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  چكيده

رت فزاينده به مناطق شهري جاضر،معلول جابجايي و مهاحرشد و توسعه شتابان و توزيع نامتعادل جمعيت در عصر 

فرصتهاي اشتغال از مقاصد مهم مهاجرين محسوب مي شود. تمركز مردمي  وجود مي باشد.شهرهاي صنعتي به علت

با زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي متفاوت از يك سو و فقدان آمادگي  مديريت و برنامه ريزي شهري در پاسخگويي 

ي مي و آسيبهاي اجتماع ايجاد فشار رواني به ساكنين و بروز جرائم عثبه نيازهاي خدماتي از سوي ديگر،  با

گردد.توجه به مقوله مهاجرت و پذيرش آن به عنوان يكي از داليل ايجاد آسيب هاي اجتماعي در مناطق شهري به 

اين معني است كه براي كاهش آثار منفي اين پديده بايستي عوامل مختلف جغرافيايي و اقتصادي در سطح منطقه اي 

هاي اخير،بررسي نقش مهاجرتهاي عه شهري ايران طي دههوملي مورد توجه قرار گيرند.در تحليل پويش اجتماعي جام

ت زيادي بر خوردار بوده است. پژوهش حاضر نيز با هاي اجتماعي از اهميفزاينده در زمينه سازي و گسترش آسيب

تحليلي عوامل  موثر در ايجاد مهاجرت در فضاهاي جغرافيايي از جمله روستاها  -رويكرد فوق و بصورت توصيفي

را از ابعاد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي و تحليل قرار داده است.در اين راستا رشد مصاديق  و شهرها

در رابطه با رشد و افزايش جمعيت مطابق  1390-1385از سال  هاي اجتماعي در محدوده مورد مطالعهآسيب

ها ت آنبه فراواني در شهر الوند و اهمي.متغييرها با توجه شدمورد بررسي و  تحليل قرار داده  1390-1385سرشماري 

ها پرداخته شده است.از آزمون همبستگي جهت رابطه اند كه به بعد كيفي و كمي آندر مقوله اجتماعي،انتخاب شده

رابطه ي spssدر اين تحقيق با استفاده از نرم افزار .متغييرها استفاده شده كه در نهايت به تجزيه و تحليل پرداخته شد

تغيير ها ارزيابي شد كه بين جمعيت و آسيب هاي اجتماعي از قبيل سرقت ،طالق،و مواد مخدر رابطه ي معني بين م

يعني با افزايش جمعيت در روند مهاجرپذيري شهري اين موارد نيز افزايش .داري وجود دارد و مستقيم مي باشد 

ها در شهر الوند راهكارها و پيشنهادات براي بهبود فتهدر پايان، با توجه به يادارد. در نتيجه فرضيه ي ما تاييد گرديد.

  د.شرايط ارائه گردي

  هاي اجتماعي، مهاجرت، توزيع نامتعادل، شهر الوند:آسيبكليد واژگان
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  مقدمه

شهري پديده اي است كه در فرآيند صنعتي شدن كشورها ظاهر شده است و بسياري از تحوالت  -مهاجرت روستا

ود،جزء ). مهاجرت در مفهوم كلي خ145: 1388باشد(قاسمي سياني، ناشي از اين پديده مي ،فضايي جوامع -اجتماعي

 ي كار در جوامع صنعتي جهان امروزاوست،از كوچ مداوم قبايل عشايري تا تحرك نيرو مكمل تاريخ انسان و همزاد

تلف مورد توجه قرار گيرد. هاي مختواند از ديدگاهچند سويه است كه مي ي فرآيند مهاجرت يك پديدهبوده است.

) يا بين چند كشور است؛ و فرآيندي و بالعكسحركت جمعيت در يك كشور (بين شهرها، روستا به شهر ،مهاجرت

ها در كشور ما ). بيشتر مهاجرت137: 1386است كه بر زندگي كل افراد جامعه اثر گذار است (باستاني و ساعي مهر،

تبع آن معضالت فراواني را در شهرهاي مختلف ايران به بار آورده است.علل شهري بوده و به  -از نوع روستا

هاي مختلف شخصيتي،اجتماعي، فرهنگي،اقتصادي و سياسي افراد متفاوت است.يكي از مهاجرت،وابسته به ويژگي

قبيل  هاي جمعيت پذيري ازتبعات مهاجرت به شهرها با توجه به سرريزهاي جمعيتي در شهرها، عدم وجود ظرفيت

باشد.امروزه در جامعه هاي اجتماعي ايجاد شده در شرايط افزايش جمعيت ميآسيب، كمبود اشتغال،مسكن مناسب و...

  ما مهاجرت و ابعاد گسترده آن در بين اقشار گوناگون به مسئله اجتماعي پيچيده تبديل شده است.

تواند اعث مهاجرت شود و مهاجرت نيز ميمهاجرت و فقر پيوندي تنگاتنگ و دو سويه دارند. فقر ممكن است ب

). براي 2: 1384موجب تشديد يا كاهش فقر در هر كدام از شهرها و كشورهاي مقصد شود (عالءالديني و امامي،

  ميالدي توسط گراهام انگليسي عنوان شد.1892در سال » مهاجرت روستايي«اولين بار استعمال اصطالح 

هاي حادث بر اين قشر جامعه دانست،زيرا توان در محروميتن روستاها را ميبنابراين مسئله مهاجرت و متروك شد

كند (مهدوي انديشد و براي حفظ خود و تعالي بقاء تالش ميهر انساني قبل از هر چيز به حفظ خود و بقاء خود مي

ج به يك بر آورد ايران نسبت درآمد متوسط جامعه شهري به جامعه روستايي را حدود پن)در 208: 1383و همكاران،

نمايد. از طرف ديگر،اختالف فاحش توسعه فرهنگي بين شهر و روستا را عامل اساسي در تضادهاي اجتماعي مي

  ). 10-12: 1375آورند (آسايش،موجبات مهاجرت را فراهم مي دانند كه اين اختالفات بنياديمي

رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال جهان به سرعت در حال گسترش زندگي شهري است.در حال حاضر،سرعت 

با روندي سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد  توسعه،بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است.در ايران نيز شهرنشيني

). 68: 1389شتابان،مسائل و معضالت زيادي براي شهرهاي بزرگ ايران به دنبال داشته است (زنگي آبادي و مباركي، 

اجتماعي آن در -شود كه پيامدهاي اقتصاديطالعات انجام شده در رابطه با مهاجرت مشخص ميبه هر طريق و با م

طلبد و به جهت جلوگيري از خالي شدن شهرها (مقصد) و در روستاها (مبدأ) مطالعات و عمليات فراواني را مي

گرا بوده و موازنه توليد و  ها كه مصرفباشند و شهرنشين شدن آنهاي توليد در كشور ميروستاها كه يكي از قطب

نمايد كه از راهكارهاي ارائه شده در مقاالت و مي مصرف را به سود شهرها (مصرفي شدن) بر هم خواهد زد،ايجاب

هاي مختلف در جهت كاهش اين موازنه توسط دست اندركاران و مسئولين استفاده شود.يكي از مسائل و پژوهش

باشد.پژوهش پيش رو،با آسيب شناسي از مسائل الت اجتماعي در شهرهاميهاي پيش روي ما مشكالت و معضبحران

باشد.شهر الوند در ناحيه صنعتي قزوين قرار دارد.شهرك اجتماعي در شهر الوند با توجه به مهاجرت به اين شهر مي

با توجه به افزايش صنعتي البرز به فاصله يك كيلومتري از شهر الوند عامل اساسي در مهاجر پذير بودن اين شهر است.
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هاي كنند،از قبيل فرهنگ، ميزان بيكاري،شرايط باتوجه به قوميتجمعيت عوامل اجتماعي نيز تغييراتي پيدا مي

هاي اجتماعي مختلف،ازدواج و طالق و...كه مسئله مورد بحث در اين مقاله بررسي عامل مهاجرت در پيدايش آسيب

  آن راهكارهاي مناسب ارائه گرديده است. باشد كه در راستاي كاهشدر شهر الوند مي

  

  پيشينه پژوهش

در پژوهش خود؛مهاجرت هاي قومي و تغيير ساختار اجتماعي شهرهاي ايران، به اين نتيجه 1389نظريان در سال 

كنند ولي اگر حقوق شهروندي مي  ها و اختالفات پرهيزرسد كه مهاجرين به دليل دسترسي به امكانات از تنشمي

  دا نكند،فقر و فساد و جرم خيزي را به خودي خود در شهر افزايش خواهد داد.تحقق پي

 رسد كه) در تحليلي بر عوامل موثردر مهاجرت جوانان روستايي به شهربه اين نتيجه مي1389غفاري و هرچگاني (

رفاهي و اجتماعي  هايانگيزهها ممكن است علل اجتماعي،اقتصادي و سياسي داشته باشند،ولي علل و مهاجرت

بيشترين جذابيت را دارند.به جهت دور شدن مهاجران از موطن خود و قرار گرفتن در محيطي تازه،مهاجران با نوعي 

باشد.به هاي اجتماعي ميتواند زمينه ساز بروز انحرافات و آسيبشوند كه اين امر ميمواجه مي حالت بيگانگي و انزوا

ها بر خالف روستاها به جهت كاهش نظارت بر رفتار افراد،امكان بروز انحرافات و انواع بزهكاري ها در شهرهانظر آن

هاي رايج در شهر بيگانه است،در گرايش به انحرافات اجتماعي،زمينه فراهم گشته و فرد به دليل آن كه با ارزش

  مساعدتري دارد.

به  ها و مسائل شهري در ايران استنباط مي كند كهبدر پژوهشي با عنوان اولويت بندي آسي1387محسني در سال 

هاي اجتماعي نيز ها و آسيبزعم جامعه شناسان زماني كه جمعيت شهري رو به فزوني نهد،وقوع انواع ناهنجاري

  ها خواهيم بود.ها و توسعه ناهمگون شاهد افزايش آسيبپديدار و در صورت نامتوازن بودن زير ساخت

ر و به صورت ها و مسائل اجتماعي ايران،كه به روش بارش افكارح اولويت بندي آسيب) در ط1986معتمدي (

هاي خيلي مهم :كه . آسيب1دست يافت: هانفر به اجرا در آمده است،به دو دسته از آسيب 823پرسشنامه اي در بين

حاشيه  مهاجرت ،كه ي كم اهميت و بي اهميتها.آسيب2س آن بيكاري،اعتياد و فقرشناسايي معرفي شدند.در را

  اند.نشيني و بيوگي از اين دسته

رشد شتابان شهرها و » توسعه شهري و آسيب شناسي اجتماعي در ايران«) در مقاله اي تحت عنوان 1383اكبري (

هاي جمعيت شهرنشين و توزيع نامتعادل و ناموزون جمعيت شهري در شبكه شهرها را از عوامل اصلي بروز آسيب

ند.در اين مقاله از مهاجرت،حاشيه نشيني،ناهمگوني در بافت اجتماعي جامعه شهري،طالق و نارسايي دااجتماعي مي

  هاي آسيب شهري ياد شده است.خصيصه تريندر ارائه خدمات اجتماعي به عنوان مهم

شناسي شهري از هاي شهري و تعيين اولويت بندي آن از نظر اهميت مسئله و تحليل جامعه بررسي مسائل و آسيب

سوابق و پشتوانه تحقيقي و تجربي زيادي برخوردار نيست و تحقيقيات كمتري در اين ارتباط در كشورمان صورت 

سابقه طرح و مطالعات انجام گرفته درباره آن حكايت از آن دارد كه طرح مستقلي در  گرفته است. همچنين ارزيابي

ت.بنابراين تحقيق پيش رو تالشي در جهت پر نمودن اين خالء ارتباط با موضوع تحقيق حاضر انجام نگرفته اس

 باشد.مي
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  قتحقي روش

باشد، پس از بيان اهداف و فرضيات مورد نظر،مطالعات مقدماتي تحليلي مي -پژوهش حاضر كه بصورت توصيفي 

شود.در اين مرحله با مراجعه مرحله تحقيق اسنادي و كتابخانه اي پرداخته مي درباره موضوع تحقيق انجام و سپس به

،اطالعات مورد نظر جمع آوري از قبيل دادگستري و دادگاه شهر الوند و نيروي انتظامي هاي مرجعيبه منابع و داده

باشد.به منظور مي هاي قبل موجود در شهرداري و مراجع انتظامي و نهادهاي مربوطههاي سالشد.ابزار تحقيق،آمارنامه

هاي پژوهش از آزمون همبستگي،براي توصيف وجود رابطه يا يه و تحليل و پاسخ به پرسشبررسي فرضيات و تجز

  شود.استفاده شده است و سپس به بيان تاييد يا رد فرضيات اقدام ميspssعدم رابطه بين متغييرهادر محيط نرم افزار 

ير مستقل مي باشد و  آسيب هاي در پژوهش حاضر دو متغيير داريم كه رشد جمعيت در روند مهاجرت به عنوان متغي

  اجتماعي و مصاديق آن همچون مواد مخدر، طالق و... متغيير وابسته  در نظر گرفته شده اند.

ها هاي اجتماعي شهر الوند از منظر آمار ارگانپژوهش حاضر بر اساس همين رويكرد و ارزيابي فراواني و ميزان آسيب

تغير وابسته در راستاي افزايش جمعيت در جامعه شهري آكنده از مسائل با و مراكز قضايي و انتظامي را به عنوان م

هاي اجتماعي دهد.با توجه به فراواني شاخصتوجه به امر مهاجر پذيري به عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار مي

ه با افراد و تر بوده و با مصاحببرخي از شاخص كه در شهر الوند ملموس هاي اجتماعيوگستردگي موضوع آسيب

برخي مسئولين آشكار گرديده است،به عنوان متغييرهاي وابسته انتخاب گرديده و مورد پژوهش قرار گرفته است. 

متغييرهاي وابسته پژوهش با توجه به مسايل و مشكالت محدوده مورد مطالعه و اهداف تحقيق؛ سرقت،مواد مخدر، 

  د.وطالق مي باش

. رودهاي اجتماعي بشمار مياسبي براي پيدايش آسيبنماي هيطحم ،كالن شهرهاو رشهرهاي مهاجر پذي رسدبه نظر مي

هاي كنترلي و نظارتي (چه اجتماعي و متنوع و پيچيده قدرت عمل مكانيزم در جوامع با ساختار و خاستگاه اجتماعي

   شود.ناهنجاري ايجاد مييابد و فضاي مناسبي براي بروز جرم و چه قانوني) تا حداقل ممكن كاهش مي

  

  قلمرو پژوهش

ترين (دومين شهر) شهرهاي استان قزوين مي باشد و از نظر تقسيمات سياسي يكي از مهمترين و پرجمعيت شهر الوند

 آن ودرمجاورت كيلومتري شهر قزوين به دنبال احداث شهر صنعتي البرز 14مركز شهرستان البرز مي باشد، كه در 

هاي درجه يك و دو كشاورزي)و در ميانه دشتي هموار و برخوردار ازمحيط قزوين(زمين دشت دراراضي رسوبي

دقيقه  11درجه و  36دقيقه طول شرقي و  4و  درجه 50آن  وموقعيت گرفته طبيعي و شرايط اكولوژيكي مساعد شكل

ميلي متر بوده و متوسط  312ساالنه  متوسط بارش با بياباني نيمه هواي عرض شمالي است. از نظر اقليمي داراي آب و

شرقي است كه موسوم به   درجه سانتي گراد مي باشد. جهت وزش باد غالب از جنوب 13دماي شهر در طول سال 

 1240وافزايش دما را در پي دارد. ارتفاع از سطح دريا در شهر الوند  هوا خشكي وزش وهنگام باشد مي باد راز يا شره

نفر جمعيت دارد تا  69333 ،1389ركز شهرستان البرز است و براساس سالنامه آماري سال متر مي باشد. اين شهر م

، پايه اقتصادي آن همانند ديگر روستاهاي اين منطقه بر كشاورزي 1346البرز در سال  پيش از ايجاد شهر صنعتي

نفر و از  726ته چند قرن، آن با گذش سنتي، دامپروري و به طور محدودي بر صنايع دستي استوار بوده است. جمعيت
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هاي فعاليت عمدتاً در فضاي يك قلعه تاريخي محصور بوده است. با شروع عمليات احداث و توسعه لحاظ كالبدي

هاي بي سابقه در آن پديد آمده است. به نحوي كه جمعيت دگرگوني 1375تا  1364هاي شهر صنعتي البرز بين سال

افزايش يافته و در شرايط نبود برنامه توسعه،  1375هزار نفر در سال  60يش از به ب 1345نفر در سال  726آن از از 

در نظام  1361هزار نفر جمعيت تا سال  30مواجه شده و با داشتن بيش از  ازمشكالت انواعي با فضايي-از نظر كالبي

  تقسيمات كشوري به عنوان يك نقطه روستايي تعريف شده است.

 

  
  موقعيت شهر الوند در كشور و استان قزوين. 1شكل
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نقطه عطفي در حيات اين شهر بوده است. در نتيجه از داشتن انواع خدمات و امكانات  1361شهر شدن الوند در سال 

يك شهر، بويژه از مديريت و طرح شهري، محروم مانده و به هر حال اكنون با مجموعه اي از مشكالت شهري مواجه 

نيز مخاطراتي داشته و خواهد » صنعتي قزوين-منطقه شهري«ر مي رسدادامه اين وضع براي شده است. به نظ

 35هاي ها و مشكالت شهر الوند در ارتباط با شهر صنعتي البرز بوده ومتوسط رشد جمعيت بين سالداشت.دگرگوني

  بوده است. 12/ 26برابر  75تا 

از گستردگي چنداني برخوردار نيست و صرفاً آبادي هايي كه حوزه نفوذ شهر به سبب قرارگيري آن در جوار قزوين 

جهت دسترسي به قزوين به ناچار از الوند عبور مي كنند تحت تأثير بيشتر شهر الوند قرار دارند. روستاهاي نصرت 

عالوه شهر آباد كلج در حوزه نفوذ شهر الوند قرار دارند. به آباد، پيريوسفيان، مشعلدار، كمال آباد و تا حدودي حسن

اند صنعتي البرز و همچنين ناحيه صنعتي ليا در محدوده مستقيم شهر الوند واقع شده

)http://www.alvandbus.ir.(  
  

  شمفاهيم ومباني نظري پژوه

در تحليل پويش اجتماعي يا آسيب شناسي اجتماعي جامعه شهري ايران طي چند دهه اخير، بررسي و شناخت پويش 

توسعه شهري اخير كشور با  يابي فضا، داراي اهميت زيادي است. الگوي منظر آسيب شناسي سازمانشهرنشيني از 

دو ويژگي يعني رشد شتابان جمعيت شهري و توزيع نامتعادل آن در شبكه شهري كه بردارهاي اصلي آن را مهاجرت 

اجتماعي تشكيل داده است (علي  روستايي، حاشيه نشيني، ناهمگوني در بافت اجتماعي و نارسايي در ارائه خدمات

). بررسي مهاجرت به ويژه در شكل روستا شهري آن چه در تحليل پويش شهرنشيني و چه در تحليل 62: 1383اكبري،

  پويش اجتماعي جامعه شهري كشور از اهميت زيادي برخوردار است.

به سوي شهرها به ويژه كالن شهرها چنانچه ذكر گرديد، خاستگاه مهاجرت در ايران روستايي است و شيب آن همواره 

هاي آسيب شناسي براي سازمان فضايي شهر و در ها از دو منظر با جنبهو در رأس همه تهران است. اين گونه حركت

). مهاجرت يك جريان يك سويه 62: 1383هاي اجتماعي همراه است (علي اكبري،نتيجه بستر سازي براي بروز آسيب

دهد خانوارهاي فقير به منابع نواحي ز راهبرد پوياي انطباق محيطي است كه اجازه مياز مردم نيست؛آن قسمتي ا

  ).undp, 2000: 13-14هاي آينده بسازند(شهري دسترسي يابند و بتوانند زندگي بهتري براي نسل

ا از ابعاد ههاي اجتماعي آنجامعه شهري با تمام تنوع مسائل خاص خود، آكنده از مسائل و مشكالتي است كه ريشه

رسد. مشكالت اجتماعي مسكن، محيط زيست، ترافيك، بهداشت عمومي، تر به نظر ميديگر پررنگ تر و ملوس

هاي غيررسمي، طالق، اعتياد، قتل، سرقت و...غالباً از مسائل عمده زندگي اشتغال، آموزش، حاشيه نشيني، سكونتگاه

دانند كه بسياري را مبتال ساخته و اجتماعي را وضعيتي مي ). هورتون و لنسكي مساله24: 1388اند (محسني،شهري

  شود كه بايد در پرتو يك اقدام اجتماعي بدان پرداخت.چنين احساس مي

كنند و در خواست حل دانند كه بيشتر مردم آن را احساس ميويليام سون و همكارانش مساله اجتماعي را موقعيتي مي

شود كه براي افراد، )در واقع مساله اجتماعي به شرايط اجتماعي اطالق مي19: 1377،آن را دارند (به نقل از آزاد ارمكي

). آسيب شناسي شهري guerrero,2005جهان اجتماعي و جهان فيزيكي ما داراي پيامدهاي منفي و ناگواري است (

پردازد. به ل شهري ميها و مسائهاي شهري، بيمارينظمي علمي است كه به مطالعه كژ كاركردهاي اجتماعي شهر، بي
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عبارت ديگر، مفهوم آسيب شناسي شهري با تمام كژ كاركردهاي اجتماعي و آسيب شناسي با مسائل سالمتي در محيط 

  ).137: 1385شهري از لحاظ آلودگي صوتي و فشار رواني ارتباط دارد (رباني،

شهري كشور در ي  اي الگوي توسعهههاي اجتماعي و اقتصادي از مشخصهگسترش شهرنشيني و رابطه آن با آسيب

جديد كه از  روندهاي حاكم بر الگوي توسعه و تحول جمعيت شهري در دوره تريناخير است. مهمي  چند دهه

  باشند، به قرار زير است:هاي اجتماعي ميعوامل اصلي بروز آسيب

 رشد شتابان شهرها و جمعيت شهر نشين •

 شبكه شهرها توزيع نامتعادل و ناموزون جمعيت شهري در •

هاي اجتماعي جامعه شهري شهري آن تا آنجا كه به عرصه -همچنين توجه به پديده مهاجرت به ويژه در شكل روستا

  شود، از دو منظر زير اهميت دارد:مربوط مي

 مهاجرت خود به عنوان يك آسيب اجتماعي •

 ).162: 1389هاي اجتماعي(رهنمايي و همكاران، مهاجرت به مثابه زمينه ساز برخي آسيب •

  تحليلي بر داليل مهاجرت و تبعات آن

ها كه به تئوري دافعه و جاذبه و يا رانش و كشش معروف است،زمينه حركت و انتقال و مهاجرت را بر تفاوت نظريه

آورد و معتقد است كه به علت توسعه هماهنگ شهر و روستا و تضاد ميان اين دو بخش پديد مي روي انديشه

هاي شهري از سوي ديگر،مهاجرت و جابجايي نيروي انساني تحقق هاي روستايي از يك طرف و برتريمحدوديت

يابد و تا زماني كه به توازن نرسد،اين روند مستمر خواهد شد.با توجه به اين كه بيشتر مهاجرين به شهر الوند مي

اي زنجان،آذربايجان شرقي و غربي،كردستان و گيالن هو از استان باشند و از روستاهاي پيرامون قزوينروستايي مي

باشند.مهاجرت روستا شهري با توجه به عوامل دفع و جذب و پيامدهاي آن در شهر الوندودر مبدأ مهاجرت به آن مي

  شود.جمع آوري گرديده و در زير به صورت نموداري آورده مي
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. سهولت دسترسي به ادارات و 4

 مراكز
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  فرهنگي اجتماعي اقتصاديپيامدهاي     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اجتماعي سه عنوان اقتصادي، ها شد؛ از عوامل مؤثر در آسيبآنبا توجه به پيامدهاي مهاجرت كه تحليلي بر 

گردد، با توجه به جرائم مختلف در نقاط مختلف مي هايباشند، كه منجر به پيدايش عنوانمي اجتماعي، فرهنگي

ر متغييرها ها كه در شهر الوند به وفور وجود دارد كه به شكل زيهاي اجتماعي برخي از عنوانگستردگي موضوع آسيب

  انتخاب و شاخص بندي گرديدند:

  

  

  

  

  

  

  
  

گسترش بخش غير رسمي اقتصاد از قبيل �

هاي كاذب و انگلي،دست فروشي،سيگار شغل

 فروشي و غيره

افزايش نيروي انساني بخش خدمات و كمتر از �

 در موازنه با بخش كشاورزيآن صنعت 

كاهش توليدات كشاورزي و در نتيجه �

 وابستگي به كشورهاي ديگر

هاي كشاورزي در باير شدن بسياري از زمين�

روستاها با توجه به پيري جمعيت و مهاجرت 

 جوانان

افزايش در آمد جوانان مهاجر و اعالم �

ها و فرار از شغل طاقت فرساي رضامندي آن

 كشاورزي

قتصادي كمتر مهاجران روستايي با كارايي ا�

 توجه به كمبود ميزان تحصيالت

 ادامه تحصيالت جوانان روستايي�

ايجاد تعارض و تفاوت فرهنگي در �

جوانان روستايي هنگام 

تحصيل،خدمت سربازي و ... در 

 شهر

كمبود  بيگانگي فرهنگي در نتيجه�

 اعتماد به نفس و خود كم بيني

ي بهبود وضعيت سواد و سطح علم�

ها با داشتن امكانات و آگاهي آن

 آموزشي

 بهبود اوقات فراغت�

انتقال وظايف تربيتي از طريق �

 جامعه و تضعيف نقش پدر و مادر

 تنوع طلبي�

 هويت طلبي�

 عدم پايبندي به تعهدات شهروندي�

آزادي عمل با توجه به عدم نظارت �

 والدين (كاهش اقتدار والدين)

(وضعيت سهولت و آسايش در زندگي �

بهداشتي،بهبود عادات غذايي،اوقات 

 فراغت و غيره)

 هاي اجتماعيگسترش ناهنجاري�

هاي ازدواجي  تفاوت فرهنگي و مقوله�

 ناموفق

 كاهش امكان ازدواج دختران روستا�
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  مهاجرت

  

  پيامدها

  

  

  هاي اجتماعيآسيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اجتماعي آنمهاجرت، پيامدها و آسيب -2نمودار شماره 
  

  يافته هاي پژوهش

تواند پيش بيني جمعيت آينده شهر را شناخت دليل مهاجرت در شهري ميت.هاستعادلمهاجرت پاسخي به عدم 

برابر افزايش يافته  19شهر الوند در مدت چهل سال گذشته  سازد.جمعيترهاي موجود استوامنطبق بر واقعيت

د(سالنامه آماري دهنجمعيت شهر الوند را مهاجرين از نقاط ديگر (داخل و خارج استان) تشكيل مي %70است.حداقل 

هاي در سال را هاي اخير روند مهاجرتشهر و روستا در سال ). مروري بركاهش و افزايش جمعيت1385استان قزوين،

  گذارد:اخير كشور و استان قزوين و شهر الوند به نمايش مي

  

 سرقت طالق

موادمخد

 ر

الزام به  -

 تمكين

 مطالبه مهريه -

 مطالبه -

 نفقه

 متاركه -

 خرابكار -

 خانوادگي -

 شرب خمر -

قومي و طايفه  -

 اي

 اماكن دولتي -

 منازل -

 هامغازه -

 مراكز صنعتي و -

 تجاري

 

 هرويين -

 مرفين -

 ترياك -

 حشيش -

آسيب هاي 

اجتماعي در 

 شهر الوند

و  بضر

 جرح



 1، شماره 1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                   

455 

 

  )1385اري سال مركز آمار ايران، سر شم (. نسبت تغييرات جمعيت روستايي و شهري به كل جمعيت كشوري 1جدول
  درصد روستايي  جمعيت روستايي  درصد شهرنشين  جمعيت شهري  كل جمعيت  سال

1335  18955  5954  4/31  13001  6/68  

1355  33708  15855  47  17853  53  

1370  55837  31838  57  23999  43  

1385  72250  49640  7/68  22610  3/31  

رو به كاهش بوده و درصد  همچنان در صد روستا نشينان در كشورشود كه استنباط مي1شماره  جدول از تحليل

درصدي جمعيت روستاييان و افزوده شدن اين ميزان به  12باشد.كاهش نزديك به با افزايش مواجه مي شهرنشينان

 ، نشان از عدم سرمايه گذاري در روستاها (زير بنايي،اشتغال و...)1385تا سال  1370درصد جمعيت شهري از سال 

بوده و بر عكس سرمايه گذاري در شهرها حتي به صورت اجباري افزايش جمعيت شهري و الزام دولت در جهت 

باشد،به اين گونه برنامه ريزي در اسكان رسمي و غير رسمي، خود عاملي مهم در افزايش مهاجرت روستا شهري مي

ه گذاري در روستاها با توجه به جمعيت كم كه با افزايش امكانات در شهرها عامل جذبي براي جمعيت و عدم سرماي

 آيد.يك عامل دفع به حساب مي

    

  

  

  

  

  

  

بوئين زهرا  در سال با انتزاع شهرستان قزوين از استان تهران و شهرستان تاكستان از استان زنجان و تشكيل شهرستان 

مي بينيد ،رشد جمعيت در دهه هاي اخير افزايش يافته  2،استان قزوين ايجاد گرديد.همانطور كه درجدول شماره1376

برابر شده است و پيش بيني مي شود در صورت  3است .به طوري كه طي چهل سال گذشته ،جمعيت استان حدود 

استمرار روند نرخ رشد كنوني (بيش از يك درصد) در كمتر از سي سال آينده جمعيت استان دو برابر شود و از مرز 

  )1390،54فر بگذرد.(جغرافياي استان قزوين، دو ميليون ن

، عالوه بر باال بودن نرخ زاد و ولد ، به علت مهاجرت  1365تا  1355جهش شديد در رشد جمعيت استان طي دهه ي 

گسترده ي جمعيت از استان هاي هم جوار بوده است.دليل عمده ي اين مهاجرت ها انجام اصالحات ارضي و شروع 

عمران دشت قزوين و ايجاد مراكز صنعتي و قرارگيري در شاهراه ارتباطي تهران با استان هاي  فعاليت هاي سازمان

  همجوار مثل گيالن ، زنجان ، همدان و مركزي  و استان هاي غرب بو شمال غرب به پايتخت بوده است.

جمعيت و كاهش همگام با اتخاذ سياست هاي جمعيتي و هم چنين آگاهي مردم از پيامد هاي افزايش بي رويه 

درصد در دهه ي  94/1به 13 55 – 1365درصد در دهه ي  06/4مهاجرت ، نرخ رشد ساالنه جمعيت استان از 

  كاهش يافته است.در سرشماري هاي بعدي نيز اين كاهش درصد نرخ رشد ادامه داشته است.1365  -1375

حاشيه نشين در اطراف شهر ها (مانند هادي افزايش جمعيت در استان قزوين  و رشد شهرگرايي و پديد آمدن مناطق 

 –آباد و آبگيلك در شهر قزوين)، تبديل روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ به شهر (الوند و اقباليه ) و پيدايش روستا 

  شهرها (نصرت آباد ،كمال آباد و ...) از آثار و نتايج منفي مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهاست.

 مبادرت به مهاجرت و

 پيامدها

 اميد اندك براي تحقق

 آرزوها درمقصد

 صت محدود در مبدأفر
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) مي باشد كه با داشتن جمعيتي بالغ بر 1390پرجمعيت استان قزوين طبق آخرين سرشماري ( شهر الوند دومين شهر

و مقايسه ي 1نفر يكي از شهر هاي مهاجر پذير در دهه هاي گذشته مي باشد .با توجه به جدول شماره.  88700

حال باال آمدن مي باشد  جمعيت پنج شهر بزرگ استان متوجه مي شويم كه اين شهر همچنان از نظر رتبه جمعيتي در

بر جمعيت ان افزوده شده است كه نشان دهنده   85 – 90درصد ) در فاصله ي سرشماري 6/5نفر ( 19000و بالغ بر 

  درصد) دارا مي باشد. 1/3درصد)  و كشوري( 1ي نرخ رشد ساالنه باالتر از متوسط استاني (

  )1390استان قزوين مركز مهندسي اطالعات،  سالنامه آماري(شهر بزرگ استان قزوين آمار جمعيتي پنج -2جدول شماره

نيازهاي اقتصادي ،زير بنايي،  آموزشي شهري كه با اين سرعت در حال جذب مهاجر  مي باشد بايد بتواند  به تمامي 

، فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي و ... پاسخ گو بوده و مديران توانمندي را در توسعه ي شهري در جهت جلوگيري از 

  بروز مشكالت عديده اي كه مي تواند گريبانگير يك شهر و حتي مركز استان شود ، مي طلبد .

ه هاي  اماكن و مراكز ورزشي و فرهنگي و رفاهي و... متوجه مي شويم كه با نگاهي اجمالي به برخي از آمار و سران

اين امكانات و تجهيزات شهري در راستاي كيفيت بخشي به رفاه و فرهنگ  ساكنان شهر  رشد قابل توجهي نداشته 

  و زمينه ساز مشكالت فراواني در تمامي ابعاد زندگي ساكنان شهر گرديده است .

به طور مثال شهري با اين تعداد شهروند يك سالن سينما ، استاديوم ورزشي ، هتل ندارد  3ره با توجه به جدول شما

كه بتواند از ساكنان و مهاجرين كه به دنبال زندگي سعادتمندانه ،ديار خويش را ترك نموده و راهي شهر و ديار غربت 

ف كشور راهي شهري مي شوند با فرهنگ ها شده اند ، را در خود بپذيرد.مهاجرين كه از استان ها و شهر هاي مختل

  و سطح تحصيالت متفاوتي مي باشند كه هميشه براي شهر هاي مهاجر پذير مشكالت فراواني را ايجاد كرده اند . 

  

  

  

  سال         

  شهر

1355  1365  1375  1385  1390  

  قزوين      

  

139258  248591  291117  355338  381598  

  الوند      

  

4505  39938  60758  69343  88711  

  تاكستان     

  

20031  38521  54200  74257  77907  

  اقباليه     

  

2179  9933  31469  49246  55498  

  آبيك      

  

2568  17074  33551  47487  55779  

  كل استان     

  

536587  798898  968252  1143200  1201565  

  

  متوسط رشد ساالنه

06/4  94/1  67/1  1  -  
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  . نمونه ا ي از تعداد اماكن و مراكز خدماتي رفاهي و فرهنگي شهر الوند (نگارنده)3جدول شماره
  فرهنگي و هنري                          

  

  ورزشي                   رفاهي و  تفريحي                       

كانون پرورش          

  فكري

كتابخانه 

  عمومي

اقامتگاه هاي   سالن نمايش

  عمومي(هتل)

استاديوم   سالن ورزشي  سينما  پارك

  يازمين چمن

  ندارد      4           ندارد         16           ندارد        2           2           2        

  

در كشور نمونه هاي فراواني از شهرهاي مهاجرپذر وجود دارد كه به علت عدم وجود تطابق فرهنگي بين ساكنان آن 

لت اين عدم هماهنگ هيچگاه نتوانسته اند خود را با شرايط جديدي كه براي خود ايجاد كرده اند وفق دهند و به ع

  سازي خويش با محيط و ساكنان هميشه در نزاع با ديگران بوده اند .

آسيب هاي اجتماعي بوجود آمده در كالن شهر ها ، بخصوص در جايي كه ساكنان غير بومي دارند به شدت در حال 

باشد. شهر الوند نمونه بارزي از افزايش بوده و نسبت آن به شهرهاي كوچك يا داراي ساكنان بومي بسيار زياد مي 

شهر با  اكثريت ساكنان غير بومي كه از چند استان كشور از قبيل زنجان ،گيالن، آذربايجان، كردستان و... با فرهنگ 

هاي متفاوت در آن اجتماع نموده اند . جهت همسان سازي فرهنگ ، عقايد و ديدگاه ها  بايد سرانه هاي  تفريحي ، 

فاهي و ..... متناسب با افزايش جمعيت باشد تا بتواند با بستر سازي مناسب جهت پرورش باورها و ورزسي ، مراكز ر

  عقايدپاك ،سعادت و تعالي را براي بشر به ارمغان آورد.

شهري بوده كه در جدول زير تعداد  -روستا رشد غير متعارف جمعيت شهر الوند نيز بيشتردر راستاي مهاجرت

  :باشدهاي سرشماري قابل مشاهده ميالجمعيت شهر الوند در س

  )1390استان قزوين مركز مهندسي اطالعات،  سالنامه آماريدر شهر الوند( ها.تفكيك جمعيت براساس سال4جدول

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال

  88711  69343  60758  39938  4505  726  جمعيت

  

پنج سال) نشان از رشد روز افزون و مهاجر پذيري بسيار باالي (در طول 1390درصدي در سال  18افزايش بيش از

ها به باشد كه بيشتر مهاجرتباشد كه اين خود دليلي بر اين مدعا ميشهر الوند با توجه به شهرك صنعتي البرز مي

در طرح  بر اساس نرخ رشد ساالنه جمعيت شهر الوند موجودگيرد.خاطر اشتغال و كاريابي با درآمد بهتر انجام مي

شويم كه باالترين نرخ رشد ساالنه ) متوجه مي5و افزودن نرخ رشد ساالنه بعد از آن (جدول شماره  1380هادي سال 

  باشد.بوده كه با افزايش درصد شهرنشينان در كشور مطابق مي 1365-1355مربوط به دهه 

  )1380شارمند،مهندسين مشاور (1385تا 1335از تغيير جمعيتي شهر الوند  .5جدول

  1385  1375  1370  1365  1355  1345  1335  سال

  69343  60758  54557  39938  4505  725  595  جمعيت

  2/5  42/1  81/2  44/6  93/24  04/20  2  متوسط رشد ساالنه

از دادگستري (دادگاه عمومي و  1390و  1385هاي اجتماعي شهر الوند در سال اطالعات آسيب و آمار به با توجه

باشد در مجموع ها نيز ميآن هايكه آمار متغييرها جمع آمار شاخص 4 شماره دادسرا) الزم به ذكر است كه در جدول



 جعفرلو                   

 

458 

 

 رابطه 1390-1385درصدي در پنج ساله  18ها با توجه به رشد جمعيت محاسبه گرديده است و از درصد گيري آن

  ها از طريق آزمون همبستگي محاسبه گرديد.آن

  (نگارنده) هاآن هاي اجتماعي و درصدهاي محاسبه شدهآمارآسيب .6جدول

  متغييرها

  

  درصد  هاي محاسبهسال

1385  1390  

  57/2  392  384  ضرب و جرح

  92/7  186  202  سرقت

  3/91  926  484  طالق

  5/37  240/11  250/8  مواد مخدر (كيلوگرم)

هاي باشد و اين آمار مالكي جهت تخمين آسيبشده ميهاي تشكيل آمار موجود در دادگستري بر اساس پرونده

باشد كه شايد نتوان تنها به اين آمار به شكل دقيق آن استناد نموده، بلكه دليلي است بر ارائه راهكار با اجتماعي مي

ور صد توجه به مقايسه اين متغيير ها در شهر مورد مطالعه است.دليل ديگري كه شايد نتوان به آمار دادگستري به ط

باشد در در صد استناد نمود اين است كه آمار بعضي از موارد مثل اعتياد و مواد مخدر بر اساس دستگير شدگان مي

شوند كه حالي كه موارد زيادي وجود دارد كه قابل شناسايي نبوده و يا بعد از دستگيري بنا به داليل مختلف آزاد مي

تيجه آمار ثبت گرديده در دادگستري بسيار كمتر از آمار واقعي موجود در گردد، در نپرونده اي براي آنها تشكيل نمي

  باشد.جامعه مي

  اهفرضيه تجزيه و تحليل

 آزمون فرضيات 

 هاي اجتماعي وجود دارد؟:آيا رابطه معنا داري بين افزايش جمعيت در شهر الوند و افزايش آسيبفرضيه اول •

:هاي اجتماعي رابطه وجود نداردافزايش آسيببينافزايش جمعيت در شهر الوند و    آنگاه اگر فرض كنيم كه  �0

�0α � �_��	
 
  شود.اين فرضيه رد مي

:رابطه وجود دارد هاي اجتماعيبين افزايش جمعيت در شهر الوند و افزايش آسيب �1    

  هاي اجتماعيآزمون همبستگي جمعيت و آسيب  7شماره  با توجه به جدول

  براساس معادله زير چون

0.05 � 0.007 
  شود.اين فرضيه تاييد و اثبات مي
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  (نگارنده)هاي اجتماعي.آزمون همبستگي جمعيت و آسيب7جدول

 آسيب هاي اجتماعي جمعيت متغييرها

135/0 1 همبستگي پيرسون جمعيت ** 

Sig. (2-tailed)  007/0  

N 393 392 

135/0 همبستگي پيرسون آسيب هاي اجتماعي ** 1 

Sig. (2-tailed) 007/0   

N 392 395 

قابل توجه است 01/0**همبستگي در سطح   

 

  

  هاي اجتماعي رابطه وجود دارد.يعني بين افزايش جمعيت در شهر الوند و افزايش آسيب

به يك  هاي انتخاب شده در اين پژوهش با توجه به متغير مستقلشاخصآيا ميزان معنا داري فرضيه دوم:  •

 آوريم.مي دست ميزان بوده،و آيا رابطه مستقيم است يا معكوس؟با استفاده از آزمون مربوطه جدول زير را به

  )نگارنده(ضريب همبستگي بين متغييرهاي تحقيق و افزايش جمعيت .8جدول

 مواد مخدر طالق سرقت ضرب و جرح جمعيت متغييرها

129/0 1 همبستگي پيرسون جمعيت * 155/0 ** 132/0 ** 029/0  

Sig. (2-tailed)  010/0  002/0  009/0  569/0  

N 393 393 393 392 393 

129/0 همبستگي پيرسون ضرب و جرح * 1 714/0 ** 687/0 ** 466/0 ** 

Sig. (2-tailed) 010/0   000/0  000/0  000/0  

N 393 396 396 395 396 

155/0 همبستگي پيرسون سرقت ** 714/0 ** 1 758/0 ** 536/0 ** 

Sig. (2-tailed) 002/0  000/0   000/0  000/0  

N 393 396 396 395 396 

132/0 همبستگي پيرسون طالق ** 687/0 ** 758/0 ** 1 529/0 ** 

Sig. (2-tailed) 009/0  000/0  000/0   000/0  

N 395 395 395 395 395 

029/0 همبستگي پيرسون مواد مخدر  466/0 ** 536/0 ** 529/0 ** 1 

Sig. (2-tailed) 569/0  000/0  000/0  000/0   

N 393 396 396 395 396 

قابل توجه است 05/0*همبستگي در سطح   

قابل توجه است 01/0**همبستگي در سطح   

 

0.05جرح رابطه معني داري وجود دارد؛ زيراشودكه بين جمعيت و ضرب و طبق جدول باال مشاهده مي � و  0.01

  باشد؛ يعني رابطه مستقيم بين اين دو وجود دارد.مي 0,129ميزان همبستگي بين اين دو متغير 
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0.05بين جمعيت و سرقت رابطه معني داري وجود دارد؛ زيرا �  0,155و ميزان همبستگي بين اين دو متغير  0.002

  باشد يعني رابطه مستقيم بين اين دو وجود دارد.مي

0.05بين جمعيت و طالق رابطه معني داري وجود دارد؛ زيرا �  0,132و ميزان همبستگي بين اين دو متغير  0.009

  باشد يعني رابطه مستقيم بين اين دو وجود دارد.مي

.0رابطه معني داري وجود ندارد؛زيرا بين جمعيت و مواد مخدر  569 � و ميزان همبستگي بين اين دو متغير  0.05

  باشد يعني رابطه مستقيم بين اين دو وجود دارد.مي 0,029

هاي اجتماعي رابطه اي شود به راحتي بيان نمود كه افزايش جمعيت و افزايش آسيبهاي موجود،ميبا توجه به رابطه

هاي اجتماعي نيز افزايش آسيبزايش جمعيت در فرآيند مهاجرت و نرخ رشد طبيعي جمعيت،مستقيم دارد،يعني با اف

  كند.پيدا مي

دهد در حالي كه در جامعه شاهد افزايش از موارد انتخاب شده تنها مواد مخدرنسبت به سال پايه كاهش نشان مي

هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين در سياست هاي قبل با توجه به شرايطباشيم شايد بتوان گفت كه در سالاعتياد مي

شد بحث اعتياد و مواد مخدر بود ولي متاسفانه در اجرايي حكومت يكي از موارد مهمي كه به شدت پيگيري مي

گردد،لذا هاي اخير مورد غفلت واقع شده و به طور بسيار عادي با اين معضل از طرف مردم و دولت برخورد مينزما

ود چنين نتيجه گرفت كه عدم جديت نيروي انتظامي و دولت در امر اعتياد و مواد مخدر باعث عدم شاز اين بحث مي

هاي فراواني بر جامعه و هم هاي اين چنيني و عادي كردن اين مشكل بزرگ كه خود باعث ازديادآسيبتشكيل پرونده

  شود شده است.بر خود فرد مي

توان براي داليل متعددي را مي دهد كهرا نسبت به سال پايه نشان مي از ميان متغييرهاطالق بيشترين درصد افزايش

  باشد.ها در جامعه و شهر الوند ميخانواده هايافزايش طالق بر شمرد.افزايش طالق نشان از سست شدن بنيان

  نتيجه گيري

هاي اجتماعي هاو آسيببه زعم جامعه شناسان زماني كه جمعيت شهري رو به فزوني حركت كند،وقوع انواع نابهنجاري

ها خواهيم بود (محسني، ها و توسعه ناهمگون شاهد افزايش آسيبنيز پديدار و در صورت نامتوازن بودن زير ساخت

1388 :31.(  

دانند ولي بر همه عيان است كه شهرنشيني شتابان هاي توسعه مياگر چه بسياري رشد شهرنشيني را يكي از شاخص

هاي اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و فضايي همراه است.امروزهتوسعه شتابان شهرنشيني در ايران پيامدهاي ناهنجاريبا 

هاي شهري يكي از اين هاو جرائم اجتماعي در حوزهمختلفي را به بار آورده است.رشدناهنجاري

هاي خدماتي،افزايش نرخ هاي فرهنگي و نارساييهاي روستايي،حاشيه نشيني،ناهمگونيپيامدهاست.مهاجرت

هاي اجتماعي شهرنشيني شتابان است.عملكرد تشكيالت قضايي ها و آسيبطالق،ضرب و جرح و...برخي از خصيصه

هاي اجتماعي بيشتر كيفر دهنده است،به جاي اين كه ريشه يابي نموده و با جرم مبارزه كشور نيز در برخورد با آسيب

  تواند برخوردي علمي و ريشه اي با موضوع باشد.ه نميباشد كنمايد با مجرم در تقابل مي

شهر الوند در مجاورت شهرك صنعتي البرز به دليل جاذبه اشتغال در صنعت يكي از شهرهاي مهاجر پذيري است كه 

ها در شهرنشيني قبل از شهرسازي در آن گسترش پيدا كرده است.در حال حاضر بارگذاري بحراني جمعيت و فعاليت
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هاي شديدي در سازمان فضايي شهر همراه شده و رابطه معقول با تنگناهاي محيطي و مديريتي با ناموزونيشهرهايي 

دهد كه بيشترين و ناموزون ميان عناصر تشكيل دهنده فضا و روابط اجتماعي را بر هم زده است. نتايج نشان مي

هاي زنجان،آذربايجان شرقي و غربي،كردستان جمعيت شهر الوند را مهاجرين روستاهاي پيرامون قزوين و مردم استان

ها در ايجاد تشابهات باشد كه رسانهدهند كه نشان دهنده تنوع قومي و نژادي در شهر الوند ميو گيالن تشكيل مي

فرهنگي موفق عمل نموده و اختالفات قومي و قبيله اي در ميان مردم شهر الوند كمتر ديده شده و بنا به اظهارات 

  ها بيشتر بوده است.ها احساس صميميت در بين آندر مصاحبه با آن خود مردم

دهد كه بيشتر مهاجرت به اين شهر به دليل اشتغال بوده است و از ميزان همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان مي

افزايش  اند كه اين دليلي بر ايجاد عدم تفاهم با خانواده و اجتماع بوده و باعثتحصيالت پاييني برخوردار بوده

  گردد.هاي اجتماعي ميناهنجاري

هاي شهري داراي هم پيوندهاي عميقي با هم هستند كه هاي مختلف موجود در حوزهآسيب تواناز نتايج ديگر مي

هاي لزوم برخورد سيستمي با مسائل شهري به ويژه با مقوله آسيب شناسي شهري مستلزم آن است كه مجموعه آسيب

توان مسائل غير هابر هم را مورد توجه قرار داد.نميي جامعه شهري و تأثير پذيري متقابل آناجتماعي و غير اجتماع

هاي اجتماعي را ناديده گرفت؛ در حالي انتظار از شهرنشينان رفتاري معقول و متناسب باشد.پس مطالعات آسيب

اهد بود.براي مثال بيكاري يك اجتماعي به شكل جدا از مسائل ديگر اقتصادي،سياسي،فرهنگي رفتن به بيراهه خو

  كند.باشد كه زمينه مناسبي را براي بروز ناهنجاري در جامعه ايجاد ميآسيب اقتصادي مي
  

  پيشنهادها

هاي اجتماعي در شهر الوند و شهرهاي مشابه پيشنهادات با توجه به يافته هاي پژوهش انجام شده، جهت كاهش آسيب

  گردد:زير ارائه مي

  ا شامل:هتعديل مهاجرت -1

  هاي زير بنايي و خدمات رفاهي؛ها و افزايش سرمايه گذاريافزايش اشتغال در روستاها و شهرستان �

 به درون شهرها از طريق سياستگذاري هاي كالن و مكانيزم هاي موجود در شهرداري. تحديد مهاجرت افراد �

روستاها،اگر بنا به ايجاد اشتغالي در شهرها باشد لزوماً در عدم افزايش نامتعادل امكانات شهرها در مقايسه با  -2

  مناطق مختلف هم بايد اشتغال زايي صورت گيرد.

  هاي فرهنگي و اجتماعي در نهادينه ساختن برخي الگوهاي فرهنگي در بين شهرنشينانافزايش نقش كانون -3

 هاي خانواده از طريق:تقويت بنيان -4

ها نياز به تشابه هاي مختلف ازدواجدر بين جوانان (با توجه به قوميت هاي رايگان قبل از ازدواجمشاوره �

  سازي فرهنگي دارد)؛

  ها و بهبود شرايط رفاهي و مسكن؛ها در امر اشتغال خانوادهسرمايه گذاري دولت �

باري ايجاد مراكز روانشناسي و مشاوره رايگان در امر تربيت فرزندان كه براي هر پدر و مادر آورنده فرزند اج �

  گردد.
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هاي الزم براي زندگي در كتب درسي و مراكز همسو سازي مشكالت اجتماعي در شهرها و آموزش مهارت -5

  آموزشي (پيوند اجتماعي و آموزشي).

  با استناد به جمله پيشگيري بهتر از درمان: -6

كند ا پرش ميهها بيشتر در امر اصالح شرايط ايجاد جرم تالش نمايند و موانعي كه مجرم از روي آندولت �

  تا مجرم شود را بر طرف نمايند؛

هاي اجتماعي ها و تحقيقات انجام شده در رابطه با آسيبمراكز انتظامي و قضايي ارتباط بيشتري با پژوهش �

هاي مرتبط داشته باشند تا بهتر بتوانند داليل انجام كار مجرمين را تشخيص دهندو در راستاي برگرداندن به و رشته

  ها به نپرداخته بلكه مشكالت را ريشه اي درمان نمايند.نموده و با آنزندگي كمك 

 هاي الزم در جهت كنترل فرزندان بصورت ذيل:ها با مجهز شدن به علوم وآموزشافزودن قدرت خانواده -7

هاي اكشن،سكسي،مغايرت داشتن با فرهنگ ايراني و اسالمي و... كه باعث تغيير دنياي مجازي از قبيل فيلم �

  ار در فرد شده و فردي با شخصيت متناقض در جامعه حاضرخواهد شد؛رفت

  كند.ها در بيرون از خانه در آنجا حضور پيدا ميها و مراكزي كه فرزند آنمكان �

هاي روانشناسي و مباحث اجتماعي و زندگي شهروندي در ميان ايجاد چارچوب قانوني در برگزاري دوره -8

  جوانان و بزرگ ساالن.

  ساخت فضاي شهري مناسب كه وقوع جرم در آن به سختي انجام گيرد.ايجاد و  -9

هاي مردم در ابعاد ايجاد كانوني دولتي از متخصصان علوم مختلف در جهت سنجش خواسته -10

هاي اكثريت اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و سياسي و تالش براي برآورده ساختن يا ايجاد زمينه اي براي تحقق خواسته

  مردم.

هاي اجتماعي خواهد شد،در غير شهرسازي بر شهر نشيني خود باعث كاهش وقوع آسيبمقدم كردن  -11

هاي مسكوني در كنار آن باعث تراكم جمعيت اينصورت افزايش جمعيت در بازه زماني كوتاه و عدم رشد ساختمان

هاي جرم وجنايت دهدر يك نقطه مكاني با شرايط حاشيه نشيني و آلونك نشيني خواهد بود و اين يكي از افزايش دهن

  .خواهد بود
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