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  چكيده

، الزم است مديريت شهري اطالعات ي اجتماعي در شهرهاكنترل و كاهش آسيبريزي در جهت براي برنامه

بر اساس شاخصي خاص  مناطق شهريهاي اجتماعي هر محله داشته باشد، تفكيك هاي آسيبدقيقي از ويژگي

بندي تبههدف اين تحقيق ركند. ريزان ارائه ميهاي اجتماعي اطالعات بسيار جزئي را از هر محله به برنامهاز آسيب

كمي با ماهيت  روشاز  براي اين منظور كه ،است اجتماعي فراواني افراد معتادمناطق شهر تهران از نظر آسيب

 به و 1390 سال اساس سرشماري بر شهر تهران يخانوارها آمار حاضر ابتداتحقيق  در كيفي استفاده شده است.

بدست  G*POWER افزارنرم از استفاده با نمونه حجمدر گام بعد  شده ت مشخصمحال تمامي در بلوك تفكيك

 نشان داد كه ،معتاد افراد فراواني گانه شهر تهران با شاخص 22بندي مناطق رتبههاي تحقيق يافتهاست. آمده 

شكل مناطق  كند. الگوهايي كه در سطح فضايتصادفي نيست و از الگوهاي خاصي تبعيت مي توزيع اين شاخص

اي از فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري است، كه مردم ساكن اين محالت گيرند، نتيجه مجموعهمي

هاي اول تا سوم از نظر در رتبه 17و  15و  18مناطق  است كه بدينسان بنديي رتبهنتيجه دهند.از خود بروز مي

قراردارند بدين معني كه اين مناطق وضعيت نامطلوبي در ايمني از  معتاد افراد فراوانيفراواني و ازدياد شاخص 

اند كه ها را به خود اختصاص دادهآخرين رتبه 6و  5و  1دارند در مقابل مناطق  معتاد افراد فراوانيي نظر مسئله

  .است معتاد افراد فراوانينشانگر وضعيت امن اين مناطق در برابر آسيب 
  

  شهر تهران.بندي محالت، نرم افزارهاي آماري، ، رتبهمعتاد افراد فراوانياجتماعي، آسيبكليد واژگان: 
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  مقدمه

تري يافته و با گسترشي روز افزون، هاي اخير ابعاد وسيعاي است اجتماعي كه در سالاعتياد به مواد مخدر مسئله

دهاي مخربي كه اعتياد متوجه فرد رسد پيامنظر ميتوجه و نگراني جوامع بشري را به خود جلب كرده است. به

جامعه ايران ). 2017، 1(ديوانيهاي عمومي در اين باره داردكند، بيشترين نقش را در افزايش نگرانيو جامعه مي

هاي بيشتري را  متحمل كه در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار گرفته، آسيب خاطر موقعيت جغرافيايي خاص خودبه

 بحث). 2015، 2بد (دنويرطللانديشي براي كنترل و مبارزه با اعتياد توجه و دقت بيشتري ميشده و لذا چاره

افراد،  به اعتياد هايآسيب كه جهت اين از آن به پرداختن ضرورت و بوده هميشه مطرح اعتياد با مقابله چگونگي

). اعتياد ابتالي 1393ستادمبارزه با مواد مخدر،ي است(دبيرخانه گسترده بسيار بشر نسل به كل در و هاخانواده

آميز فرد به ماده يا دارويي مخدر بوده كه اورا از نظر جسمي و رواني وابسته ساخته وكليه رفتار فردي و اسارت

هارا مورد هجوم خود اجتماعي، انساندهد و به عنوان يكي از مهمترين آسيباجتماعي اورا تحت تاثير قرارمي

 انتقال، توليد، از اعم مخدر، مواد مسأله جهاني بهداشت ). سازمان1382حسيني و اخوان تفتي،است(حاجقرارداده 

 محيط آلودگي جمعي، كشتار هايسالح وانباشت توليد يعني ديگر جهاني مسأله سه كنار در را مصرف و توزيع

 اقتصادي، اجتماعي، ابعاد در را بشريحيات  كه است شمرده اساسي مسائل جمله از طبقاتي، شكاف و فقر زيست،

 از امروز جهان در اعتياد دهد. مسئلهمي قرار جدي چالش و تهديد مورد جهاني عرصه در سياسي و فرهنگي

 آسيب اين از نيز كشورما و شده مطرح ايعمده مشكل صورتبه كشورها بيشتر در كه است اجتماعي مهم مسائل

 اعتيادآور مواد دام در افرادي شدنقرباني شاهد كشور كنار و گوشه در روز هر و است نمانده امان در اجتماعي

 روانشناسي، شناسي،جامعه مختلف وجوه ايران، اجتماعي مسئله ترينجدي عنوانبه مخدر مواد به اعتياد. هستيم

 هاآسيب از بسياري بروز ساززمينه مواد، اين به اعتياد اجتماعي، گرانتحليل اعتقاد به. دارد...  و سياسي حقوقي،

 مواد مصرف آمار باالترين ايران ملل، سازمان گزارش اساس بر ).1394زاده،است(رضاقلي اجتماعي انحرافات و

 وجود با و تهران كالنشهر با رابطه در .است اعتياد كالنشهرهاي از يكي نيز تهران دارد و را جهان در مخدر

 را دليل دو امر اين متأسفانه و ندارد امكان مواد مصرف ميزان و معتادان تعداد از دقيق آمار ارائه آن، گستردگي

 .آورندمي روي معضل اين به بيشتر تعداد روزانه مخدر، مواد با مبارزه پليس عليرغم كنترل - 1 :گرددمي شامل

). بر همين 94خود گسترده است(كاكويي وفاريابي، كار بازار ايجاد جهت در توزيع و توليد باندهاي عملكرد -2

                                                           
1. Devaney           

2. Denvir     
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ي شهر تهران از نظر آسيب اجتماعي فراواني افراد گانه 22بندي مناطق ي اصلي تحقيق حاضر رتبهاساس مسائله

هاي اجتماعي از نظر جامعه شناسان و دانشمندان به صورت خالصه باشد. كه ابتدا به بيان تئوريهاي آسيبمعتاد مي

  شود: ميپرداخته 

شناسي آسيب اجتماعي از علوم زيستي گرفته شده و از قرن نوزدهم وارد جامعه شناسي شده است. آسيب يواژه

نظميها در ارگانيسم انساني. جامعه شناسان در اوايل ي بيدر علوم زيستي عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه

مسائل اجتماعي بكار بردند. از همين  يي، آن را براي مطالعهقرن بيستم با اقتباس اين واژه از علوم پزشكي و زيست

رو نخستين رويكرد نظري در خصوص مسائل اجتماعي نيز همان رويكرد آسيب اجتماعي نام گرفت. پس از آن 

مسئله اجتماعي  يهژهاي اجتماعي از وابا ظهور رويكردهاي نظري ديگر برخي از جامعه شناسان براي تبيين آسيب

هاي اجتماعي را بكار آسيب ياند واژهه كردند، اما اكثر آنها بخصوص در داخل كشور ترجيح دادهاستفاد

يابي بي شناسي اجتماعي براي مطالعه وريشه). بر همين اساس اصطالح آسيب25:1383ببرند(موسوي چلك،

هر نوع عمل فردي يا  توان گفت آسيب اجتماعي به). لذا مي11:1389رود(ستوده،هاي اجتماعي بكار مينظمي

گيرد و در د رسمي و غير رسمي جامعه قرار نميعشود كه در چارچوب اصول اخالقي و قواجمعي اطالق مي

ي . به عبارت ديگر آسيب شناسي اجتماعي عبارت است از مطالعهگرددمي نتيجه با منع قانوني و يا اجتماعي روبرو

تعادل در كاركردهاي مربوط به كالبد حيات اجتماعي انسانها. هرچندكه و اختالل و عدم هماهنگي و نابساماني 

اصطالح آسيب شناسي از ديدگاهي كاركردي از علوم زيست شناختي به عاريت گرفته شده است؛ اما در مباحث 

جامعه شناختي هدف آسيب شناسي اجتماعي را با تسامح، شناخت كج رفتاري، علل و عوامل، انواع و پيامدهاي 

  ).11:1387دانند(صديق سروستاني،مي آن

ها و يا معضالت و مشكالت ها يا ظرفيتعرض كه معطوف به پتانسيلآسيب اجتماعي در تمايز با ساير مفاهيم هم

شود كه با ايجاد اخالل در  نظم معمول اجتماعي باعث ايجاد اجتماعي هستند، به آن دسته از مسائلي اطالق مي

). 93:1380هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي شده اند(رئيس دانا،اجتماعي و يا ساير حوزهپيامدهاي منفي در حوزه 

توان گفت هر عمل فردي و هاي مقوله آسيب اجتماعي ميها و شاخصبر اساس اين تعاريف براي تعيين  مولفه

  ):44: 1385، 3شود(اليوتهاي زير باشد، آسيب اجتماعي ناميده ميجمعي كه داراي مشخصه

  نظمي اجتماعي بي -

  مغايرت با اصول اخالقي جامعه-

                                                           
3
:Ealiyot 
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  مغايرت با قواعد رسمي و غير رسمي جامعه-

  منع قانوني و اجتماعي-

  نابساماني و اختالل در كاركردهاي نظام اجتماعي-

  كج رفتاري اجتماعي-

  ناهنجاري اجتماعي -

  انحراف اجتماعي-

  مسئله انتزاعيموضوعيت داشتن به عنوان يك عينيت اجتماعي نه -

دانند. هاي مسائل اجتماعي درست نميدر مقابل برخي از جامعه شناسان كاربرد آسيب اجتماعي را براي مصداق

هاي نخستين قرن بيستم است و تنها در يك برهه كه جامعه شناسان با رويكرد از نظر آنها اين واژه مربوط به دهه

اجتماعي جامعه را آسيب اجتماعي ناميدند، كاربرد داشته و پس از  ارگانيستي و با اقتباس از علم پزشكي، مسائل

اجتماعي براي  ياجتماعي جايگزين آن شده است. از نظر اين گروه، كاربرد واژه مسئله يمسئله يآن  واژه

  ).85: 1387تر است(جاليي پور و محمدي،مصاديق آسيب اجتماعي مناسب

چهار مولفه را مشخص كرده اند كه  4جتماعي رابينگتن و واينبرگها و شاخص هاي مسئله ادر خصوص مولفه 

  در زير آمده اند:

كنند و شود وجود دارد. مردم در مورد آن صحبت ميمنظور وضعيتي است كه گفته مي: وضعيت اظهار شده_ 

خوابي و يا كودكان ممكن است در راديو، تلويزيون و مطبوعات هم پوشش خبري داشته باشد. براي مثال كارتن 

هاي اجتماعي هستند كه در اظهارات غير رسمي جامعه كار و يا حاشيه نشيني و فقر در تهران از مصاديق مسئله

 بر وجود آنها در جامعه صحه گذاشته شده است.

يمردم در چارچوب نظام ارزشي مورد قبولشان وضعيتي را آسيب يا مسئله اجتماعي م: هامغايرت با ارزش_ 

هايي كه مردم در حوزه نظم اجتماعي و زندگي آبرومندانه دارند، گري بر اساس ارزشنند. براي مثال تكديدا

  شود. آسيب اجتماعي تلقي مي

تر از اين پرسش پاسخ روشني ندارد و البته برخي از افراد مهم شمار مهم چند نفر است؟: شمار مهمي از مردم_

جمهور در تعيين اينكه يك وضعيت خاص مسئله اجتماعي است يا نه از يك ديگرانند. به عنوان مثال رئيس

هاي شهروند معمولي قدرتمندتر است. جامعه شناسان بر اين امر توافق دارند كه به طور كلي در تعريف آسيب

                                                           
4
 :Rabinghton &Vainberg 
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قدرت سياسي، تر و سامان يافته ترند، در مصادر رهبري قرار دارند و يا اند كه منظماجتماعي، افراد مهم تر آنهايي

هايي كه هاي اجتماعي به وضعيتاقتصادي و اجتماعي بيشتري دارند. جامعه شناسان معموال در بررسي مسئله

  كنند.توجه مي فقط از نظر اجتماعي مشكل آفرين و مضر بوده و مردم آنها را مسئله تلقي كرده اند،

اجتماعي   يموازات تعريف وضعيت به عنوان مسئلهفراخوان براي اقدام در جهت تغيير وضعيت به : نياز به اقدام_

اجتماعي   يگويند،كاري بايد كرد بنابراين جامعه شناسان معموال مسئلهگيرد. مردم بين خودشان ميصورت مي

دانند كه فقط مشكل زا نيستند، بلكه عالوه بر آن مردم خواستار اصالح آنها بوده يا خود براي هايي ميرا وضعيت

  .)226: 1393(رابينگتن و واينبرگ،كننداصالح شان تالش مي

اجتماعي در قياس با آسيب اجتماعي،  يهاي مسئلهها و مولفهتوان گفت كه شاخصبا توجه به اين مولفه ها مي

مدتا هاي ايجاد كننده آسيب ها اشاره دارند، عها و پتانسيلترند، بيشتر به ظرفيتتر  و انتزاعيتر، ساختاريكلي

  هاي اجتماعي اند و اغلب آنها در جامعه نمود عيني ندارند.هاي آسيبمعطوف به ريشه ها وسبب

  هاي اجتماعي): رويكردهاي هفت گانه آسيب1جدول(

ف
ردي

  

رويكردهاي 
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تخلف از انتظارات 

  جامعه
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  جامعه پذيري

وقوع  شرايط

ب معطوف به سيآ

افراد و محيط 

  است

هاي افزايش هزينه

  نظم اجتماعي

جنبش اصالح 

آموزش  -نژاد

اخالقيات طبقه 

متوسط به مشكل 

اصالح  -آفرينان

  نهادهاي بيمار
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تغييرات 
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عدم تعادل در 
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 تغيير فشار رواني

-  اجتماعيدر نظام

-اختالل در نظام

فروپاشي اجتماعي

  نظام اجتماعي

تشخيص درست 
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سرعت تغييرات 

  لوژيكتكنو

چالز كولي، دبليو اي 

توماس، فلورين 

  6زنانيكي

)1927(  
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هاي فردي دهند. آسيبهاي اجتماعي خود را در سه اليه فردي، گروهي و جامعه محور نشان مياين منظر آسيب

هايي هستند كه تحت تاثير نيروهاي اجتماعي سطح خرد خود را  در جامعه عمدتا به صورت فردي نشان آسيب

 نياند، اما از  اشده فيتعر يخاص يهايبندو طبقه يبنددر قالب دسته يها در تئوربيآس نيهر چند ادهند. مي

زا،  بيو ممكن است به تعداد افراد آس ستين فيآنها در جامعه قابل تعر قيمصاد دارند، يفرد تيجهت كه ماه

فرد، يك هايي هستند كه فراتر از سطح هاي گروهي آسيبآسيب داشته باشد. دوجو زيها نبيآس نياز ا ياشكال

وقوع آنها كل جامعه را در بر  يگستره دهند وطبقه، گروه، قشر و يا گروه هويتي خاصي را تحت تاثير قرار مي

جهت كه  نيو از ا شوندهاي اجتماعي خاصي ميباعث تقسيم، تمايز و انسجام دستهها بيآس ني. ارديگينم

ي جامعه هابينام گرفته اند. آس يگروه يهابيآس ازند،سيم ريرا در جامعه درگ يخاص ياجتماع يهاگروه

 نيسازند. ايم ريجامعه را درگ كرهيها هستند كه كل پبيآس هيال نيكالن تر ،ياز لحاظ جامعه شناخت محور

 يهاشهيدارند و ر يها علل ساختاربيآس نيااند. شناساييدر كل جامعه قابل  جمعيبه صورت  معموال ها بيآس

رشد  فرهنگي و يا اجتماعي مانند ي اقتصادي،توان در عوامل ساختاريو رخداد  آنها را در جامعه  م يريگشكل

 يو اقتصاد يتحوالت اجتماع ياز برخ يناش و تضادهاي  در الزامات ايمدرن و  تيبه وضع يسنت تيشهر از وضع

  .)1396(افضلي ،در جامعه جستجو كرد
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يكي از  شوند.يم ميتقس يمختلف يهابه گونه كيدر عرصه تئور ياجتماع يهابيآس: سطوح گونه شناختي -

ي جرم هابيآس ها به سه نوع جرم زا، رفاهي و اجتماعي است.ها، تقسيم آسيبمشخص ترين اين تقسيم بندي

مانند قتل،  ييهابيسآ. مثال فنديقابل تعر زيهستند و در قالب مفهوم جرم ن ييجزا يامدهايآثار و پ يغالبا دارازا 

شود كه  يها اطالق مبياز آس يبه دستههاي رفاهي آسيب .رنديگيقرار م هيال نيا ليو... در ذ ادي، اعتيخودكش

معاش و سطح مطلوب  نيدر تام يدر اثر  ناتوان ايهستند و  يمطلوب زندگ طيافراد به شرا ياز عدم دسترس يناش

، يابانيكودكان خ ،يگريتكد فقر، مانند ييهاخود را به صورتها ممكن است بيآس نيا دهند.يرخ م يزندگ

. ستندين زين نيندارند و جرم آفر يبا مسائل رفاه يلزوما ارتباط ساختاري يهابيو... نشان دهند. آس ينينش هيحاش

جامعه دارند و ممكن  يو اقتصاد ي، اجتماعيفرهنگ يدر ساختارها شهير قبل هيبا دو ال زيها در تمابيآس نيا

  (همان).نشان دهند ي، هنجار شكنياجتماع يماداعتيب ،يزيمانند قانون گر يمختلف يهااست خود را به صورت

يي مختلفي خود را نشان مي ايجغراف يهاهيموجود در جامعه  در ال  ياجتماع يهابيآس: سطوح جغرافيايي -

كشور تقسيم مي شوند. -منطقه و سطح شهر-سطح محله خانواده،ها به سه بخش سطح آسيب ،دهند. از اين منظر

. همچنين سطح است يتيو شخص ياخالق تيو با ماه يبا منشا فرد ياجتماع يهابيمعطوف به آس سطح خانواده

شهر  ييايمنطقه جغراف كي ايمحله و  كيمعموال خود را در قالب  يي است كه هابيآس منطقه مربوط به -محله

در  ياجتماع يهابيآس زيعامل تما گريبه عبارت د .بخشندو با حضور خود با آن مكان هويت مي كننديم زيمتما

خود را  ياجتماع يهابيكه آس يو مكان ييايجغراف هيال نيكالن تر .آنهاست يو منطقه ا يامحله تيهو نجايا

دارند  يساختار يهاشهيكه ر يتوده ا تيبا ماه يها بيكشور است. معموال آس ايدهند، سطح شهر و ينشان م

  (همان).دهندينشان م اسيمق نيخود را در ا

  روش 

  گيريجامعه، نمونه، و روش نمونه

 در ساكن خانوارهاي را تحقيق جامعهكمي با ماهيت همبستگي استفاده شده است. روش در تحقيق حاظر از 

 آمار مركز 1390 سال اساس سرشماري بر خانوارها اين آمار . در گام اولدهنديم تشكيل تهران شهر ايهمحله

 پاور جي افزارنرم ازدر گام بعد  و شده مشخص تهران شهر يهامحله تمامي در بلوك تفكيك به و ايران

)G*POWER آماري قدرت افزارنرمبا اين  و قابل اتكا استفاده شده است. تركوچك ينمونه حجم) براي تعيين 

مقايسه دو  )spssگروههاي مستقل در   t(آماري بر اساس آزمون بدست آمده و هاداده تحليل براي نياز مورد
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 قدرت به توجه با است. شده تعيين نمونه حجمو  ي نمونههاگروه بين ميانگين تفاوت بزرگي يا اثر اندازه و گروه

 يهامحله بين هر دو تفاوت بزرگي يا اثر اندازه و مستقل يهاگروه  tآزمون  ا وهداده تحليل براي الزم آماري

  است. شده تعيين خانوار 135 الزم نمونه حجم متوسط تهران، شهر

 تعيين هر بلوك در يريگنمونه تعداد الزم، نمونه تعداد بر بلوك هر در موجود خانوارهاي تعداد تقسيم از نهايتاً

 شدهاستفاده و مفاهيم هاشاخصمحله تهران پر شده است.  335پرسشنامه در  45004در نهايت كه است  شده

دراين پرسشنامه توسط اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از طريق مشورت با كارشناسان و 

درمحله از مواردي  جرائماجتماعي و هاي و اسيبمديران شهري تدوين شده است. در ارزيابي افراد از مسائل 

، فروشندگان مواد واوباشاراذلي، خوابرتنكاآن، زورگيري،  سرقت خودرو و لوازممعتاد،  افراد فراوانيمانند 

مخدر و زنان خياباني سؤال شده است. طبق پرسشنامه از افراد خواسته شده تا به محله خود در مورد وجود هر 

گزارش شده است؛  هاآنمذكور نمره بدهند. بدين منظور، نتايج به صورت فراواني شيوع  جرائميك از مسائل و 

رضايت باال به معناي شيوع اندك مسئله مورد در محله و نمره رضايت پايين به معناي شيوع به اين معني كه نمره 

 تيفيك (رصد بندي براساس رضايت ساكنين محله از شاخص مربوطه انجام گرفته است.بنابراين رتبه باالست.

  ).1394،در شهر تهران يزندگ
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  ) موقعيت محدوده مورد مطالعه1شكل(

  تحقيقهاي يافته

 »در شهر تهران يزندگ تيفيك رصد« يطرح مطالعاتپيمايشي هاي هاي اين مقاله نتايج تحليل بخشي از دادهيافته

توسط  كه هاي اجتماعي)هاي(فراواني افراد معتاد) شاخص فراواني آسيبهاي مربوط به يكي از گويه(دادهاست

جهت  يزيرها و برنامهمحله تيهدف شناخت وضع با تهران و يشهردار يو فرهنگ ياداره كل مطالعات اجتماع

اين پژوهش گسترده، از  هدفشده است. اجرا  1394و در سال  طراحيها در آن يزندگ يفيسطح ك يارتقا

 يبر حوزه اجتماع ديتأك با مردم يابيو ارز ازهاياز نگرش، ن يشهر تيريمد ازياطالعات موردن نيترمهم گردآوري

يك مسئله مهم در طراحي پژوهش براي سنجش  است.در سطح محالت بوده شهر تهران در كالن يو فرهنگ

در شهر  يزندگ تيفيك (رصدطرح  اين در .كيفيت زندگي انتخاب متغيرها و مفاهيم براي اندازه گيري است

با  را ارتباط بيشترين كه شهروندان در محالت زندگي يهاجنبه نيترمهم اطالعات ازتا است شده سعي )تهران
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ارتباط با «شود. لذا بايد توجه داشت كه عامل  يآورجمع تهران دارد مديريت شهري هايوظايف و مسئوليت

طراحي شده بوده است. نكته شايان  سؤاالت، متغيرها و هاشاخصاز موارد بسيار مهم در انتخاب » مديريت شهري

اطالعات خود را در مقياس محله  (طرح رصد كيفيت زندگي در شهر تهران)است كه اين پيمايشتوجه ديگر اين 

اي بوده است كه در هر محله نمونه تحقيق نماينده جمعيت آن محله آوري كرده و انتخاب نمونه به گونهجمع

ش شهري دانست كه توان اين پيمايش را از نظر حجم نمونه بزرگترين پيمايباشد. به همين سبب است كه مي

هاي اين پيمايش، اطالعات حتي از برخي پيمايش ملي نيز از نمونه بزرگتري استفاده كرده است. با توجه به ويژگي

 آنجا از ي كمك كند.اسهيمقا صورتبهي مختلف شهر هابخشتواند به شناخت وضعيت كيفيت زندگي در آن مي

 تعداد بيشترين كه هاييمنطقه نتيجه در بوده محورمحله تهران شهر در زندگي كيفيت رصد طرح در گيرينمونه كه

 شودمي ديده )2شماره( جدول در كه همانطور. دارند پرشده هايپرسشنامه كل در بيشتري سهم دارند را محله

 تعداد كمترين. است شده داده پوشش محله نه و بيست آن در كه شده پر 5 منطقه در پرسشنامه تعداد بيشترين

 اطالعات آوري جمع فرايند. اندشده مطالعه رصد طرح در آن محله هفت كه است 9 منطقه به مربوط نيز پرسشنامه

 و ديده آموزش طرح اين اجراي براي فرهنگي و اجتماعي كل اداره توسط شدكه انجام محله پژوهشگران توسط

 نظارت با كه اطالعات آوريجمع يمرحله پايان از پس. بود شده تدوين آنها براي الزم هاي دستورالعمل

 كليه نهايت در. گرفت انجام محله پژوهشگران توسط نيز هايافته استخراج شده، انجام كل اداره كارشناسان

  .شد ساخته پيمايش هاي داده اطالعاتي بانك و شده تجميع و بازبيني كل اداره در اطالعات
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  ي شده در پيمايشريگاندازهي هاشاخص) 3پرسشنامه هاي پر شده در پيمايش به تفكيك منطقه              جدول(تعداد  )2جدول(         

       
 اجتماعي مطالعات كل اداره توسط شهري زندگي كيفيت رصد طرح در شدهاستفاده پرسشنامه: مفاهيم و هاشاخص

 در پرسشنامه اين. است شده تدوين شهري مديران و كارشناسان با مشورت طريق از تهران شهرداري فرهنگي و

 مطرح محله در زندگي مختلف ابعاد به مرتبط سؤال تعدادي كدام هر در كه شده تشكيل بخش 12 از مجموع

 جنسيت، شامل خانوار هايويژگي پردازد؛ مي مسكن و خانوار اطالعات به پرسشنامه از بخش چهار. است شده

 مورد گويش همچنين و خانوار سرپرست همسر و خانوار سرپرست تولد محل و درآمد شغل، تحصيالت، سن،

 اتاق تعداد مسكوني، زيربناي بنا، سن بنا، قدمت مورد در هايي پرسش شامل مسكن بخش و خانواده در استفاده

كه هر  زندگي كيفيت اصلي شاخص 9 به مربوط اطالعات ساير بخش، دو اين از غير به. است ماهانه شارژ و

ي ريگاندازهي هاشاخصبا توجه به  ) نمايش داده شده است.3در جدول (است كه دارند،  كدام گويه هاي مختلف

شاخص كلي كيفيت زندگي بر اساس نمرات استاندارد ساخته شده و محالت و مناطق  تيدرنهاشده در باال، 
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براي مفاهيم باال، اغلب  سؤاالت. بايد توجه شود كه همانطور كه اشاره شد در طراحي اندشدهتهران در آن مقايسه 

كيفيت زندگي  با مديريت شهري و حوزه عملكرد شهرداري مد نظر بوده و در نتيجه شاخص كلي هاآنتناسب 

تحت تاثير اين گرايش در طراحي سؤاالت تحقيق بوده است. لذا براي تفسير رتبه بندي محالت و مناطق بر 

اساس شاخص كيفيت زندگي بايد به ماهيت سواالت و متغيرها توجه شود.

ر مناطق با باالترين ، نمايانگگانه شهر تهران 22ي مناطق درمحدوده معتاد افراد فراوانياجتماعي بندي آسيبرتبه

هاي (رتبهدر اين شاخص كه نشان از كم بودن اين آسيب در اين مناطق و مناطق با كمترين رتبه هاي آخر)(رتبهرتبه

ي شاخص كمتر باشد در اين مناطق است. يعني هرچه عدد رتبهدياد افراد معتاد در اين شاخص كه نشان از اول)

  ).2دراين منطقه زياد است شكل( افراد معتادميزان فراواني 

  
  گانه تهران22در در مناطق  افراد معتاد) رتبه بندي فراواني 2شكل(

 

گانه، به بررسي وضعيت  22در سطح مناطق  معتاد افراد فراوانيبندي و پراكنش شاخص بعد از نمايش نمودار رتبه

پرداخته شده است. بنابراين  معتاد افراد فراوانيبندي اين محالت از نظر شاخص تهران و رتبهمحالت شهر 

 معتاد افراد فراوانيتري هستند وضعيت نامطلوب و فراواني زيادي از شاخص محالتي كه داراي رتبه با عدد پايين

ها در اين تحقيق، وبا ندان به پرسشنامهي شهرتهران بنا به پاسخ شهرومحله 335باشند، بدين ترتيب به را دارا مي

استفاده از آزمونهاي گفته شده در قسمت روش تحقيق، رتبه داده شده است، كه با نمودار در زير نشان داده شده 
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در نمودارها مشخص  معتاد افراد فراوانيي آن در شاخص و اسم هر محله و منطقه قرارگرفتن همان محله و رتبه

  شده است: 

ها د افراد معتاد موجود در اين محلههاي اول تا سي و هشت را از نظر فراواني تعداهاي داراي رتبهحلهم) 3شكل(

هد كه با توجه به آن محله شهيد كاظمي واقع در منطقه نوزده شهرداري تهران رتبه اول و محله را نمايش مي

يعني بيشترين تعداد فراواني را از اتابك واقع در منطقه پانزده شهرداري تهران داراي رتبه دوم اين آسيب هستند 

هاي ديگر قرار دارند و به ترتيب در رتبهو ديگر محالت نيز باشند نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي

توان ي سي و هشت قرار دارد كه ميي مظاهري واقع در منطقه پانزده شهرداري تهران در رتبهدر انتها نيز محله

باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد معتاد در اين شكل دارا ميگفت وضعيت بهتري نسبت به ساير محالت 

  ت ديگر در اين شكل برخوردار است.كمتري نسبت به محال

  
  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 3شكل(

  

هاي سي و نه تا هفتادو شش را از نظر فراواني تعداد افراد معتاد موجود در اين هاي داراي رتبهمحله )4شكل(

هد كه با توجه به آن محله امامت واقع در منطقه سيزده شهرداري تهران رتبه سي و نه و ها را نمايش ميمحله



                       افضلي و همكاران                   

 

686 

 

اين آسيب هستند يعني بيشترين تعداد  چهل يمحله تهران ويال واقع در منطقه دو شهرداري تهران داراي رتبه

هاي ديگر ز به ترتيب در رتبهباشند و ديگر محالت نيفراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي

قرار دارد كه  هفتاد و ششي شهرداري تهران در رتبه دوازده واقع در منطقه قيامي قرار دارند و در انتها نيز محله

باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد توان گفت وضعيت بهتري نسبت به ساير محالت در اين شكل دارا ميمي

  حالت ديگر در اين شكل برخوردار است.معتاد كمتري نسبت به م

  
  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 4شكل(

  

را از نظر فراواني تعداد افراد معتاد موجود در  صد و چهاردهتا  هفتاد و هفتهاي محله هاي داراي رتبه )5شكل(

هفتادو واقع در منطقه نه شهرداري تهران رتبه  مهرآباد جنوبيهد كه با توجه به آن محله ها را نمايش مياين محله

اين آسيب هستند يعني  هفتاد و هشتشهرداري تهران داراي رتبه  چهارواقع در منطقه  شميران نوو محله  هفت

باشند و ديگر محالت نيز به ترتيب در تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي بيشترين

صد و ي شهرداري تهران در رتبه هفتواقع در منطقه  شارقي هاي ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلهرتبه
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باشد يعني از نظر حالت در اين شكل دارا ميتوان گفت وضعيت بهتري نسبت به ساير مقرار دارد كه ميچهارده 

  آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به محالت ديگر در اين شكل برخوردار است.

  

  
  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 5شكل(

  

را از نظر فراواني تعداد افراد معتاد موجود  صد و پنجاه و يكتا  صد و پانزدههاي هاي داراي رتبهمحله) 6شكل(

صد و  زده شهرداري تهران رتبهياواقع در منطقه  سالمت هد كه با توجه به آن محلهها را نمايش ميدر اين محله

اين آسيب هستند  صد و شانزدهشهرداري تهران داراي رتبه  هجدهواقع در منطقه  حسيني فردوسو محله  پانزده

باشند و ديگر محالت نيز به ترتيب عداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مييعني بيشترين ت

صد ي واقع در منطقه ده شهرداري تهران در رتبه كارون جنوبيي هاي ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلهدر رتبه

باشد يعني ه ساير محالت در اين شكل دارا ميتوان گفت وضعيت بهتري نسبت بقرار دارد كه مي و پنجاه و يك

  از نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به محالت ديگر در اين شكل برخوردار است.
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 6شكل(

را از نظر فراواني تعداد افراد معتاد  صد و هشتادو هفتتا  صد و پنجاه و دوهاي هاي داراي رتبه) محله7شكل(

شهرداري تهران  هفده واقع در منطقه باغ خزانههد كه با توجه به آن محله ها را نمايش ميموجود در اين محله

اين آسيب  صد و پنجاه و سهشهرداري تهران داراي رتبه دو  واقع در منطقه فرازو محله  صد و پنجاه دورتبه 

باشند و ديگر محالت نيز هستند يعني بيشترين تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي

واقع در منطقه پانزده شهرداري تهران در  والفجري هاي ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلهبه ترتيب در رتبه

توان گفت وضعيت بهتري نسبت به ساير محالت در اين شكل دارا ميقرار دارد كه  صد و هشتاد و هفتي رتبه

  باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به محالت ديگر در اين شكل برخوردار است.مي
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 7شكل(

را از نظر فراواني تعداد  دويست و بيست و پنجتا  صد و هشتاد و هشت هاي  هاي داراي رتبهمحله) 8شكل(

 هشتواقع در منطقه  هفت حوضهد كه با توجه به آن محله ها را نمايش ميافراد معتاد موجود در اين محله

 صدشهرداري تهران داراي رتبه  چهاردهواقع در منطقه  عارفو محله صد و هشتاد و هشت شهرداري تهران رتبه 

اين آسيب هستند يعني بيشترين تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا  و هشتاد و نه

 شهداي خليج فارسي هاي ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلهباشند و ديگر محالت نيز به ترتيب در رتبهمي

توان گفت وضعيت قرار دارد كه مي و بيست و پنج دويستي شهرداري تهران در رتبه بيست و دو واقع در منطقه

باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به بهتري نسبت به ساير محالت در اين شكل دارا مي

  محالت ديگر در اين شكل برخوردار است.
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 8شكل(

را از نظر فراواني تعداد  دويست و شصت و دوتا  دويست و بيست و شش هايهاي داراي رتبهمحله) 9شكل(

بيست و واقع در منطقه  چيتگر جنوبيهد كه با توجه به آن محله ها را نمايش ميافراد معتاد موجود در اين محله

هرداري تهران داراي ه شنواقع در منطقه شمشيري  و محله دويست و بيست و شش شهرداري تهران رتبهيك 

اين آسيب هستند يعني بيشترين تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد  دويست و بيست و هفترتبه 

امام زاده ي هاي ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلهباشند و ديگر محالت نيز به ترتيب در رتبهافراد معتاد دارا مي

توان گفت قرار دارد كه مي دويست و شصت و دوي اري تهران در رتبهده شهرددوازواقع در منطقه  حسن 

باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري وضعيت بهتري نسبت به ساير محالت در اين شكل دارا مي

  نسبت به محالت ديگر در اين شكل برخوردار است.
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 9شكل(

را از نظر فراواني تعداد افراد  دويست و نودو نهتا  دويست و شصت و سه هايرتبههاي داراي محله) 10شكل(

شهرداري تهران  ششواقع در منطقه  جهادهد كه با توجه به آن محله ها را نمايش ميمعتاد موجود در اين محله

دويست و شصت و شهرداري تهران داراي رتبه  دوواقع در منطقه  توحيدو محله  دويست و شصت و ششرتبه 

باشند و اين آسيب هستند يعني بيشترين تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي هفت

واقع در منطقه  تهرانپارس غربي يارند و در انتها نيز محلههاي ديگر قرار دديگر محالت نيز به ترتيب در رتبه

توان گفت وضعيت بهتري نسبت به ساير قرار دارد كه مي دويست و نودو نهي شهرداري تهران در رتبه چهار

باشد يعني از نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به محالت ديگر در اين محالت در اين شكل دارا مي

  برخوردار است.شكل 
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 10شكل(

را از نظر فراواني تعداد افراد معتاد موجود در  سيصد و سي و پنجتا  سيصدهاي هاي داراي رتبهمحله) 11شكل(

و  سيصدشهرداري تهران رتبه  يكواقع در منطقه  جمارانهد كه با توجه به آن محله ها را نمايش مياين محله

اين آسيب هستند يعني  سيصد و يكشهرداري تهران داراي رتبه  پنج واقع در منطقه سازمان برنامه شمايمحله 

باشند و ديگر محالت نيز به ترتيب در بيشترين تعداد فراواني را از نظر آسيب اجتماعي تعداد افراد معتاد دارا مي

سيصد و ي شهرداري تهران در رتبه يكواقع در منطقه  نياوراني ديگر قرار دارند و در انتها نيز محلههاي رتبه

باشد يعني از توان گفت وضعيت بهتري نسبت به ساير محالت در اين شكل دارا ميقرار دارد كه مي سي و پنج

  ل برخوردار است.نظر آماري از تعداد افراد معتاد كمتري نسبت به محالت ديگر در اين شك
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  معتاد افراد فراواني)رتبه بندي محالت براساس شاخص 11شكل(

توان به برنامه ريزي براي مديريت اين مي معتاد افراد فراوانيي هر محله در شاخص پس از مشخص شدن رتبه

تري را دارند اقدام كرد و همچنين به كشف علت و هاي پايينآسيب در محالتي كه فراواني بيشتر و رتبه

را دارند اقدام و به تجويز اين الگوها در  معتاد افراد فراوانيالگوبرداري از محالتي كه فراواني كمتري از شاخص 

  پذير پرداخت.محالت آسيب

 محل غيررسمي، سكونتگاههاي و محالتي كه در رتبه هاي اول فراواني افراد معتاد قرار دارند معموال مناطق

 شرايط ساير كنار در ها محروميت اين كه هستند اي عديده زيربنايي و فرهنگي اقتصادي، مختلف هايمحروميت

 اعتياد،  ميزان سكونتگاهها ايندر .آورندمي بار به نيز را مختلفي اجتماعي هايآسيب ساكنين، براي اجتماعي نامساعد

 تجاوز، دزدي، قبيل از هاييآسيبو است شهر ديگر محالت از باالتر بسيار بيكاري و فقر دليل به فحشا قاچاق،

 ها آسيب اين وجود .دارند نمو و رشد براي مناسبي بستر ...و گروهي و فردي هايع نزا و دعوا مخدر، مواد مصرف

 مصاحبه و در پرسشنامه متمركز هاي بحث طي. سازدمي بدنام محله طوالني زمان مدت براي را خيز آسيب يمحله

 دزدي، كردند؛ اشاره بارز شكلي به زير جتماعياهايآسيب وجود به آنها محالت، اين ساكنين  با شده انجام هاي

  و........ اعتياد اثر بر آزاري همسر مخدر، مواد قاچاق نزاع، پراني، متلك ها، كوچه سر جوان پسران تجمع
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 به باشند؛ هها سكونتگااين  براي مناسب هايشاخص از يكي توانندمي مرتبط، اجتماعي مسايل و هاآسيب بنابراين

 شهر بيشتر است. نقاط بقيه به نسبت سكونتگاهها اين در اجتماعي هايآسيب ميزان طوريكه

  

  نتيجه گيري

درست از  يابيشهر در گرو ارز يو عمران ياقتصاد ،يتوسعه اجتماع يدر راستا يگذاراستيس وي زيربرنامه

صورت است كه  نيمختلف شهر است. تنها در ا يهامردم در محله يازهاين شناخت ژهيوموجود و به تيوضع

 داريتوسعه پا يسوحركت به يو راه برا شوديمردم شهر كم م يواقع يازهاين با رانيمد يريگميتصم انيفاصله م

در سطح مناطق و محالت شهرتهران نشان  معتاد افراد فراواني هاي شاخصنگاهي به گراف .شوديهموار م يشهر

كند. الگوهايي كه در سطح فضاي تصادفي نيست و از الگوهاي خاصي تبعيت مي دهد، توزيع اين شاخصمي

فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري است، كه مردم گيرند، نتيجه مجموعه اي از محالت شكل مي

گانه شهر تهران  22هاي تحقيق در رتبه بندي مناطق دهند. با توجه به يافتهساكن اين محالت از خود بروز مي

ارند قراردمعتاد  افراد فراوانيدر رتبه هاي اول تا سوم از نظر فراواني و ازدياد شاخص  17و  15و  18ي  منطقه

دارند و در اولويت  معتاد افراد فراوانيي بدين معني كه اين مناطق وضعيت نامطلوبي در ايمني از نظر مسئله

هارا آخرين رتبه 6و  5و   1ريزي براي مقابله و پيشگيري در مورد اين آسيب قرار دارند. در مقابل مناطق  برنامه

بندي رابر اين آسيب است. در خصوص رتبهن مناطق در ببه خود اختصاص داده اند كه نشانگر وضعيت امن اي

هاي تحقيق به تفكيك محالت شهر تهران همانگونه كه از نمودارهاي قسمت يافته معتاد افراد فراوانيشاخص 

  ي رتبه در اين شاخص است.ترين محالت مربوط به باالترين نمرهمشخص است امن

ي خودشان در محله معتاد افراد فراوانيبدين ترتيب با توجه به نمره دهي افراد ساكن محالت به ميزان شاخص  

ي هر يك از محالت در شاخص ها و سپس انجام آزمونهاي آماري مرتبط با تحقيق، رتبهدر پاسخ به پرسشنامه

، قيطريه، ي نياوران و چيذرهااين ترتيب محلهنسبت به محالت ديگر مشخص شده است. به  معتاد افراد فراواني

 دروس در منطقه سهويك واقع در منطقه بيست ي شهرك شهرداري ي يك و محلهواقع در منطقه حصان و علي،

 فراوانيترين محالت از نظر شاخص بندي را به خود اختصاص داده اند به بياني ديگر امني رتبهباالترين نمره

و  اتابكو  19، در منطقه شهيد كاظميآيند. در مقابل محالت ه محالت ديگر به حساب مينسبت ب معتاد افراد

رتبه هاي اول اين شاخص را در مسائل اجتماعي به  18در منطقه  خميني ي امامو محله 15 در منطقه آبادهاشم

امني در و به لحاظي نا معتاد افراد فراوانيخود اختصاص داده اندكه اين موضوع بيانگر فراواني و ازدياد شاخص 
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دهد. ديگر محالت شهر تهران نيز بدين ترتيب اين شاخص نسبت به محالت ديگر را در اين محالت نشان مي

 فراوانيي آنها باالتر باشد ميزان امنيت آنها نسبت به شاخص بندي قرارگرفته اند كه هرچه عدد رتبهدر طيف رتبه

تري داشته باشند ناامن نسبت به اين موضوع شناخته ي پاييينهرچه عدد رتبهبيشتر است و بلعكس  معتاد افراد

  شوند.مي

  پيشنهادات

 حوزة در ريزيبرنامه و گذاريسياست اولية الزامات از يكي ،شهر تهران اجتماعي مسائل و هاآسيب شناسايي

 زمينة در جامع سند تدوين براي را زمينه و پرداخته مهم اين به حاضر، پژوهش .رودمي شمار به مديريت شهري

 پژوهش نتايج توانمي آمده، دست به هايداده از استفاده با .است نموده فراهم اجتماعي اعتياد درشهر تهرانآسيب

  برد.  كار به هرانت اجتماعي و فرهنگي هايهدستگا براي االجرا مالز و معتبر سند اين تدوين در را

 حساب اجتماعي اعتياد بهو زمينه ساز آسيب مسئله اولين بيكاري، اجتماعي، -فرهنگي نظرانصاحب نظر از-

 به تواندمي بيكاري، نرخ كاهش باشد.مي اجتماعي هايآسيب از بسياري اصلي ريشة و سرنخ كه ايمسئله آيد.مي

  .شود منجر تهران در الخصوص اعتياداجتماعي وعلي هايآسيب از بسياري كاهش

شهر  اجتماعي و تعداد افراد معتاد در هايبآسي و مسائل زمينة در جامع اطالعات بانك يك فقدان به توجه با -

 تا شود ايجاد سياسي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، مختلف هايحوزه در بانكي چنين شودمي پيشنهاد ،تهران

 .يابند دست تريعلمي نتايج به بانك اين هايهداد از استفاده با بتوانند هاهحوز اين پژوهشگران

 منجر ديگر، شناسيروش هايتكنيك از استفاده با و مختلف هايحوزه در مشابه عناوين با هاييپژوهش انجام -

  .شودمي شهر تهران مختلف مسائل و هاآسيب جامع بنديرتبه و شناسايي به

شهر  اصلي مسئلة دومين عنوان به متخصصان و بنظرانصاح ديدگاه از جامعه، در تاش و كار فرهنگ بودن پايين - 

 از يكي اما باشد؛مي مسئلةاجتماعي مهمترين بيكاري، هرچند كه دهدمي نشان امر اين .است شده مطرح تهران

 نهادينه زمينة در گذاريهسرماي .گرددمي باز شالت و كار فرهنگ بودن پايين عنوان تحت عاملي به آن، ايه ريشه

 فرهنگي آسيبهاي و مسائل كاهش به تواندمي جوان قشر خصوص به شهروندان؛ بين در شالت و كار فرهنگ كردن

  .بيانجامد در شهر تهران در ودرنهايت اعتياد اجتماعي و
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