا های ماهوارهای فارسیزبان ،سبب چنین آسیبهذای فرهنگذی و اجتمذاعی مذیشذود؛

علل و بنیاد شکلگیری پدیدۀ فقر شدید شهری را با چهار رویکرد معرفتی بررسی کردهانذد
کذذو عبارتنذذد از اقتصذذاد سیاسذذی 4،اکولذذوژی سیاسذذی 5،شهرسذذازی فمینیسذذتی6و شهرسذذازی
پسااستعماری

7

1
. Christopher Yap & Colin McFarlane
2
). Urban Extreme Poverty (UEP
3
. Mumbai and Lima
4
. political economy
5
. political ecology
6
. feminist urbanism
7
. postcolonial urbanism
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کاهیانی و ویدانینگسی )2019(1در پژوه ی با عنوان «شناسایی ویژگیهذا و ترجیحذا
جوامع شهری حاشیون ین» بذا بهذرهگیذری از روش کمذی و پیمذایش میذدانی بذو بررسذی
زیرسا تها و امکانا

کالبذدی و مسذکونی جوامذع حاشذیون ذین در بانذدونب انذدونزی

پردا تواند جامعۀ حاشیون ین شذهری گروهذی از افذراد هسذتند کذو بذو زیرسذا تهذای
اقتصادی و رسمی شهر دسترسی ندارند در نتذایج ایذن پذژوهش ،داشذتن انذوهذای ارزان
قیمت ،هماهنب نبودن شکل و کیفیت سا تمانها با عملکذرد آنهذا ،قرارگذرفتن انذوهذای
فصلنامو علمی مطالعا

حاشذذیون ذذینان در کنذذار سذذاحل ،راه آهذذن و زمذذینهذذای دولتذذی از ویژگذذیهذذای کالبذذدی
حاشیون ینان است

آلیو و آمادو )2017(2در پژوه ی با عنوان «شهرن ینی ،شهرها و بهداشتی چذالشهذای
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نیجریو» بو این مسئلو پردا تواند کو افزایش سرعت شهرن ینی در نیجریو باعذ

بحذران در

سالمت شهری در میان شهروندان متصوصا فقر شهری شده است آنها در بررسی دادهها و
گزارشها در منابع موجود بو این نتیجو رسیدند کو شهرن ینی در نیجریذو عمذدتا از لحذا
جمعیتشنا تی بدون رفاه اجتماعی سودمند و منافعی برای محیط شهری بوده اسذت ایذن
امر باع

بحرانهایی در سالمت شهری از جملذو عرضذۀ ناکذافی آب ،شذهرکن ذینیهذا و

کندی دفع زبالوها ،بهداشت ناکافی ،مدیریت نادرست زبالوهای جامد و سیستم حمل و نقل
ناکارآمد و طرناک شده است آنها در پایان پژوهش بو ایذن نکتذو تاکیذد مذیکننذد کذو بذا
مدیریت صحیح میتوان ستتی و رنج انسان ها در شهر را کاهش داد این مدیریت صذحیح
شامل اصالح قوانین موجود نیز میشود توسعۀ شهرن ینی مستلز برنامۀ سیاسی و نوسازی
شهری است تا جوامع شهری پایدار بماند و زندگی سالم ارتقا پیدا کند

یانب و لو )2009(3در مقالوای با عنوان « مهاجر  ،شهرن ینی و استفاده از مواد متذدر
و انحرافا

جنسی گاه بو گاه در چینی تحلیل چندسطحی» بو این نکتو میپردازنذد کذو بذو

علت توسعۀ اقتصادی در چین رشد بیسابقوای در روند شهرن ذینی در ایذن ک ذور اتفذا
افتاده است و تا سا  2050در این ک ور حدود  70درصذد از جمعیذت در منذا ق شذهری
228

1
. Cahyani & Widaningsih
2
. Alhaji A. Aliyu & Lawal Amadu
3
. Xiushi Yang & Huasong Luo

زندگی میکنند آنها با استفاده از دادههای سا  2003و همچنذین مذد چنذد سذطحی ،بذو
و شهرن ذینی بذر سذور مصذرف مذواد متذدر و انحرافذا

مطالعۀ تاثیر مهذاجر

جنسذی

پردا تند آنها همچنین در بررسی این ایده کو مهاجران ،بی ذتر در معذرض طذر ابذتال بذو
بیماریهای جنسی و ایدز هستند بو این آزمایش پردا تند کو آیذا آسذیبپذایری مهذاجران،
آنهاست یا زندگی پس از مهاجر

ناشی از روند مهاجر

در زندگی شهری ،یذا هذر دوی

این عوامل د یل است در نتیجوگیری این مقالو بو هر دوی ایذن عوامذل بذوعنذوان عوامذل
طرساز اشاره شده است اما تاثیر این عوامل در جوامع متتلب میتواند متفاو
این مقالو ،مدا ال

باشذد در

سیاسی و برناموریزی برای کاهش رفتارهای ناسذالم و همچنذین تذاثیر

اشاره عنوان شده است

بهرامی( )1395در پژوه ی با عنوان «آثار مهاجر

روستایی بر گسترش کالبد شهر» بذا

روش توصیفی-تحلیلی بو ای ن نتیجذو رسذیده اسذت کذو مهذاجر

هذای روسذتایی باعذ

گسترش کالبدی شهر دیواندره شده و گسترش حاشیون ینی و رشد نامنظم و بی قواره شهر
را در پی داشتو است

بهرامی ،فتحی ،و زارعی( )1394در مقالو ای با عنوان «بحذران آب ایذران و راهکارهذای
برون رفت از آن» بو نقش الگوی نامناسب شهرن ینی و مراکز سکونت گاهی در بحران آب
در ک ور پردا تواند

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

اجتماعی شبکوهای عمومی اجتماعی همسامن ،دوستان و انوادهها بوعنوان راهکذار مذورد
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جدول  -1پیشینۀ تجربي تحقیق
عنوان تحقيق

محقق

روند مهاجرپذایری

ضرابی و

و مهذذذاجر فرسذذذتی

انی

شذذهرهای ایذذران در
دو دهۀ ا یر

ر

نسب

روش

نوع

پژوهش

منبع

ابزار

یافتهها

محل

در دو دهذذۀ مذذورد مطالعذذو،
توصیفی
تحلیلی

()1397

مقالو
علمی
پژوه ی

دادههای

شهرهای

مرکز آمار

ایران

مهاجرفرستی شهرهای ایذران
کذذذاهش یافتذذذو و نسذذذبت
شهرهای مهاجرپایر افذزایش
قابل توجهی پیدا کرده است

فصلنامو علمی مطالعا

مصرف سریا های ماهواره -
ای فارسی زبان ،سبب چنین
شناسذذایی و بقذذو-

آسذذذیب هذذذای فرهنگذذذی و

بنذذدی آسذذیبهذذای

اجتمذذذذاعی مذذذذی شذذذذود؛
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فرهنگی و اجتماعی

یاوری و

ناشذذذی از مصذذذرف

صلواتیان

سریا های ماهواره-

()1396

مقالۀ
کیفی

علمی

فراترکیب

پزوه ی

پژوهش-

تأثیرپذذذایری از فرهنذذذذب

های

غربذذذی ،تضذذذعیب نهذذذاد

موجود

انواده ،آسیب های روانذی،

ای بذذذا اسذذذتفاده از

افذذزایش ناهنجذذاریهذذای

روش فراترکیب

اجتماعی و تضعیب فرهنب
اسالمی ایرانی از جملذۀ آن
آسیبهاست
مهاجر های روسذتایی باعذ
گسترش کالبدی شهر دیوانذدره

آثار مهذاجر هذای
روسذذذذذتایی بذذذذذر

بهرامی

گسذذترش کالبذذدی

()1395

شهر

شده اسذت ایذن عامذل سذبب

توصیفی
تحلیلی

پایان نامو

پرس نامو

دیواندره

(کمی)

ازبین رفذتن بسذیاری از زمذین-
هذذای مرغذذوب ک ذذاورزی و
باغا

ا راف شذهر ،گسذترش

حاشیون ذینی ،رشذد نذامنظم و
بیقوارۀ شهر شده است
عواملی مانند محذدودیت آب
قابذذل دسذذترس ،توزیذذع غیذذر

جمیل
بحذذران آب ایذذران و
راهکارهذذای بذذرون-
رفت از آن
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یکنوا ذذذت آن در ک ذذذور،

بهرامی،
شادی

تحلیل

مقالو

فتحی ،مهنا

ثانوی

همای ی

زارعی
()1394

بررسی
دادههای
موجود

دریاچو
ارومیو

الگوی نامناسب شهرن ینی و
مراکز سکونتگاهی و شذیوۀ
تولید محصذوم

زراعذی از

منظذذر سذذازگاری بذذا ک ذذور
بو عنوان عوامل ت دید کننذدۀ
بحران آب معرفی شده است

عنوان تحقيق

محقق

شناسایی ویژگیهذا

کاهیانی و

جوامع

ویدانینگس

روش

نوع

پژوهش

منبع

ابزار

یافتهها

محل

داشتن انوهای ارزان قیمت،
هماهنذذب نبذذودن شذذکل و

و ترجیحا

شهری حاشیون ین

کیفیت سا تمانها با عملکرد

مقالۀ
روش کمّی

ی ()2019

علمی

پیمایش

پژوه ی

باندونب

آنها ،قذرار گیذری انذوهذای

اندونزی

حاشیون ینان در کنار ساحل،
راه آهن و زمینهای دولتی از
ویژگیهای کالبدی حاشذینو-
ن ینان است

درک و تحقیذذذق در
شهریی یک رویکرد

مکفارلین

مفهذذذذومی  -روش

()2019

مقالۀ
اسنادی

علمی

کتابتآنهای

پژوه ی

بمبئی و

یذذک چذذالش حیذذاتی بذذرای

لیما

سیاسذذتگذذااری و تصذذمیم-
گیری تلقی شده است

شنا تی

شهرن ینی در نیجریو عمذدتا
از لحذذا جمعیذذتشذذنا تی
بدون رفاه اجتماعی سذودمند
و منافعی برای محیط شذهری
شهرن ذینی ،شذهرها
و بهداشذذذذذذذذذتی
چالشهای نیجریو

آلیو و آمادو
()2017

بوده اسذت ایذن امذر باعذ

مقالۀ
اسنادی

علمی

کتابتآنهای

نیجریو

پژوه ی

بحذذذرانهذذذایی در سذذذالمت
شهری از جملو عرضۀ ناکافی
آب ،شهرکن ینیها و زبالذو-
ها ،بهداشت ،مدیریت زبالذو-

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

مذذورد فقذذر شذذدید

یاپ و

فقر شذدید شذهری بذوعنذوان

های جامد و سیستم حمذل و
نقل ناکارآمد و طرناک شده
است
مهذذذذذذذذذذذاجر ،
شهرن ینی و استفاده
از مذذذواد متذذذدر و
انحرافذذا

جنسذذی

گاه بو گاه در چذینی

یانب و لو

تحلیل

()2009

ثانوی

مقالۀ

بررسی

علمی

ادبیا

پژوه ی

موجود

مهذذاجر

و شهرن ذذینی بذذر

ک ور

سور مصذرف مذواد متذدر و

چین

جنسی تاثیر زیادی

انحرافا
دارد

تحلیل چندسطحی
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روش تحقيق
این پژوهش بو روش کیفی و با هدفِ پژوه ذی کذاربردی انجذا شذده اسذت در بذین
روشهای پژوهش کیفی ،بومنظور بررسی ا العذا
مطالعا

و یافتذوهذای اسذتترا شذده از سذایر

کیفی مرتبط با موضوع و م ابو آن از روش فراترکیذب اسذتفاده مذیشذود کذو بذا

فراهم کردن نگرشی نظا منذد بذرای محققذان ،بذو ک ذب موضذوعا

جدیذد مذیپذردازد

فراترکیب نوعی روش تحقیق است کو برای ترجموهای تفسیری و با ایجاد تئوری با بهذره-
فصلنامو علمی مطالعا

گیری از یکپارچگی و مقایسۀ یافتوهای متتلب استفاده میشذود هذدف ایذن روش ایجذاد
تفسیری القانو و یکپارچو از یافتوهای کیفی است (بک2002 ،ی  )95این پذژوهش نیذز بذا
استفاده از روش فراترکیب1انجا شده است نوبلت و هیذر2سذو مرحلذۀ اصذلی بذرای روش

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ش م ،شماره  ،21بهار 1401

فراترکیب تعیین کردهاند کو شامل انتتاب مطالعا  ،ترکیب ترجموها و ارا ذۀ تلفیذق اسذت
روش دیگر مورد استفاده در فراترکیب ،روش هفتمرحلوای سندلوسکی و بارسذو)2007(3
است کو مراحل آن در شکل ( )1آمده است

شکل  -1گامهاي روش فراترکیب بر اساس روش سندلوسکي و بارسو
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1
. Meta-Synthesis
2
. Noblit and Hare
3
. Sandelowski and Barroso

در پژوهش حاضر ،برای شناسایی ابعذاد و مفذاهیم آسذیبهذای شذهری از روش هفذت
ن
مرحلو ای سندلوسذکی و باروسذو اسذتفاده شذده اسذت بذر اسذاس روش فراترکیذب ،مذت ِ
پژوهشهایِ انجا شدهی ِمرتبط با موضوع آسیبهای شذهری ،داده بذو حسذاب مذیآینذد و
همانند متنِ مصاحبو در پژوهش کیفی در نظر گرفتو شده است
گام نخست ،طرح سوال اصلي پژووه ::بذرای تنظذیم و دسذتیابی بذو سذوا اساسذی
پژوهش معیارهای متتلفی مانند چو چیزی ،چو زمانی و چگونگی روش مورد استفاده قرار
میگیرد بر این اساس ،در این پژوهش ،سوا اساسی این است کو «مهمتذرین آسذیبهذای
شهری در ایران کدامند؟»
مطالعاتی است کو از جوانب و دیدگاههای متتلب بو بررسذی مسذئلۀ آسذیبهذای شذهری
پردا تواند براین اساس برای دسذتیابی بذو دادههذای پذژوهش ،تمذامی پایگذاههذای داده و
ن ریا

دا لی ک ور از قبیذل

و سامانۀ ن ر مجال

Google Scolar ،Ensani.ir ،Ganj ،Sid ،Noormags ،Magiran

علمی دان گاه تهران مذورد بررسذی قذرار گرفتذوانذد از واژۀ کلیذدی

«آسیبهای شهری» و عبارا

ترکیبی م ابو برای جستجوی مقام

و پذژوهشهذا اسذتفاده

شد
گام سوم ،جستجو و انتخاب متون مناسب :با توجو بو ماهیّت و رویکذرد ذاد ایذن
مطالعو ،جامعۀ آماری (چارچوب مطالعو) و حجم مطالعاتی این پروژه شامل کلیو مطالعذا
پژوه ی و مدا لوای در قلمرو آسیبهای شهری است کذو بذوصذور

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

گام دوم ،مرور ادبیات به شژکل ناژاممنژد :جامعذۀ آمذاری در ایذن پذژوهش ،شذامل

مکتذوب و مسذتند

علمی از جملو در قالب پایانناموهای دان جویی ،کتب و مقالوهای علمی-پژوه ذی و آثذار
علمی چاپ شده در دو دهوی گاشتو ( )1398 -1375است پس از جستجو در پایگاههای
متتلب ،تعداد  538مورد در جستجوی دقیق اولیو شناسایی شد برای انتتاب پژوهشهذای
مناسب و قابل استفاده در روش فراترکیب ،مقام

بذر اسذاس پارامترهذای متتلفذی ماننذد

عنوان ،چکیده ،دسترسی ،محتوا و کیفیت روشهای پژوهش مورد ارزیذابی قذرار گرفتنذد و
در نهایت پانزده مقالو برای انجا روش فراترکیب انتتاب شد شکل ( )2ن اندهندۀ فراینذد
جستجو و انتتاب مقام

است
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فصلنامو علمی مطالعا
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شکل  -2فلوچارت مراحل ورود و انتخاب منابع جهت سنتز نهايي

گام چهارم ،استخراج اطالعات متژون :در پذژوهش حاضذر ،ا العذا

پذژوهشهذای

منتتب در مرحلۀ قبل بر اساس نا پژوهشگران ،سا انت ار و عنوان پژوهش دسذتوبنذدی
شدند در جدو ( )2پژوهشهای مورد اسذتفاده در فراترکیذب ارا ذو شذده اسذت در ایذن
مرحلو ،پژوهشهای انتتاب شده برای فراترکیب بررسذی محتذوایی شذده و مضذمونهذا و
مفاهیم مرتبط با آسیبهای شهری ،بو عنوان کدهای اصلی استترا شدند مفذاهیم حاصذل
از انجا پژوهشها در جدو زیر قابل م اهده هستند
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جدول  -2طبقهبندي يافتههاي پووه :بر اساس نام پووه:گران
کد

مولفهها (یافتههای پژوهشهای کيفي)

نام محقق

ترافیک شهری ،عد احساس امنیت ،آسیب بو بناهای تاریتی ناشذی از ترافیذک ،آلذودگی
1

ندريان و همکاران
()1397

هوا و آب و اک بذا فلذزا سذنگین ،آلذودگی صذوتی ناشذی از ودروهذای سذبک و
سنگین ،تاثیر مضر آلذودگی بذر محذیط زیسذت گیذاهی و جذانوری ،م ذکال ازدحذا
جمعیتی ،افزایش پسماندها و زبالوها در شهر تاثیر منفی آن بر آب و هوا و ذاک ،کذاهش
استفاده ساکنین از پارک و امکانا تفریحی بو دلیل ناامنی و ضعب امکانا

عمومی

بذذی انمذذانی ،زنذذدگی یابذذانی و کذذارتن ذذوابی ،اعتیذذاد ،تکذذدیگذذری ،بیکذذاری،
2

بخشينیا و

رویآوردن بو م اغلی مانند جمع کردن ضایعا  ،بیسرپناهی ،فقذر ،کودکذان کذار،

همکاران ()1397

مهاجر  ،رد فرد معتاد و بزهکار توسط ذانواده ،ذرد اجتمذاعی ،نذابرابریهذای
مهاجر

3

آقايي و همکاران
()1396

تکنفره بو شهر ،اعتیاد ،بیکاری و نداشتن درآمد کافی ،احساس تنهذایی و

بی تعلقی بو شهر ،زندگی یابانی و کارتن وابی ،هزینۀ بامی تهیو سرپناه ،نابرابری
اجتماعی و اقتصادی بین شما و جنوب شهر ،پارکها و امکانا

تفریحی بو مثابو-

ی مکانی برای تجمع معتادین و بزهکاران ،افزایش جر در محال

قذدیمی شذهر ،

رد افراد از انواده ،ال  ،ناامنی
اعتیاد ،سرقت ،ترافیک ،نذاامنی اجتمذاعی ،ازدحذا جمعیذت ،نذابرابری اجتمذاعی و
اقتصادی بین جنوب و شما شهر ،احساس محرومیت در جنوبشهریهذا ،کذاهش
4

شالچي و همکاران
()1395

حس تعلق و افزایش حس بیگانگی بو شهر در بین فرودستان ،آلودگی هوا ،سرقت،
اعتیاد ،پارکهای ناامن ،عد سازگاری سبک معماری جدیذد (مذدرن) بذا لقیذا
ایرانیها ،تتریب ا را
بناها و محال

ساکنان شهر توسط فراینذد بازسذازی نذوگرا و تتریذب

قدیمی ،کاهش روابط انسانی و تنهایی و بیهویتی در شهر ،کذاهش

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

اجتماعی نهادینوشده ،نابرابری اجتماعی و اقتصادی ،احساس تبعیض ،حاشیون ینی

اعتماد اجتماعی ،کاهش سالمت اجتماعی و روانی ساکنین شهرها
ت ییر کاربری باغها ،اعیانن ینی و تجملگرایی ،فساد اداری ،برتری دادن ادارۀ شذهر
5

رفیعپور و
همکاران ()1395

بر حجیت قانون ،فروش قانون و ضوابط و مقررا  ،سوداگری و بورسبازی زمذین
و مسکن ،فقدان نظار

و کنتر اجتمذاعی ،ضذعب دسذتگاههذای نظذارتی ،بحذران

زیستمحیطی ،آلودگی ،عد سنتیت و تناسب مجازا
6

7

ظهیرينیا و هادي
()1395
ندايي طوسي و
همکاران ()1394

با جر  ،گریز از قانون

زبالوگردی ،بیکاری ،عد پوشش بیمو برای افراد فقیر ،اعتیاد ،ذال  ،عذد نظذار
سازمانهای دولتی ،دزدی
سا تمانهای بلندمرتبو ،گسترش سذا تمانهذای عمذومی و دولتذی بذزرگمقیذاس،
بافتهای فرسوده ،حاشیون ینی ،ت ییر کاربری باغها ،تتریب بیرویو فضذای سذبز،
مسئلو جمعیت ،امنیت و نظم ،نامتوازن بذودن تذراکم جمعیتذی و فعذالیتی در سذطح
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کد

مولفهها (یافتههای پژوهشهای کيفي)

نام محقق
شهر

رفتارهای پر طذر در بذین کذارگران مهذاجر ،آسذیب هذای جسذمانی و روانذی
8

پروين و علي-
بابايي ()1393

کارگران ،درآمد پایین و فقر ،وضعیت بد ت ایو و استراحت کذارگران مهذاجر،
مصذذرف مذذواد متذذدر و اعتیذذاد ،حاشذذیو ن ذذینی ،ودک ذذی ،بذذی انمذذانی و
کارتن وابی ،جیب بری و مسا ل امنیتی ،دزدی و سرقت ،رید و فروش مواد
متدر ،زورگیری و نزاع

فصلنامو علمی مطالعا

سورِ مصرف مواد متدر و اعتیاد ،رفتارهای پر طر جنسذی ،تذن فروشذی ،کذودک-
آزاری ،ناامنی اجتماعی ،کودکان کار ،تکدیگذری ،بیکذاری ،بیمذاریهذای مقذاربتی
مانند ایدز ،عد مهار
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9

ارشد و درويشي-
فرد ()1393

محال

مز جهت اشذت ا در بذین مهذاجران و افذراد آسذیبپذایر

پا ین ،تجاوز ،نبود نظار های اجتماعی و انتظذامی ،ذال  ،عذد پذایرش

زنان آسیب دیده توسط انوادهشان و بیسرپناهشدن آنها،

ونت ،سرقت ،نذزاع-

های یابانی و زورگیری ،ال و جدایی از همسر ،رد اجتماعی و بذی انمذانی،
نبود روشنایی مناسب در پارکهذا و بافذتهذای فرسذودۀ شذهری ،تتریذب امذوا
عمومی و صوصی
سرقت ،درگیری و نزاع دستو جمعی ،توزیع و پتش مذواد متذدر ،رفتارهذای ضذد
10

حاتمينواد و
همکاران ()1393

عفت و ا ال عمومی ،بیکاری ،اعتیاد ،قتل ،فح ا ،بیکاری ،افزایش بذیسذوادی در
محال

حاشیون ین ،فقدان تتصص در حاشیو ،مهذاجران بذیتتصذص از روسذتا،

قانونگریزی ،فقر
ویرانی هویت شهری و محلوای ،مهذاجر  ،جابجذاییهذای کوتذاهمذد  ،ریذد و
فروش مواد متدر ،سرقت ،فح ا و تن فروشی ،زندگی یابذانی و کذارتن ذوابی،
ناامنی اجتماعی ،ال  ،افزایش جمعیت در بافت فرسوده و حاشیون ینی ،مهذاجر
11

پروين و همکاران
()1392

تکنفره و بدون انواده ،فقر ،بیکاری ،معضال

زیست محیطی ،ترافیذک ،آلذودگی

هوا ،نابرابری اجتماعی و اقتصذادی متصوصذا بذین شذما شذهر و جنذوب شذهر،
بیماریهای مقاربتی همچون ایدز ،ودک ی ،اعتیاد ،وجود د تران فذراری و زنذان
بی انمان در نواحی حاشیوای و جنوبی شهر ،تکیۀ صِرف بذر رویکذرد مهندسذی و
مدرنیستی ،بیدفاع کردن فضای شهری ،کودکان کذار و یابذانی ،روا ازدوا هذای
غیر رسمی متصوصا در میان مهاجران

12
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13

اسماعیلي و امیدي
()1391
محسنزاده و

بیکاری ،عد امکان برناموریزی برای مهاجران ،افزایش هزینوهای زنذدگی حتذی در
منا ق فقیرن ین ،فقر ،حاشیون ینی ،مهاجر  ،عد اعتماد بین مهاجران و شهریها،
ناامنی
ال ،

ونت ،یانذت ،اعتیذاد ،م ذکال

مذالی و فقذر ،درآمذد کذم و بیکذاری،

کد

نام محقق
همکاران ()1390

14

محسني تبريزي و
همکاران ()1390

مولفهها (یافتههای پژوهشهای کيفي)
تعارضا

شدید جنسیتی ،رابطۀ جنسی فرازناشویی و رسمی ،کاهش اعتماد

کمبود و فقدان روشنایی و نور متصوصا در فضاهای بیدفذاع ،شذلوغی و ازدحذا
جمعیت ،کاهش کنتر و نظار  ،نزاع و درگیری ،کیبقاپی و سرقت ،مزاحمذت و
ونت
فقر ،بیکاری ،م اغل کاذب ،مهاجر  ،تکدیگری ،مسکن ،اعتیاد ،ذال  ،حاشذیو-

15

محسني ()1388

ن ینی ،کودکان یابانی ،سرقت ،مزاحمت یابانی ،وندالیسم ،قتل،

ونت ،امنیذت

عمذذومی ،مذذدگرایی ،بذذدحجابی ،نابهنجذذاریهذذای آموزشذذی ،ترافیذذک ،آلذذودگی
زیستمحیطی

تفسیر یکپارچو و جدید از یافتوها است برای رسیدن بو تفسیر یکپارچو نیذاز بذو تجزیذو و
تحلیل و ترکیب مفاهیم پژوهشهای مورد بررسی است در این مرحلو ابتدا کدگذااری بذاز
انجا میشود ،سپس کدهای م ابو دستوبندی شذده و مفذاهیم حاصذل شذدند و در نهایذت
مقوم

اصلی از ترکیب مفاهیم بودست آمد کدگااری و استترا مفذاهیم و مقذوم

روی یافتوهای مقام

بذر

مورد بررسی انجا گرفت؛ بو این معنا کو تمامی مفاهیم در پژوهش-

های متتلب دوباره کدگااری و مقولوبندی شدند
گام ششم ،کنترل کیفیت :برای حفظ کیفیت مطالعو ،منابع مورد استفاده بوصور

دقیق

مورد بررسی قرار گرفتند سپس مسیر تحقیق از ابتدا تا کدگااری بار دیگذر مذورد بررسذی

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

گام پنجم ،تجزيه ،تحلیل و تلفیق يافتههاي کیفژي :هذدف از فراترکیذب ،دسذتیابی بذو

قرار گرفت همچنین بو منظور اعتبارسنجی پژوهش از کارشناسان بذره (دان ذجویان سذا
آ ر دورۀ دکتری رشتو جامعوشناسی) استفاده شد تا مفذاهیم و مقذوم

اسذتترا شذده را

مورد بازنگری و بررسی قرار دهند
گام هفتم ،ارائۀ يافتهها :در نهایت ،یافتوهای حاصل از فراترکیب تحقیقذا

ارا ذو شذده

است بر اساس تجزیو و تحلیل و ترکیب مطالعا  40 ،مفهو شناسایی شدند کذو در چهذار
مقولۀ کلی بقوبندی شدند در جدو ( )3مقوم
حوزۀ آسیبهای شهری آمده است

و مفاهیم حاصل از فراترکیب مطالعذا
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جدول  -3مقوالت و مفاهیم مربوط به آسیبهاي شهر
فراواني
مقوله

مفاهيم

مفاهيم

کد مفاهيم

فقر

15 ،13 ،11 ،12 ،10 ،8 ،6 ،2

8

بیکاری

15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،3 ،2

9

م اغل کاذب

15 ،6 ،2

3

15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،3 ،2

8

تکدیگری

15 ،9 ،2

3

مسکن نامناسب

15 ،7 ،3 ،2

4

بی انمانی و کارتن وابی

11 ،9 ،8 ،3 ،2

5

سوداگری و بورسبازی زمین و مسکن

5

1

اعتیاد (مصرف و رید و فروش)

15 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2

10

حاشیون ینی

15 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،2

7

ال

15 ،13 ،11 ،9 ،6 ،3

6

کودکان یابانی (کار)

15 ،11 ،9 ،2

4

سرقت

15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4

8

مزاحمت یابانی

15 ،14 ،10 ،9 ،8

5

وندالیسم

15 ،9

2

قتل

15 ،10

2

15 ،14 ،12 ،9

4

آسیبهای

ناامنی

15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،1

9

اجتماعی

بی اعتمادی

13 ،12 ،4

3

ودک ی

11 ،8

2

رد اجتماعی

9 ،3 ،2

3

نابرابری اجتماعی اقتصادی

11 ،4 ،3 ،2

4

بی تعلقی و بی هویتی بو شهر

11 ،4 ،3

3

14 ،9 ،6 ،5

4

سالمت اجتماعی و روانی

8 ،4

2

بیقانونی ،فساد اداری و فرار از قانون

10 ،5

2

سازنده

فصلنامو علمی مطالعا

آسیبهای
اقتصادی

مهاجر
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ونت

کاهش نظار
238

اجتماعی

فراواني
مقوله

مفاهيم

مفاهيم

کد مفاهيم

کودکآزاری

9

1

مدگرایی

15

1

بدحجابی (و رفتارهای ضد عفت عمومی)

15 ،10

2

سازنده

مسا ل جنسی (فح ا ،تن فروشی،
آسیبهای

بیماریهای مقاربتی ،رفتارهای پر طر

فرهنگی

جنسی ،تجاوز و یانت ،ازدوا غیر

13 ،11 ،10 ،9

4

رسمی)
اعیان ن ینی در تضاد با احساس محرومیت

15 ،10 ،9

3

آلودگی زیست محیطی (هوا ،آب و اک)

15 ،11 ،5 ،4 ،1

5

آلودگی صوتی

1

1

ترافیک

15 ،11 ،4 ،1

4

افزایش پسماند و زبالو

1

1

ازدحا جمعیت

14 ،11 ،7 ،4 ،1

5

ت ییر و تتریب فضای سبز و باغها

7 ،5

2

پارکهای ناامن در حاشیو

14 ،11 ،9 ،4 ،3

5

4 ،7 ،11

3

کمبود آموزش و مهار

آسیبهای
کالبدی

در حاشیون ینی

تضاد ساکنین با سبک معماری شهرسازی
جدید

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

4

1

همانطور کو در جدو ( ) 3نیز آمذده اسذت ،بذر اسذاس تجزیذو و تحلیذل و فراترکیذب
مطالعا  ،مولفوهای اصلی حوزۀ آسیبهای شهری در ایران در چهار مقولۀ اصلی شناسذایی
شده است این مقوم

شامل موارد زیر استی مقولۀ آسیبهای اقتصادی کو در آن مفذاهیم

فقر ،بیکاری ،م اغل کاذب ،مهاجر  ،تکدیگری ،مسکن نامناسب ،بی انمذانی و کذارتن-
وابی ،سوداگری و بورس بازی زمین و مسکن گنجانده شده است مفاهیم بیکاری و فقر و
مهاجر

بی تری فراوانی را در این مقولو بو ود ا تصاد دادهاند در مقولذۀ آسذیبهذای

اجتماعی ،مفاهیمی از جملو ،اعتیاد (مصذرف و ریذد و فذروش) ،حاشذیون ذینی ،ذال ،
کودکان کار ،سرقت ،مزاحمت یابذانی ،وندالیسذم ،قتذل،

ذونت ،نذاامنی ،بذیاعتمذادی،

239

ودک ی ،رد اجتماعی ،نابرابری اجتماعی اقتصادی ،بیتعلقی و بیهویتی نسبت بو شذهر،
کاهش نظار

اجتماعی ،سالمت اجتماعی و روانی ،بیقانونی ،فساد اداری و فرار از قذانون

و کودکآزاری نا برده شدهاند در این مقولو ،اعتیاد ،ناامنی ،سرقت ،حاشیون ذینی و ذال
بی ترین فراوانی را از آنِ ود کردهاند همچنین در مقولۀ آسذیبهذای فرهنگذی ،مفذاهیمی
همچون ،مدگرایی ،بدحجابی (و رفتارهای ضد عفت عمومی) ،مسا ل جنسی (فح ذا ،تذن-
فروشذذی ،بیمذذاریهذذای مقذذاربتی ،رفتارهذذای پر طذذر جنسذذی ،تجذذاوز و یانذذت ،ازدوا
فصلنامو علمی مطالعا
مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ش م ،شماره  ،21بهار 1401
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غیررسمی) ،تضاد اعیانن ینی و احساس محرومیت و کمبود آموزش و مهار
است در این مقولو ،مسذا ل جنسذی و کمبذود آمذوزش و مهذار
مطالعا

آورده شذده

بی ذترین فراوانذی را در

منتتب داشتو است در آ ر نیز مقولۀ آسیبهای کالبدی وجود دارد کو در آن بذو

مفاهیمی همچون آلودگی زیستمحیطذی (هذوا ،آب و ذاک) ،آلذودگی صذوتی ،ترافیذک،
افزایش پسماند و زبالو ،ازدحا جمعیت ،ت ییر و تتریب فضای سبز و بذاغهذا ،پذارکهذای
ناامن در حاشیو و تضاد ساکنین با سبک معماری شهرسازی جدید اشاره شده است در این
مقولو ،آلودگی زیستمحیطی ،ازدحذا جمعیذت و پذارکهذای نذاامن در حاشذیو بی ذترین
فراوانی را بو ود ا تصاد دادهاند

آسیبهژژژژاي شهري

اجتماعي








اعتیاد
حاشیون ینی



کودکان یابانی (کار)



ال
سرقت
وندالیسم

پر طر جنسی ،تجاوز و











ضد عفت عمومی)
مسا ل جنسذی (فح ذا،

مزاحمت یابانی

ناامنی



مدگرایی
بدحجابی (و رفتارهذای

مقذذذاربتی ،رفتارهذذذای







تن فروشی ،بیماریهای

قتل





یانذذذت ،ازدوا غیذذذر
ونت



بی اعتمادی



ودک ی

رسمی)
اعیان ن ینی در تضاد بذا
احساس محرومیت
کمبذذذذود آمذذذذوزش و
مهذذذذار

رد اجتماعی
نذذذابرابری اجتمذذذاعی

کالبدي

ن ینها

در حاشذذذذیو

آلذذذذودگی زیسذذذذت
محیطی (هذوا ،آب و









اک)
آلودگی صوتی
ترافیک
افذذزایش پسذذماند و
زبالو
ازدحا جمعیت
ت ییذذذر و تتریذذذب
فضای سبز و باغها
پارکهذای نذاامن در











فقر
بیکاری
م اغل کاذب
مهاجر
تکدیگری
مسکن نامناسب
بذذذی انمذذذانی و
کارتن وابی
سوداگری و بورس
بذذذذازی زمذذذذین و
مسکن

حاشیو
تضاد ساکنین با سبک
معمذذاری شهرسذذازی
جدید

اقتصادی
بی تعلقی و بی هویتی
بو شهر
کذذذذذاهش نظذذذذذار
اجتماعی
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فرهنگي

اقتصادي

کاهش سالمت اجتماعی
و روانی
بیقانونی ،فساد اداری
کودکآزاری

شکل  -3آسیبهاي شهري در ايران ،با استفاده از فراترکیب مطالعات منتخب

پس از بیان مهمترین آسیبهای شهری برشمرده شده در پذژوهشهذای علمذی ک ذور،
م تصکردن دمیل و علذل ظهذور ایذن آسذیبهذا نیذز اهمیذت فراوانذی دارد بذر اسذاس
پژوهشهای منتتب در فراترکیبِ انجا شده ،بو مهمترین ایذن علذل پردا تذو شذده اسذت
تضاد بین زندگی شهری و روستایی و نابرابریهای اجتماعی در منا ق مرکزی و حاشذیوای
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و همچنذین کیفیذذت زنذدگی و کیفیذذت اقتصذاد شذذهری و زیرسذا تهذذای کالبذدی باعذ
جابجاییهای جمعیتی شده است افزایش جمعیت و سیاستهای نامتوازن دولتها در قبا
شهر و زیست شهری و حکمرانی نامطلوب بو آسیبهای شهری عدیدهای دامن زده اسذت
عد توازن در ک ور باع

شده است کو شهرها منبع و دارنذدۀ همذۀ ویژگذیهذا از جملذو

شرایط اقتصادی بهتر و زندگی بهتر باشند این تصویر مثبت از دور برای افرادِ در حاشذیو و
روستا یان به تی را بو تصویر میک د کو آنها در پی آن هسذتند امذا مذو مهذاجر هذای
فصلنامو علمی مطالعا

شدید و افزایش جمعیت ود باع

آسیبهایی شده است کو صذدها بذار بذدتر از زنذدگی

ساده و کمدرآمد روستایی است شکل ( ،)4علتهای ظهور آسیبهای شذهری (بذر اسذاس
مطالعا

منتتب) را ن ان داده است

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ش م ،شماره  ،21بهار 1401

شکل  -4علتهاي ظهور و بروز آسیبهاي شهري
242

نتيجهگيری
شهر و زندگی شهری با همۀ جاذبوهذای فریبنذدهاش ،همی ذو کذارکرد مناسذبی نذدارد
همگا با توسعۀ شهری و کیفیت زندگی شهروندان ،م کال

و نارساییهای زیادی نیز در

شهر وجود دارند امروزه شهرها ،بو صود شهرهای کمتذر توسذعویافتذو ،از م ذکال

و

آسیبهای جدی در زمینوهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،بهداشتی و کالبدی رنج میبرنذد
فضای شهری در عین حا کو سازندۀ روابط و مناسبا

انسانی است ،میتواند عامذل بذروز

انحرافا  ،جرایم و مسا ل عدیدۀ شهری هم باشد بومنظور درمذان و پی ذگیری از آسذیب-
های منبع

از زندگی شهرن ینی و مسا ل مرتبط با آن ،شناسایی وضعیت موجود راهگ ذا

در این پژوهش بو آسیبها و مسا ل شهرهای ایران ی دو دهۀ ا یر پردا تذو شذد در
فراترکیب مسا ل و آسیبهای شهری ک ور ی دو دهۀ ا یر بو پژوهشهذایی اسذتناد شذد
کو با رویکرد کیفی بو این موضوع پردا تذوانذد بذر اسذاس تجزیذو و تحلیذل و فراترکیذب
پژوهشهای منتتب ،مولفوهای اصلی حوزۀ آسیبهذای شذهری در ایذران در چهذار مقولذۀ
اصلی شناسایی شد این چهار مقولو عبار

از آسیبهای اقتصادی ،آسیبهذای اجتمذاعی،

آسیبهای فرهنگی و آسیبهای کالبدی است در مقولۀ آسذیبهذای اقتصذادی ،بیکذاری و
فقر و مهاجر

بی ترین فراوانی را بو ود ا تصاد دادهاند بی ذترین فراوانذی در مقولذۀ

آسیبهای اجتماعی بو اعتیاد ،ناامنی ،سرقت ،حاشیون ینی و ال تعلق دارد همچنذین در
مقولۀ آسیبهای فرهنگی میتوان بو مسا ل جنسی و کمبود آموزش و مهار

مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

واهد بود

در پژوهش-

های منتتب اشاره کرد در آسیبهای کالبدی نیز میتوان آلودگی زیستمحیطذی ،ازدحذا
جمعیت و پارکهای ناامن در حاشیو را نا برد در این پژوهش ،غیر از بقوبندی آسیبها،
از عواملی مانند سیاست نامتوازن دولتها در قبا شهر ،حکمرانی نذامطلوب بذرای زیسذت
شهری ،تفاو

در کیفیت زندگی ،تضاد بذین زنذدگی شذهری و روسذتایی ،جابجذاییهذای

جمعیتی ،کیفیت زیرسا تهای کالبدی ،کیفیت اقتصاد شهری و نابرابریهای اجتمذاعی در
منا ق مرکزی و حاشیوای کو استترا شده از پژوهشهای مورد بررسی بود ،بوعنوان علذل
ظهور و بروز آسیبهای شهری نا برده شده است

243

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


ارشد ،لیلی و دروی یفرد ،علیاص ر ( ،)1393بیسازمانی اجتماعی و امکان شکلگیری آسذیب-
های اجتماعی (مطالعوی موردیی محلو هرندی) ،فصلنامۀ پژووه:نامژه مژددکاري اجتمژاعي،
شماره  ،1پاییز  ،9صص 136-103


فصلنامو علمی مطالعا



اسماعیلی ،رضا و مهدی امیدی ( ،)1391بررسی تجربۀ حاشیون ینی از دیدگاه حاشیون ینانی یک
مطالعۀ پدیدارشناسانو ،فصلنامۀ مطالعات شهري ،سا دو  ،صص 208-179
آقایی ،سید سعید و علیرضا کلدی و منصور وثذوقی ( )1396نقذش فضذای شذهری بذر زنذدگی
روزمره کارتن وابهای شهر تهران ،فصلنامۀ مطالعات جامعهشناسي ،سذا دهذم ،شذماره ،37
صص 24-7

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ش م ،شماره  ،21بهار 1401




بت ینیا ،اکبر و حبیب آقابت ی و سعید ذکایی ( ،)1397فهم تجربۀ زیستۀ افراد کارتن واب در
شهر تهران ،پووه:نامۀ مددکاري اجتماعي ،سا سو  ،شماره  ،11صص 262-214
بهرامی آرمان( ،)1395آثار مهذاجر

روسذتایی بذر گسذترش کالبذد شذهر دیوانذدره ،پایذان نامذو

کارشناسی ارشد ،دان گاه مازندران



بهرامی ،فتحی ،و زارعی( ،)1394بحران آب ایران و راهکارهای برون رفت از آن ،کنفرانس بژین
المللي پووه :هاي کاربردي در مهندسي عمران ،مديريت معماري و شهري
پروین ،ستار و عبدالحسین کالنتری و محمدرحیم صفری و علیرضذا مذرادی ( ،)1392مهذاجر
درون شهری و امکان شکلگیری آسذیبهذای اجتمذاعی (مطالعذو مذوردی محلذو دروازه غذار)،



فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعي ،شماره  ،35صص 130-107
پروین ،ستار و یحیی علیبابایی ( ،)1393تبیین جامعوشنا تی آسیبپایری کارگران مهاجر فصلی

در شهر تهران (با تاکید بر سنخشناسی آسیبهای اجتماعی) ،کرسيهاي ترويجژي در دانشژگاه


عالمه طباطبايي (جلد دو ) ،شماره  ،302صص 418-385
حاتمینژاد ،حسین و علی مهدی و معصومو مهدیان ( ،)1393نگرشی بو جر یزی و زمینوهذای

ارتکاب بو جر در محال حاشیون ین مورد پژوهشی محلۀ شادقلی ان قم ،فصلنامۀ تحقیقات

244

جغرافیايي ،شماره او



دمپی ،یر ( ،)1385تاريخ علم ،ترجمو عبدالحسین آذرنب ،تهرانی انت ارا



ربانی ،رسو ( ،)1387جامعه شناسي شهري ،دان گاه اصفهان؛ سازمان مطالعذو و تذدوین کتذب
علو انسانی دان گاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعو علو انسانی ،اصفهان

سمت



رفیعپور ،سعید و هاشم داداشپور و علیاکبر تقذوایی ( ،)1395مطالعذو کیفذی عوامذل مذوثر بذر
تتریب باغها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریو داده بنیاد ،فصلنامۀ مطالعات شهري ،سا




 ،23صص 16-3
شالچی ،سمیو و مرضیو شجاعی و حمیدرضا فرهنگی ( ،)1395بازسازی شهری ،تصویر تهران و
تجربۀ بیگانگی ،فصلنامۀ تحقیقات فرهنگي ايران ،دوره نهم ،شماره  ،1صص 32-1
ضرابی ،اص ر و ر

انینسب ،حمیدرضا ( ،)1397روند مهاجرپایری و مهاجرفرستی شذهرهای

ایران در دو دهوی ا یر ،فصلنامه علمي پووهشي رفاه اجتماعي ،سا دهم ،شذماره  ،39صذص


ظهیرینیا ،مصطفی و سیما هادی ( ،)1395مطالعو کیفی دمیل و زمینوهای زبالذوگذردی در شذهر
زاهدان ،فصلنامۀ جامعهپووهي فرهنگي ،سا هفتم ،شماره سو  ،صص 76-51
محسنزاده ،فرشاد و علی نظرمحمدی و متتار عارفی ( ،)1390مطالعو کیفذی عوامذل نارضذایتی
زناشویی و اقدا بو ال (مطالعو موردی شهر کرمان اه) ،فصلنامۀ مطالعژات راهبژردي زنژان،
سا چهاردهم ،شماره  ،53صص 42-7




محسنی ،رضاعلی ( ،)1388اولویتبندی آسیبها و مسا ل شهری در ایرانی مطالعو موردی شذهر
گرگان ،پووه:نامۀ علوم اجتماعي ،سا سو  ،شماره سو  ،صص 42-23
محسنیتبریزی ،علیرضا و سهراب قهرمانی و سجاد یاهک ( ،)1390فضاهای بذیدفذاع شذهری و
ونت (مطالعوی موردی فضاهای بیدفاع شهر تهران) ،فصلنامۀ جامعهشناسي کاربردي ،سا
 ،29شماره  ،44صص 70-51



ندایی وسی ،سحر و عباس شاهصفی و مجید غفذار ورزنی و عبذاس ذاهری یگانذو (،)1392

آسیبشناسی کالبدی منطق فضایی کالنشهر تهران از منظر اصو پدافند غیرعامل ،مجلۀ هويژت


مقالو پژوه یی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها



247-272

شهر ،شماره  ،21سا  ،9صص 56-41
ندریان ،حیدر ،محمدحسین تقدیسی ،داوود شجاعیزاده و سحرناز بیا

( ،)1397اثرا

ازدحذا

ترافیک شهری سنند بر تعیینکنندههای اجتماعی سالمت از دیدگاه ساکنان و مطلعذان کلیذدیی


یک مطالعو کیفی ،مجلۀ آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،5شماره  ،1صص 60-49
نگهبان ،عز اهلل ،)1365( ،شهرنشیني و شهرسازي از هزاره چهارم تژا هژزاره سژوم ..م ،در
ناري اجمالي به شهرنشیني و شهرسازي در ايران ،تهرانی چاپ محمدیوسب کیانی



یاوری ،بهرا ؛ صلواتیان ،سیاوش ( ،)1396شناسایی و بقوبندی آسیبهای فرهنگی و اجتمذاعی
ناشی از مصرف سریا های ماهوارهای با استفاده از روش فراترکیذب ،راهبرد فرهنژ  ،دوره ،10
شماره  ،39صص 182-157

245






فصلنامو علمی مطالعا



Aliyu, A & Amadu, L (2017). Urbanization, Cities, and Health: The Challenges to
Nigeria, Ann Afr Med. 2017 Oct-Dec; 16(4): 149–158.
Beck, C (2002). Mothering Multiples: A Meta- Synthesis of the Qualitative
Research. MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing, 28 (2): 9399
Morony, M.G. (1994). Land Use and Settlement patterns Late Sasanian and
Early Islamic Ira, The Byzantine and Early Islamic Near East, Land Use and
Settlement Pattern eds.G.R.D.King and A. Cameron, Vol.II. New Jersey: The
Darwin press.
Sandelowski, M. and Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative
Research. Springer Publishing Company, New York.
Yang, X & Lua, H (2009). Migration, urbanization, and drug use and casual sex in
China: a multilevel analysis, Environment and Planning A 2009, volume 41,
pages 581 – 597.

1401  بهار،21  شماره، سا ش م،مدیریت راهبردی دفاع ملی



 منابع انگلیسي.ب

246

