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  چكيده

روي بشر قرارداده شده است، مسايل از آنجايي كه امكانات و اميدهاي فراوان در عصر جديد پيش

ن عصر نيز متفاوت خواهد بود. امروزه بيشتر جمعيت كشورها، ازجمله كشور ما، در اجتماعي اي

هاي متنوع، آسيب كنند. اين جمعيت شهرنشين با مسايل وشهرها و كالن شهرها زندگي مي

- مسايل و آسيب ،توان گفتگسترده و گاه آزاردهنده و دايمي روبه رو هستند. به طوري كه مي

شهرها ظهور و بروز پيدا كرده است. شهرتهران نيز به عنوان كالنشهري  هاي اجتماعي معاصر در

اينگونه مطرح است كه وضعيت  قيسوال تحقبزرگ بالطبع با چنين مسائلي روبرو است. از اينرو 

براي جمع آوري  تهران چگونه است؟ مختلفدرمناطق  زاجرم يهابيآس ييپراكنش فضا

 ترسيم و جهت زا استفاده شده استهاي جرمسائل آسيباطالعات از مراكز مختلف مرتبط با م

 ابزار نوار و Arc mapافزار نرم ،Arc gis افزاري نرم مجموعه از مربوطه هاينقشه

simbology ها در نسبت پراكنش اين آسيب ،هاي تحقيق نشان داد. يافتهاست شده استفاده

زا در هاي جرمت، پراكنش آسيبنسبت به ساير مناطق بيشتر اس ،مناطق پايين شهري تهران

 تراكميابد، كند و به سمت مناطق جنوب شهر افزايش ميتهران از الگوي خاصي تبعيت مي

 شهر شمالي مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق در كلي طور به اجتماعي هايآسيب

  .دارند بسياركمتري اجتماعي هايآسيب

 ترتيب مناطق شهر، به گانه 22 مناطق بين در ،دهدمي نشان هاآنطوركه يافته 

 2 و 1 مناطق و اجتماعي هايآسيب بيشترين 4،5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15

  .اندداشته را اجتماعي هاي آسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3 و

  

 ،زاجرم ياهبيآس ،ياجتماع هايآسيب ،ييپراكنش فضاشناسي، جمعيت :كليديواژگان 

   شهرتهران.
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  نكارشناس ارشد مخاطرات محيطي، گرايش انساني، دانشگاه تهرا-2



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٠٤

 

  

  مقدمه

زندگي انسانها همواره با تنگناها، دشواريها و مسائل متعدد عجين شده است. جوامع از ديرباز با  

اند، اما بي گمان مسائل اجتماعي در اشكال گوناگوني از مسايل طبيعي و اجتماعي مواجه بوده

جديد امكاناتي نو و اميدهاي فراواني  اند. عصركيفيتي متفاوت و ابعادي تازه يافته ،عصر جديد

اي را هم خلق كرد. يكي از سابقههاي بيپيش روي بشر قرارداد و همزمان بيم و هراس دشواري

وجوه غالب جهان، شهر نشيني است. با رونق گرفتن زندگي شهري و سرريز بيش از پيش 

صادي را به وجود آورد، كه اي از مناسبات اجتماعي و مراودات اقتجمعيت به شهرها، نوع تازه

آورد كه پيش از اين سابقه نداشت. مهاجرت گسترده و تمركز جمعيت، پديده كالنشهر را پي

پاي شهروندان قرارداد. امروزه بيشتر جمعيت اي را پيشهاي اجتماعي گستردهمسايل و آسيب

عيت شهرنشين با كنند. اين جمكشورها، ازجمله كشور ما، در شهرها و كالن شهرها زندگي مي

-ي متنوع، گسترده و گاه آزاردهنده و دايمي روبه رو هستند. به طوري كه ميهامسائل وآسيب

هاي اجتماعي معاصر در شهرها ظهور و بروز پيدا كرده است. در عين مسائل و آسيب ،توان گفت

اعي و حال شهرهاي بزرگ ازنظر گروههاي قومي و حتي زباني مستقر در آنها، پايگاه اجتم

نسبت جمعيت بومي و مهاجر ساكن اين شهرها، بافت ناهمگوني دارد.  اقتصادي ساكنانشان، و

هاي اجتماعي در محالت و نواحي و مناطق شهري متفاوت درنتيجه نوع و ميزان مسائل و آسيب

مديريت شهري  ،ها الزم استريزي در جهت كنترل و كاهش آسيباست. از اينرو براي برنامه

هاي هاي اجتماعي هر محله داشته باشد، تا بتواند برنامهت دقيقي از ويژگيهاي آسيباطالعا

). محلّه 1389تري را نسبت به مسايل آن محله طراحي و اجرا كند(سراج زاده و همكاران، واقعي

بندي شهري در نظر گرفت كه روابط اجتماعي در آن از  ترين واحد تقسيم توان كوچك را مي

كند؛ روابطي كه هستة  ميل پيدا مي ،نوي، به روابط چهره به چهره و نخستينسطح روابط ثا

  اصلي آن اعتماد متقابل به يكديگر است. 

اعتماد، به عنوان يكي از ابعاد و عناصر سرماية اجتماعي، نيازمند شرايط و بسترهاي متفاوت است 

كاهش اعتماد و در نتيجه، كاهش تا بتواند غنا يابد و ارتقا پيدا كند. فقدان شرايط مناسب موجب 

اعتمادي و  (يعني رواج بي اي  شود. وجود چنين وضعيتي در هر محّله روابط اجتماعي مناسب مي

هاي اجتماعي را نيز به همراه دارد. در چنين  اعتمادي)، عدم عالقه و دوري از مشاركت كم

هاي  د، اعضاي خانواده را از آسيبكنن برند و تالش مي ها عمدتاٌ به خانه پناه مي شرايطي خانواده

انجامد؛ چرا كه فقدان  موجود در محّله حفظ كنند. همين وضعيت، به بازتوليد آسيب در محّله مي

روابط اجتماعي سالم در محلّه و يا تضعيف و كاهش آن، زمينه و فضا را براي آسيب اجتماعي و 

هاي  هاي ايجاد و تقويت مشاركت از گام كند. از اين رو، يكي حضور افراد آلوده بيشتر مهيا مي

اي با  اجتماعي، داشتن بستر و زمينة مساعد و سالم براي آن است كه يكي از آنها داشتن محّله

اي كه اقشار گوناگون ساكنان محّله از حضور و آمد و  هاي اجتماعي است؛ به گونه حداقل آسيب

نگي احساس امنيت كنند. براي اين هاي اجتماعي و فره شد در محّله و مشاركت در فعاليت

زا و اماكني كه  هاي اجتماعي در سطح محّله، نقاط آسيب منظور شناسايي مسائل و آسيب
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ها و مسائل،  اي رواج آسيب ها را دارد، و نيز آگاهي از علل محلّه بيشترين شيوع مسائل و آسيب

). 1391(نادري، ل و كاهش آنها استكارهايي براي كنتر گام نخست براي مواجهه با آنها و ارائة راه

تهران ازنظر گانه 22شود كه: وضعيت مناطق بدين منظور سوال تحقيق حاضر اينگونه طرح مي

  زا چگونه است؟اجتماعي جرمهايآسيب

  

  پيشينه تحقيق

با توجه به موضوع پژوهش كه صرفا به رتبه بندي مسايل اجتماعي(زورگيري) در سطح محالت 

اينرو مطالعات ديگر منابع  هاي منابع پژوهشي وجود دارد. از پردازد، محدوديت مي شهر تهران

هاي عنوان، اهداف پژوهش، ساختار تحقيق، مشابهت در محدودة مورد مطالعه و  براساس مشابهت

  غيره با موضوع پژوهش حاضر و اهداف آن صورت گرفت: 

 فرصت ايجاد در آن نقش و حيطم گذاري تاثير به توجه با )1395عباسپور( و زاده : نعمت1

 تئوري. باشد داشته جرم از پيشگيري در مهمي نقش ،تواندمي فيزيكي محيط جرم، ارتكاب

 و معماران فعاليت با ميالدي 70 و 60 دهه در محيطي طراحي طريق از جرم از پيشگيري

 انجل واسجلم و جفري نيومن، اسكار جيكوبز، مانند آمريكايي شناسان جرم و شهري طراحان

 اعتقاد اين بر و است جرم از پيشگيري در مكانيكي هاي رهيافت جزء تئوري اين. گيردمي شكل

 كيفيت بر ،جرم كاهش بر عالوه توانمي ،محيط از موثر برديركا و درست طراحي با كه است

 . افزود نيز زندگي

 و كيفيت پيدايش، چگونگي تحقيق اين در كلي طور به )1394( زنگي و همكاران علي : آبادي،2

 كمك به و گرفته قرار بررسي مورد شهر جغرافياي محدودة در مجرمانه اعمال پراكندگي نحوة

 و جرايم ارتكاب محل مكاني هايداده با اطالعات اين تلفيق و مجرمانه اعمال فضايي نمايش

 خيز، جرم كانونهاي شناسايي امكان او، سكونت محل و مجرم اقتصادي -  اجتماعي هاي شاخص

 اين نهايت، در. شودمي فراهم شهر محدودة در ناهنجاري وقوع احتمالي محلهاي بيني پيش

 و شناسايي. نمايد كمك شهر طحس در جرايم ميزان كاهش بر تواندمي مؤثري شكل به اطالعات

-سريع ،بتواند پليس تا آوردمي فراهم را فرصت اين شهري آلوده و خيز جرم هايمحدوده تحليل

 متهمان دستگيري و تعقيب و جرم كشف به و دهد نشان واكنش بزهكاري به نسبت مؤثر و تر

 گام آنها فعاليت يا زندگي محل و سابقه با يامجرمان مظنونين شناسايي براي يا و كند اقدام

 .بردارد

 محيطي طراحي و ريزيبرنامه طريق از جلوگيري رويكرد )1394همكاران ( و آزيتا : رجبي،3

CPTED رويكرد اين سوم نسل هاي شاخص و گرددمي معرفي مستقلي تئوري عنوان به، 

 به را آن توانمي سوم، نسل شاخص 4 معرفي طريق از. است حوزه اين در رهيافت آخرين بعنوان

 .كاربست به محيطي امنيت برقراري در عملياتي ابزاري عنوان

 كاربري شاخصهاي تأثير تا ،شد شتال پژوهش اين در )1393( و همكاران عليرضا : رحمتي،4

 ها شاخص اين. شود واكاوي و مطالعه تهران شهر در ،شرارت بزه وقوع مكاني الگوي بر زمين
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. افتدمي اتفاق متحرك جمعيت روي بر بيشتر شرارت چراكه ،نبوده تأثيرگذار عوامل تمامي

 كاربري تراكم عامل. اشندبمي الگو اين بيانگر كه شوند بررسي هاييشاخص ،شد تالش بنابراين،

 كه هنگامي.  دهدمي افزايش را شرارت بزه وقوع هايفرصت كه است هايي پهنه نشانگر مسكوني

 ،كندمي پيدا سوق نظميبي سمت به پژوهشگران اغلب ذهن ،آيدمي ميان به آنتروپي از بحث

 آنتروپي ارتباط حسببر ديگر، طرف از. است شانون آنتروپي از متفاوت آنتروپي نوع درصورتيكه

 .گرددمي بررسي عامل دو ارتباط كه است توصيفات فضاي در

 سه بيانگر كيو عاملي تحليل پايه بر پژوهش هاي يافته )1393( همكاران و امين وركي، : اميني5

 پدافند متخصصان نگرش ،نخست ديدگاه. است ايران در شهري پذيريآسيب زمينه در ديدگاه

 كه است محيطي مخاطرات-جغرافيا متخصصان نگرش دوم ديدگاه. حرانب مديريت و غيرعامل

 ريزي برنامه و جغرافيا -شهرسازي نگرش سوم ديدگاه و دارد؛ تأكيد طبيعي عوامل بر بيشتر

 .است شهري

 به سفيد خاك محلة در امنيت ميزان سنجش جهت در )1392(همايون و همكاران : نورائي،6

 سفيد خاك محله در آنها فضايى توزيع و شد پرداخته غيررسمى اسكان ريشه با محله يك عنوان

 افزار نرم از استفاده و ها آسيب گذارى اليه GIS آنها، همپوشانى براى و گرفت قرار بررسى مورد

 آن از نشان شده، انجام ميدانى مطالعه نتايج و هايافته. شد ورزيده مبادرت امن نا نقاط تعيين به

 واجد همچنان محله اين سفيد، خاك محله تشكيل از قرن نيم از بيش گذشت رغم به كه دارد

 به توانمى ،كندمى تاييد را گزاره اين كه نكاتى جمله از .است متعددى اجتماعى هاىآسيب

 خيلى و زياد وجود بر) درصد 67 حدود( محله افراد از بااليى بسيار درصد: نمود اشاره زير موارد

 .دادند گواهى محله در دارويى وابستگى و معتادين زياد

 تورم رشد بيكاري، و فقر( جرم وقوع بر مؤثر اقتصادي عواملاز  )1392( فاطمه جوار، حيدري: 7

 اجتماعي عوامل). مسكن قيمت و هزينه كاذب، مشاغل وجود خانواده، درآمد ميزان گراني، و

 تراكم نسلها، بين ضتعار سواد، سطح ميزان اجتماعي، هاي ناهنجاري( جرم وقوع بر مؤثر

 بهداشتي مراكز امكانات از برخورداري عدم: كالبدي عواملو ). مختلف هاي قوميت وجود جمعيت،

 ،)خريد و تجاري مراكز آموزشي، و فرهنگي مراكز تفريحي، و ورزشي انتظامي، مراكز درماني، و

 نام برده است. شهرستان كرج در

 سازي ايمن در موثر پذيري ريسك هاي موءلفه ) مدلسازي1390( مصطفي دهچشمه، : محمدي8

 طور به )اجتماعي و كالبدي هاي شاخص ويژه به( شهري ايمني هاي شاخص پراكنش ،كرج شهر

 ايمني ضريب عموما ،ايمن كالبدي ساختار با نواحي كه نحوي به. باشند مي يكديگر از متاثر كامل

 پايين، كالبدي ايمني ضريب و كالبدي ارساخت با نواحي و دهد مي نشان خود از بااليي اجتماعي

 اسكان مصوب محالت در ويژه به همبستگي اين. باشد مي دارا پاييني اجتماعي ايمني شاخص

  .دارد بيشتري عينيت شهر قديم بافت و فرسوده هاي بافت محدوده با محالت رسمي، غير
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  مفاهيم و مباني نظري

-كه به طور اختصاصي، اجتماعي محسوب مي لزوما شامل مسايلي نيست ،هاي اجتماعيآسيب

شوند، بلكه اجتماعي شدن هر يك از مسايل اقتصادي، فرهنگي و سياسي نيز مساله اجتماعي 

كنند (مانند بيكاري، شود. مسايل اجتماعي شرايط رنج آوري را در جامعه ايجاد ميشناخته مي

كنند كه از راد اقدام به رفتارهايي ميعدالتي)كه تحت تاثير آن شرايط، افطالق، بي اعتمادي و بي

يابند وگاه با هايي انحرافي و نا بهنجار مياين رفتارها، جلوه .هنجارهاي رايج اجتماعي فاصله دارند

مسائل اجتماعي، ناظر بر وضعيت و شرايطي هستند كه به باور شوند. مغايرت قانوني شناخته مي

كنند،  هاي اجتماعي را مختل مي دگي افراد و گروهبيشتر افراد جامعه، اين شرايط كيفيت زن

هاي فراواني كه اعضاي جامعه به  اندازند و به رغم تالش هاي عام را به خطر مي مهمترين ارزش

هايي  پديده«يابند. مسائل اجتماعي  هاي مشروع خود دست نمي آورند، به آرمانها و هدف عمل مي

هاي كنشي هستند كه در مسير تحوالت اجتماعي بر اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و يا الگو

هاي اجتماعي  يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه ،سر راه توسعه

شوند. اين  آنها مي  ها و كمال مطلوب ارزش گيرند و مانع تحقق اهداف، وتهديدكننده قرار مي

هاي  گرايي (نظير خاص ي به عنوان موانع توسعهها معموالً به وسيله انديشمندان اجتماع پديده

تبعات  آثار و و زيست)هاي محيط هاي توسعه (نظير آلودگي فرهنگي و اجتماعي)، هزينه

   ). 1387(عبداللهي،  گيرند ارزيابي قرار مي و شناسايي ماندگي مورد عقب

زيكي و جمعيتي توان يك واحد اجتماعي و سياسي، يك واحد فعاليتي، فيشهر: شهر را مي

هاي ساخته اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطشهر مجموعه ،دانست. به عبارتي ديگر

). از نظر 4: 1370شده توسط انسان است كه در آن جمعيت ساكن و متمركز شده است (شعيه 

عي، هاي اجتماها، سازمانجامعه شناسي، شهر فقط ساختمان نيست، بلكه مكان انسانها، گروه

  ).  4: 1372باشد (توسلي طبقات، خانواده و غيره مي

مسئله شهري: منظور بررسي مسائل شهري از نگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است.  

دانند كه بسياري را مبتال ساخته و چنين مسئله اجتماعي را وضعيتي مي 2و لنسكي1هورتون

و همكارانش  3جتماعي بدان پرداخت. ويليام سونشود كه بايد در پرتو يك اقدام ااحساس مي

كنند و درخواست حل آن دانند كه بيشتر مردم آن را احساس ميمسئله اجتماعي را موقعيتي مي

-). در واقع مسئله اجتماعي به شرايط اجتماعي اطالق مي19:  1377را دارند (آزاد ارمكي و بهار 

 زيكي داراي پيامدهاي منفي و ناگواري استشود كه براي افراد، جهان اجتماعي و جهان في

)Cuerreri 2005.(   

علمي است كه به مطالعه كژكاركردهاي اجتماعي  ،آسيب شناسي شهري: آسيب شناسي شهري

پردازد. به عبارتي ديگر، مفهوم آسيب ها و مسائل شهري ميهاي شهري، بيماريشهر، بي نظمي

                                                
1-Horton 

2-Lenski 

3-Wiliamson 
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و آسيب شناسي با مسائل سالمتي در محيط شناسي شهري با تمام كژكاركردهاي اجتماعي 

هاي ). آسيب137: 1385(رباني  شهري از لحاظ آلودگي صوتي و فشار رواني ارتباط دارد

كنند و موجبات وارد اجتماعي به آن دسته از نابهنجاريهايي كه حيات اجتماعي را مختل مي

مانند اعتياد، نزاع و درگيري، شود؛ اند، ناميده ميشدن صدمه و آسيب به حيات اجتماعي گرديده

ها و مسائل اجتماعي  به طور كلي درباره آسيبگري، زورگيري و...  گري، روسپيسرقت، تكدي

آسيب شناسي اجتماعي، بي  ،هفت رويكرد نظري وجود دارد. اين هفت رويكرد عبارتند از

رويكرد برساخت  ها، كج رفتاري، انگ زني، رويكرد انتقادي وسازماني اجتماعي، تضاد ارزش

ها، شرايط، گرايي. در ادامه هر يك از اين رويكردهاي نظري را در قالب پنج مقوله تعريف، علت

  كنيم: ها بررسي مي حلپيامدها و راه
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  هاي اجتماعي ): رويكردهاي هفت گانه آسيب1جدول(

  رديف
رويكردهاي 

  نظري

 تعريف
هاي  آسيب

  اجتماعي

علل 
  هاآسيب

  هاحل راه  پيامدها  شرايط
نظريه 
  پردازان

1  

رويكرد 
آسيب 
شناسي 
  اجتماعي

تخلف از 
انتظارات 
  جامعه

ناكامي در 
جامعه 
  پذيري

وقوع  شرايط
ب معطوف سيآ

به افراد و 
  محيط است

افزايش 
هاي نظم  هزينه

  اجتماعي

جنبش اصالح 
آموزش  - نژاد

اخالقيات طبقه 
متوسط به 
 - مشكل آفرينان

اصالح نهادهاي 
  بيمار

چالز 
، هندري
اسميل 

اسميت، روز 
  گرنب

2  
رويكرد بي 
سازماني 
  اجتماعي

عدم توفيق 
  مقرارات

تغييرات 
  اجتماعي

عدم تعادل در 
هاي  بخش

  نظام اجتماعي

 فشار رواني
- در نظام تغيير

اختالل  اجتماعي
- در نظام

- اجتماعي

فروپاشي نظام 
  اجتماعي

تشخيص درست 
و ايجاد تعادل 

كاهش  - مجدد
سرعت تغييرات 

  كلوژيتكنو

چالز كولي، 
دبليو اي 
توماس، 
فلورين 
  زنانيكي

3  
رويكرد تضاد 

  ارزش ها

ناسازگاري 
با 
هاي  ارزش

  جامعه

تضاد 
ها يا  ارزش

  منافع

رقابت و 
برخورد گروه 

  ها

پرهزينه بودن 
از بين  - تضادها

هاي  رفتن ارزش
  مهم

 - معامله - توافق
  زور

ريچارد 
فولر، 
ريچارد 
  مايرز

4  
رويكرد كج 
رفتاري 

  عياجتما

تخلف از 
انتظارات 
بهنجار 
جامعه و 
فاصله 

گرفتن از 
  هنجارها

جامعه 
پذيري نا 
  متناسب

هاي  فرصت
محدود 
- يادگيري

هاي  فرصت
يافته  افزايش

- كجروي
هاي  فرصت

  محدود

پرهزينه بودن 
پيامدهاي 
اجتماعي و 
ايجاد اجتماع 

  نامشروع

جامعه پذيري 
افزايش  - مجدد

هاي  تماس گروه
اوليه مهم با 

اي رفتاري الگوه
  مشروع

ادوين 
سادرلند( 

نظريه پيوند 
افتراقي)، 
رابرت 
مرتون( 
نظريه 
  آنومي)

5  
نگ ارويكرد 
  زني

وضعيتي كه 
در آن 

رفتارهايي  
مسئله دار 
يا انحرافي 
تلقي شده 

  اند

توجه مردم 
عوامل  يا

كنترل 
اجتماعي 
  به موضوع

شرايطي كه در 
نگ اآن امكان 

زدن وجود 
  داشته باشد

د نگ زدن خوا
باعث توليد 

هاي  آسيب
اجتماعي 

  شود مي

 تعريف آسيب
 - پيدا كند تغيير

سود مادي انگ 
  زنان از بين برود

ادوين 
لمرت، 
  هاوارد بكر

6  
رويكرد 
  انتقادي

آسيب 
اجتماعي 
ناشي از 
استثمار 

طبقه كارگر 
  است

جامعه 
سرمايه 
  داري

شدت و سلطه 
تضاد طبقاتي، 
آگاهي طبقه 
كارگر، تغيير 
در اوضاع 

  تصادياق

  فعاليت سياسي  افزايش نرخ جرم

ريچارد 
كوئيني، 
ويليام 

  مبيلسچ

7  

رويكرد بر 
ساخت 
گرايي 
  اجتماعي

هاي  وضعيت
 كه به لحاظ
  فرهنگي،

دردسر،  پر
قابل تغيير 
و نيازمند 
تغيير 
  هستند

هاي  فعاليت
-  تعريف

مسئله 
توسط 
  مردم

فرايند تعامل 
بين شاكيان و 
  پاسخگويان

ابهام بيشتر در 
خت شنا
هاي  آسيب

  اجتماعي

سكوت در ارائه 
  راه حل

سوز، يتك
  اسيكتور

  )226: 1393منبع(رابينگتن و واينبرگ، 
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  هاي اجتماعيالگوهاي نظري پيشگيري از آسيب

آمده است و به مجموعه  ،پيشگيري در لغت به معناي جلوگيري كردن، جلو بستن و مانع سرايت

از فعل و انفعاالت زيان آور محتمل بر فرد به عمل شود كه براي جلوگيري  اقداماتي گفته مي

آيد. در واقع پيشگيري برآورد خطر ارتكاب و انجام اقداماتي براي حذف يا كاهش خطر و ضرر  مي

بلكه عوامل  ،پيشگيري از فرايند مستقل نيست ،جامعه شناسان معتقدند و زيان ناشي از آن است.

(معيدفر،  سطوح داخلي و خارجي در آن دخيلند متعدد اقتصادي اجتماعي فرهنگي سياسي در

1378.(  

  اي يا الگوي محله محور:: نظريه هويت محله1

اي از شكل زندگي جمعي در شهر  است كه در آن پيشگيري از محله گرايي نمونه ،در اين نظريه

از  گردد. از اين منظر محله با استفاده اي ايجاد ميمتكي به مدد هويت محله ،آسيب اجتماعي

تواند با كمك گروهها و  مي ،ظرفيت باالي سرمايه اجتماعي و استعداد ايجاد روابط دروني پايدار

هيرشي از نظريه  موجب پيدايش محيطي امن و بدون آسيب اجتماعي باشد. ،هاي محلي انجمن

 سعي داشته است ،با برشمردن چهار عنصر تعهد، وابستگي، باورها و درگيري ،پردازان اين نظريه

در سطح شهر استفاده كند. اين  ،از اين متغيرها براي افزايش كنترل اجتماعي رفتارهاي نابهنجار

محيطي به  ،كند كه ساكنان آن قادر باشند اي بازسازي مييك محله را به گونه ،فرمول هيرشي

بر  گونههاي اجتماعي داشته باشند. هيرشي پيامدهاي مثبت اين امر را بدين دور از آسيب

تعامل بيشتر افراد ساكن با هم، افزايش امينت و ايمني كودكان، نزديك شدن رابطه  شمرد: مي

پليس و محله، توانايي ساكنين در دستيابي به عملكرد واحد براي رفع مشكالت، حذف فعاليتهاي 

  مجرمانه از محل. 

  هاي مددكاري اجتماعي: : نظريه2

تند از: پيشگيري سطح اول: اطالع رساني و سطوح مختلف پيشگيري در مددكاري اجتماعي عبار

در اين سطح  هدف اين است كه اقدامات اساسي جهت پيشگيري انجام شود به  .آگاه سازي

اي كه با ارايه اطالعات و انجام اقدامات از ورود افراد به سطح دوم براي دريافت خدمات گونه

يشگيري سطح سوم: قادر سازي پو  پيشگيري سطح دوم: ارايه خدمات و مداخلهجلوگيري شود 

  ).1383(موسوي چلك،  .يا بازتواني

  هاي پيشگيري روانشناختي و رفتاري  : رويكرد روانشاختي: نظريه3

هاي  به ابعاد روانشناختي و  وانگيزه ،هاي اجتماعي هاي پيشگيري از آسيب دسته ديگري از نظريه

له ايليارد، النگ و هيوز هستند كه به طور اند. مهمترين نظريه پردازان اين نحرفتاري توجه كرده

هاي اجتماعي را در پيوند با مداخالت رواني و رفتاري مطرح  بحث پيشگيري از آسيب ،مستقيم

  ).1385و سروستاني،  1385(ارونسون،  اندكرده
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  هاي پيشگيري محيطي):  : رويكرد محيطي (نظريه4

و  اجتماعي را مستلزم شناخت، حفظ هاي هاي پيشگيري محيطي، پيشگيري از آسيب نظريه

دانند. اين  هاي اجتماعي مي نگهباني، تغيير و يا طراحي و مديريت محيط جغرافيايي آسيب

، نظريه چيدمان HOT SPOTهاي جرم خيز يا مكان محور : نظريه كانونتئوريها عبارتند از

  CPTEDمحيطيهاي شكسته، نظريه فضاهاي قابل دفاع، نظريه طراحي  فضا، نظريه پنجره

  ).1392(رهيافتهاي نوين پيشگيري، 

  : رويكرد حقوقي(نظريه عدالت سنجشي):5

در اين رويكرد  رويكرد عدالت سنجشي(مديريت ريسك جرم) يكي از رويكردهاي پيشگيري است.

توان ميزان و نرخ آن را در حد  اما مي ،اي عاري از آسيب يا بزه را تصور كردتوان جامعهنمي

 ،ه داشت. يعني ميزان آسيب نبايد از حد اشباع آن در جامعه باالتر رود. در اين رويكردمتعادل نگ

هايي كه در اين احتمال ارتكاب جرم توسط فرد پيش بيني شده و با توجه به اصول و تكنيك

كه بر  ،گيرد فرد در گروه پرريسك، كم ريسك و يا داراي ريسك ميانه قرار مي ،رويكرد وجود دارد

 ،شود. نظريه پردازان اين رويكرد نظري ماتي اعم از كيفري و غيركيفري اتخاذ مييتصم طبق آن

  ).1392(داوودي و اختري،  فيلي و سيمون هستند

  : رويكرد اقتصادي: نظريه توانمند سازي 6

هايي عمدتا معطوف به مسئله فقر و ساير آسيب ،رويكرد اقتصادي در امر پيشگيري اجتماعي

و  اندعمدتا در مقياس ملي مطرح ،شوند. الگوهاي موجود در اين رويكرد اشي مياست كه از آن ن

در امر پيشگيري  ،هاي شهرداري تهران ها و يا مسئوليت از همين رو در حيطه وظايف و ماموريت

  گنجند.از آسيب اجتماعي نمي

  

  داده ها و روش شناسي

انه شهر تهران از منابع زير استفاده گ 22در مناطق  ،زاهاي جرمبراي تحليل مكان محور آسيب

  شده است:

آمارهاي مربوط به  -آمارهاي معاونت رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران ،مطالعه فراتحليل

آمارهاي ، آمارهاي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي

مان خدمات، اطلس كالنشهر تهران، آوري آسيب ديدگان اجتماعي توسط سازهاي جمعگشت

آمار مدد سراهاي فعال سازمان خدمات ، سايت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، 1384

هاي مربوط به سازمان خدمات اجتماعي شهرداري آمار گرمخانه، اجتماعي شهرداري تهران

طرح پژوهشي  ،معاونت رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران، تهران، تعداد افراد تحت پوشش

سايت شهرداري تهران، برآورد ، 1393سالنامه آماري استان تهران، مسائل اجتماعي تهران

سازمان خدمات اجتماعي ، 1389وضعيت زناشويي شهر تهران به تفكيك منطقه در سال 

 22شهرداري تهران، آمار ماهيانه شناسايي و جذب مددجويان جامعه هدف(متكديان) در مناطق 
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ها و آوري دادههاي ميداني مرتبط. بعد از جمعو پژوهش،  94ماهه اول سال 8 ن در گانه تهرا

 Arc mapافزار نرم ،Arc gis افزاري نرم مجموعه از ،مربوطه هاينقشه ترسيم جهتاطالعات، 

-پهنه در مناطق بندي پهنه امكان simbology .است شده استفاده simbology ابزار نوار و

 استخراج ايرتبه هايداده ابتدا ،راستا همين در. كندمي فراهم را زياد تا كم شدت از رنگي هاي

 نقشه همچنين و جداگانه صورت به هاآسيب تمام هاينقشه و شد افزار نرم وارد آمارها از شده

  .شد ترسيم هاآسيب از سنخ هر مشترك

  

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه :1شكل

  

  هاي تحقيقيافته

 )2شكل( در تهران شهر گانه 22 مناطق در اجتماعي هايآسيب پراكنش ر،ضحا العهمط پايه بر

 در كلي طور به اجتماعي هايآسيب تراكم ،شودمي مالحظه كه همانطور. است شده داده نمايش

 كمتري بسيار اجتماعي هايآسيب شهر شمالي مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق

  مناطق ترتيب شهر، به گانه 22 مناطق بين در ،دهدمي نشان اهيافته آنطوركه .دارند

 و2 و1 مناطق و اجتماعي هايآسيب بيشترين 4،5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15

  .  اندداشته را اجتماعي هايآسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3

  



  

  

  

  

  

  

  ١١٣                                                                                                         جمعیت شنا_ آسیب های اجمتاعی (جرم زا)  ...

 

  
  )1396( لي،ض، منبع: افهاي اجتماعي در تهرانپراكنش جغرافيايي آسيب :2شكل

  

  زاهاي جرمآسيب

قابل  زيهستند و در قالب مفهوم جرم ن ييجزا يامدهايآثار و پ يغالبا دارا ،جرم زا يهابيآس

  .رنديگيقرار م هيال نيا ليو... در ذ ادي، اعتيمانند قتل، خودكش ييهابيسآ. مثال فنديتعر

  
  )1396( لي،ضافتهران، منبع: هاي جرم زا در پراكنش جغرافيايي آسيب :3شكل
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نسبت به ساير مناطق بيشتر است و  ،ها در مناطق پايين شهري تهراننسبت پراكنش اين آسيب

 17،18، 12،15، 9، 8گانه شهرداري تهران، مناطق:  22در مناطق  ،همانطور كه از نقشه پيداست

  اند. هاي جرم زا گزارش شدهداراي بيشترين ميزان آسيب 21و 

  هاي جرم زا به صورت تفكيك شدهي پراكنش آسيببررس

  سرقت

هاي بدست آمده از نهادهاي متصدي ترسيم شده، وضعيت هد) كه بر اساس اطالعات و دا4شكل(

  دهد.پراكنش سرقت را در شهر تهران نشان مي

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي سرقت در تهران، منبع: اف :4شكل

  

 داراي بيشترين ميزان سرقت؛ 18و  12مناطق  ،دهدنشان مينقشه پراكندگي ميزان سرقت 

 3و  1راي ميزان كم؛ مناطق اد 22و  19، 20داراي ميزان زياد؛ مناطق  14و  13، 7، 4مناطق 

و بقيه مناطق داراي سطح متوسطي از آسيب اجتماعي سرقت هستند.  راي كمترين ميزان؛اد

 ،شرق تهران دارد و فقط در دو منطقه تهرانبيشتر تمركز به مركز و  ،الگوي پراكنش سرقت

در تهران دارد.  ميزان سرقت خيلي كم گزارش شده كه اين خود نشان از آمار باالي سرقت در

  .كندالگوي كلي پراكنش سرقت در تهران به سمت شرق افزايش پيدا مي ،رابطه با ساير مناطق

  

  



  

  

  

  

  

  

  ١١٥                                                                                                         جمعیت شنا_ آسیب های اجمتاعی (جرم زا)  ...

 

  اعتياد

  دهد.) پراكنش اعتياد را در تهران نشان مي5شكل(

  

  

  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي اعتياد در تهران، منبع: اف: 5شكل

  

ميزان اعتياد نيز در تهران در مناطق پايين شهري بسيار شديد است و به  ،با توجه به نقشه فوق

البته به طور كلي ميزان اعتياد در تهران زياد و قابل  شود.سمت شمال از شدت آن كاسته مي

داراي اعتياد  )6و3( از كل مناطق تهران فقط دو منطقه ،شودكه مشاهده ميهمانطور .توجه است

ميزان  ،اند و در بقيه مناطق) با ميزان اعتياد كم گزارش شده11و 4و 5( خيلي كم و سه منطقه

كه حاكي از گسترده بودن اين معضل در كالنشهر  ،باشداعتياد متوسط زياد و خيلي زياد مي

بيشتر  ،با نوع مواد مخدر مصرفي به صورت كلي مناطق جنوبي تهرانتهران است. در رابطه 

گرايش به مصرف مواد مخدر سنتي دارند و مناطق شمالي بيشتر مصرف كننده مواد مخدر 

  شود. صنعتي هستند. بيشترين ميزان اعتياد در جنوب تهران و به شكل يك كمربند مشاهده مي

  زورگيري

  دهد.ر تهران را نشان مي) پراكنش ميزان زورگيري د6شكل(



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١١٦

 

  

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي زورگيري در تهران، منبع: اف :6شكل

  

، 1داراي بيشترين ميزان و مناطق  17و  12در بررسي ميزان پراكنش زورگيري در تهران مناطق 

 الگوي پراكنش زورگيري ،شودباشند. همانطوركه مشاهده ميداراي كمترين ميزان مي 22و  6، 3

تر از زورگيري گزارش شده با اين تفاوت كه ميزان سرقت شديد ،مشابه پراكنش سرقت است

ميزان اين آسيب بيشتر از ساير نقاط است و در واقع  ،است. به طور كلي در حواشي پايين شهر

بيشترين ميزان زورگيري در  ،اگر تهران را از وسط به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كنيم

باشد. با نگاه به نقشه اعتياد و زورگيري متوجه خواهيم شد كه اكثرا ن تهران ميمناطق پايي

از لحاظ زورگيري نيز آمار بااليي دارند و در واقع اين امر  ،مناطقي كه داراي اعتياد زياد هستند

  ها است.نشان دهنده ارتباط مستقيم بين اين آسيب

    خودكشي

  دهد:تهران نشان مي) پراكنش خودكشي را در مناطق شهر 7شكل(



  

  

  

  

  

  

  ١١٧                                                                                                         جمعیت شنا_ آسیب های اجمتاعی (جرم زا)  ...

 

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي خودكشي در تهران، منبع: اف :7شكل

  

بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده و سپس در قسمت 15منطقه  ،همانطور كه پيداست

مقدار خودكشي نسبت به ساير مناطق زياد گزارش شده و كمترين  9و 21و  22غرب در مناطق 

-توجه مناطق شمال شرقي تهران است. خودكشي از الگوي خاصي تبعيت نميميزان نيز بيشتر م

كند و البته دليل اين امر صرفا پايين بودن آمار خودكشي نيست، بلكه در واقع آمارهاي معتبر و 

هاي صورت قابل قبول در اين زمينه كم و ناقص است و معموال آمار دقيقي از تعداد خودكشي

در  هايي است كه به مرگ منجر شده،باال مربوط به خودكشي گرفته در دست نيست. نقشه

شود. نكته قابل توجه در صورتي كه اقدام به خودكشي نيز خود به عنوان يك آسيب شناخته مي

در واقع اين مناطق از نظر ساير  باشد.مي 22و  21آمار خودكشي ميزان باالي آن در مناطق 

اما در ميزان خودكشي به جز  ،تري قرار داشتندهاي جرم زا عموما در وضعيت مطلوبآسيب

  باشند.از ساير مناطق بيشتر مي 15منطقه 

  قتل

در خصوص آمار آسيب قتل در تهران، گردآوري آمار در رابطه با اين آسيب دشوارتر از ساير 

ا به هاي خود رها است و اكثر سازمانها يا آمار كافي و جامع در اين زمينه ندارند و يا دادهآسيب

هاي طرح پژوهشي دهند. در اين رابطه از دادهسبب محرمانه بودن در اختيار محقق قرار نمي

آمار و  رصد كيفيت زندگي شهري در تهران كه توسط سازمان فناوري اطالعات صورت گرفته،

ارقام محرمانه پليس پيشگيري و همچنين ساير مطالعات انجام شده در سايتها و مقاالت معتبر 

  سط محقق صورت گرفته، استفاده شد و نقشه پراكنش زير ترسيم شد.كه تو
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اين نقشه بر اساس تلفيق ساير طالعات و درصد افرادي كه در طرح پژوهشي ميزان قتل را 

  اند، ابتدا رتبه بندي و سپس ترسيم شده است.متوسط و زياد دانسته

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي قتل در تهران، منبع: اف: 8شكل

  

پراكنش آسيب اجتماعي قتل بيشتر به سمت مناطق توسعه نيافته و  ،همانطور كه پيداست

توان جنوب شهر است و مناطق شمال شهر كمتر با اين پديده مواجه هستند. از همين رو مي

هاي اجتماعي به بهترين نيافتگي با كاهش و افزايش آسيب هارتباط توسعه يافتگي و توسع ،گفت

و  16،  15،  9، 22،  21دهد. مناطق سيب اجتماعي قتل نشان ميآا در خصوص وجه خودش ر

بيشترين ميزان قتل را دارند. تقريبا بين پراكنش اين آسيب با پراكنش خودكشي نزديكي  12

 زيادي وجود دارد.

    انحرافات جنسي

  دهد.) پراكنش انحرافات جنسي را در شهر تهران نشان مي9شكل(
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  )1396(لي،ضرافيايي انحرافات جنسي در تهران، منبع: افپراكنش جغ :9شكل

  

داراي بيشترين مناطق با  ،هاي جرم زاشدت انحرافات جنسي در تهران زياد است و در بين آسيب

خيلي زياد، در  22، و 17، 15، 8، 5، 4شدت خيلي زياد است. انحرافات جنسي در مناطق 

 11مناطق  متوسط، در 22و  20، 14، 13، 7، 6 ،2زياد، در مناطق  9و  19، 18، 16، 1مناطق 

توان مي ،خيلي كم گزارش شده است. با بررسي پراكنش اين آسيب 3كم و در منطقه  12و 

نتيجه گرفت كه ميزان انحرافات جنسي در تهران در مناطق شرق و غرب تهران بسيار زياد و 

مناطق باال شهري داراي ، يثهمچنين در مناطق پايين شهري تهران نيز زياد است. از اين ح

نيز بسيار كم  3ها داراي مقدار زياد و منطقه همانند ساير آسيب 2الگوي خاصي نبوده، منطقه 

  گزارش شده است. 

  گيرينتيجه

سازد. ريزي همه جانبه را مقدور ميبرنامه ،هاي اجتماعي در شهرهانمايش وضعيت آسيب

مورد استفاده  ،تواندديريت اين بخش از جامعه ميم ريزي وشناخت چنين الگوهايي در برنامه

هاي اجتماعي از مسائل حياتي در شهرها است و فضايي آسيب قرار گيرد. تحليل مناسب الگوي

تواند نقطه مي ،آيد، كشف چنين الگوهاييجزو معيارهاي اجتماعي مهم جوامع به شمار مي

ها نشان نگاهي به نقشه پراكنش آسيب هاي ديگر باشد.شروعي براي تحقيقات تكميلي در رسته

كند. ها تصادفي نيست و از الگوي فضاي خاصي تبعيت ميدهد، توزيع فضايي اين شاخصمي

هاي اقتصادي، اجتماعي، اي از فرآيندگيرند، نتيجه مجموعهالگوهايي كه در سطح فضا شكل مي

و  ياقتصاد ،يتوسعه اجتماع يدر راستا يگذار استيس وي زير برنامهفرهنگي و رفتاري است. 

 مناطقمردم در  يازهاين شناخت ژهيو موجود و به تيدرست از وضع يابيشهر در گرو ارز يعمران
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 يازهاين با رانيمد يريگ ميتصم انيصورت است كه فاصله م نيمختلف شهر است. تنها در ا

  .شود يوار مهم يشهر داريتوسعه پا يسو حركت به يو راه برا شود يمردم شهر كم م يواقع

دهند. از يي مختلفي خود را نشان ميايجغراف يهاهيموجود در جامعه در ال ياجتماع يهابيآس 

كشور تقسيم -منطقه و سطح شهر-ها به سه بخش سطح خانواده، سطح محلهاين منظر آسيب

و  ياخالق تيو با ماه يبا منشا فرد ياجتماع يهابيمعطوف به آس شوند. سطح خانوادهمي

معموال خود را در  يي است كههابيآسمنطقه مربوط به -. همچنين سطح محلهاست يتيصشخ

و با حضور خود با آن مكان  كننديم زيشهر متما ييايمنطقه جغراف كي ايمحله و  كيقالب 

و  يامحله تيهو ،نجايدر ا ياجتماع يهابيآس زيعامل تما ،گريبه عبارت د .بخشندهويت مي

-يخود را نشان م ياجتماع يهابيكه آس يو مكان ييايجغراف هيال نيتركالن .آنهاست يامنطقه

 يساختار يهاشهيكه ري اتوده تيبا ماه يهابيكشور است. معموال آس ايدهند، سطح شهر و 

هاي وقوع آسيب ،شود. همانطور كه مالحظه ميدهندينشان م اسيمق نيا خود را در ،دارند

به ترتيب اليه شهر و  ،نطقه پررنگ تر بوده است. پس از اين اليهاجتماعي در اليه محله و م

هاي دهد كه آسيبنشان مي ،اين يافته .اندكشور و سپس اليه خانواده و حلقه دوستان قرار گرفته

اي دارند و لذا انجام مطالعه جغرافيايي اي و محلهاجتماعي در شهر تهران عمدتا هويت منطقه

 ،شودمي مالحظه كه . همانطورالگوي پيشگيري جامعه مورد نياز است آنها براي رسيدن به يك

 مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق در كلي طور به اجتماعي هايآسيب تراكم

 بين در ،دهدمي نشان هاآنطوركه يافته .دارند كمتري بسيار اجتماعي هايآسيب شهر شمالي

 بيشترين 5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15 مناطق، ترتيب شهر، به گانه 22 مناطق

 هايآسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3 و 2 و1 مناطق و اجتماعي هايآسيب

ها در مناطق پايين شهري تهران نسبت به ساير نسبت پراكنش اين آسيباند. داشته را اجتماعي

گانه شهرداري تهران، مناطق: 22مناطق  در ،مناطق بيشتر است و همانطور كه از نقشه پيداست

  اند. هاي جرم زا گزارش شدهداراي بيشترين ميزان آسيب 21و  17،18، 12،15، 9، 8
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  :منابع

  ريزي شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت.اي بر برنامهمقدمه ،)1370اسماعيل ( شعيه، - 

  رات دانشگاه پيام نور.جامعه شناسي شهري، تهران، انتشا، ) 1374توسلي، غالمعباس ( - 

  بررسي مسائل اجتماعي، تهران، موسسه نشر جهاد. ،) 1377آزاد ارمكي، تقي و بهار مهري ( - 

  جامعه شناسي شهري، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان. ،)1385رباني، رسول ( - 

 )، طرح مسائل اجتماعي ايران؛ مجموعه مقاالت مسائل اجتماعي ايران،1387محمد ( عبداللهي، - 

 انتشارات آگاه ،تهران.

هاي اجتماعي در سطح محله، معاونت )، شناسايي مسائل و آسيب1391نادري، سميه ( - 

 .21اجتماعي و فرهنگي منطقه 

 در شهرها پذيريبرآسيب حاكم هاي ديدگاه شناسايي ،)1393( همكاران و امين وركي، اميني - 

كيو،  روش از با استفاده ،آن در تأثيرگذار هاي مؤلفه استخراج و محيطي مخاطرات برابر

 دوفصلنامه علمي پژوهشي مديريت بحران.

 هايآسيب مكاني زماني تحليل)، 1394( احسان باشي، فرياد، خيام زنگي، پرهيز،علي آبادي، - 

 ، فصلنامه حقوق، دوره)تهران شهر 21 منطقة: موردي (مطالعة مخدر مواد با مرتبط اجتماعي

 .2، شماره 40

  مباني مددكاري اجتماعي، تهران، انتشارات دانشكده. ،)1383عيد (آقايي، سيد س  - 

 . 24-1 صص پژوهشي ،بوم شناسي منطقه حصارك باال و پايين كرج، )1388( پاپي. عابدين - 

 ،عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در شهرستان كرج شناسايي ،)1392( حيدري جوار، فاطمه  - 

 اول.  اول، شماره البرز، سال انتظامي دانش فصلنامه

رويكردهاي نظري هفت گانه در بررسي مسائل ، )1393( رابينگتن، ارل و واينبرگ، مارتين - 

 اجتماعي، ترجمه رحمت اهللا صديق سروستاني، تهران، نشر دانشگاه تهران.

 رويكرد ،سوم نسل در گستري امنيت مدل هاي مؤلفه بررسي، )1394( همكاران و آزيتا رجبي، - 

CPTED  ،در جرم وقوع از پيشگيري و امنيت شهرسازي، به ون نگاهي ملي همايش 
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 جغرافياي پژوهشنامه تهران، شهر در شرارت بزه وقوع بانك با و تجاري مسكوني، هاي كاربري

 ، علمي پژوهشي. 1393 زمستان انتظامي
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