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 چکیده

افزایش روند مهاجرت به استان تهران و گسترش روزافزون جمعیت در این استان که باعث توسعه نامتوازن آن 

اجتماعی پیامدهایی های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدم تحقق عدالت شده است، به همراه ناکارآمدی برنامه

رو، از این. شودهای اجتماعی یکی از مهمترین آنها محسوب میرا به دنبال داشته است که گسترش آسیب

 نیتدو ی اقدام بهاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس ،یریشگیپریزان بر آنند تا جهت سیاستگذاران و برنامه

از مناطق و  قیبدون شناخت دق یزیرو برنامه یاستگذاریدرنظرداشت که هرگونه س دیبا .هایی نماینداستیس

اطلس که این امر مهم با تدوین  خواهند داشت تیموفق یبرا یعمده آنها، شانس کم یاجتماع یهابیآس

توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب  ییشناساپژوهش حاضر با هدف . پذیر استامکان یاجتماع یهابیآس

طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد اخالقی، کودکان کار و خیابانی و در، اجتماعی اعتیاد و موادمخ

روش این پژوهش تحلیل . براساس آخرین اطالعات موجود بوده است استان تهران یهادر شهرستان سرقت

سیستم بوده است که پس از گردآوری با استفاده از ( های مربوطهاستفاده از اطالعات و آمار سازمان)ثانویه 

نشینی نتایج پژوهش بیانگر آن است که آسیب اجتماعی حاشیه. انداطالعات جغرافیایی مورد پردازش قرار گرفته

ها و اطالعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری فرسوده با توجه به دادهو بافت

د و امکان به تصویر کشیدن آن در قالب نقشه توان به طور توصیفی در قالب جدول نمایش داده شونفقط می

و شهرستان ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ شهرستان آسیب اجتماعی سرقت در. وجود ندارد

دماوند، ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ دماوند، آسیب اجتماعی اعتیاد و موادمخدر در شهرستان

های شهرستان در های فیروزکوه و دماوند، آسیب اجتماعی طالقهرستانآسیب اجتماعی مفاسد اخالقی در ش

نیز در مناطق سیزده و  بیست بیشترین  تهران، اسالمشهر، ری و شهریار و آسیب اجتماعی کودکان کار و خیابانی

 .اندمیزان را داشته

 . و استان تهران GISهای اجتماعی، اطلس، آسیب: واژگان کلیدی
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 سپاسگزاری

 «خدای عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمتمنت »

ام نمود و خدای را سپاسگزار و شاکرم که در تمام طول مسیر زندگی همراه با دست توانای حق و حقیقتش یارم

به امید پایش الطاف و . های وجوم کردلحظه لحظه عمرم را سرشار از عشق به دانستن حقایق و زدودن تیرگی

 .پذیر زمیننشین بشریت در ظلمت پایاناش بر سر غربتمهربانی

هایی که در امر انجام این دانم که از تمامی افراد و سازماندر آغازین بخش کالم، بر خویش واجب و الزم می

 های سرکار خانم زینب مرادی نژاد در راه به ثمر رسیدن اینشک تالشبی. ام نمودند تشکر نمایمپژوهش یاری

به نوبه خود از جناب آقای . پژوهش غیر قابل اغماض بوده است و سپاسگزار زحمات بی دریغ ایشان هستم

اند کمال تشکر و دکتر ستار پروین و جناب آقای دکتر حسن بابایی که زحمت داوری پژوهش را به عهده داشته

هایی که آمار و اطالعات الزم را از سازمان. مها را آرزو دارقدردانی را دارم و از درگاه ایزد منان برایشان بهترین

وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، )نمایم اند نیز تشکر میدر اختیار بنده قرار داده

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با موادمخدر، دادگستری استان تهران ، شهرداری تهران و سازمان 

های مرحومه سرکار خانم  آزاده تفویضی در طی مراحل مختلف انجام همچنین پیگیری(. ستان تهرانبهزیستی ا

انشااهلل روح . این پژوهش غیر قابل انکار بوده است که از خداوند معتال خواهان آمرزش و مغفرت ایشان هستم

 .  این بزرگوار قرین آرامش باشد

 محمد تقی کرمی قهی
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4312 ..................................................................................................................... 412 
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4312 ..................................................................................................................... 413 
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 مقدمه 9-9

های حوزه در توانمیرا مسائل  این. مع در طول حیات خود با مسائل و مشکالت مختلفی رو به رو هستندجوا

های صهمشکالت در عرهای اجتماعی این در حوزه .جستجو کرداقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا اجتماعی 

های اجتماعی از ها و آسیبانحراف .های اجتماعی از جمله آن استیابند که آسیبمختلفی ظهور و بروز می

ن یافت که در آن جرم و تواکمتر جوامعی را می. آغازندهایی هستند که با زندگی بشر از ابتدا همپدیده

 .انحرافات اجتماعی روی ندهد

و اقدامات رغم همه تمهیدات اتخاذی به این دلیل علی. بوده و نخواهد بوداین قاعده مستثنی نجامعه ما نیز از 

کند نسبت سیاستگذاری و اجرایی امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب میهای انجام شده در عرصه

های اجتماعی، رشد آسیببه تنوع توان از جمله این شرایط می. به این مسئله حساسیت بیشتری به خرج داد

غالب های اجرایی در کشور، ها، فراگیر نبودن برنامهها از برنامهآسیب این های اجتماعی، جلوتر بودنآمار آسیب

-عدم شناسایی حوزه، پهنه و گستره آسیبهای اجتماعی، امنیتی نسبت به آسیب –بودن رویکردهای سیاستی 

کند که در زمینه کنترل همه این شرایط و موارد دیگر ایجاب می. اشاره کرد... در فضا و مکان و  های اجتماعی

اهتمام بیشتری از خود نشان دهند؛ چرا  ریزان و سیاستگذاران کشور توجه وهای اجتماعی برنامهو کاهش آسیب

در حوزه اجتماعی در حالت  دهد که وضعیت جامعه ایرانکه تأملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان می

های رغم این که دستگاههای اجتماعی باعث شده تا علیگستردگی، رواج و تعدد آسیب. سامانی قرار داردنابه

تعداد و ها ثمره چندانی نداشته باشد و روز به روز بر این تالش دهند، امامسئول تمام تالش خود را انجام می

کننده برای ، آنچنان که ادامه وضعیت فعلی، یک وضعیت نگرانشودمیزوده اف آنهاوسعت و پیچیدگی و تراکم 

 .های اجتماعی خواهد بودها و آشوبنظام ایجاد خواهد کرد که مستعد ایجاد بحران

های موجود و اقدامات انجام شده رسد که حل این وضعیت اجتماعی با تدابیر و سیاستگذاریبنابراین به نظر می

به الزم  .تر و موثرتری صورت گیردهای اجتماعی مناسبنخواهد بود و باید تدابیر و سیاستگذاریپذیر امکان
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فرسایش نظم اجتماعی و بروز مسائل اجتماعی مانند احساس ناامنی و خشونت، جرائم با توجه به  که ذکر است

های توجه به مسائل و آسیبتر، شکنانه خوشبختانه چند سالی است که به طور جدیارهای قانونتشهری و رف

طبق فرمایش گرفته است؛ به طوری که و سیاستگذاراران کالن کشوری قرار مورد توجه مقامات عالی  اجتماعی

های اجتماعی و فرهنگی جایگاه ها و پروژهدر برنامهدار کشور، مقام معظم رهبری و تعیین پنج آسیب اولویت

این اما باید دانست که گام ابتدایی در حل  .شوددرنظرگرفته میهای اجتماعی تری برای حوزه آسیبمحسوس

خیز همچون تهران، شناسایی مناطق و فضاهای آسیب یمسائل و مشکالت در تمامی مناطق و به ویژه در استان

 .  است

تنگناهای . های اجتماعی همراه شده استان تهران شتاب تحوالت اجتماعی با افزایش آسیبتامروزه در اس

های پیرامونی، دگرگونی الگوهای ارتباطی بین های جمعیتی، ورود مهاجران، پیدایش شهرکییاقتصادی، جابجا

های ساز گسترش انواع آسیبزمینه... های اجتماعی در فضای مجازی و شهروندان، نفوذ روزافزون شبکه

به صورتی متراکم و فشرده در تهران بخشی زیادی از جمعیت کشور را از طرف دیگر، استان  واجتماعی شده 

ی همراه است که بسیاری از آنها اهای تازهبا تجربه استانهم اینک زندگی در این . خود جای داده است

 .های اجتماعی آشکار و پنهان استیکی از این تجربیات آزاردهنده گستردگی آسیب. نیستخوشایند 

ها و نهادهای مختلفی حائز مسئولیت هستند که به دستگاههای اجتماعی، در استان تهران برای ساماندهی آسیب

های بدیهی است مدیریت آسیب. کنندهای اجتماعی فعالیت میطور همزمان درخصوص مسائل و آسیب

در های عمده اجتماعی مسائل و آسیبه پراکندگی استان در گام اول مستلزم شناخت نحو این اجتماعی در

است تا در گام دوم بتوان برای های اجتماعی استان تهران تدوین اطلس آسیبیا به عبارت دیگر سطح استان 

-از این. کندتر بخشو رضایت ترقابل تحملرا  زندگی در این استان وهایی را جستجو نمود حلکاهش آنها راه

های درصدد تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی یعنی اجرایی کردن گام اول کاهش آسیبرو، رو، مطالعه پیش

 .اجتماعی استان تهران است
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 ئلهبیان مس 9-2

 یبه عبارت. بوده است شمندانیمورد توجه اند یدر جامعه بشر ربازیاز د یاجتماع یها بیمسأله مربوط به آس

. د بودهمراه انسان و جوامع بوده و خواههستند که همواره به  یمقوالت ،یاجتماع یها بیتوان گفت، آسیم

از عدم امکان برآورده شدن  یت ناشیها، محروم یازمندیو گسترش دامنه ن یانقالب صنعتهمزمان با گسترش 

 گر،ید انیبه ب. شده است یاجتماع یهابیدار آسو دامنه دیموجب گسترش شد یزندگ یازهایخواسته ها و ن

 یموجب آن شده، با مسائل و مشکالت فراوان یتکنولوژ عیکه رشد سر یخاص طیشرا لیجهان امروز ما به دل

 بیدست مشکالت هستند که آس نیاز ا یینمونه ها... طالق و  ،یدکشخو اد،یاعت ،ییرباقتل، آدم. است ریدرگ

 ایدهد و  یم یرو شتریب ییهادر چه مکان ،یاجتماع یها بیکه چه آس نیا. دهند یم لشکرا  یاجتماع یها

ها اصوأل در کدام حوزه ایها گردد و بیتواند موجب بروز کدام نوع از آسیم ییهایژگیو و طیکه چه شرا نیا

و  441: 4313 ،یانیپانصرتی و  یمحسن)اند بوده دنیشیاند یبرا یترند، همواره موضوعاتها خطرناکبیآس

 (.22: 4322نژاد،  عتیو شر یوسفیپور

 یو جرم دارا یاجتماع بیآس. است زیاماکن و مناطق جرم خ ،یاجتماع یهابیآس زانیاز عوامل موثر بر م یکی

در واحد مکان،  یاجتماع بیشود رفتار مجرمان و آس یاست که باعث م یمنحصربه فرد یو زمان یظرف مکان

و کم  یبر چگونگ ریمتغ کی عنوانتوان گفت، مکان به یم گریبه عبارت د. نداشته باشد یکسانی ییفضا عیتوز

-بیمناطق حضور و نمود آس یدر برخ ،یادر هر جامعه. موثر است اریبس یاجتماع بیبروز و ظهور آس فیو ک

هم زمان با . ستین یقاعده مستثن نیاز ا زیاستان تهران ن. است شتریمناطق ب رینسبت به سا یاجتماع یها

 نیها، در ااستان ریان از سااست نیا یریمهاجرپذ یباال زانیو م ینگسترش و توسعه استان تهران به لحاظ مکا

 جادیکه باعث ا یبه طور م؛یهست ریدو دهه اخ یط یاجتماع یهابیمشکالت و آس ندهیاستان شاهد روند فزا

در محالت  یاجتماع یهابیو آس یشهر و بروز ناامن یفرهنگ ،یاجتماع ،یدر ابعاد مختلف اقتصاد رییتغ

(. 4314استان،  34 یاجتماع یها بیپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، گزارش طرح آس)است  شده یمسکون
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 یخشونت و ناآرام ،یرسم ریغ یهاو سکونتگاه ینینشهیتوان به حاشیم یاجتماع یهابیآس نیاز جمله ا

کودکان  دات،یهدسرقت، ضرب و جرح، ت ،یابانیخ یهامزاحمت ،یو قاچاق موادمخدر، فقرشهر ادیاعت ،یشهر

 .  اشاره کرد... طالق و  ،کار

استان، که  34در  یاجتماع یها بیآس یمل یاطالعات به دست آمده از طرح پژوهش یطرف، خروج کی از

پژوهشگاه فرهنگ، هنر )رو به رو بوده است  یاجتماع یهابیاز انواع آس یرینشان داد استان تهران با حجم کث

 یمقام معظم رهبر اناتیب گر،یو از طرف د( 4314استان،  34 یاجتماع یها بیو ارتباطات، گزارش طرح آس

از پنج  یکیرا به عنوان  زیکه احصا مناطق بحران خ یاجتماع یها بیآس تیریدرخصوص مد یمدظله العال

آن، طالق و  یو سامانده ینینش هیمخدر، حاش و مواد ادیهمچون اعت ییدار در کنار معضل ها تیمعضل اولو

اطلس و  هیو ته نی؛ لزوم تدو(4311،  یمدظله العال یرهبرمقام معظم  اناتیب) کنندیمطرح م اجتماعید مفاس

 .دهد ینشان م یزا را به خوببیزا و آسمناطق بحران ییشناسا

از آنجا که قبل از حوزه است و  نیدر ا یزیربرنامه ازمندیکاهش آنها، ن ایو  یاجتماع یهابیاز آس یریشگیپ

مهم و  اریو شدت آنها در مناطق بس تیو اولو یاجتماع یهابیاز انواع آس قیشناخت دق ،یزیرهرگونه برنامه

هر  یابیارز یاجتماع یهابیاز آس یریشگیگام در جهت پ نیتریو اساس نیتوان گفت، اولیاست لذا م یاتیح

 یاجتماع یهابیاطلس آس نیو تدو یراستا طراح نیدر ا. آن منطقه است یاجتماع یهابیمنطقه به لحاظ آس

. شود یمحسوب م یاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس نهیانجام مداخله مؤثر در زم یبرا نیآغاز یعنوان گام  به

آن در  عیو توز ها یژگیو ،یاجتماع یهابیمسائل و آس تیق و جامع از وضعیدق ح،یصح یکه شناخت یمادام

اثرگذار، ناتوان  یا کارآمد و مداخله یاستگذاریدر اتخاذ سرا  زانیرو برنامه استگذارانینشود، س  کشور حاصل

در  یاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس ،یریشگیجهت پ استیس نیتدو یمنظور برا نیهم  به. خواهد کرد

که  یاجتماع یهابیدر واقع اطلس آس. داشت میموجود خواه تیاز وضع قیروشن و دق یریبه تصو ازین شورک

 یها بیو مواجهه با آس یاجتماع تیریمد تیکشور در جهت تقو ییایو جغراف یتیجمع یها یژگیو  با توجه به
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جامعه  ،یاجتماع یهابیآس یپراکندگ تیاز وضع یلیشود، درصدد است تا پروفایم  نیو تدو هیته یاجتماع

درنظرداشت که هرگونه  دیبا. قرار دهد استگذارانیمتخصصان، مسئوالن و س اریهدف و مختصات آنها را در اخت

 یبرا یعمده آنها، شانس کم یاجتماع یهابیاز مناطق و آس قیبدون شناخت دق یزیرو برنامه یاستگذاریس

 .خواهند داشت تیموفق

 یابزار تواند یاطلس م نیا. دارد زین یگریکارکرد مهم د یاجتماعهای آسیبتوان گفت، اطلس یم نیبر ا عالوه

سؤال  ،یاستگذاریس ندیدر فرآ. باشد یاجتماع یها بیبدون اعتبار در حوزه آس یانتشار آمارها یبازدارنده برا

 تیکدام مسأله در اولو دارد،که وجود  یها و مشکالت انبوه مسائل، چالش انیاست که م نیمهم ا اریبس

داشتن  ازعبارت  کند، ینقش م یفایا ندیفرآ نیکه در ا یمهم اریقرار خواهد گرفت؟ عامل بس استگذارانیس

مسأله و موضوع  کیکه از  یریتوان گفت، اگر تصویم نیبنابرا. اطالعات درست از موضوع و مسئله است

 زیشوند نیکه گرفته م ییهاها و برنامهاستیاز آن س تیبه تبع ،نباشد انهیواقعگرا شود یم میترس یاجتماع

 یهاکنند، اطلسیارائه م یاجتماع یهابیاز مسائل و آس یدرست ریآنچه اطالعات و تصو. مطلوب نخواهند بود

. شندداشته با یاجتماع یها بیمرتبط با آس انهینگاه واقعگرا جادیدر ا ینقش بارز توانند یهستند که م یاجتماع

را با توجه به محدوده  ها بیآس یاطلس پراکندگ نیاست که ا نیا یاجتماع یهابیاطلس آس هیضرورت ته

 کی یخواهد بود که براساس آن بتوان برا یو نقشه راه یروش علم کیو  کند یما مشخص م یبرا ییایجغراف

مناطق  ییبه منظور شناسا یامطالعهاز این منظر انجام . کرد یاستگذاریو س یزیرجامعه در حال توسعه برنامه

و با سوال توزیع فضایی و  استان نیا یاجتماع یهابیاطلس جامع آس نیو تدو هیاستان تهران و ته زیخبیآس

اعتیاد و موادمخدر، طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد ) عمده یاجتماع بیشش آسمیزان پراکندگی 

به  یبدیهی و ضرور ست؟استان تهران چگونه ا یهاشهرستاندر  (اجتماعی، کودکان کار و خیابانی و سرقت

 .رسدنظر می
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 و اهمیت پژوهش ضرورت 9-9

-تبدیل به یک دغدغه اساسی شده است و شناسایی مناطق آسیبهای اجتماعی امروزه در کشور موضوع آسیب

 در. رسدهای اجتماعی ضروری به نظر میزا و داشتن یک نقشه راه برای کنترل و کاهش آسیبخیز و جرم

 :و مهم اشاره کرد یمورد اساس سهتوان به یپژوهش حاضر م تیبحث ضرورت و اهم

متفاوت و با  یهاتیها و قومبا فرهنگ یبوده که افراد ریاستان مهاجرپذ کی ریاستان تهران در چند ساله اخ -

نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار جیکه بر اساس نتا یاست؛ به طور رفتهیرا در خود پذ یاهر نگرش و سابقه

وارد استان تهران  گرید یها نفر از استان 144122تعداد  4311تا  4312 یها سال یفاصله زمان ی، ط4311سال 

 یمواجه بوده به طور زین یکیزیها، استان با توسعه فمهاجرت نیاز ا تیبه تبع( . 4311آمار،  یدرگاه مل)اند  شده

از  یاریبروز بس یبرا یوحشتناک اریبوده که منبع بس یاهیاشاز نقاط به صورت ح یاریکه رشد استان در بس

 .شده است یاجتماع یهابیآس

درصدد  دیها، بابیآس نیا شتریاز رشد ب یریشگیجهت پ زانیرو برنامه استگذارانیبا توجه به مورد اول، س -

انجام  یبرا نیآغاز یعنوان گام  استان به یاطلس مسائل اجتماع نیو تدو یکه طراح ندیشناخت بهتر آنها برآ

 زیرو برنامه استگذاریچنانچه س. شود یمحسوب م یاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس نهیمداخله مؤثر در زم

آن در منطقه نداشته باشد، در اتخاذ  عیو توز ها یژگیو ،یمسائل اجتماع تیاز وضع یو جامع قیشناخت دق

 ،یریشگیجهت پ استیس نیتدو یمنظور برا نیهم  به. کارآمد و موثر ناتوان خواهد بود یهاها و برنامهاستیس

داشت و  میموجود خواه تیاز وضع قیروشن و دق یریبه تصو ازیدر استان ن یکنترل و کاهش مسائل اجتماع

 .استان تهران حاصل نخواهد شدها در این آسیباطلس  نیامر جز با تدو نیا

ساله کشور مبنی بر کنترل و  22انداز مذکور و عنایت به اهداف اسناد باالدستی و سند چشم با توجه به شرایط -

شهری همچون تهران بیش از های اجتماعی در کالنآسیبضرورت تدوین اطلس ،های اجتماعیکاهش آسیب

های اجرایی مناسب و متناسب با خیز راه را برای تدوین برنامهشناسایی مناطق جرم. شودپیش احساس می
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با توجه به ماهیت فرابخشی . تواند امنیت کشور را به مخاطره اندازدمیکند که غفلت از آن میشرایط فراهم 

از جمله تواند برای مراجع ذیربط سیاستگذاران کشور های اجتماعی میهای اجتماعی تدوین اطلس آسیبآسیب

های مختلف از و دستگاهلت نظام، دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مص

قابل استفاده باشد ... انتظامی و های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، نیروی جمله وزارتخانه

مدیریت های اجتماعی انجام دهند و های الزم را برای کنترل و کاهش آسیبریزیتا بر مبنای آن بتوانند برنامه

   .نابع هم در این زمینه صورت گیردبهینه م

 

 ژوهشپهای  سوال 9-5

 یاصل سوال 4-1-4

 چگونه است؟استان تهران  یهاشهرستاندر  4عمده یاجتماع بیشش آستوزیع فضایی و میزان پراکندگی 

 یفرع سواالت 4-1-2

چگونه  استان تهران یهاشهرستاندر و موادمخدر  توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی اعتیاد -

 است؟

 چگونه است؟ استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی طالق -

 تهراناستان  یهادر شهرستان نشینی و بافت فرسودهتوزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی حاشیه -

 چگونه است؟

 چگونه است؟ استان تهران یهادر شهرستان اجتماعیندگی آسیب اجتماعی مفاسد توزیع فضایی و میزان پراک -

                                                           
مطابق آسیب های اجتماعی در قانون برنامه ششم . )، کودکان کار و خیابانی و سرقتاجتماعیاعتیاد و موادمخدر، طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد  -  

 (.توسعه
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 چگونه است؟ استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی کودکان کار -

 چگونه است؟ استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی سرقت -

 های اجتماعی ارائه کرد؟توان جهت مدیریت آسیبور کلی چه پیشنهاداتی میبه ط -

 

 پژوهش اهداف 9-4

 :یاصل هدف 4-1-4

 .استان تهران یاجتماع یهابیاطلس آس نیو تدو هیته -

 :یفرع اهداف 4-1-2

 استان تهران؛ یهادر شهرستان و موادمخدر توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی اعتیاد ییشناسا -

 ؛استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی طالق ییشناسا -

 یهادر شهرستان نشینی و بافت فرسودهتوزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی حاشیه ییشناسا -

 ؛استان تهران

 ؛استان تهران یهادر شهرستان اجتماعیتوزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی مفاسد  ییشناسا -

 ؛استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی کودکان کار ییشناسا -

 ؛استان تهران یهادر شهرستان توزیع فضایی و میزان پراکندگی آسیب اجتماعی سرقت ییشناسا -

 .ارائه پیشنهاداتی جهت مدیریت آسیب های اجتماعی -
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 مقدمه 2-9

پژوهشگر در این پژوهش با چارچوب مفهومی سرکار دارد؛ چرا که به دنبال تبیین موضوع و آزمون فرضیه 

بلکه به دنبال توصیف . موضوع را مورد بررسی قرار دهدخواهد به شیوه قیاسی نیست و به عبارت دیگر، نمی

، کودکان کار و اجتماعینشینی، مفاسد ، طالق، حاشیهو موادمخدر اعتیاد)وضعیت موجود شش آسیب اجتماعی 

. شودمفاهم آسیب اجتماعی و اطلس توضیح داده میبنابراین در این بخش، ابتدا . استدر استان تهران ( سرقت

مفاهیم اساسی و مهم ی تجربی اعم از داخلی و خارجی پژوهش ذکر خواهد شد، در بخش بعدی مبانپس از آن 

شود در ادامه مبانی نظری مفاهیم مذکور صرفأ به منزله پژوهش حاضر در قالب مبانی مفهومی توضیح داده می

 .شود و در بخش بعدی چارچوب مفهومی پژوهش ارائه خواهد شدای مرور میدانش زمینه

 

 هاتعریف مفاهیم و کلیدواژه 2-2

توضیح این نکته . شوددر این قسمت به تعارف برخی از مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع پژوهش اشاره می

شود و درنهایت تعریف موردنظر پژوهشگر ضروری است که در ارتباط با هر مفهوم به چند تعریف اشاره می

 .هم در هر قسمت ارائه خواهد شد

 نهیانجام مداخله مؤثر در زم یبرا نیآغاز یعنوان گام به یاجتماع یها بیاطلس آسکه گفته شد طور همان

که  یتا زمان؛ چرا که شود یدر کشور محسوب م هااین آسیبکنترل و کاهش  سیاستگذاری اجتماعی برای

نهاد آن در کشور حاصل نشود،  عیو توز ها یژگیو ،یمسائل اجتماع تیو جامع از وضع قیدق ح،یشناخت صح

به عبارت  .بود داثرگذار، ناتوان خواه یها کارآمد و مداخله یها یاستگذاریاتخاذ سمسئول و سیاستگذار از 

روشن  یریبه تصو ازیدر کشور ن یکنترل و کاهش مسائل اجتماع ،یریشگیجهت پ استیس نیتدو یبرادیگر، 

 .گرددی حاصل میاجتماع یها بیاطلس آس مهم به مدداست که این امر موجود  تیاز وضع قیو دق
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در این پژوهش  که اطلسو  آسیب اجتماعیقبل از ورود به مباحث نتجربی و نظری دو مفهوم رو، از این

 .د شدنمفاهیم اساسی هستند بررسی خواه

 

 2آسیب اجتماعی 2-2-9

اگرچه باید پذیرفت . تعریف شده استنظران بسیاری آسیب اجتماعی از جمله مفاهیمی است که توسط صاحب

های فرهنگی و ارزش و هنجارهای اجتماعی متفاوت در جوامع مختلف، این که شاید با توجه به تفاوت

-ناپذیر باشد و باید پذیرفت که نتوان به یک تعریف قابل اجماع در همه جوامع و در همه زمانتعاریف اجتناب

 .ها رسید

ها و های مختلف و در زمانهای فرهنگی و ایدئولوژی و حتی در خرده فرهنگطور که ذکر شد، تقاوتهمان

 .شود هیچ یک از تعاریف ارائه شده جهان شمول نباشدجوامع مختلف موجب می

آسیب اجتماعی، وقایع و »کنند که گذاری منفی در جامعه همواره میهای اجتماعی را با ارزشای آسیبعده

های مورد ای در زمان معین و یا شرایط مشخص با رجوع به مجموعه ارزشامعههایی هستند که هر جپدیده

-زاهدی)گذاری منفی همراه است پندارد و اصوأل با ارزشباور خود، آنها را غیرمنطقی و مخل نظم جامعه می

 (.41؛ 4313اصل، 

کنند و نبودن همنوایی ینظران، آسیب اجتماعی را شیوه رفتاری برخالف وفاق جامعه قلمداد مبرخی از صاحب

بنابراین (. 21؛ 4321احمدی، )دانند با هنجارهای مورد قبول اکثریت افراد جامعه را به منزله آسیب اجتماعی می

ها و هنجارهای اجتماعی مورد قبول جامعه باشد به توان گفت از این منظر، هر رفتاری که نشانه نقض ارزشمی

 .منزله آسیب اجتماعی است

                                                           
2 - Socail harm 
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کنند و معتقدند که مسئله اجتماعی ناظر تعریف این مفهوم، آن را در کنار مسئله اجتماعی تعریف می برخی در

در واقع این گروه به این باور . باشد اما آسیب اجتماعی متمرکز بر رفتار استبر شرایط نامناسب اجتماعی می

ل فقر و بیکاری از جمله مسائل به عنوان مثا. هستند که هر مسئله اجتماعی الزامأ آسیب اجتماعی نیست

-گر چه این مسائل اجتماعی را در گسترش آسیب. شوداجتماعی هستند که خود آسیب اجتماعی محسوب نمی

 .دانندتأثیر نمیهای اجتماعی بی

کنند نظر کارکردی به این موضوع نگاه مینظران علوم اجتماعی از قبیل رابرت مرتن که از نقطهبرخی از صاحب

داند که بین اهداف مقبول اجتماعی و در دسترس بودن هنجاری میرا در قالب بی( کجروی)اجتماعی آسیب 

 (.41؛ 4321صدیق سروستانی، )شود وسایل مقبول اجتماعی جهت رسیدن به اهداف شکافی عمیق ایجاد می

امل پیوند اجتماعی های اجتماعی تراویس هیرشی است که عپردازان شناخته شده در حوزه آسیبیکی از نظریه

ترین علت همنوایی و عامل اصلی و کلیدی داند و بر این باور است که پیوند میان فرد و جامعه مهمرا مهم می

های اجتماعی تواند زمینه گرایش افراد به آسیبکند و ضعف این پیوند میاست که رفتارهای افراد را کنترل می

های ای هم از قبیل تالکوت پارسونز درخصوص شیوع آسیبعده( 12؛ 4321صدیق سروستانی، )را فراهم کنند 

کند و بر این باور است که اجتماعی رفتارهای انحرافی مرکز خود را بر کارکردهای نهادها متمرکز می

. کارکردهای مناسب این خرده نظام فرهنگ، اجتماع، شخصیت و اقتصاد در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارند

عکس آن . بخش نظم اجتماعی استها و تعامل مناسب بین آنها عامل تحققاسب این خرده نظامکارکردهای من

تواند زمینه شیوع و بروز رفتارهای انحرافی را فراهم کند و هم صادق است و نداشتن تعامل مناسب با آنها می

تر کارایی الزم را نداشته باشند پذیری افراد خوب عمل کنند و به عبارت بهها نتوانند در جامعهچنانچه این نظام

های اجتماعی باشد تواند آسیبسازمانی میشوند که از نتایج این بیسازمانی اجتماعی میجامعه دچار نوعی بی

های فردی و یا عوامل فردی در این تعریف تمرکز بیشتر بر اجتماع است و ویژگی(. 11؛ 4321احمدی، )



27 
 

-لی است که توجه به سه بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی و در حوزهاین در حا. اهمیت چندانی قائل نیست

 .های اجتماعی تأثیرگذار باشدتواند در گرایش افراد به آسیبهای زیستی و اجتماعی می

تعریف دیگری که از آسیب اجتماعی ارائه شده است و همچنین مورد توافق در این پروژه است، این است که 

عمل فردی یا جمعی که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عمل جمعی رسمی یا  آسیب اجتماعی به هر نوع

شود غیر رسمی جامعه محل فعالیت قرار نگیرد و لذا با مخالفت قانونی یا اخالقی و عرفی مواجه شود، گفته می

 (. 4324عبداللهی، )

 9اطلس 2-2-2

مختلف تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، هایی است که در موضوعات و مباحث اطلس به معنای مجموعه نقشه

 (.4314صمدی و احمدی، )« شودتهیه می... اقتصادی و 

های اجتماعی را در هایی است که پراکندگی آسیبهای اجتماعی مجموعه نقشهبنابرانی باید گفت اطلس آسیب

ها امری ضروری های اجتماعی برای کنترل و کاهش این آسیبتدوین اطلس آسیب. دهدمکان و فضا نشان می

ها  آن یرا برا یا نهیزم استگذاران،یس یمغتنم برا یفرصت جادیاست که ضمن ا یدر حکم ابزاراست؛ چرا که 

 .کنند ییآن در سطح کشور را شناسا یپراکندگ یو چگونگ یبروز مسائل اجتماع زانی، مکه اوأل کند یفراهم م

، بتوانند درنهایت و مورد مطالعه قرار دهند ریاخ یها الس یرا ط های اجتماعیآسیباز  کی، نرخ رشد هر ثانیأ

 . کندرا رصد  زیخبینقاط آس ای یاجتماع هایآسیب یفراوان نیشتریبا ب ییها مکان

سیاستگذاری اجتماعی  نهیانجام مداخله مؤثر در زم یبرااولین اقدام عنوان  به یاجتماع یها بیاطلس آسبنابراین 

و  قیدق ح،یکه شناخت صح یتا زمان؛ چرا که شود یدر کشور محسوب م هاآسیباین کنترل و کاهش  برای

                                                           
3 - Atlas 
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کارآمد و  یها یاستگذاریاتخاذ سنهاد سیاستگذار از حاصل نشود،  یمسائل اجتماع تیجامع از وضع

 .بود داثرگذار، ناتوان خواه یها مداخله

 

 

 مبانی تجربی 2-9

 تجربی داخلی مبانی 2-9-9

کالبد مناطق  یاثرگذار رامونیپ ییایجغراف یلیتحل»با عنوان  یدر پژوهش( 4314)نژاد  ینژاد و حاتم یحاتم -

مذکور  یهاکه پهنه افتندیدست  جینتا نیبه ا «(مشهد یررسمیغ یهاسکونتگاه: مورد)جرم  جادیبر ا یشهر

را در شهر مشهد به خود اختصاص  تبهر نیباالتر ت،یبه نسبت جمع میاز جرا یاریوقوع بس یبه لحاظ فراوان

رتبه  ادینسبت به کل مشهد، در جرائم سرقت، موادمخدر و اعت یاهیبافت ناکارآمد و حاش یمناطق دارا. داده اند

 .اول را دارد

 یهابیآس یریگو امکان شکل یمهاجرت درون شهر»با عنوان  یدر پژوهش( 4312) یو کالنتر نیپرو -

 یتیجمع راتییو تغ یاند که تحرک مکانداشته انیب نیچن «(تهران محله دروازه غار 92منطقه : مورد) یاجتماع

 یریجلوگ یامحله تیامن یریگکه از شکل نیاست که عالوه بر ا یاز عوامل اثرگذار یمانند هرند یادر محله

را .... و  یابانیفحشا، مرگ خ ،یو قاچاق موادمخدر، خودکش ادیرا مانند اعت یمتعدد یاجتماع یهابیکند، آسیم

 .به دنبال دارد

های اجتماعی مرتبط با مکانی آسیب –تحلیل زمانی »در پژوهشی با عنوان ( 4311)آبادی و همکاران زنگی -

اجتماعی های تحلیل فضایی آسیب چنین بیان داشتند که «(شهر تهران 92منطقه : مطالعه موردی)موادمخدر 

شرایط و خلق  خیز و درنهایت به تغییر اینهای آسیبالگوهای رفتار مجرمانه، کشف کانون شهری به شناسایی

توجه به مکان، به در واقع، . کندیهای شهری کمک مهای اجتماعی و رفع آسیببر آسیبفضاهای مقاوم در برا
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مقایسه با عوامل فردی یا ساختاری این امکان را محقق های اجتماعی، در واسطه در وقوع آسیبعنوان عامل بی

براساس آمار رسمی، میزان . های اجتماعی ارائه شودتری برای پیشگیری از آسیبسازد تا راهکارهای عملیمی

. که به تهران عهد ناصری شهرت دارد، بسیار بیش از سایر مناطق شهر تهران است 42جرایم ارتکابی منطقه 

این منطقه در مقطع های کالبدی از جمله مسائل و معضالت های اجتماعی در کنار آسیبیش آسیببنابراین افزا

های اجتماعی دچار مشکل جدی نموده است و دستیابی به کنونی است و این محدوده را از نظر ناهنجاری

این پژوهش با  بر همین اساس،. راهکارهایی برای کنترل و مقابله با این ناهنجاری را ضروری ساخته است

. ان انجام گرفته استرکالنشهر ته 42مکانی جرایم شهری، جرایم مرتبط با مواد در منطقه  –هدف تحلیل زمانی 

مکانی جرایم  –تحلیلی و از نوع کاربردی است و به منظور تحلیل زمانی  –روش پژوهش حاضر، توصیفی 

-آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشهشهر تهران، از آزمون  42مرتبط با موادمخدر در منطقه 

 (GIS)های اطالعات جغرافیایی ترین همسایه و آزمون تراکم کرنل در محیط سامانههای نزدیکبندی، شاخص

در  4321است که در سال مخدر جامعه آماری پژوهش، مجموع جرایم مرتبط با مواد . استفاده شده است

د رفقره از جرایم مرتبط با موا 22است و به عنوان نمونه آماری،  ن به وقوع پیوستهشهر تهرا 42محدوده منطقه 

بررسی الگوی فضایی جرایم مرتبط با موادمخدر نشان . شهرداری تهران بررسی شده است 42اتفاق افتاده منطقه 

-هفته و ساعات شبانهکند و تحلیل زمانی روزهای ای و متمرکز پیروی میدهد، این جرایم از الگوی خوشهمی

و در روز چهارشنبه  43دهد زمان اوج  و مرکز ثقل زمانی وقوع این جرایم در ساعت روز این جرایم نشان می

های همچنین، بررسی پراکندگی مکان. باشدرویداد آسیب اجتماعی در این ساعت و روز می 2 – 42با فراوانی 

 42در جنوب غربی منطقه ( اعدام)دهد، میدان محمدیه ان مینش 42وقوع جرایم مرتبط با موادمخدر در منطقه 

 .باشنداب جرایم مرتبط با مواد میتکهای اصلی ارو همچنین میدان استقالل در شمال غربی این منطقه کانون

زمانی سرقت در شهر ارومیه با  –تحلیل توزیع مکانی »در پژوشی با عنوان ( 4312)نژاد و نصرتی عبادی -

چنین اذعان داشتند که مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع  «GISاستفاده از 
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منفی و ناهنجار آن، موضوعی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده و چارچوب 

در تحقیق حاضر با . ها در فضای جغرافیایی فراهم آورده استاهنجاریعلمی و عملی برای مطالعه و شناسایی ن

در ( GIS)ات جغرافیایی عهای سامانه اطالانتخاب شهر ارومیه به عنوان مطالعه موردی، سعی شده تا قابلیت

روش . خیز، ارائه شودهای حاصله در قالب نقشه مناطق جرمبه آزمون گذاشته و خروجیزمینه سرقت از منزل 

 –گوهای مکانی لبدین معنا که برای تحلیل ا. گرافیکی است –مورد استفاده برای انجام این تحقیق، آماری 

بررسی نتایج حاصل از به . استفاده شده است GISهای آماری گرافیک مبنا در محیط زمانی جرم از مدل

منازل در شهر، متمرکز بر فصول بهار و تابستان و دهد که الگوی فصلی وقوع سرقت نشان می GISکارگیری 

    .الگوی هفتگی بر روزهای آخر هفته متمرکز است

نشینی در های اجتماعی ناشی از حاشیهمطالعه آسیب»در پژوهشی با عنوان ( 4312)امیری و همکاران  -

شهر به نشینی در کالنچنین اذعان داشتند که حاشیه «شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری 91منطقه 

بنابراین مدیریت . های اجتماعی خاصی را در پی داردفضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیبواسطه 

نشینی و ارائه راهکارهایی برای های اجتماعی ناشی از حاشیهشهری چون تهران مستلزم شناخت آسیبکالن

هدف اصلی این پژوهش، مشخص . تر شودبخشرضایتشهر، بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کالن

شهرداری تهران و  41نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه های اجتماعی ناشی از حاشیهکردن انواع آسیب

های اجتماعی و دالیل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش بندی آسیباهداف فرعی پژوهش، اولویت

پیمایشی،  –تحلیلی و روش گردآوری اطالعات، اسنادی  –قیق در این پژوهش، توصیفی تحروش . باشدآن می

 41نفر از مدیران منطقه  22شهرداری تهران و جامعه آماری  41حوزه پژوهش، منطقه . مبتنی بر پرسشنامه است

های داده. غیرتصادفی درنظرگرفته شده استگیری نفر به صورت نمونه 42باشد که نمونه آماری آن می

نتایج . اندو به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شده SPSSافزار پرسشنامه با استفاده از نرم

های اجتماعی را مسائل خانوادگی ، خاستگاه آسیب41های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه کلی و یافته
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فقر و طالق . نمایندها معرفی میی را به عنوان مهمترین آسیبگرو بیکاری، اعتیاد و تکدیدانند و اقتصادی می

در مورد سازوکار بهبود، . های اجتماعی، از مهمترین دالیل هستندبا رتبه دو و پنج، در بخش دالیل بروز آسیب

های فرهنگی و عالوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت

با بیان راهکارهایی  از قبیل  41این مفاهیم را مدیران منطقه . خوردنشینان، به چشم میافزایش آگاهی حاشیه

 .اندهای فرهنگی ارائه نمودهآموزش و فعالیت

ای مطالعه)های اجتماعی نسبت شهر با جرم و آسیب»در پژوهشی با عنوان ( 4313)پایانی محسنی و نصرتی -

زمان با رشد بیان داشتند که هم «(های اجتماعی و اقتصادی شهر اقتصادیجرایم و آسیببندی در رتبه

فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل آنها به مراکز نامتجانس اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میزان جرایم و 

های آسیب میزان جرایم و. یابدای شهرهای بزرگ افزایش میمرکزی و حاشیهویژه در مناطق ها بهآسیب

معیت رابطه دارد و به موازات افزایش ج اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی شهری با درجه توسعه شهری

ها و جرایم شهری هدف اصلی این پژوهش شناسایی آسیب. یابدها نیز افزایش میشهری میزان جرایم و آسیب

نوشتار حاضر . گرگان به اجرا درآمده است بندی آن در شهرها است که به صورت موردی در شهرو تعیین رتبه

جامعه آماری این . از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی اجرا شده است

نفر،  12از جامعه آماری مدیران . اندپژوهش را سه گروه مدیران اجرایی، نخبگان و شهروندان تشکیل داده

گیری ترکیبی بوده و از روش نمونه. نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 324نفر و شهروندان  442نخبگان 

. استفاده شده است -برای نخبگان و شهروندان –ای و سهمیه برای مدیران –گیری هدفمند های نمونهروش

تمامی . تابزار غالب گردآوری اطالعات پرسشنامه بود و از مصاحبه نیز به عنوان ابزار تکمیلی استفاده شده اس

دهد که نتایج پژوهش نشان می. تجزیه و تحلیل شدند spssافزار آماری های به دست آمده با استفاده از نرمداده

-های اقتصادی شهر و اعتیاد، حاشیهترین آسیبمهاجرت، تکدی و مسکن مهمفقر، بیکاری، مشاغل کاذب، 

های وندالیسم و خشونت به عنوان مهمترین آسیبنشینی، طالق، کودکان خیابانی، سرقت، مزاحمت خیابانی، 
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های های فرهنگی و ناهنجاری آموزشی مهمترین آسیبگرایی، تعارضاجتماعی شهر و نیز بدحجابی، قومیت

 .های فیزیکی شهر بودندها از مهمترین آسیبفرهنگی شهر و ترافیک، آلودگی و نامناسب بودن معابر و خیابان

های اجتماعی در محالت فرسوده واکاوی آسیب»در پژوهشی با عنوان ( 4311)ری فیروزی و مدانلوجویبا -

وامل موثر بر میزان جرایم و عچنین اظهار داشتند که یکی از  «منطقه سه شهر ساری: شهری، نمونه موردی

جرم و آسیب اجتماعی دارای ظرف مکانی و زمانی . خیز استهای اجتماعی، مکان و مناطق جرمآسیب

هدف . ن، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشدمکاشود رفتار مجرمانه در واحد فردی است که باعث میمنحصربه

روش این . های اجتماعی موجود در محالت فرسوده استاصلی پژوهش، بررسی و شناسایی مسائل و آسیب

محالت . باشدپیمایشی میتحلیلی و  –ای و از لحاظ نوع، توصیفی توسعه –پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی 

در این پژوهش، . فرسوده منطقه سه شهر ساری به عنوان منطقه مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شده است

گیری تصادفی سیستماتیک نفر به دست آمده که با روش نمونه 322حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

ضریب همسبتگی پیرسون، های در قالب آماره SPSS ،Excel افزارگیری از نرمبا بهرهها داده. انتخاب شدند

های دهد که گویهنتایج تحقیقات نشان می. کرامر و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است –فی 

آزمون کای اسکوئر در سطح . ، باالتر از حد متوسط قرار دارد42/3های اجتماعی در منطقه با میانگین آسیب

ساماندهی . کندهای اجتماعی در محالت فرسوده منطقه را تأیید میدرصد وضعیت نامساعد آسیب 11معناداری 

ای تواند به عنوان یک راهکار پایهاین فضا و هدایت آن به سوی یک نظم منطبق با الزامات جغرافیایی شهر، می

 .در شهرها بر جای گذاردهای اجتماعی ای بر کاهش رفتار ناهنجار و تعدیل آسیبکنندهاثرات تعیین

 

 خارجیتجربی  مبانی 2-9-2

اقدامات عمومی و : یتیامن یهااستیو س یخشونت شهر»با عنوان  یپژوهش( 2221) بیوستایو و پدرازینی -

پروژه  نیا. انجام داد «دو شهر بارسلونا و بوگاتا خصوصی محلی برای تأمین امنیت در فضاهای شهری در
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 یپروژه سه رکن اصل ن،یبنابرا. از جرم بود یریشگیو محور کار آن، پانجام شد  یشهر یامن کردن فضاها یبرا

 یهاهدفمند کردن گشت: قانون یاجرا -4: عبارت است از یاز جرم و کاهش احساس ناامن یریشگیپ یبرا

-گروه ییشناسا -2. یاکردن نظارت محله لیقانون، تکم یبا اجرا یبهبود ارتباطات و دسترس ر،یپذتیرو سیپل

زنان و کودکان ) ریپذبیآس یهاهدفمند کردن گروه: یاجتماع رانهیشگیدر معرض خطر و انجام اقدامات پ یها

مشغول کردن  یبرا یحیتفر التیجرم و تسه انیاز قربان تیتوسعه مراکز حما ،یآموزش یها، برنامه(و جوانان

-ابانیخ یها، طراحو باغ یعموم یفضا ایاح: آن تیریو مد ابانیخ ییبهبود روشنا یبرا یزیربرنامه -3. جوانان

 .هاانهیامجدد بازارها و پ یجرم و سازمانده یهابه منظور کاهش فرصت... ها و ها، پارکها، ساختمان

 «نایدر رج تیجرم و جنا ییفضا عیمحله و توز یهایژگیو»با عنوان  یپژوهش( 2224)س و همکاران واال -

 قات،یتحق نیدر ا. جرائم انجام شده است ییفضا عیتوز نهیپژوهش در کشور کانادا، در زم نیا. انجام دادند

 نیاز ا. عوامل در ارتباط است ریسا اافتد، بلکه بیدر شهر اتفاق نم یفرض بر آن است که جرائم به طور تصادف

 .موثر است یوقوع جرم و ناامن زانیدر م یشهر یهامحله یو کالبد اقتصادی – یاجتماع یهایژگیرو و

و  یاراض یشدت اعتبار و اثرات جرائم در کاربر لیتحل»با عنوان  یپژوهش( 2221)مک کرود و همکاران  -

 یانجام گرفت، نشان داد که آنها را برا کایپژوهش که در کشور آمر نیا. انجام دادند «یارائه الگو جرائم محل

وجود داشته باشد که  هیناح کیدر  نیزم یاز کاربر ینیممکن است انواع مع. کندیتر ممجرمان، بالقوه جذاب

کنند و یرا جذب م تیاز جمع یاها حجم گستردهیکاربر نیا. را دامن بزند ینظمیاز جرم و ب یشتریمقدار ب

 .در به وجود آمدن جرم در شهر موثر باشند زیممکن است آنان ن

 لسونیو. انجام داد «نگاه به گذشته و چشم انداز: یعموم یمدل شهر»با عنوان  یپژوهش( 2242) لسونیو -

 یهامهاجرت نیو همچن نییبا مهارت پا ییهاو اشتغال یدست داتیکند که فقدان تولیم انیخود ب قیدر تحق

دارد و از  یو بوم شناخت ی، فردیفرهنگ ،یاقتصاد یامدهایطبقه متوسط، پ یپشت سر هم کارگران و خانوارها

افراد به  نیا ،یاز نظر فرهنگ. دارند یرسم یبه فرصت اقتصاد یکمتر یدسترس ،یو شهر ینظر ،ینظر اقتصاد

از  یاهیمناطق حاش. کشندیدست م یاساس یهااز ارزش ،یآن یاجتماع تیموقع یبرا یکاربرد یهاارزش لیدل
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به صورت مرکز نامتناسب و به هم  قأیکه دق یطوراند؛ به شده رفتارگ یاجتماع یبه انزوا ،یشناختنظر بوم

دارند و کمتر  یامشابه تیکه موقع ییهاانسان شتریاند که بدرآمده یشهر تیجمع وبیمع یهااز برش یاختهیر

امکانات  میکمتر در معرض مستق زین یهستند، ارتباط دارند و از نظر فرد تختیگسترده پا تیجمع انگرینما

جوانان  ایکم درآمد  یاز نواح ینوجوانان شهر لسون،یطبق مطالعات و. رندیگ یقرار م یرشد فرد یمتفاوت برا

-در مقابل، نابه. هستند یاجتماع یسامانو نابه یاجتماع یبندسازمان نیموازنه ب کیگتوها، کمتر در معرض 

 یمرکز ینواح لسون،یو قیتحق یاصل و بر مبنا نیبا توجه به ا. به صورت هنجار درآمده است یاجتماع یسامان

جرم  یکه گتو هستند، در معرض سطوح باال یایشهر یشده و نواح یمنزو یاز نظر اجتماع کایآمر یشهرها

 .آن هستند ریفقر و نظا خته،یعنان گس

. را انجام دادند «کرد میخواه یکه بعدها در آن زندگ یراه»با عنوان  یپژوهش( 2244) یندسیکاساردا و ل -

مطابق مطالعات کاساردا، . کردندساکنان را مطرح  یشانیو پر یاجتماع یاز نابه سامان یمتفاوت یهاآنها نشانه

. شهر است کیفقر در محدوده داده  یدرصد رسم یریگاندازه ،یاجتماع یسامانشاخص نابه نیتریعموم

ارتباط  زین یاجتماع طیشرا یشناسبیبا آس یاجتماع یساماندارد که عالوه بر فقر، نابه دیتأک نیکاساردا همچن

صد  یرو قیآنها در تحق. درنظر گرفته بود لسونیکه و یاجتماع یساماننابه اتیدرست مانند خصوص یعنیدارد؛ 

 هیدو نشانگر پا جادیا یرا برا نییمحروم و طبقه پا یفقر، نواح یرسم یاز آمارها یبیترک ،ییکایشهر بزرگ آمر

به  یرسم یهستند که آمارها یسامان، مناطقنابه ینواح. سامان استفاده کرده استنابه دأیسامان و شدنابه ینواح

کنندگان  افتیو در پرستزن سر یخانوارها ،یکاریو فقر باال، ب ختهیطور همزمان نشان دهنده سطوح عنان گس

کرده  لینوجوانان ترک تحص یباال زانیفوق، م اتیسامان عالوه بر همه خصوصبهنا دأیشد ینواح. رفاه هستند

در مرکز  یتعامالت اجتماع یو کاساردا، قلمرو لسونیو دیجد قیحال، طبق تحق نیبا ا. دارا هستند زیرا ن

باشد که یم یاساس یهاضد ارزش ،یو از نظر فرهنگ زیفاجعه آم دأیشد یاز نظر اقتصاد ییکایآمر یشهرها

و  وبیمع یهااز ساختمان ،یمرکز یهااز ساختمان ،یمرکز یو از نظر بوم شناخت کندیرا محدود م یتوان فرد
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مناطق به طور هم زمان شامل افراد  نیا. کنندیم تیرا تقو یشناسبیآس یشده که الگوها لیتشک ییهایتورفتگ

 .است لیترک تحصکنندگان رفاه و نوجوانان افتیزن سرپرست، در یخانوارها ،یکاریب اد،یفقر ز خته،یعنان گس

 یفضا ریرا تحت تأث یانجام داد که جرائم شهر «یاجتماع یسازمانیب هینظر»با عنوان  یپژوهش( 2242)شاو  -

 یبه مناطق سیاز دادگاه و پل یبا اخذ آمار و اطالعات مناطق خاص شهر یو. داندمی یمناطق خاص شهر

 یبه طور کل -4: پژوهش عبارتند از یلاص یهاافتهی .داشتند و به گتو معروفند ینینشهیحاش یهایژگیکه و دیرس

. ندارند یتفاوت معنادار گر،یبا بزهکاران مناطق د یتیو شخص یهوش بیضر ثیاز ح هیبزهکاران مناطق حاش

ها، رفتار افراد آنها محله قیکه از طر یو افکار عموم یامحله ینهادها ،یعرف یهاسنت ،یا هیدر مناطق حاش -2

 تیفعال یرا برا یمتعدد یهافرصت ،یاهیمناطق حاش -3. انددهیکنند، به طور عمده از هم فروپاشیرا کنترل م

اعمال خرابکارانه و متجاوزانه و  ،یو فروش موادمخدر، اموال مسروقه، مشروبات الکل دیمجرمان از جمله خر

 نیاز همان سن طقمنا نیبزهکارانه در ا یهاتیفعال -1. دهندیمجرمان قرار م اریدر اخت.... عفت و  یمناف

 .شودیها شروع میاز باز یبه عنوان بخش یکودک

: ط با الکل در مرکز شهرحاد خشونت مرتب گیری نقاطهدف»در پژوهشی با عنوان ( 2221)هاپکینس  -

شبانه در بسیاری از شهرهای گسترش سریع اقتصاد  چنین بیان داشت که «شایر تاتینگهام: مطالعه موردی

در . های اخیر موجب نگرانی از پتانسیل این بخش برای تولید خشونت ناشی از الکل شده استانگلیس در سال

سیل ایجاد خشونت دارند، نتیجه رسیدند که چرا این بخش پتانای از مطالعات به این حالی که تعداد فزاینده

چنین حوادثی صورت گرفته ارزیابی سیستماتیک اندکی در مورد تأثیر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از 

های کاهش جرایم دولت در برنامه دوم خود، تعدادی از ابتکارات هدفمند پلیس به عنوان بخشی از برنامه. است

هایی بود که بیشترین جرایم ناشی از الکل در هدف آن شناسایی مکان هایی را اجرا کند کهاین بود که استراتژی

مورد استفاده در کشور انگلیس برای کاهش های این پژوهش راهبردها و استراتژی. آنجا رخ داده است

افزایش تعامل و این پژوهش نشان داد که . بزهکاری در مناطق حاد مرکز شهر را مورد بررسی قرار داده است
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مصرف مشروبات الکلی و حضور و مراقبت بیشتر ها و مراکز فروشیبین پلیس و مدیریت مشروب مشارکت 

     .ها شودتواند موجب کاهش بزهکاری در این محدودهپلیس، می

چنین اذعان  «گیری نقاط حاد آزار و اذیتشناسایی، توصیف و هدف»در پژوهشی با عنوان ( 4111)بننت  -

مسکونی در سراسر کمریج به طور مساوی توزیع نشده است و بیشتر موارد این سرقت در سرقت  دارد کهمی

نقاط کم »و « نقاط بسیار بحرانی»همچنین این مطالعه نشان داد در این منطقه نیز . اندشمال غربی شهر جمع شده

بزهکاران و نزدیکی فراوانی مسیرهای دسترسی به فرار نتایج این مطالعه نشان داد که . وجود دارد «خطرتر

. تر در این شهر هستندهای آلودهگیری محدودهخیز به محل سکونت بزهکاران، مهمترین عامل شکلجرم نواحی

های مناسبی برای بزهکاران به منظور ارتکاب بزه فراهم بوده که منجر خیز فرصتبه دیگر سخن، در نقاط جرم

 .ها شده استگیری این محدودهبه شکل

   

حث رابطه بین فضا و جرائم و دهد بداخلی و خارجی نشان میشود بررسی پیشینه طور که مشاهده میهمان 

لکن . های زیادی انجام شده استدنظر بوده است و درخصوص آن پژوهشهای اجتماعی از دیرباز مآسیب

لذا انجام چنین . است تاکنون پژوهشی جامع که مناطق جرم خیز استان تهران را به خوبی نشان دهد، انجام نشده

داشتن قطعأ  ری در مورد آسیب های اجتماعی،استگذایسدر  رسد؛ زیرا گام اولپژوهشی الزم به نظر می

 شود یم میترس یمسأله و موضوع اجتماع کیکه از  یریاگر تصو. اطالعات درست از موضوع و مسئله است

-از این .مطلوب نخواهند بود زیشوند نیکه گرفته م ییهاها و برنامهاستیاز آن س تیبه تبع ،نباشد انهیواقعگرا

های اجتماعی مدنظر باشد، باید ریزی در مورد کاهش آسیبه موفقیت در سیاستگذاری و برنامهچنانچ رو،

 .داشت عمده آنها یاجتماع یهابیاز مناطق و آس قیشناخت دق
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 مفهومی مرور 4-2

این مسئله . شود به نوعی نماینگر نسبت مکان و جرم استمیهای اجتماعی که صحبت از اطلس آسیب هنگامی

های هر نظام شهری، یکی از مهمترین خصیصه .گرددتا حد زیادی به چگونگی نحوه مدیریت شهری بازمی

اندازه شهر یا ابعاد جمعیتی آنهاست که تحت تأثیر نیروهای توسعه شهری و روندهای گرایش به شهرنشینی 

رد، موجودیت و پایداری شهر به عنوان یک پدیده پویا، در تحرک و پویایی شاخص عملک. کندتغییر می

برقراری رابطه منطقی بین جمعیت، فعالیت و توسعه باعث هماهنگی اقتصادی، . گرددجمعیتی آن ظاهر می

    .شوداجتماعی، پایداری محیطی و اعتای سطح زندگی می

ای است؛ بدین شود توسعه نامتوازن منطقهشهرها میاز جمله مهمترین عواملی که موجب مهاجرت به سوی 

شود و به همین دلیل افراد ساکن در روستا و ای به شهرها توسعه بیشتری میدر فرایند توسعه منطقهمعنا که 

این افراد . شوندتر میشهرهای بزرگتر برای دستیابی به امکانات رفاهی بیشتر راهی شهرها و شهرهای کوچک

شوند و با و در مناطقی جمع می شوندبه دلیل آشنا نبودن با فرهنگ شهرنشینی از سوی ساکنین شهرها طرد می

 .شوندهای اجتماعی میای برای بروز آسیبآیند که ناحیهخیز به وجود میهای جرمگذشت زمان مکان

های جرم توسعه نامتوازنف مهاجرت، طرد اجتماعی و مکان: عبارتند از بنابراین مهمترین مفاهیم این پژوهش

 .خیز

 ای مفهوم توسعه نامتوازن منطقه 2-4-9

تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته« توسعه»

در جهان مطرح شد و گسترش یافت و  ادبیات توسعه پس از جنگ جهانی دوم(. 2224فرهنگ لغت آکسفورد، )

 .مانده استهدف از آن کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب

حلی در جهت کاهش نیافته یا راهتوان کوششی برای ایجاد تعادلی تحققبه عبارتی باید گفت، توسعه را می

ن جریانی در نظر گرفت توارو، توسعه را میاز این. های مختلف زندگی اجتماعی دانستمشکالت بین بخش

بنابراین توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد . شوداقتصادی می –که باعث تغییر در کل نظام اجتماعی 



38 
 

های عمومی مردم اداری و همچنین نگرش و دیدگاه –های نهادی، اجتماعی شامل دگرگونی اساسی در ساخت

 .شودنیز می

به معنای کاهش فقر، بیکاری، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام نظران توسعه را ای از صاحبعده

ای عده(. 4324ازکیا، )نمایند اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی تعریف می

ی مذکور در هااندیشه. دانندهای تازه میها و بصیرتدیگر توسعه را به معنای بازسازی جامعه براساس اندیشه

بنابراین برای نیل به توسعه، سه . است« باوریآینده»و « باوریانسان»، «باوریعلم»دوران مدرن شامل سه اندیشه 

ها و ایجاد نهادهای جدید برای های جدید، تشریح و تفصیل این اندیشهاقدام اساسی درک و هضم اندیشه

 (.4322، افتخاریالدین و رکن فیروزنیا)پذیرد تحقق آنها صورت می

-هدف کلی توسعه، رشد و تعالی همه. رسد یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچگی آن استبه نظر می

ای به دلیل ناتوانی در های منطقهیافتگی مناطق و نابرابریتفاوت در میزان توسعه. جانبه جوامع انسانی است

(. 4322یاسوری، )آید قایسه با منطقه دیگر به وجود میهای طبیعی یک منطقه در ماستفاده بهینه از پتانسیل

. اجتماعی در فضاست –ها و امکانات اقتصادی ای یا فضایی، توزیع نابرابر فرصتمنظور از نابرابری منطقه

های بین شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ، مناطق محروم و تواند شامل نابرابرینابرابری فضایی می

 (.  224: 4311چلپی، )باشد ... برخوردار و 

اگر از این زاویه به مفهوم توسعه بنگریم که بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است، باید 

ای و یا توسعه اقتصادی باید برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت ریزان منطقهگفت هدف کلی برنامه

ای نیاز به تهیه و تدوین و درنهایت اجرای ستیابی به هدف فوق در هر جامعهبرای د. در بین افراد جامعه باشد

های متنوع و متعدد است؛ چرا که یکی از مهمترین خصایص یک اقتصاد پویا و فعال، توزیع عادالنه و برنامه

-برنامهرو، از این. مناسب امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت یک ناحیه، منطقه یا کشور است

در . ها داشته باشندها و نابرابریهای درست و مناسب سعی در کاهش محرومیتریزیریزان بر آنند تا با برنامه
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ای نامطلوب ملی و متمرکز در نواحی های منطقهریزیها و ابزار آن در اثر برنامهکشور ایران توسعه، زیرساخت

 .مختلف کشور به صورت نامتوازن رخ داده است

خورد این است که اجرای خطوط پیشنهادی مهمی که در اغلب کشورهای در حال توسعه به چشم می نکته

یکی از اولین علل توقف و عدم موفقیت، . نمایدبرای توسعه اغلب با موانعی برخورد کرده و غیر عملی می

این . ه محلی استگیرندهای تصمیمهای الزم مدیریتی، مالی، فنی و نبود قدرتها و تخصصفقدان ظرفیت

شود های مرکزی با سطوح پیرامونی است که مانع از بروز شرایطی میفقدان ظرفیت، حاصل رابطه کنونی قدرت

امیریان، )ها در پیرامون شده و آنها را در انجام امور خود مستقل سازد که منجر به توقف و انباشت فرصت

4321 :11.) 

محتوای آن نه در . شوده توسعه نه با مردم و نه با تولید شروع میآنچه ذکر آن حائز اهمیت است این است ک

ها را افزایش دهد و بایست حق انتخاب انسانتوسعه می. استیالی انسان بر طبیعت بلکه در هماهنگی با آن است

ل را با ای این اصوتوسعه منطقه. های برابر، کارایی بیشتر، عدالت فراگیر و محیطی پایدار به وجود آوردفرصت

از . کندکنند پیگیری میای فضایی احساس همبستگی و تعلق خاطر میتشریک مساعی مردمانی که در محدوده

ای دارد رو، مباحث اختیارات و مسئولیت ساکنین و شیوه اداره منطقه اهمیتی کلیدی در توسعه منطقهاین

 (.412: 4311صرافی، )

است که یک توزیع عادالنه بین تمامی مناطق یک کشور صورت نگیرد  بنابراین، منظور از توسعه نامتوازن زمانی

پدیده توسعه نامتوازن پیامدهای فراوانی . و تمرکز خدمات و امکانات رفاهی در یک یا چند منطقه به وجود آید

توان به سیر صعودی مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به همراه خواهد داشت که از آن جمله می

 .شهرها اشاره کردشهرها و کالنبه 
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 مفهوم مهاجرت 2-4-2

-ای جمعیتی در عرصههای روستایی به عنوان پدیدهدر سراسر جهان به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مهاجرت

اگرچه شیوع این پدیده در آغاز طبیعی بود، اما بعد از گشت چند دهه به دنبال آثار و . المللی مطرح شدهای بین

ضعف ساختاری مناطق روستایی و . پیامدهای نامطلوب آن در کشورهای در حال توسعه، غیر طبیعی تلقی شد

های مناسب به مناطق شهری بزرگتر و شهرهای کوچک سبب گردید تا افراد برای به دست آوردن فرصت

 .شهرها مهاجرت کنندکالن

. های انسانی استاصلی اثرگذار بر رشد جمعیتهای ومیر و باروری یکی از سه مولفهمهاجرت در کنار مرگ

ترین منابع تأمین نیروی انسانی الزم برای بازارهای کار و توسعه اقتصاد ملی عالوه بر این، مهاجرت یکی از مهم

-تر مهاجرت یک ضرورت مطلق در پژوهشرو، شناخت هر چه بیشتر و جامعاز این. شودو محلی محسوب می

ای وجود ندارد؛ چرا که راه یکسانی برای مهاجرت تعریف یگانه. های کاربردی استیزیرهای علمی یا برنامه

گیری باشد، در توافق عمومی گیری آن نیست و هنوز هم تعریفی از مهاجرت که فارغ از فرایند اندازهبرای اندازه

ر در مکان، اقامتگاه، زمان و ولی به طور کلی مفهوم مهاجرت، دربرگیرنده چهار بعد ویژه تغیی. قرار نگرفته است

 (.4114اوبری، )فعالیت است 

اگر از زاویه مفهوم لغوی به مهاجرت نگاهی بیاندازیم، این واژه به معنی از جایی به جایی دیگر رفتن و در آنجا 

. منزل کردن، دوری کردن از شهر و دیار خود، از موطن خود به جایی دیگر انتقال کردن و هجرت گزیدن است

توجهی نشده است و این مفهوم از بُعد لغوی صرف ( زمان، فاصله و انگیزه)های این تعریف به مالکدر 

 .بنابراین خیلی عام و کلی است و فقط مبین شرح صوری مفهوم است. توصیف گردیده است

سوی جمعی روستاییان به جانبه و گاه دستهنظران مهاجرت را به معنای حرکت وسیع، همهای از صاحبعده

نشینی شهری، تورم این مهاجرت در مواردی چند به پیدایش حاشیه. اندشهرها به ویژه پایتخت تعریف کرده

؛ 4311پیران، )شود ها و مسائل اجتماعی در شهرها منجر میبخش خدمات، رشد بیکاری پنهان و بسط آسیب

یت در یک قلمرو جغرافیایی، ترین صورت تحرک مکانی جمعای دیگر مهاجرت را به عنوان مهمعده(. 41
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حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم 

 (.2222ختاری، )گیرند یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد درنظر می

ت که بین دو واحد توان مهاجرت را شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی دانسبه طور کلی می

این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود . گیردجغرافیایی صورت می

ها را مهاجرت دائم گویند و باید آن را از اشکال دیگر حرکت جمعیت که مضمن این گونه مهاجرت. است

 (.242؛ 4322کالنتری، )تغییر دائمی محل اقامت نیست، تفکیک کرد 

تغییر : عد ویژه مفهوم مهاجرت به شرح زیر اشاره شده استدر کتاب مهاجرت، شهرنشینی و توسعه به چهار بُ

 .در مکان، اقامتگاه، زمان و فعالیت

مفهوم مهاجرت بیانگر جابجایی از یک مکان به مکان دیگر است که همواره با تغییر منطقه و : معیار مکانی( الف

 .مشخص باشدحرکت در فاصله 

 .مفهوم مهاجرت بیانگر حرکتی است برای ماندن در جایی دیگر: معیار اقامتگاهی( ب

بدین معنی که چه مدت باید کسی از . جمعیت، بعد زمانی آن است سومین نمود جابجایی: معیار زمانی( ج

برخی . م اختیاری استشود که این یک تصمیمحلی دور باشد تا مهاجر به شمار آید؟ از یک سو، پاسخ داده می

اند که مهاجرت باید یک تغییر مکان اقامتگاهی باشد که طی آن، مرزهای از قبل تعیین صاحبنظران استدالل کرده

 .شودشده یک منطقه برای مدت یک سال یا بیشتر پشت سر گذاشته می

حرک جمعیت هم شامل چهارمین بعد جابجایی جمعیت تغییر در یک مکان فعالیت است که ت: معیار فعالیت( د

که تغییری در محل تواند بدون اینیک شخص می. شودتغییر در اقامتگاه و هم تغییر در محل فعالیت می

ش را تغییر بدهد مانند افرادی که پیوسته به طور روزانه یا هفتگی بین محل کار ااقامتگاهش بدهد، مکان فعالیت

 (.11: 4312اوبرای، )کنند شان رفت و آمد میو اقامتگاه
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: او معتقد است. عالوه بر این، لهسایی زاده مفهوم مهاجرت را از زاویه شیوه معیشت مورد تأکید قرار داده است

شهری یک انتقال اصلی از ساخت مرکزی جامعه که در آن مردم از اجتماعات به طور  –اصول مهاجرت روستا 

-لهسایی)دهد کنند را نشان میکشاورزی حرکت میکلی کوچکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگتر و عمدتأ غیر 

 (.41: 4324زاده، 

واری است که در اما آنچه بررسی پدیده مهاجرت را حائز اهمیت ساخته است، پیامدهای متفاوت و تسلسل

ای که عدم گونهای به وجود خواهند آورد؛ بهگذارد و مشکالت و مسائل جدیمناطق مبدأ و مقصد بر جا می

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده ریزیای عمدتأ منجر به شکست برنامهاین مسئله در هر منطقه توجه به

یکی از این مسائل منتج شده از مهاجرت که سرآغاز . ها و مسائل متعددی خواهد شدو موجبات رشد آسیب

 . جدید خواهد بود آید، پدیده طرد اجتماعی افراد تازه وارد به مکانمشکالت دیگر نیز به شمار می

 

 مفهوم طرد اجتماعی 2-4-9

اصطالح جدیدی نیست، در جوامع قدیم واژگانی مشابه آن وجود داشتند؛ نظیر تبعید مثأل به سبک آتن  «طرد»

باستان، اخراج از موطن در رم و سایر جوامع، گتو به معنای محله منزوی در قرون وسطی و پریا در هندوستان 

برخی موارد نظیر پریا فرد از تمام  جدا کردن یک فرد یا گروه از جامعه که در: که جملگی معنایی مشترک دارند

 (.44؛ 4313زیبرا، )حقوق اجتماعی، مذهبی و ارتباط با دیگران کامأل محروم بود 

بورچارت و همکارن، )توان با اندیشه کارل مارکس و ماکس وبر پی گرفت را می« طرد اجتماعی»ریشه مفهوم 

ای گذشته، ارسطو نیز مفاهیمی نزدیک به طرد هالبته پیش از این دو نفر آدام اسمیت و در زمان(. 2222

اجتماعی را پیش کشیدند و هر دو متفکر، طرد را برخاسته از فقدان انتخاب فردی و یا عدم وجود آزادی برای 

این اصطالح را برای اشاره  4112های و نیز، رن لینور در سال( 2222پیرسون، )دست زدن به انتخاب دانستند 

به کار برده است که به وسیله دولت موجود و ... ، معلوالن، کودکان آزاردیده، معتادان و به افرادی نظیر فقرا

 (.2221گردون، )های اجتماعی رانده شده بودند شبکه
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انجامد، مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه میای طرد اجتماعی را عبارت است از محرومیتی طوالنیعده

های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به دانند که در نتیجه آن افراد و گروهدی میاند  آن را فراینتعریف کرده

 .(131: 4312مور، بلیک)شوند حاشیه رانده می

: 2222سیلور، )گسیختگی پیوندهای اجتماعی میان فرد و جامعه است به عبارت دیگر، طرد اجتماعی، از هم

-ی آنها افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر محروم میهایی است که ططرد اجتماعی بیانگر روش(. 322

ها را از داشتن کند که افراد و گروهمفهوم طرد اجتماعی توجه ما را به طیف وسیعی از عواملی جلب می. شوند

به . تواند اشکال مختلفی داشته باشدطرد اجتماعی می. داردروی اکثر جمعیت است، بازمیهایی که پیشفرصت

ای که به خدمات و امکانات رفاهی زیادی دسترسی ندارند یا محالت مثال، اجتماعات روستایی دورافتاده عنوان

-طرد و جذب را می. هایی از طرد اجتماعی باشندای شهری که نرخ جرم در آنها باال است، نمونهفقیر و حاشیه

ارکار، طرد به لحاظ مصرف و الگوی طرد از باز. توان از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نگریست

مصرف، طرد از مشارکت سیاسی، عدم دسترسی به تسهیالت فراغتی و تفریحی، محدودیت و ضعف شبکه 

 (.141 – 142: 4312گیدنز، )بیانگر طرد اجتماعی است ... اجتماعی و 

نکته توجه داشت که برخی البته باید به این . تواند دچار طرد اجتماعی شودهر فردی در طول زندگی خود می

برخی از عواملی که به واسطه . از افراد ممکن است نسبت به دیگران بیشتر در معرض طرد اجتماعی قرار گیرند

درآمد کمتر، تضاد خانوادگی، زندانی شدن، تعلق به : شوند عبارتند ازآنها افراد بیشتر دچار طرد اجتماعی می

برای مثال افرادی که در ... . ر و مناطق روستایی، سن، معلولیت و گروه اقلیت قومی، زندگی در حاشیه شه

کنند بیشتر در معرض طرد شدگی و گرایش به های خانوادگی زندگی میهایی با درآمد کم و دارای تنشخانواده

قی شوند و مناطاین افراد معموأل در یک منطقه خاص گرد هم جمع می. گیرندهای اجتماعی قرار میانواع آسیب

های اجتماعی به نسبت مناطق در این مناطق شدت و تنوع آسیب. کنندخیز ایجاد میرا تحت عنوان کانون جرم

 .دیگر بیشتر خواهد بود
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 خیزمفهوم کانون جرم 2-4-4

و برای تحلیل مکانی بزهکاری و جرم  4141اولین بار توسط شرمن، گارتین و برگر در سال  مفهوم کانون جرم

این واژه بیانگر یک مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاری و جرم در . مورد استفاده قرار گرفت

مجاور و حتی ممکن  تواند بخشی از یک شهر، یک محله، چند خیابانحدود این مکان می. آن بسیار باال است

مرکز کاهش بزهکاری متعلق به وزارت کشور (. 3؛ 4112تایلور، )است یک خانه یا یک مجتمع مسکونی باشد 

یک ناحیه جغرافیایی که در آن وقوع بزه از : کندخیز را به این شرح تعریف کرده میهای جرمانگلیس، کانون

اری در آن نسبت به توزیع جرم در کل ناحیه متمرکزتر ای که وقوع بزهکحد متوسط باالتر است و یا ناحیه

 (.1؛ 4324کالنتری و توکلی، )است 

های دیگر، مردم برای درخواست داند که نسبت به محدودهای میخیز را محدودههای جرمکالرک نیز کانون

رایم محلی را افزایش توانند میزان جخیز میهای جرماز نظر او، کانون. گیرندکمک، بیشتر با پلیس تماس می

 (.41؛ 4312فلسون و کالرک، )دهند 

 :اندخیز موثر دانستههای جرمگیری کانونچهار مفهوم اساسی زیر را در شکل 1و اک 1ویزبرد

-فروشی، قمارخانه، برخی مجتمعوجود امکانات و تسهیالت مناسب بزهکاری چون مشروب: 4تسهیالت( الف

جغرافیایی باعث ترغیب و تشویق بزهکاران به انجام رفتار مجرمانه در این های آپارتمانی در یک محدوده 

ها جذب عالوه بر این، نوع و میزان بزهکاری بستگی به نوع افرادی دارد که به این مکان. شودها میمحدوده

 .شوندمی

                                                           
  - Wizbard 

  - Eck 

  - Facilities 
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اصولی و  وجود مشخصاتی چون دسترسی راحت، نبود گشت و نگهبان، عدم مدیریت: 1های مکانیویژگی( ب

 . نمایدهای خاص میدر کنار آن وجود برخی امکانات، مجرمین را ترغیب به جنایت در برخی مکان

 .ایی که مطلوب بزهکاران استیوجود اموال و اش: 2اهداف مجرمانه( ج

داد بیشتر بزهکاران و داشتن توانایی و انگیزه کافی جهت عمل مجرمانه از دیگر عوامل وجود تع: 1بزهکار( د

 (.442: 4322اک، چینی، کمرون، لیتنر و ویلسون، )خیز است های جرمگیری کانونموثر در شکل

خیز، فرآیند نمایش، شناسایی های جرمتوان دریافت که تحلیل جغرافیایی کانونبا درنظر گرفتن تعاریف فوق می

تا ضمن شناسایی این  شودهای تراکم جرایم در سطح استان است و بدین طریق سعی میو تعیین محدوده

های مناسب برای حذف یا کاهش این تمرکز کرد و از وقوع جرم در مناطق، اقدام به ارائه راهبردها و سیاست

 .این مناطق در آینده پیشگیری کرد

خیز چارچوب علمی برای تحلیل فضایی و مکانی جرم و مطالعه رابطه های جرمبه طور کلی مطالعه کانون

کلی، در این مطالعات چگونگی  طوربه . نمایدفضا و زمان را در محدوده شهرها فراهم میها با ناهنجاری

گیرد و به پیدایش، کیفیت و نحوه پراکندگی اعمال مجرمانه در محدوده جغرافیایی شهر مورد بررسی قرار می

-جرایم و شاخصهای مکانی محل ارتکاب کمک نمایش فضایی اعمال مجرمانه و تلفیق این اطالعات با داده

های بینی محلخیز، پیشهای جرمهای اجتماعی، اقتصادی مجرم و محل سکونت او، امکان شناسایی کانون

تواند به در نهایت، این اطالعات به شکل موثری می. شوداحتمالی وقوع ناهنجاری در محدوده شهر فراهم می

کالنتری، )کاهش میزان جرایم در سطح شهرها و استان و پیشگیری از بزهکاری و افزایش ایمنی کمک نماید 

4322 :41 – 43.) 

                                                           
  - Site Features 

  - Crime Targets 

  - Offender 



46 
 

 مرور نظری 2-5

همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد از آنجا که پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است در بخش مبانی 

شود و در بخش بعدی ای مرور میی مفاهیم ذکر شده صرفأ به منزله دانش زمینههای نظرنظری، ادبیات و بنیان

 .چارچوب مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد

 

 ایمنطقه های نظری مفهوم توسعه نامتوازنبنیان 2-5-9

 نظریه مذکور توضیح خواهد داد که. از جمله نظریات مرتبط با مبحث توسعه نامتوازن، نظریه تمرکززدایی است

 .چگونه یک منطقه دچار توسعه نامتوازن خواهد شد

دانان سیاسی قرار های اخیر مورد توجه جغرافیتمرکززدایی و توسعه متوازن از موضوعاتی است که در دهه

نویسد جغرافیای سیاسی پس از یک دوره انزوا در میانه قرن بیستم، مورفی در این خصوص می. گرفته است

کند های متفاوت ایفا میازماندهی سیاسی فضا، نقش مهمی را در امر توسعه در مقیاساخیرأ با ظاهر شدن در س

ها در قالب نظام ترین دیدگاه در روابط حقوقی دولت و شهرداریاز نظر مبانی، اولین و معمول(. 2224مورفی، )

سزایی در ارتباط ای و محلی نقش بهکاربرد این دیدگاه در سطوح ملی، منطقه. شودعدم تمرکز تحلیل می

 .شان داردها با دولت مرکزی و میزان استقاللشهرداری

شود که منتخب مردم بخش عمده تمرکززدایی در مدیریت شهری مربوط به انتقال اداره شهر به واحدهایی می

 (.241: 4321سعیدی، )تر تر به مقامات پایینهستند؛ بخشی نیز مربوط به واگذاری مسئولیت از مقامات عالی

در مقابل، تمرکزگرایی در حوزه مدیریت شهر به معنای تمرکز هر چه بیشتر اختیارات واحدها در دست مقامات 

حکومت مرکزی و تجمیع هر چه بیشتر امکانات و خدمات رفاهی در شهر و بی بهره ماندن سایر مناطق از این 

گیری در دست ت که در آن تصمیمتمرکزگرایی به مفهوم وسیع خود، اصلی در سازماندهی اس. خدمات است
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گروهی از مدیران و مقامات فرادست متمرکز است و از این طریق مدیران و کارمندان پایین دست را برای 

 (.  214: 4321سعیدی، )کند پیشبرد امور سازمان کنترل و هماهنگ می

ش کوچکی از سیستم فرایند ناشی از تمرکز امور در مناطق خاصی از یک کشور و کنترل امور توسط بخ

های ماندگی قسمتها و شهرهای اصلی مستقر گشته است، موجب عقببروکراسی که عمدتأ در پایتخت

های انسانی و طبیعی مناطق مختلف منجر به گسترش وسیعی از کشورها شده و عدم استفاده مناسب از پتانسیل

گیری و اجرایی مناطق دور های تصمیمتدر چنین الگویی از تجمع، قدر. ها گردیده استفقر در آن قسمت

-به عبارت دیگر، در سیستم. گونه نقشی در سرنوشت خود ندارنددهنده آنها، عمأل هیچدست و اجزای تشکیل

ها نیز توسط مشیشود بلکه خطگذاری میهای متمرکز نه فقط امور محلی بر مبنای اصول مرکزیت بنیان

حکومت مرکزی و گروه ممتاز  محلی موظفند کلیه دستورات و احکامگردد و مقامات حکومت مرکزی وضع می

 (.3: 4324رضویان، )چون و چرا به موقع اجرا گذارند را بی

ای اصل تمرکزگرایی در حوزه مدیریت اجرا شوند ریزی منطقهتوان گفت چنانچه در برنامهرو، میاز این

 .مانندبهره میو سایر مناطق از این امکانات بی یابندامکانات و خدمات رفاهی در برخی مناطق تجمع می

الگوی پیشنهادی میسرا در مقطع . مراتبی میسرا استدهد، نظریه سلسلهنظریه دیگری که این امر را نشان می

( عدالت اجتماعی و توزیع)ای ایران گشود و بحث باب جدیدی را در مطالعات منطقه( دهه پنجاه)زمانی خود 

ریزی روستایی که در مقطع فوق، توجه به برنامهبه ویژه آن. ریزی برانگیختدر محافل برنامه را در مقابل رشد

-مراتب کانونی از جمله دستاوردهای مدل میسرا به شمار میتفکر فضایی مکانی و طرح سسله. بسیار اندک بود

 .آید

 :اهداف پیشنهادی میسرا بدین ترتیب بوده است

 و روستایی و رفع دوگانگی شهر و روستا؛ سازی مراکز شهرییکپارچه -

 شهری فارغ از تراکم شهری و انزوای روستایی،  –ای روستایی ایجاد جامعه -
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 (.1: 4322شیخی، )فعالیت  –رفع تمرکز و پیشگیری از قطبی شدن فضا  -

شهری وجود کند که در اقتصاد فضایی اکثر کشورهای در حال توسعه تعداد محدودی متروپل میسرا بیان می

ویژه ها را در خود تمرکز کرده و ارتباط مناسبی نیز با نواحی اطراف بهها و پتانسیلدارد که بسیاری از فعالیت

مناطق روستایی ندارد و به همین دلیل، این فرایند منجر به دوگانگی اقتصادی در اقتصاد این مناطق گردیده که 

تر و نقاط روستایی های رشد و سایر مراکز کوچکن قطببرای رفع این مشکالت باید ارتباط فضایی بی

 :ای میسرا به شرح زیر استمراتبی پنج مرحلهمدل سلسله. تر شودمستحکم

 ؛(شهرهای بزرگ متروپل)قطب رشد در سطح ملی . 4

 ؛(شهرهای متوسط)ای مراکز رشد در سطح منطقه. 2

 ؛(شهرهای کوچک)نقاط رشد در سطح ناحیه . 3

 ؛(روستا شهر)مات در سطح ناحیه مرکز خد. 1

 (.12: 4312کالنتری، )روستای مرکزی . 1

. میسرا معتقد است جوامع روستایی برای رفع نیازهای تجاری کشاورزی خود به شهرهای کوچک نیازمندند

ایده مرکز رشد به معنای . بنابراین الزم است که توجه خود را به سوی مراکز کوچک و متوسط معطوف داریم

به عبارت دیگر، از بین سه . ها استمراتب سکونتگاهتر سلسلهاد تمرکز در سطح محدودتر و سطوح پایینایج

شق سوم  "تمرکز غیر متمرکز یا محدود"و  "عدم تمرکز کامل"، "تمرکز کامل"شکل توزیع سطح توسعه یعنی 

مرکز رشد و توسعه قطبی یا پراکندگی گزیند، زیرا معایب دو گزینه دیگر مانند ترا به عنوان راهبرد مناسب برمی

مراتب شده همه نقاط های رشد که بر حسب سلسلهرشد را ندارد و از نظر مکانی نیز با ایجاد نظامی از کانون

 (.12: 4324میسرا، )یابند جمعیتی به اندازه کافی رشد و توسعه می

و موقعیت سیاسی هر یک از مراکز ها، جمعیت تحت پوشش میسرا در ارائه سطوح پیشنهادی، تعداد کانون

در واقع درست است که میسرا این مدل را برای کل کشور پیشنهاد داده است اما به . سطوح را نیز در نظر گرفت
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تر از سطوح تر و کوچکهای بزرگتواند برای سطوح و مقیاسوضوح بارها تأکید کرده است که این مدل می

کند مفهوم ساختار فضایی است؛ میسرا ی که میسرا در نظریه خود بیان میمفهوم. کشور نیز کاربرد داشته باشد

هر کشور یا . کندها در فضا، در رابطه با یکدیگر تعریف میها و شبکهگاهساختار فضایی را به عنوان آرایش گره

-شی میها، ناهای قبلی افراد و حکومتای دارای ساختار فضایی مخصوص به خود است که از تصمیممنطقه

یافته ساختار ویژه خود، کشورهای در حال توسعه نیز ساختاری متفاوت و سرانجام کشورهای توسعه. شود

طبیعتأ از آنجا که تنوع این ساختار . گذارندکشورهای بینابینی هم گونه دیگری از این ساختار را به نمایش می

یان کند، بهتر است که پیوستاری از ساختارهای ای بتواند بشناسی سادهتر از این است که چنین گونهپیچیده

فضایی در نظر بگیریم که در یک سر آن، ساختار بسیار قطبی و در سر دیگر، ساختار بسیار پراکنده قرار گرفته 

-توان به گونهتوان روی این پیوستار ثبت کرد و آنگاه با دقت بیشتری میهمه کشورها یا مناطق را می. است

کند که آشکار میدهد که مطالعه دقیق این پیوستار، میسرا ادامه می. تارهای فضایی دست یافتشناسی انواع ساخ

این وضعیت، . های بسیاری با یکدیگر دارندیافته از ساختارهایی برخوردارند که مشابهتکشورهای کامأل توسعه

نی نیستند، اما یکسانی در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق است؛ اگر چه ساختارهای کامأل یکسا

اجتماعی با گونه  –دهند و البته این اتفاقی نیست؛ زیرا هر سطح از توسعه اقتصادی بسیاری از خود نشان می

 (.44: 4312، و موسوی اطاعت)خاصی از ساختار فضایی سازگاری دارد 

ای برای ارائه خدمات بتوان ریزی منطقهمطابق با اهداف پیشنهادی نظریه سلسله مراتب میسرا باید در برنامه

های مذکور نتوانند این دوگانگی را رفع کنند شهرها و ریزیچنانچه برنامه. دوگانگی شهر و روستا را از بین برد

وان پیرامون تلقی خواهند شد و شهر در ارائه خدمات و امکانات رفاهی به عنوان مرکز و بقیه مناطق به عنکالن

پیرامون به خوبی تبیین  –این مسئله در نظریه مرکز . ر گذر زمان بیشتر خواهد شدو تعارض بین این دو د تضاد

 .شده است

این نظریه به ایجاد . پیرامون براساس تحقیقات فریدمن در آمریکای جنوبی صورت گرفت –تبیین نظریه مرکز 

وی با تعریف توسعه . (424: 4324عظیمی، )کند پیرامون در سیستم فضایی اشاره می –رابطه استعماری مرکز 

نواحی . کندپیرامون تقسیم می –به عنوان فرایندی ناپیوسته تراکمی از ابداعات، سیستم فضایی را به مرکز 
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شوند که ظرفیت باالیی جهت توسعه دارند و نواحی ای تلقی مییافتههای سازمانمرکزی به عنوان زیرسیستم

عه آنها توسعه نهادهای نواحی مرکزی و با توجه به نحوه ارتباط هایی دارند که مسیر توسپیرامونی، زیرسیستم

به عبارت دیگر، در این نظریه مرکز به عنوان منشأ توسعه بوده که . شودآنها بر حسب وابستگی عمده تعیین می

 (.422: 4323نیا و موسوی، حکمت)یابد با زایش توسعه در مرکز به پیرامون جریان می

ت، خدمات و کارکردهای متنوع در مرکز یا مادر شهر سبب شده جمعیت نواحی تمرکز جمعیت، امکانا

-این امر بر امتیازات، مرکزیت، قدرت و تسلط مرکز می. پیرامونی برای رفع نیازهای خویش به آنجا سفر کنند

و هم  ریزان در بازنگری کارکردهای شهر و روستا چنان کنند که هم شهرلذا ضرورت دارد که برنامه. افزاید

های دو طرفه و متقابل روستا، دارای عملکردهای متفاوت و متنوع ویژه خود گردند و دارای کارکرد و وابستگی

های موجود در خدمات و کیفیات معشیتی آنها کاهش پیرامون و نیز تفاوت -باشند تا شکاف درآمدی مرکز 

از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به های باالیی مرکز یا کانون هر فعالیت، دارای توانمندی. یابد

 (.4324صرامی، )کند نسبت عکس فاصله، در پیرامون توزیع می

فریدمن معتقد بود که در هر مرحله از توسعه اقتصادی که در یک کشور وجود دارد، متناسب با آن، ساختار 

برای . ی و یا فضایی توسعه استمنظور از اقتصاد فضایی، الگوی جغرافیای. گیرداقتصادی فضایی شکل می

-های اقتصادی قدم اولیه به حساب میگیری چنین ساختار فضایی، استفاده از منابع محلی و تمرکز فعالیتشکل

لذا این نقاط، اولین سلسله . شوندهای محدودی کنار هم متمرکز میبنابراین عوامل تولید تنها در مکان. آید

گیری اولین نقاط، از طریق تخصصی شدن و تمرکز سرمایه، با شکل. ددهنمراتب سکونتگاهی را شکل می

بنابراین در این . گرددهای اقتصادی در این مراکز مینیروی کار ماهر نیز تمرکز شده و موجب انباشت فعالیت

تحت  که مناطق پیرامونیبه طوری. گرددپیرامون می -به وجود آمدن الگوی مرکز  ،فرایند تمرکزگرایی منجر به

 (.11: 4321کالنتری، )گیرند نفوذ بالمنازع مناطق مرکزی قرار می

هر نظام جغرافیایی شامل دو زیر نظام فضایی است : گویدکند میپیرامون را پیشنهاد می –فریدمن که مدل مرکز 

اب آورد که توان که آن را بقیه نظام به حسکه مرکز، قلب پیشتاز و پویایی نظام است و دیگری پیرامون که می
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بین مناطق و )ای را هم در سطح ملی این چنین رابطه. پذیری نسبت به مرکز قرار داددر حالت وابستگی و سلطه

 (.4324صرامی، )توان به کار برد ای و حتی جهانی میهم در سطح درون منطقه قاره( مرکز

ریزی خود چنان عمل نمایند گیری و برنامهای باید در تصمیمریزان منطقهپیرامون برنامه –براساس نظریه مرکز 

شهر را به واسطه تمرکز امکانات و خدمات رفاهی به مرکز تبدیل نکنند؛ چرا که این امر باعث که شهر و کالن

شود جمعیت سایر مناطق پیرامونی برای رفع نیازهای خویش به آنجا مهاجرت کنند و این مسئله، مشکالت می

ریزان در بنابراین الزم است که برنامه. هم برای پیرامون به همراه خواهد داشتبرای مرکز و هم فراوانی 

بازنگری کارکردهای شهر و روستا چنان کنند که هم شهر و هم روستا، دارای عملکردهای متفاوت و متنوع 

پیرامون و  -های دو طرفه و متقابل باشند تا شکاف درآمدی مرکز ویژه خود گردند و دارای کارکرد و وابستگی

های موجود در خدمات و کیفیات معشیتی آنها کاهش یابد و از مهاجرت ساکنین نواحی پیرامونی به نیز تفاوت

 .مرکز ممانعت به عمل آید

 

 های نظری مفهوم مهاجرتبنیان 2-5-2

دسته اول نظریات به تبیین علل و عوامل مهاجرت . نظریات مهاجرت بر حسب دو موضوع کلی خواهد بود

دسته دوم نظریات تالش در تبیین . شاره دارند که بر حسب نوع مهاجرت رویکردهای متنوع و مختلفی دارندا

الزم به ذکر است که . های متفاوتی خواهند داشتپیامدهای مهاجرت دارند که بر حسب نوع مهاجرت دیدگاه

نیز به صورت اجمالی معرفی البته دسته اول نظریات . اساس پژوهش حاضر بر دسته دوم نظریات خواهد بود

 .گردندمی

نظریه کارکردگرایان . نظریه کارکردگرایی از جمله نظریاتی است که به تبیین علت مهاجرت اشاره دارد

درخصوص دالیل مهاجرت بر این فرض استوار است که تمام نیازهای اجتماعی در چارچوب نظام اجتماعی 

توانند آنها را برآورده سازند؛ هایی باور دارند که در آن مجموعه نمیافراد در یک نظام به نیاز. شوندآموخته می

دارد که از بنابراین این دیدگاه چنین بیان می. های اجتماعی در طول زمان با تغییراتی همراه استچرا که نظام
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ز شهرها شود و در تعدادی اهای کوچک  برآورده نمیآنجا که نیازهای اجتماعی افراد در روستاها و مکان

شود، از این رو به علت این عدم تعادل، افراد ساکن در مناطق کوچک برای پاسخی صحیح به آنها داده می

 .(11: 4314تقوی، )زنند برآوردن نیازهای خود دست به مهاجرت می

-رو، براساس این دیدگاه نظری آنچه موجبات مهاجرت از مناطق کوچک به مناطق بزرگ را فراهم میاز این

 .های اقتصادی و اجتماعی موجود بین مناطق مختلف استورد، عدم تعادلآ

-پردازان نظریه وابستگی علل و پیامدهای مهاجرت را در ارتباط با هم میدر مقابل دیدگاه کارکردگرایان، نظریه

-را تقویت میدانند؛ چرا که به عقیده آنها مهاجرت و توسعه نابرابر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر 

های خود را در ارتباط با پردازان این مکتب در بحث مهاجرت، عدم توسعه را درنظر داشته و تحلیلنظریه. کنند

براساس این دیدگاه مهاجرت یک پدیده قانونمند و پیچیده است که دربردارنده پنج . اندآن ارائه کرده

اقتصادی . 1. وجود الگوی معین. 3. مهاجرت اجباری بودن. 2. فراگیر نبودن مهاجرت. 4: خصوصیت است

 (.411: 4324، ابراهیمیو   پایلی یزدی)محدودیت مهاجران به نیروی کار . 1. بودن مهاجرت

ها در این شود، افزایش جاذبهبه زعم این مکتب مهمترین عاملی که باعث مهاجرت به شهرها و مناطق بزرگ می

 .کوچک است ها در مناطقمناطق به نسبت وجود دافعه

های اقتصادی بر این عقیده بودند که مهاجرت، انگیزه( 4111)پردازان همچون مایکل تودارو برخی از نظریه

که شهری با فرض این –های مشاهده شده درآمد روستا های اقتصادی را بر حسب تفاوتاو انگیزه. خاصی دارد

و فیندلی،  2244ناسیری و همکاران، )کند تعریف میوجوی حداکثر درآمد در آینده هستند، مهاجرین در جست

تودارو در مقاالت خود چنین بیان داشته است که مهاجرت اساسأ یک پدیده اقتصادی است و فرد (. 4113

 (.32: 4111تودارو، )گیرد مهاجر کامأل منطقی و عقالنی تصمیم می

ن جهت به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار شود که مهاجراتوان گفت، در مدل تودارو، فرض میبنابراین می

های شغلی شهری و روستایی به لحاظ درآمدی تفاوت قابل زنند؛ چرا که بین فرصتدست به مهاجرت می

کند دو متغییر اختالف رو، با توجه به نظریه تودارو آنچه میزان مهاجرت را تعیین میاز این. توجهی وجود دارد
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ای کنندهو احتمال کاریابی در مناطق شهری است و مهاجرت به عنوان نیروی متعادلدرآمد میان شهر و روستا 

 .کندشود که درآمدهای مورد انتظار در مناطق شهری و روستایی را متعال میدر نظر گرفته می

ت، تر هستند برای مثال اورجانبهکننده علت مهاجرت به نسبت نظریه تودارو همهبرخی دیگر از نظریات تبیین

عوامل مرتبط . 4: توان تحت تأثیر چهار عامل تبیین کردبر این عقیده است که مهاجرت را می( 4144)ای، لی 

برانگیزنده و )عوامل مرتبط با حوزه مقصد مهاجرت . 2( برانگیزنده و بازدارنده)با حوزه مبدأ مهاجرت 

بر اساس نظریه وی که به . عوامل شخصی. 1. موانع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد. 3(. بازدارنده

تئوری دافعه و جاذبه معروف است، اگر برآیند عوامل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد به مهاجرت در فرد 

شود و اگر شخص نتواند این تمایل را از بین ببرد و موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تأثیر ایجاد می

وی امکانات . کندیابد و فرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز میرت عینیت میبازدارنده اعمال نکند، مهاج

های باالی زندگی در داند و در مقابل هزینهبیشتر آموزشی، اشتغال و درآمد را در مبدأ از جمله عوامل جاذبه می

، و ابراهیمی لی یزدیپاپ)کند محل جدید، دوری از خانه و آلودگی محیط زیست را از عوامل دافعه محسوب می

4324 :442.) 

ای از افراد تحت تأثیر این عوامل است که عده. یکی از نقاط قوت نظریه لی، تأکید وی بر عوامل شخصی است

 .مانندای دیگر در محل سکونت خود باقی میگیرند و عدهتصمیم به مهاجرت می

اند و فاقد ظرفیت تحلیلی برای توضیح نکرده نظریات مطرح شده در باال به پیامدهای حاصل از مهاجرت اشاره

 .اندشود که به پیامدهای حاصل از مهاجرت اشاره کردهدر ادامه به نظریاتی پرداخته می. این نکته هستند

 –کنند، مهاجرت را یک پدیده اجتماعی نظریاتی که پدیده مهاجرت را با پیامدهای حاصل از آن تبیین می

این . شناختی، اقتصادی و سیاسی استروان –ای پیچیده از عوامل اجتماعی جه مجموعهدانند که نتیاقتصادی می

گذارد، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدیده نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه تأثیر می

 .زیادی را در مبدأ و مقصد به همراه دارد
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مایکل )آورند رخداد مهاجرت مهمترین عامل به حساب می نظران که عامل اقتصادی را درای از صاحبعده

برای مثال . معتقدند که مهاجرت هم در مبدأ و هم در مقصد با پیامدهای اقتصادی همراه خواهد بود( تودارو

تعداد قابل توجهی از جوانان مهاجر از مهاجرت به شهرها راضی هستند و زندگی آنها از لحاظ اقتصادی بهبود 

اما مهاجرت جوانان به شهرها برای مبدأ پیامدهای اقتصادی زیادی به همراه دارد که مهمترین آنها  .یافته است

برداری کسب و کار خرد است و همچنین به رکود رکود اقتصادی کشاورزی و دامداری و کاهش تولید و بهره

از طرف دیگر این  .شودکشاورزی و افزایش واردات محصوالت کشاورزی و خروج ارز در کشور منتهی می

توان به این موارد نوع مهاجرت در شهرها نیز با پیامدهای منفی اقتصادی همراه خواهد بود که از جمله آن می

های کاذب و انگلی و کارهای غیرتولیدی چون گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد و افزایش شغل: اشاره کرد

-وانان مهاجر از روستا فاقد مهات هستند، در شهرها نمیکه جبا توجه به این... . فروشی، سیگارفروشی و دست

 (.4322سیانی، قاسمی )کند ثباتی شغلی بیشتر مهاجران را تهدید میتوانند جذب بازار کار رسمی شوند و بی

پدیده مهاجرت عالوه بر پیامدهای اقتصادی هم در مبدأ و هم در مقصد با خود پیامدهای اجتماعی به همراه 

از پیامدهای اجتماعی، تغییر و تحول در شبکه، الگو و نگرش در مورد روابط اجتماعی است که  منظور. دارد

ترین تغییرات اجتماعی برای مهاجران مهم. ها در خانواده و در روابط با اشخاص دیگر استشامل تغییرات نقش

 .تغییر از شیوه زندگی است

ند، پیامدهای اجتماعی مهاجرت به صورتی حادتر نمود که جوانان، گروه اصلی مهاجران هستبا توجه به این

طلبی دارند و این مسئله پیامدهای طلبی و هویتخواهد یافت؛ زیرا جوانان قشری هستند که روحیه تنوع

شوند در اثر شهرها روانه میوقتی آنها از مناطق کوچکتر به سمت کالن. اجتماعی را تشدید خواهد کرد

در . شودشان افزایش یافته و خواهان حقوق و مطالبات خود میشهروندان آگاهی همنشینی و رفت و آمد با

اعتمادی و عدم پایبندی به تعهدات شهروندی و نیز در مواردی خرابکاری ای موارد آگاهی منجر به بیپاره

تارهای خود از عالوه بر این، با جدا شدن فرد از خانواده، اعمال نظارت و اقتدار خانواده را بر رف. خواهد شد

دهد و این مسئله پیامدهای حاد اجتماعی از جمله گرایش جوان به سمت اعتیاد، فساد اخالقی، سرقت دست می
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های متفاوت در داخل اجتماعات شهری و ضعف فرهنگهمچنین با وجود خرده. آوردرا به وجود می... و 

بنابراین از جمله پیامدهای اجتماعی . خواهد یافتهای غیررسمی انحرافات اجتماعی افزایش اعتقادات و کنترل

های اجتماعی در شهرها اشاره کرد توان به فقدان یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجاریمهاجرت می

 (.4322سیانی، قاسمی )

پیامدهای فرهنگی بسیاری را نیز برای فرد و جامعه  ،موضوع مهاجرت عالوه بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

 .همراه داردبه 

دانند، اقتصادی می –نظریاتی که مهاجرت را به عنوان یک تطبیق اجتماعی در پاسخ به نیازهای اجتماعی 

عالوه بر (. 12: 4322شیخی، )معتقدند که این موضوع تحوالت و پیامدهای فرهنگی به همراه خواهد داشت 

جوانان و همچنین دسترسی به امکانات پیامدهای مثبتی همچون بهبود وضعیت سواد و سطح علمی و آگاهی 

در اثر . ای نیز داردآموزشی بهتر و بیشتر و بهبود اوقات فراغت پدیده مهاجرت پیامدهای فرهنگی منفی

یابد و جامعه انتقال مهاجرت جوانان، نقش خانواده در انتقال مبانی ارزشی و دینی و ملی به فرزندان کاهش می

ها و که هویت فردی در جوان شکل نگرفته است، زمینهگیرد و با توجه به اینوظایف تربیتی را بر عهده می

بستر تعارضات و نیز نفوذ فرهنگ بیگانه به هویت دینی و ملی جوانان ایجاد شده و در صورت ضعف بنیادهای 

گیری هویت فردی تأثیرپذیری جوان از الگوهای ضد فرهنگ و دین تقویت شده و مذهبی جوان و عدم شکل

بندوباری و فحشا در شهرها و در بین جوانان خواهد این مرحله آغازین گسترش مشکالت اخالقی، فساد و بی

 .بود

 

 های نظری مفهوم طرد اجتماعیبنیان 2-5-9

توان به سازد، میهای اجتماعی را نمایان میاز جمله نظریاتی که ارتباط بین طرد اجتماعی و بروز و ظهور آسیب

 .دورکیم و هیالری سیلور اشاره کردنظریه امیل 
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های سامانیمسئله محوری دورکیم در ابتدای قرن بیستم، گذار جوامع از عصر کشاورزی به عصر صنعتی و نابه

هایی که در دوران وی اساس و سامانیها و نابهدورکیم برای تبیین آشفتگی. اجتماعی حاصل از آن بوده است

 .ی را تضعیف کرده بود، نظریه همبستگی خود را ارائه کردپایه اخالقی و اجتماعی همبستگ

دورکیم، دو نمونه همبستگی اجتماعی؛ مکانیکی، که خاص جوامع سنتی و براساس روابط خویشاوندی است و 

ها و احساسات ارگانیکی، که خاص جوامع مدرنی است که در آن تشخیص فردی فزونی یافته و افراد ارزش

 (.421؛ 4312کرایب، )رفی کرده است متفاوتی دارند، را مع

پاشیدگی دانست، بحران آن را نیز از همبر این اساس، از آنجا که دورکیم جامعه را تجلی همبستگی اجتماعی می

به عقیده دورکیم، جوامع جدید . شدکرد که باعث اتصال فرد به گروه میاجتماعی و ضعف پیوندهایی تلقی می

شوند هایی مینظمیز همبستگی مکانیکی به سمت همبستگی ارگانیکی دچار بیبه سبب گذار و تحول ناقص ا

از آنجا که گروه منبع نظم (. 321: 4312آرون، )که اهم آن نارسایی جذب شدن و ادغام فرد در اجتماع است 

هنجاری شوند در وضعیت بیبخش ادغام نمیهای هویتاخالقی است، افرادی که به اندازه کافی در گروه

 (.14: 4313گیدنز، )گیرند هویتی و طرد قرار می

ها ها، ممنوعیتباشد که حول ارزشکننده همبستگی است مفهوم تراکم اخالقی میبه عقیده دورکیم، آنچه تعیین

در جوامع سنتی این امر . شودهای مقدس وجود دارد و باعث ارتباط افراد با کلیت و آگاهی جمعی میو اجباری

اما در جوامع مدرن فرآیندهای مختلفی که انسجام مکانیک را . و احساسات مشترک بوده است هاتابع ارزش

دهند، عاملی برای کنند و وجدان و وفاق جمعی را در مقابل پیشروی فردی کم اهمیت جلوه میتخریب می

 .همبستگی خواهند شد

های اخالقی، هنجاریز جمله افزایش نابههای اجتماعی ابه عقیده دورکیم، تنزل تراکم اخالقی باعث بروز آسیب

وی بر این عقیده بود که از آنجا که (. 31: 4321زیبرا، )را در جوامع مدرن به همراه دارد ... ارزشی و انزوا و 

اند های اجتماعی ادغام نشدهتوان فرض کرد افرای که به اندازه کافی در گروهجامعه منبع نظم اخالقی است می

اش بر کنار به عبارت دیگر، هر گاه انسان از جامعه(. 14: 4313گیدنز، )یابند هنجار مییت بیخود را در وضع
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ساختند سست اش واگذار شود و پیوندهایی که پیش از این او را به همگنانش وابسته میافتد و به امیال شخصی

های وجدان جمعی و تنظیم یابد و هر گاهگردند او برای خودکشی خودخواهانه یا فردگرایانه آمادگی می

ها را مهار و راهنمایی کنند، آنها برای هنجاربخش رفتار سستی گیرند و از همین روی نتوانند تمایالت انسان

 (.413: 4313کوزر، )کنند هنجار آمادگی پیدا میخودکشی نابه

در مطالعه خود وی . تنیز همانند دورکیم به مطالعه موضوع طرد اجتماعی پرداخته اس (2221)لوریس یالریه

 و هاآن هایشباهت و هاو فقر مزمن، تفاوت یطرد اجتماع نیب یبه رابطه مفهوم ،یطرد اجتماع رامونیپ

 .پردازدینمود، م لیطرد را تحل ندیدر آن سطوح فرآ توانیکه م سطوحی

مورد  4111را در سال  میسه پارادا ،«یو انسجام اجتماع یطرد اجتماع»تحت عنوان  ایدر مقاله نچنیهم وی

و  یانسجام که طبق آن طرد محصول فروپاش مپارادای: از اندعبارت میسه پارادا نیا. قرار داده است یبررس

و به  کندیرا برقرار م فیاز حقوق و وظا یاماست که نظ یکیو ارگان یکیمکان یاجتماع یوندهایگسست پ

اساس این پارادایم، اگر بعضی افراد از گروه خود گسسته بر (. 4311یوسفی و همکاران، )بخشد یجامعه نظم م

بنابراین . دانندهای هنجاری گروه نداشته و خود را ملزم به مشارکت در آن نمیشوند، تمایلی به رعایت شیوه

 (.2224سیلور؛ )شود دهد که موجب ضعف همبستگی میاحساس طرد روی می

 یاز افراد مستقل و آزاد تلق ایمجموعه عنوان شدن است که بر اساس آن جامعه به یتخصص میپاردا یگرید

 جهینت رد اند،متفاوت گریکدی از افراد که جاو از آن  کنندیرقابت م گریکدیبه طور آزادانه در بازار با  شودکهیم

یوسفی و ) نرمال است ایدهیپد یاجتماع هایشدن در بازار کار و در گروه یو تخصص یاجتماع زاتیتما

دهد که افرد تمایز ناکافی و نابسنده قلمرو اجتماعی بر پایه این پارادایم، طرد زمانی روی می(. 4311همکاران، 

 (.2224سیلور، )را ادراک کنند 

از  ایمحصول مجموعه یاساساً نظم اجتماع م،یپارادا نیدر ا. انحصار است میپارادا لوریس میپارادا نیسوم

 ریاز کنش و تأث یناش یجتماعو طرد ا شودیم لیتحم نییقدرت است که از باال به پا یروابط سلسله مراتب

 هایرخودیو به ضرر غ هایخود ایمنافع طرد ناشدگان  یاست که در راستا یاسیو قدرت س گاهیمتقابل طبقه، پا
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یوسفی و همکاران، )د رگییتوسط صاحبان قدرت، ثروت و منزلت صورت م یو انسداد اجتماع دهدیرخ م

بنابراین بر اساس پارادایم انحصار اگر برخی افراد احساس کنند که دیگران به سبب خاستگاه قومی یا (. 4311

د پیش اند، احساس طرمذهبی کنترل انحصاری به امتیازات نمادین را در اختیار دارند و دیگران از آنها محروم

 (.4111سیلور، )آید می

 

 خیزهای نظری مفهوم مکان جرمبنیان 2-5-4

شناسی، های مختلف از جمله جامعههای اجتماعی نظریات متعددی از سوی اندیشمندان بخشدر حوزه آسیب

خواهد  شناسی اجتماعی و امثال آن ارائه شده که در ادامه تنها به نظریاتی اشارهشناسی، روانروانشناسی، جرم

 :کنندشد که به رابطه بین فضا و جرم اشاره می

در درک وی . پردازانی است که به بررسی رابطه بین فضا و جرم پرداخته استاز جمله نظریه پارکازرا رابرت 

دو دسته  انیجهان ممکن است م": سدینو یاو م. است دهیعق هم ملیبا ز تهیعنوان مدرک مدرن خود از شهر به

و  یپنهان یها یدر شهر همه بلندپرواز اند، دهیکه هنوز نرس یو کسان اند دهیکه به شهر رس یکسانشود،  میتقس

 سازد، یآن شکوفا م یها انسان را در تمام جلوه عتیطب رشه. کند یم دایپ یتجل یبرا یابرازشده فرصت یآرزوها

است ( یاخالق) یرمادیو غ( تیمدن)  یاز عناصر ماد یبیبه نظر پارک شهر ترک. کند یم غیو تبل دهد یگسترش م

 (.1؛ 4324ربانی و افشار کهن، ) تر است که بخش دوم مهم

 :ند از ا بود که عبارت نهیچهار زم بر ی مبتن نینو یشهرها یشناس عمده پارک از مطالعه جامعه ینظر هدف

 یشناخت جامعه قیتحق یبرا یلذا قلمرو خاص. دارد شهیآن در تمدن ر یندهایو مسائل و فرا ینیشهرنش -4

 .شود یمحسوب م
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حال نقل و انتقاالت  نیبا ا یاست، ول یاجتماع یرزاییتغ یروهایکه شهر محل عمده استقرار ن  همچنان -2

 .بخشد یرا وسعت م یاجتماع راتییتغ ،یشهر

 .رددگ یآن قلمداد م ینهادها عیو اصطالحات سر انیمطالعه تنوع طبع آدم یبرا شگاهیآزما یشهر نوع -3

 ریکارگزاران درگ یها برا که مطالعه آن ندیآفر یم یخاص یاجتماع یها یشهر، مسائل و نابسامان رییسرعت تغ -1

 (.21؛ 4321هینکل و هینکل، ) ضرورت دارد یدر امر اصالحات شهر

مترادف با حضور جرم و شهرها و مناطق پر جمعیت در کالن تینظر رابرت پارک تراکم و تحرک جمع به

 یرشد شهرها مساو. است یآن آنوم یریاست و شاخص مناسب اندازه گ یطالق و اختالالت روان ب،یآس

پارک شهر  هینظر هیبر پا. و چهره به چهره میروابط مستق یبه جا یو ثانو میرمستقیروابط غ ینیگزیاست با جا

 یگیو روابط همسا یخانوادگ یکه به زندگ یبه واسطه خلل ژهیبه و. است یسازمانیظهور ب یبرامکان  نیبهتر

ما  نجایدر ا رایز ابدییم دیتشد کاگویدر ش یسازمانیحالت ب نیآورد ایعادت و سنن وارد م یبه پاسدار یعنی

 قیکه نه موفق به تطب یاز کسان یعنی. است افتهی لیاز مهاجران تشک یادیکه با تعداد ز میسروکار دار یتیبا جمع

آزادتر که شهر به  یشوند و نه موفق به مهار کردن زندگیم گانهیو نسبتأ ب دیجد رامونیپ طیخود با مح عیسر

 (.21: 4321؛ پارک، 111: 4321؛ کوزر،24: 4322 ،یانصار) دینمایآنجا ارائه م

تحقیقی جدیدی را برای بررسی  –الگوی نظری « شهرنشینی به منزله سبک زندگی»لوئیس ویرث نیز در مقاله 

-کال کنش متقابل اجتماعی در شهرها، متفاوت با مناطق روستایی و تشخیص و تمایز سبکچگونگی تولید اش

وی در تالش بود تا با متمایز و مشخص کردن سه متغیر مهم . های زندگی شهری و روستایی به کار گرفته است

ود، فرهنگ شهری را توان آنها را متغیرهای علی زندگی فرهنگی شهر تلقی نمکه می( اندازه، تراکم و ناهمگونی)

مفاهیم فوق برای استحکام بخشیدن به مطالعه فرهنگ شهری در مقایسه با فرهنگ . مورد مطالعه قرار دهد

استدالل اصلی ویرث این است که ویژگی زندگی شهری، انزوا و . باشندروستایی از نظر او بهتر قابل درک می

به نظر او زندگی . زرگ، متراکم و ناهمگون هستندسازمانی اجتماعی است، بدین علت که همه شهرها، ببی
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ویرث آشکارا در مورد زندگی شهرنشینیان بدبین . های اجتماعی قدرتمند را نابود کرده استشهری هویت

ویرث به امکان آزادی . های سنتی را خواهد خوردکند که به تدریج ارزشاو شهر را به اسیدی تشبیه می. است

؛ 4123ویرث، )دهد سامانی میها جای خود را به نابهمعتقد است که نهایتأ این آزادی اما. در شهر معترف است

3.) 

باال رفتن اندازه، تراکم و . مشهود دارند یارابطه یاست تا نشان دهد که اندازه، تراکم و ناهمگون دهیکوش ویرث

به نظر ویرث شهر (. 414: 4111ویرث، )را به دنبال دارد  یاجتماع یهابیآس شیافزا یشدت گرفتن ناهمگون

شهر افراد گوناگون را از گوشه و کنار . دهدیم ورشبلکه آن را پر ردیپذیرا در خود نم یفرد یهانه تنها افتراق

 دیمف گریکدیبه حال  شانیهاافتراق لیافراد به دل نیبدان جهت است که ا شتریب نیا. آوردیعالم در خود جمع م

 (.11: 4321 ،رثیو)شان یو هفکر یهمگون لیدلبه  انأیهستند و نه اح

به خاطر تنوع . های عصبی هستندکنند و دارای تنشاکثر افراد شهرنشین احساس تنهایی، آزردگی و دلزدگی می

شود و بنا به این دالیل ویرث معتقد است های آنان میها و فعالیتدر شهرها، عدم ثبات و امنیت جزئی از نقش

نظمی در شهرها به ها، بیماری روانی، خودکشی، جرم و جنایت، فساد و بیسازمانی در شخصیتکه وجود بی

 (.412؛ 4313واگو، )کند مراتب بیش از روستاها امکان بروز پیدا می

به . پردازانی است که به بررسی رابطه بین فضا و جرم پرداخته استی از جمله نظریهکمکهنری شاو و کلیفورد 

سازمانی اجتماعی برآمده از سه عامل شود، بیهای اجتماعی میآنچه موجب به وجود آمدن آسیب عقیده آنها

سازمانی اجتماعی فرآیندی را به بی(. 1: 2223فلگی، )صنعتی شدن، شهرنشینی و سایر تغییرات اجتماعی است 

گردد که خود زمینه می( خانواده و محله)و غیررسمی ( پلیس)آورد که موجب کاهش کنترل رسمی وجود می

آورد که درنهایت منجر به ایجاد سنت بزهکاری و انتقال آن پیدایش بزهکاری و باندهای تبهکاری را فراهم می

فرضیه کلی آنها این بود که پایگاه اقتصادی پایین، (. 221: 2242کی، شاو و مک)گردد از نسلی به نسل دیگر می
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گردد که به دنبال آن میزان جرم و سازمانی اجتماعی میه بیتحرک مسکونی و فروپاشی خانواده منجر ب

 (.241: 4322وینفری، )یابد بزهکاری در اجتماع افزایش می

آنها میزان تبهکاری را برای هر یک از این نواحی . ناحیه تقسیم کردند 1کی شهر شیکاگو را به شاو و مک

که مرکز تجارت  4که میزان بزهکاری به ترتیب از ناحیه بررسی کردند و با استفاده از آمار بزهکاری دریافتند 

کی، توجه شاو و مک(. 412: 4324ستوده، )یابد که در حاشیه شهر قرار دارد کاهش می 1است به سمت ناحیه 

گیری دو قلمرو زیستی متمایز در حومه و مرکز شهر شیکاگو معطوف داشتند، که به ترتیب در خود را به شکل

های آنان حاکی از آن بود که در طول هر آمدند، نتایج برسیدرگیر با فقر مفرط به حساب میمنطقه مرفه و 

هایی متفاوت از دوره، هر دو قلمرو موردنظر آنان متحمل میزان باالیی از نقل و انتقاالت جمعیتی بوده و گونه

 (. 323؛ 4324سلیمی و داوری، )اند ترکیب قومی را در خود پذیرا شده

 :نموده اند دایدست پ ریز یها افتهیدر شهرها به  یبزهکار یاکولوژ عیبراساس توز یمک کو  شاو

 شوند؛یموثر واقع م ینابرابر در اشاعه بزهکار ییفضا عیتوز -

 است؛ یو مرکز زیدر مناطق مهاجرخ ینرخ بزهکار نیشتریب -

 یاز نرخ باال ریرپذییتغ یقوم بیصرف نظر از ترت یمناطق انتقال ایمثل زاغه ها  نیمع یکیمناطق اکولوژ -

 باشند؛ یبرخوردار م یبزهکار

 یمکان ییجاجابه ،یتنوع نژاد ت،یجمع یثباتیچون ب یخاص یهایژگیاز و یبزهکار ینرخ باال یمناطق دارا -

 (.411 - 412: 4121پیفُل، )باشند  یبرخوردار م یو فقر اقتصاد دیرو به تزا

کنند که این فرایند شهری دلیل تمرکز جنایت و بزهکاری در ناحیه انتقال جمعیت استدالل میکی شاو و مک

سامانی اجتماعی منتهی کند و به بیجابجایی زیاد جمعیت از شکل گرفتن جامعه باثبات جلوگیری می. است

 (.411؛ 4324ستوده، )د وشمی
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اهمیت و جایگاه . ه رابطه جرم و فضا اشاره داردهای اجتماعی بنیز پیرامون تبیین موضوع آسیب ملیجرج ز

ها و سامان در حالتمفهوم کنش متقابل در فضای شهری در نظریه زیمل و نیز تأکید او بر ظهور رفتار نابه

های مختلف محیطی در واقع هسته اصلی اندیشه او را در تحلیل و بررسی از فرهنگ شهری تشکیل وضعیت

-دهد دور شدن عاطفی آناز عوارضی که انسان شهری را در معرض تهدید قرار می به زعم زیمل، یکی. دهدمی

زیمل (. 4323توسلی، )ها است اعتمادی برای آنها برای هم و در نتیجه غلبه بیها از یکدیگر، ناشناختگی آن

کند و فرایند میمعرفی ( پول)های نمادین ها به نشانهها به یکدیگر را اعتماد انسانجایگزین اعتماد انسان

گرایانه های انسانگری افراد شهرنشین و در نهایت کاهش تمایلگسترش اقتصاد پولی رشد عقالنیت و محاسبه

 .داندرا از عوارض رویش چنین وضعیتی می

این . اندهای فراوانی را موجب گشتهصنعت، علم و محصوالت مختلف آن در شهرهای جدید گوناگونی

سود آرمان بشری، شکوفایی روانی و عقالنی تداوم نیافته است بلکه در نقطه مقابل، کالن گوناگونی لزومأ به 

های اجتماعی، انزوای بیشتر شهرنشینان و سرانجام طلبی اقتصادی، رقابتشهرهای مدرن به مراکز عمده فزون

 .اندانحطاط اخالق انسانی تحول یافته

یژگی عمده زندگی شهری سازنده رفتار انسانی را مورد توجه دیدگاه زیمل از آن جهت که او تمایز بین دو و

گردد نخست، انبوهی و محیط اجتماعی آشفته شهری سبب می. دهد از اهمیت بیشتری برخوردار استقرار می

گذرد مورد که مردم در برخورد با یکدیگر تجدیدنظر کرده و بسیاری از مسائلی را که در اطراف آنها می

های انسانی در درخواست از سود و دهنده محیط شهری، افزایش انگیزهدومین ویژگی تکامل. اغماض قرار دهند

 (.441؛ 4321ممتاز، )ست منفعت بوده ا

و  یفرهنگ ،یقوم یها شهیبا ر یهجوم مهاجران و مردمان لیشهرها به دل ینبود تجانس و ناهمگون ملینظر ز به

را در  یشهر یشود و زندگیو تضاد در درون شهرها م یمتفاوت موجب بروز ناهمگون یو با سطح زندگ ینژاد

در شهرها  یهنجاریب ای یآنوم یتیضعو نیدر چن. کندیرا طلب م یشتریسازد و تسامح ب یتنوع دشوارتر م نیع
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امر  نیهم. کندیکمک م یرشخصیو غ یتصنع یو رشد زندگ یکیانسجام مکان فیکند و به تضعیم دایتوسعه پ

دهد و به یم شیها و تضادها را افزایشده نابرابر یها و فاصله اجتماعو انشقاق گروه یموجب توسعه قشربند

 یآرا یساندرز در معرف. ابدییمثل سرقت و قتل در شهرها گسترش م یمختلف اجتماع یهابیدنبال آن آس

بلکه درجه  دیافزایم یفرد یهایحوزه آزاد یدگیچینه تنها بر پ یدر فاصله اجتماع شیافزا: سدینویم ملیز

 نیب کینزد یکیزیتماس ف ملینظر ز به(. 14: 4113سندرز، ) دینمایم شتریرا هم ب یو گروه یفرد زاتیتما

به  گریبا افراد د ژهیو به و یشهر طیارتباط با مح یو برقرار یابیجهت لیرا در وسا یراتییافراد متعدد لزومأ تغ

 .همراه دارد

وی بر این عقیده . های اجتماعی به رابطه جرم و فضا اشاره داردنیز پیرامون تبیین موضوع آسیب شریفکلود 

رو باشیم، شهر جنبه ها یا شکل نگرفتن آنها در شهر روبهاست که هر اندازه با از میان رفتن بیشتر جماعت

که روابط شخصی ساکنان شهر مورد مطالعه قرار آزمودن این امر بدان نیاز دارد . یابدبیمارگونه بیشتری نیز می

شهر چگونه بر شکل گرفتن این . اندبگیرند و مشخص شود که این روابط بر کدام بستر شهری شکل گرفته

بنابراین هدف او در واقع . کندها و الزامات افراد را تعیین میکند و انتخابروابط و هدایت آنها اثرگذاری می

ها با مکان زندگی های شخصی روابط افراد در شهر و روابط این گونهتشریح شبکه روشن کردن و توصیف و

در ... ( گرایان، بزهکاران و همجنس)های غیرمتعارف فیشر همچنین بر امکان بسیار بیشتر جماعت. آنهاست

هنی نیستند و شهرها به باور وی تهدیدکننده سالمتی و ثبات ذ. کندهای بزرگ در شهرها تأکید مییافتن شبکه

کند که این امر جنبه افتد، القا میتنها در برخی از موارد احساس ناامنی را به دلیل جنایاتی که در آنها اتفاق می

 (. 222 – 221؛ 4312فکوهی، )عام دارد و نه خاص 

بزرگ  یمورد بحث رابرت پارک در شهرها یاجتماع کییمعتقد است دو عامل باعث به وجود آمدن موزا شریف

 یاز گروه ها یمجموعه متنوع لیمناطق است که موجب تشک نیبودن ا ریعامل مهاجرپذ یکی. شده است



64 
 

 میبه رشد تقس منجراست که  ادیز تیجمع گریعامل د. شود یمختلف م یفرهنگ یها نهیشیمهاجر با پ یاجتماع

 (.242: 4341 ،یسروستان قیصد)گردد یسود مهم یهاگروه لیو تشک یاختصاص ینهادها سیکار، تأس

ها خرده فرهنگ تیوضع دیبزرگ سبب تشد یو شهرها ریکه در مناطق مهاجرپذ یگرید ندیفرا شرینظر ف به

 کیکه  یهنگام. دیآ یآنها به وجود م نیها است که بر اثر تماس بخرده فرهنگ یبعض انیشود تضاد منافع میم

 جهیپندارد نتیمنافع خود م یبرا دیجد دیتهد شیرت خورا در مجاو یگریخرده فرهنگ وجود خرده فرهنگ د

 نیا. باشدیحدود آن م نییبر منافع و تع هیو تک یو خرده فرهنگ یفرهنگ تیهو دیتشد عتأیطب یاحساس نیچن

 بیبه همراه داشته باشد که به رشد جرائم و آس زین ییهاچالش یتواند به خاطر نبود تجانس فرهنگیم تیوضع

 .انجامدیم یاجتماع یها

 

 چارچوب مفهومی 2-6

علل و پیامدهای متنوعی دارد اما آنچه این مسئله را با مکان و فضا پیوند های اجتماعی رشد و گسترش آسیب

 هدایت پویش از است ای عبارتریزی منطقهبرنامه. ای استمنطقهو مدیریت ریزی دهد، بحث برنامهمی

اجتماعی در ابعاد زمانی بلند  -در امور توسعه اقتصادی برای هر واحد جغرافیای ئی مکانیزم تصمیم گیریعقال

مین أامکانات و منابع در جهت ت میان مدت و کوتاه مدت به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از مدت،

نشود با  ای به درستی انجامریزی و مدیریت منطقهچنانچه این برنامه .های عمومی  اساسی جامعهنیازمندی

 .رو خواهد شدپیامدهای فراوانی از جمله توسعه نامتوازن روبه

-ای کشورهای در حال توسعه یاد میدر حال حاضر از توسعه نامتوازن به عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه

باعث و  بردکند و تعادل بین آنها را از بین میه مناطق مختلف شکاف ایجاد میعپدیده مذکور بین توس. شود

 –ها و امکانات اقتصادی منظور از نابرابری فضایی، توزیع نابرابر فرصت .پیدایش نابرابری فضایی خواهد شد

ریزی شهری نادرست مبنی بر تمرکز امکانات و خدمات بدین معنا که به علت برنامهاجتماعی در فضاست؛ 

در ... آب، برق، گاز، مراکز تفریحی و رفاهی همچون مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تأسیساتی همچون 
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که این  رو خواهد شدای نامتوازن روبهشهرها نسبت به مناطق دیگر، کشور با پدیده توسعه منطقهشهرها و کالن

را به همراه ریزی نشده های بی پایه و اساس و برنامهیافتگی و مهاجرتپدیده پیامدهایی همچون عدم توسعه

پیرامون به خوبی نشان داده  –بی در نظریات تمرکزگرایی، سلسله مراتب میسرا و مرکز این مسئله به خو .دارد

نکته مهم و مشترک سه نظریه مذکور این بود که فرایند ناشی از تمرکز امکانات و خدمات رفاهی در مناطق  .شد

ن مناطق پیرامون بی –ها شده و یک دوگانگی مرکز ماندگی سایر قسمتخاصی از یک کشور موجب عقب

 .مختلف ایجاد خواهد کرد که نتیجه این امر سرازیر شدن افراد از پیرامون به سوی مرکز است

بدیهی است افرادی که در مناطقی با حداقل خدمات رفاهی ساکن هستند خواهان مهاجرت به مناطقی هستند 

روستاها و شهرهای کوچک به بنابراین بسیاری از ساکنین . شودکه خدمات رفاهی به وفور در آنها یافت می

یابند و بدون قصد برخورداری از این امکانات و خدمات به سمت شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ گسیل می

توان به عبارتی می. رودریزی و هماهنگی از قبل صورت گرفته، آمار شهرنشینی به شدت باال میگونه برنامههیچ

 های نظری ارائه شده نیز نشان دادطور که بنیانهمان .متوازن استگفت، مهاجرت واکنشی به پدیده توسعه نا

شناختی، روان –ای پیچیده از عوامل اجتماعی اقتصادی است که نتیجه مجموعه –مهاجرت یک پدیده اجتماعی 

گذارد، بلکه پیامدهای این پدیده نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه تأثیر می. اقتصادی و سیاسی است

 .قتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را در مبدأ و مقصد به همراه داردا

از آنجا که شهرنشینی رخ داده شده تنها مربوط به تعداد افراد ساکن در یکی از پیامدهای این مسأله این است که 

خود را با سبک اند به لحاظ الگوها و رفتارهای مرتبط با زندگی در شهر مناطق شهری است و این افراد نتوانسته

اند، از سوی سایر ساکنان شهر مورد طرد اجتماعی قرار زندگی شهرنشینان وفق دهند و به عبارتی شهرگرا نشده

هم مهاجرین سازگار نشده با زندگی شهرنشینی و هم بخشی از مردم خود شهرها نیز )افراد طرد شده . گیرندمی

به سمت حاشیه شهرها و یا یک منطقه خاص گرایش ( اندافتهکه به دالیل مختلف با سایر شهرنشینان انطباق نی

ن افراد به طور مسئله طرد اجتماعی و از بین رفتن همبستگی بی .یابندکنند و در این مناطق تجمع میپیدا می

 .یات دورکیم و سیلور نمایان شدواضح در نظر
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 تمرکز گرایی

 

 

 

سایر با ی یراستاهمامکانات و عدم به علت ضعف شوند در آنجا گرد هم جمع می طرد شدهمناطقی که افراد 

تضاد و تعارضی که از جهات مختلف بین سایر مناطق شهری و مناطقی که افراد طرد شده در همچنین  ومناطق 

های آسیبشوند که رشد و گسترش به مناطقی تبدیل میآید، با گذشت زمان آن ساکن هستند به وجود می

تحت مناطق مذکور از در سطح شهر ای که شتر خواهد بود؛ به گونهدر آنجا به نسبت سایر مناطق بیاجتماعی 

در نظریات خود ... کی و ، شاو و مکپردازانی همچون پارک، ویرثنظریه .کنندیاد میخیز های جرممکانعنوان 

مناطق های بی پایه و اساس برخی از مناطق شهرها نسبت به سایر به واسطه مهاجرتاند که چگونه بیان داشته

 . شوندتبدیل می خیزبه مکان جرم

در ( های استان تهرانشهرستان)رو، در پژوهش حاضر هدف این است که این مناطق را در استان تهران از این

و  اعتیاد)چگونگی توزیع فضایی و میزان پراکندگی شش آسیب اجتماعی عمده و  کندقالب اطلس شناسایی 

را نشان داد ( ، کودکان کار و خیابان و سرقتاجتماعی، طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد موادمخدر

 .ش آنها راهکارهایی را ارائه نمودو در نهایت بتوان برای کنترل و کاه

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش( 4مدل 

گستره 
آسیب های 

 اجتماعی

مکان-فضا  

توسعه 
نامتوازن 
 منطقه ای 

 مهاجرت

 طرد اجتماعی

مکان های 
 جرم خیز
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 شناسی پژوهشروش: فصل سوم
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 مقدمه 9-9

ورود به . رسدوهش فرامیسازی پژتجربی و نظری پژوهش در فصل دوم، زمان اجرا و پیاده مبانیبعد از طرح 

. وهش را عملیاتی نمایندنند این پژهایی است که بتوااین مرحله از پژوهش نیازمند امکانات، ابزار و روش

در گزینش روش پژوهش، ابزارهای های پژوهش بدیهی است که عواملی همچون موضوع، اهداف و پرسش

با موضوع و به عبارت دیگر، تناسب روش و اجزای آن . ای دارنددههای گردآوری سهم عمگیری، شیوهاندازه

ر نتایج پژوهش از درجه اطمینان کند تا داهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به پژوهشگر کمک می

شناسی اختصاص یافته که در آن روش پژوهش، به روش از این رو، فصل حاضر. االیی برخوردار باشدب

ها افزارهایی که برای تحلیل دادهفنون و نرم والعات طآوری اچگونگی نحوه جمعجمعیت آماری، حجم نمونه، 

 .شودمیرود، بیان به کار می

 

 روش پژوهش 9-2

پژوهش استفاده شده، روش تحلیل های مورد نیاز آوری دادهبا توجه به موضوع پژوهش، روشی که برای جمع

آوری شود، ترین روش وقتی الزم باشد که اطالعات موردنیاز از سراسر استان یا کشور جمعرایج. ثانویه است

روش رو، از این(. 24؛ 4314دواس، ) استهای موسسات یا محققان دیگر، تحلیل ثانویه یا استفاده از داده

نفسه تحلیل ثانویه فی. ها تمرکز دارداین روش، عمدتأ بر تحلیل داده. استها وهش حاضر، تحلیل ثانویه دادهپژ

بیکر اجزای . اندهایی است که به منظور دیگر گردآوری شدهروش خاصی نیست، بلکه تحلیل جدید از داده

 :شماردتحلیل ثانویه را چنین برمی

یابیم از تمام اطالعات مناسبی را که میپذیر باشد تا اگر مجموعه انتخاب موضوع؛ طرح موضوع باید انعطاف

 .های موجود منطبق سازیمهای موردنظر برخوردار نیست بتوانیم مطالعه خود را با دادهویژگی
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های بزرگ توان از منابعی همچون سرشماریاطالعات الزم برای تحلیل ثانویه را می: های موجودجستجوی داده

 .ویژه مطالعات طولی به دست آوردقیاس و به های بزرگ مساالنه، پیمایش

توان مثأل می. در این مرحله باید مجموعه اطالعات را به اقتضای اهداف تحقیق دستکاری کرد: هابازآفرینی داده

 .از بخشی از نمونه سود جست

 (.4321بیکر، )ست ا هاکار عمده تحلیل ثانویه، تحلیل داده: ها و مقایسه نتایجتحلیل داده

هر تحلیل بعدی از مجموعه اطالعات موجودی است که »: کندحلیل ثانویه را چنین تعریف میتنیز هاکیم 

 (.؛ 4122هاکیم، )دهد گیری یا شناختی افزون بر گزارش اول یا متفاوت با آن را ارائه میتفسیر، نتیجه

آوری، کاهش هزینه جمع های استاندارد،با توجه به مزایایی که تحلیل ثانویه دارد از جمله، استفاده از داده

ها، کشاندن پژوهشگر به تفکر بیشتر درباره مطالب اساسی و اهداف نظری مورد مطالعه، دسترسی راحت به داده

نوع روش مورد استفاده در ه است و همچنین با در نظر گرفتن های مورد مطالعه انتخاب شدکیفیت باالی داده

-ه است؛ چرا که برای تدوین اطلس دسترسی به اطالعات و دادهها که معموأل روش تحلیل ثانویتدوین اطلس

 .باشدتواند از دالیل انتخاب این روش کند، میها کفایت میهای سایر موسسات و سازمان

ها انتخاب گردید روش آوری دادهبنابراین در پژوهش حاضر با توجه به موضوع پژوهش، روشی که برای جمع

شده های اجتماعی ششگانه استفاده های مرتبط با آسیبهای موسسات و سازمانتحلیل ثانویه است و از داده

 .است
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 مزایای تحلیل ثانویه 9-2-9

های آرشیوی اطالعاتی را در اختیار در بسیاری از موارد داده. های موجود بسیار کم هزینه استاستفاده از داده

ران های معنادار پاسخ گفت و پرسشگمسائل و پرسشتوان به کمک آنها به دهند که میپژوهشگران قرار می

 (.24؛ 4321بیکر، )ها خواهند داشت داده فرصت بیشتری برای درک و تحلیل

های موجود برای مطالعه برخی از مسائل خاص های ثانویه تنها دادهذاتی ممکن است داده –نظر مفهومی از نقطه

اجتماعی به خاطر ماهیت موضوعات پژوهشی خود باید تنها مثأل پژوهشگران تاریخ سیاسی و . پژوهشی باشند

ند و از امکان همانندسازی اهای دست دوم پایا و دقیقشناختی دادهاز نظر روش. های ثانویه استفاده کننداز داده

تری اگر طی چندین بررسی به یک یافته پژوهشی دست پیدا کنیم، آن یافته از اعتبار افزون. برخوردارند

-هایی را که دیگران جمعتواند دادهکه شخصأ پژوهش را تکرار کند، میپژوهشگر به جای آن. شوددار میبرخور

از نظر اقتصادی نیز پژوهش دسته اول پر . آوری کرده مقایسه کندهایی که خود جمعاند، را با دادهآوری کرده

های ثانویه به مراتب مقرون به از دادهاستفاده . هزینه است و این مانعی بر سر راه پژوهشگران مستقل است

 (.113؛ 4324نچمیاس، )های جدید خواهد بود تر از گردآوری دادهصرفه

 

 های تحلیل ثانویهضعف 2-2-9

توان در رو هستند که میها و سواالتی روبهبرند با محدودیت فرضیهپژوهشگرانی که تحلیل ثانویه را به کار  می

رو شوند که به هایی روبهآورند ممکن است با دادهانی که به تحلیل ثانویه روی میپژوهشگر. آنها تحقیق کرد

 (.214؛ 4321بیکر، )اند نحو مناسبی گردآوری نشده و فاقد دقت، جعلی و یا معیوب

وهشگر شخصأ های دسته اولی که پژهای ثانویه آن باشد که در بین دادهشاید مهمترین مشکل در استفاده از داده

اند، هایی که دیگران برای اهداف دیگری گردآوردی کردهکند و دادهبرای اهداف یا مقاصد خاص گردآوری می

های ثانویه وجود دارد، این است که پژوهشی که مشکل دیگری که در استفاده از داده. شکاف وجود دارد

های مربوط در دسترس ست دادهمتغیرهای مورد نظر را در خود داشته باشد به سختی پیدا شود، گاه ممکن ا
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ها را در دسترس قرار نداده، پژوهشگران اند، این دادهنباشد، زیرا پژوهشگرانی که در گردآوری آنها نقش داشته

مشکل آخری که در استفاده از . های خود را برای تحلیل ثانویه در اختیار دیگران قرار دهندالزامی ندارند که داده

-آوری دادهآید، زمانی است که پژوهشگر اطالعات کافی در مورد نحوه جمعثانویه به وجود میهای تحلیل داده

های این اطالعات برای تعیین منابع خطا، تعصب یا مسائل مربوط به اعتبار بیرونی یا درونی داده. ها ندارد

  (.111؛4324نچمیاس، )رخوردار است گردآوری شده از اهمیت زیادی ب

 

 ماریجمعیت آ 9-9

سرمد )ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند مجموعه: جامعه آماری عبارت است از

 (.411؛ 4321و دیگران، 

 یمذکور از سازمان ها یاجتماع بیمرتبط با شش آس یهااطالعات و داده هیپژوهش حاضر کل یآمار جمعیت

 .استمربوطه در استان تهران 

 

 حجم نمونه 9-4

 یاطالعات و داده ها هیمعنا که از کل نی؛ بداست ی، حجم نمونه برابر با حجم جامعه آمارپژوهشاین در 

 .ه استمربوطه به دست آمده استفاده شد

 

 داده ها یگردآور روش 9-5

های مناسب و ضروری را برای آزمون ها، ابزاری است که بتوان از طریق آن دادهمنظور از شیوه گردآوری داده

از جمله مصاحبه،  ها در تحقیقات اجتماعی ابزارهای متفاوتیجهت گردآوری داده. ها به کار بستفرضیه
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. گیرندمورد استفاده قرار می ،وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت و نوع روش... مه، مشاهده و پرسشنا

مراجعه به شده است؛ بدین معنا که با  های خام استفادهطور که قبأل اشاره شد، در این پژوهش از دادههمان

آوری ها جمعاز آنها، دادهمربوطه  یو درخواست اطالعات و داده ها یاجتماع یهابیمرتبط با آس یسازمان ها

 .اندشده

   لیو تحل هیتجز روش 9-6

سامانه های تکیه بر توانمندیبا  یو دسته بند یبه دست آمده پس از استانداردساز یهاو داده اطالعات

اند؛ بدین معنا که اقدام به شناسایی و درک الگوهای مکانی شده لیو تحل هیتجز (GIS)اطالعات جغرافیایی 

 .جرم گردیده است

؟ با است GIS هستند که بیان دارند چه چیزی تعاریف زیادی شده است و همه در صدد آن GIS کنون ازتا

 شرکندنتای مبرداری و شبکهاز اطالعات به صورت در دو شکل GIS امروزی سیستم های نوین ،این وجود

است که  یک سامانه اطالعاتی  Geographic Information System - GIS سامانه اطالعات جغرافیایی

-یک سامانه رایانه "GIS" به عبارت دیگر. پردازدبه تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت اطالعات جغرافیایی می

اطالعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطالعات  ای برای مدیریت و واکاوی

گذاری پایههای گیریفیایی، پشتیبانی برای تصمیمهدف نهایی یک سامانه اطالعات جغرا. جغرافیایی را دارد

های رکیب الیهن اطالعاتی است که از تو عملکرد اساسی آن بدست آورد استهای جغرافیایی شده بر پایه داده

 .آیندهای گوناگون بدست میهای مختلف و با دیدگاهها با روشمتفاوت داده

 در علوم مختلف  GISکاربرد 

رشته علوم اجتماعی نیز پر کاربرد ی، این فناوری در های کامپیوتر امروزه با توجه به پیشرفت علوم و سیستم

. دانندبه درستی اهمیت حیاتی مکان را میو کسب و کارهای امروزی  است GIS مکان، موضوع اصلی .است

اما برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، مکان، فقط فیلد دیگری در یک جدول است و نه یک فیلد بسیار 
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کم شوند به محرومیت اجتماعی، جرم و جنایت یا اختالل در خانواده میپس از همه، فرآیندهایی که منجر  .مهم

و در ذهن دانشمندان علوم اجتماعی، بسیاری از متغیرهای دیگر، مانند آموزش  جا یکسان هستندو بیش در همه 

که به عنوان عوامل توصیفی  تر از موقعیت جغرافیایی هستند چرابیکاری یا سن به مراتب جالبو پرورش، 

ن، دانشمندان علوم سیاسی، شناسا، جامعهدر دید اقتصاددانان. ستندهای اجتماعی به سادگی قابل درک هپدیده

ه ها اغلب خوشحال از این بودان یک مسئله جزئی است و این رشتهو مک شناسان، فضاشناسان و مردمجمعیت

 .انددانان واگذار کردهاند که این مسئله را به جغرافی

تغییر "و بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی شروع به صحبت در مورد  اما این وضعیت در حال تغییر است

 ل و مکان ایجاد به وجود آمده استکرده اند؛ گرایشات جدیدی به مولفه مح "Spatial)  (turn مکانی

. هاستدرنوردیدن مرزهای سنتی این رشته جدیدی ظهور کرده است که درحال "علوم اجتماعی مکانی"و

های یعنی تولید نقشه -ام می دهدانج GIS و آنچه (GIS) دانشمندان به سیستم اطالعات جغرافیاییعالقمندی 

زمان، ابزارهای جدیدی  در همین. در حال افزایش است -سازی مکانیاسب، تجزیه و تحلیل مکانی، و مدلمن

 .دهندم اجتماعی را میهای بزرگ علوامکان دستیابی به برخی از ایده GIS اند که به کاربرانتولید شده

را  GISهای ارائه شده تواند نوع تحلیلچنین سطح تحلیل در هر طرح میهمانگونه که اشاره شد نوع داده و هم

های توصیفی است و سطح تحلیل مکانی مورد استفاده در این گزارش داده هایاز آنجا که داده مشخص نماید و

-های ارائه شده تحلیلقالب توصیفی و نقشههای ارائه در لذا تحلیلاستان تهران است های شهرستاندر مورد 

 .های فضایی و نمایش پراکنش جغرافیایی جرائم و آسیبهای اجتماعی است

ها براساس آخرین آمار و نقشهالزم به ذکر است که پژوهش مذکور به روش مقطعی انجام گرفته است و 

اند های اجتماعی ششگانه مذکور که در استان تهران رخ دادهمی آسیببنابراین تما. انداطالعات موجود تهیه شده

  .انداند مورد بررسی قرار گرفتههای مربوطه به ثبت رسیدهو در سازمان

 :شده است فیتوان گفت، پژوهش حاضر در چهار فاز تعریم یطور کل به
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 ؛(شامل فصول اول تا سوم است) یاو کتابخانه یمطالعات اسناد: فاز اول -

ششگانه  یاجتماع یهابیبا مقوله آس یکه به نوع ییهاها از سازماناطالعات و داده یجمع آور: فاز دوم -

 اند؛مرتبط

 شده؛ یجمع آور یهااطالعات و داده یو دسته بند یاستانداردساز: فاز سوم -

 .استان تهران یاجتماع یهابیاطلس آس نیو تدو GIS ینقشه ها یطراح: فاز چهارم -

 

 پژوهشمتغیرهای  9-7

پژوهش فاقد متغیر وابسته، مستقل، ( های اجتماعی استان تهرانتدوین اطلس آسیب)ئله پژوهش حاضر بنا بر مس

تنها با روش تحلیل ثانویه و کسب اطالعات موردنیاز در خصوص شش آسیب . است مزاحم و گر، کنترل تعدیل

 ، کودکاناجتماعی، طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد و موادمخدر اعتیاد)اجتماعی عمده استان تهران 

 .شده استهای مربوط به مسائل و آسیب اجتماعی انجام از سازمان 42(کار و خیابان و سرقت

 

 

 

 

 

 

                                                           
الزم به ذکر است که علت انتخاب شش آسیب فوق این نکته است که مقام معظم رهبری بر لزوم رسیدگی به وضعیت پنج آسیب اجتماعی اعتیاد و  -   

آسیب اجتماعی سرقت به پنج آسیب  و علت اضافه شدن اندتأکید نمودهنشینی و بافت فرسوده، مفاسد اجتماعی و کودکان کار و خیابانی موادمخدر، طالق، حاشیه

طی دو سال اخیر در استان تهران به ویژه شهرستان تهران آمار  911 فوق نیز این مسئله است که طبق آمار و اطالعات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در سال 

   . سرقت افزایش یافته است
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 (GIS ینقشه ها)ها تحلیل داده :فصل چهارم
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 قلمرو و محدوده پژوهش 9-4

 

 استان تهران و موقعیت آن در کشور ایران( 4نقشه شماره 
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  درجه طول شرقی واقع شده 13تا  12درجه عرض شمالی و  34٫1تا  31ع بین بکیلومتر مر 42٬124استان تهران به مرکزیت شهر تهران، با وسعتی حدود 

ن سمنان این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استا. است

در نقاط  241٬412در نقاط شهری و  42٬112٬232است که   نفر بوده 43٬241٬431غ بر بال 4311جمعیت این استان طبق سرشماری سال . محدود است

 .است تهران شهر استان این مرکز .روستایی ساکن هستند

به تصویب رسید و طبق آن سرزمین ایران به چهار ایالت تقسیم شد و ( هجری شمسی 4221)هجری قمری  4321اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 

 .ای که در همان سال اعالم شد، تهران دارالخالفه اعالم گردیددر اصالحیه

ن بود قرار شهرستا 43هجری شمسی، کشور ایران به شش استان تقسیم گردید که تهران در استان شمال که شامل  4344طبق تقسیمات کشوری آبان 

 .گرفت

در تقسیمات سال . استان تقسیم شد و شهرستان تهران جزیی از استان دوم شد 42ای که در دی ماه همان سال صورت گرفت، کشور به در اصالحیه

رسید و شهرستان تهران به  43ها به داد استانعهجری شمسی، ت 4331با ایجاد تغییراتی گسترده در سال . ، تهران خود به استانی مستقل تبدیل گردید4324

استان تهران به مرکزیت شهر تهران ایجاد  4311سرانجام در آبان سال . شهرستان دیگر، استان مرکزی را تشکیل دادند که شهر تهران مرکز آن بود 4همراه 

 .گردید

 .ورای اسالمی فرستاده شد، الیحه تأسیس استان البرز تصویب و به مجلس ش4322بهمن سال  42 تاریخ در دولت هیئتدر جلسه 

های کرج، ساوجبالغ به مرکزیت هشتگرد و نظرآباد از استان تهران  شهرستان 1/1/4321 و در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ

 .جدا شد

پیشوا و  پاکدشت، رباط کریم، تهران، بهارستان، پردیس، مالرد، شهر، شهرستان ری، قدس، شهریار، ورامین، دماوند، فیروزکوه، شمیرانات، اسالمشانزده 

 .قرچک از مراکز جمعیتی مهم استان هستند
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 های استان تهرانمشخصات شهرستان( 4جدول شماره 

  

 جمعیت شهرستان نام ردیف
تعداد 

 بخش
 جمعیت مرکز مرکز تعداد شهر

جمعیت نسبت به کل 

 شهرستان

 ٪24٫42 نفر 112٬421 اسالمشهر شهر 3 بخش 3 نفر 112٬422 اسالمشهر 4

 ٪11٫11 نفر 211٬122 گلستان شهر 3 بخش 2 نفر 123٬434 بهارستان 2

 ٪12٫21 نفر 124٬112 پاکدشت شهر 2 بخش 2 نفر 112٬144 پاکدشت 3

 ٪21٫21 نفر 13٬343 پردیس شهر 2 بخش 2 نفر 241٬242 پردیس 1

 ٪12٫43 نفر 11٬421 پیشوا شهر 4 بخش 2 نفر 11٬112 پیشوا 1

 ٪11٫12 نفر 2٬413٬124 تهران شهر 4 بخش 3 نفر 2٬131٬142 تهران 4

 ٪32٫14 نفر 12٬322 دماوند شهر 1 بخش 2 نفر 421٬122 دماوند 1

 ٪31٫24 نفر 12٬211 رباط کریم شهر 3 بخش 4 نفر 411٬141 کریم رباط 2

 ٪11٫11 نفر 211٬144 شهر ری شهر 1 بخش 1 نفر 311٬122 ری  1

 ٪11٫12 نفر 31٬112 شمیران شهر 1 بخش 2 نفر 11٬211 شمیرانات 42

 ٪33٫12 نفر 211٬113 شهریار شهر 1 بخش 4 نفر 111٬242 شهریار 44

 ٪11٫22 نفر 311٬413 شهر قدس شهر 4 بخش 4 نفر 443٫212 قدس 42

 ٪21٫14 نفر 241٬432 قرچک شهر 4 بخش 4 نفر 322٬222 قرچک 43

 ٪12٫24 نفر 41٬113 فیروزکوه شهر 2 بخش 2 نفر 33٬112 فیروزکوه 41

 ٪11٫11 نفر 224٬221 مالرد شهر 2 بخش 4 نفر 311٬212 مالرد 41

 ٪14٫14 نفر 242٬114 ورامین شهر 2 بخش 2 نفر 142٬311 ورامین 44

   

 

هزار نفر در مناطق شهری  212، 42از این میزان . است  درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده 41میلیون نفر جمعیت،  43استان تهران با بیش از  

. است  درصد است که در مقایسه با دهه قبل اندکی افزایش یافته 1/4رشد جمعیت شهر تهران . هزار نفر در مناطق روستایی آن ساکن هستند 444، 4و 

https://islamshahr.ostan-th.ir/?pageid=0
https://islamshahr.ostan-th.ir/?pageid=0
https://baharestan.ostan-th.ir/?pageid=0
https://baharestan.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pakdasht.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pakdasht.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pardis.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pardis.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pishva.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pishva.ostan-th.ir/?pageid=0
https://tehran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://tehran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://damavand.ostan-th.ir/?pageid=0
https://damavand.ostan-th.ir/?pageid=0
https://robatkarim.ostan-th.ir/?pageid=0
https://rey.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shemiran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shemiran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shahriyar.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shahriyar.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qods.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qods.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qarchak.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qarchak.ostan-th.ir/?pageid=0
https://firoozkooh.ostan-th.ir/?pageid=0
https://firoozkooh.ostan-th.ir/?pageid=0
https://malard.ostan-th.ir/?pageid=0
https://malard.ostan-th.ir/?pageid=0
https://varamin.ostan-th.ir/?pageid=0
https://varamin.ostan-th.ir/?pageid=0
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درصد و صفادشت با  1/1صد و پاکدشت با در 42درصد رشد سالیانه، در مقام اول رشد قرار دارد و مالرد با  2/44میان شهرهای استان تهران، شهریار با 

ترین آنها  اند که بزرگ ده شهر به شهرهای استان تهران اضافه شده 4311-4321در طول دهه . های بعدی قرار دارند درصد رشد ساالنه در مقام 2/2

. است نفر بوده 4122ترین آنها شهر ارجمند با  کوچک هزار نفر و 23هزار،  12هزار،  11هزار،  11آباد و باغستان و نصیرآباد با  شهرهای اندیشه، صالح

 (.www.ostan-th.irسایت استانداری تهران ) دهستان است 12شهر و  12شهرستان،  44استان تهران امروزه دارای 

 های استان تهرانتابعیت مردم شهرستان( 2جدول شماره 

 تابعیت

 شهرستان
 جمع تابعیت اظهار نشده کشورهاسایر  ترکیه پاکستان عراق افغانستان ایران

درصد اتباع از 

 کل

 4914 441232 2311 441 2 241 1212 442412 2111322 تهران بزرگ

 41941 44221 1 4 2 1 42 41114 4219313 دماوند

 22911 12141 14 44 2 121 43 11442 212414 ری

 1943 2322 1 2 2 4 1 2212 11244 شمیرانات

 22912 12321 32 1 2 44 422 12411 233431 ورامین

 1912 12212 32 1 2 23 44 31144 122144 شهریار

 3941 41141 42 2 2 2 24 41322 121211 اسالمشهر

 1921 43121 24 2 2 24 41 43314 211211 رباط کریم

 43913 12334 24 2 2 22 32 12212 322312 پاکدشت

 3942 4441 1 2 2 2 3 4442 32314 فیروزکوه

 4924 3121 44 2 2 4 2 3121 342324 قدس

 4912 23212 41 4 2 1 32 23241 313141 مالرد

 2911 111 112 2 2 2 41 12 24211 پیشوا

 2912 41111 1 1 2 2 44 41114 124424 بهارستان

 1912 1134 41 2 2 4 2 1124 411324 پردیس

 1211 23111 21 1 2 1 411 23244 211112 قرچک

 (4311ملی آمار،  درگاه: منبع)
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های شود بیشترین تبعه خارجی در شهرستانطور که مشاهده میهمان. دهدهای استان تهران را نشان میجدول فوق، میزان فراوانی تابعیت مردم شهرستان

های تهران، شهرستان ظر گرفته شود،یت هر شهرستان درنچنانچه میزان تابعیت با جمه. این استان از کشور افغانستان و در مرتبه دوم کشور عراق هستند

های ری و ورامین دارای بیشترین زمان شهرستاناند و همتری از نسبت تابعیت خارجی به ایرانی را داشتهنرخ پایین 4311بهارستان و پردیس در سال 

 .ندانسبت تابعیت خارجی به ایرانی بوده

 
  4311استان تهران در سال نسبت تابعیت خارجی به ایرانی در ( 2نقشه شماره  
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تابعیت خارجی به ایرانی )محاسبه نسبت . تهیه شده است 4311های استان تهران در سال های تابعیت خارجی به ایرانی شهرستاناساس دادهشه فوق برنق

گذارد تر از جامعه را به نمایش می یری واقعیهای میزان تابعیت خارجی به ایرانی را استاندارد نموده و تصوبه نوعی داده( در هر یکصد هزار نفر جمعیت

 .استفاده شده است 4312رو از نسبت تابعیت خارجی به ایرانی به جای فراوانی آنها در سال به همین دلیل در نقشه پیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4311ای تیره مشخص شده است که وضعیت نسبت تابعیت خارجی به ایرانی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

زمان اند و همبت تابعیت خارجی به ایرانی را داشتهتری از نسنرخ پایین 4311های تهران، بهارستان و پردیس در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

 .نداهای ری و ورامین دارای بیشترین نسبت تابعیت خارجی به ایرانی بودهشهرستان
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 های استان تهرانمیزان سواد مردم شهرستان( 3جدول شماره 

 سواد

 شهرستان

ساله  4جمعیت 

 و بیشتر
 سوادبی باسواد

-درصد بی

 سوادی
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی ارشد 

 و دکتری

دکتری 

تخصصی و 

 فوق دکتری

جمع 

 دانشجویان

 123124 31144 414213 341212 443211 194 141214 1111221 2111312 تهران بزرگ

 4212 422 4412 3322 4421 4291 42341 422242 443421 دماوند

 2231 11 224 1111 2212 4192 11243 241321 342133 ری

 2123 11 142 4221 422 292 3114 121133 13111 شمیرانات

 1113 441 4141 1211 3411 4291 32112 222211 211144 ورامین

 32421 314 1121 44212 2144 192 42122 423442 441111 شهریار

 22211 212 3421 42314 4121 192 12241 114312 121121 اسالمشهر

 42324 442 4212 1143 3214 192 23224 231114 212332 رباط کریم

 1211 21 121 1114 3221 4494 31221 212142 324112 پاکدشت

 4131 32 342 142 113 4491 3112 21242 32141 فیروزکوه

 42113 11 4212 4221 3431 291 21324 211112 211341 قدس

 44232 12 4431 4432 3411 192 32224 322442 331424 مالرد

 3424 24 343 4111 241 4191 42422 41222 11121 پیشوا

 43232 24 4212 1421 1144 4291 11121 121142 141311 بهارستان

 4341 422 4212 3111 4111 191 2111 412112 411121 پردیس

 1211 12 421 3211 2112 4391 32412 221141 232212 قرچک

 (4311درگاه ملی آمار، : منبع) 

اگر میزان باسوادی هر شهرستان را متناسب با جمعیت آن محاسبه . های استان تهران باسواد هستنددهد که اکثریت جمعیت شهرستانفوق نشان میجدول 

بیشترین نرخ های ری و پیشوا دارای زمان شهرستاناند و همسواد را تجربه نمودهتری از بینرخ پایین 4312های پردیس و تهران در سال کنیم شهرستان

 .نداسوادی بودهبی
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 4311های استان تهران در سال سوادی در شهرستاندرصد بی( 3نقشه شماره 
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( سواد در هر یکصد هزار نفر جمعیتبی)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4311های استان تهران در سال سواد شهرستانهای میزان بیاین نقشه بر اساس داده

سواد به رو از نرخ بیگذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می سواد را استاندارد نموده و تصویری واقعییزان بیهای مبه نوعی داده

 .استفاده شده است 4312جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . ضعیت نسبی بدتری هستندهای تیره نشاندهنده وتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312سواد در سال ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ بیهای زرد تا قهوهطیف رنگ

های ری و پیشوا زمان شهرستاناند و همرا تجربه نموده سوادتری از بینرخ پایین 4312های پردیس و تهران در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

 .نداسوادی بودهدارای بیشترین نرخ بی
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 ششگانهاجتماعی های های آسیبنقشه 4-2

 نشینی و بافت فرسودهآسیب اجتماعی حاشیه 4-2-9
 های استان تهراننشینی در شهرستانوضعیت حاشیه( 1جدول شماره 

 شهرستان
سال 

 مطالعه
 جمعیت

جمعیت 

آمار سال 

12 

جمعیت 

آمار سال 

11 

مساحت 

/ شهر 

 هکتار

جمعیت 

محالت 

 غیررسمی

مساحت 

محالت 

/ غیررسمی 

 هکتار

تعداد 

محالت 

 غیررسمی

اسامی 

محالت 

 غیر رسمی

جمعیت 

محالت 

 هدف

مساحت 

محالت 

 هدف

تعداد 

محالت 

 هدف

اسم 

محالت 

 هدف

 جمعیت
مساحت 

 هکتار/ 

 332 22222  2 332 12121  43 4244 311142 42422 2413124 2411214 2211111 4311 تهران بزرگ

                دماوند

                ری

                شمیرانات

 414 11442  1 222 11113  1 211 42213 2141 221422 242114 222222 4312 ورامین

 122 32211  1 124 32211  1 121 32421 4232 321421 211113 421124 4312 شهریار

 14291 41141  1 141 411141  2 4112 432412 1321 112421 321422 311321 4321 اسالمشهر

                رباط کریم

 221 31231  1 221 31231  1 221 31231 2413 234341 224112 224112 4313 پاکدشت

                فیروزکوه

 14 21432  3 14 21432  1 441 32121 2422 321421 223141 232411 4321 قدس

 411 31434  2 411 31434  1 121 11411 4114 224221 212241 212241 4311 مالرد

                پیشوا

 311 21321  42 311 21321  43 124 421314 2322 131111 144111  4313 بهارستان

                پردیس

 211 13144  1 234 13144  1 234 13144 4121 234211 4144122 414122 4313 قرچک

 (4311، وزارت راه و شهرسازی: منبع) 

. گردآوری نموده است 4311نشینی استان تهران است که وزارت مسکن و شهرسازی در شهریور ماه جدول فوق آخرین آمار و طالعات مربوط به حاشیه

نقشه را ندارند؛ چرا که وزارتخانه مذکور تنها محل مورد هدف، مساحت آن و جمعیت ساکن در آن را شناسایی  و اطالعات فوق قابلیت تبدیل به 
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بندی قصد مطالعه روی مناطق مذکور را دارد و به گفته کارشناس مربوطه در این وزارتخانه تنها بعد از انجام مطالعه به جمع بندی کرده است و اولویت

 .و اطالعات پایان اتمام پروژه قابلیت تبدیل به نقشه را خواهند داشتنهایی خواهند رسید 

-پاسگاه نعمت ) 42گرد تهران شامل منطقه نشین و گودهای زبالهتوان مناطق حاشیههای صورت گرفته میبا توجه به تحلیل محیطی و فراتحلیل پژوهش

( کن) 1و منطقه ( فرحزاد) 2، منطقه (محمد آباد، اشرف آباد، زمان آباد، باقر شهر، دولت آباد) 22، منطقه (خالزیر) 41، منطقه (آباد، نوروز آباد، شاد آباد

 .  هستند
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 آسیب اجتماعی سرقت  4-2-2
 4311 - 4312های بری طی سالمیزان جیب( 1جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع) 

متناسب با  4312بری سال چنانچه آمار جیب. دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های بری طی سالجدول فوق میزان جیب

کریم، بهارستان و اسالمشهر در های پردیس، فیروزکوه، دماوند، مالرد، شهریار، رباطتوان گفت، شهرستانمیزان جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می

، بهارستان و قدس ، اسالمشهر(تهران، شمیرانات و ری)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همبری را تجربه نمودهتری از جیبنرخ پایین 4312سال 

 .ندابری بودهدارای بیشترین نرخ جیب

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 1214 4211 1142 4311 1121 تهران بزرگ و ری

 2 4 4 2 4 دماوند

 2 4 2 1 2 فیروزکوه

 1 42 22 13 12 ورامین

 12 11 31 11 11 پاکدشت

 2 3 2 44 1 پردیس

 4 1 2 1 42 پیشوا

 44 24 43 44 22 قرچک

 3 1 1 41 32 اسالمشهر

 2 3 44 42 1 بهارستان

 2 3 2 1 2 کریمرباط

 4 3 1 1 1 قدس

 4 43 34 43 21 شهریار

 2 4 41 41 1 مالرد
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 4312های استان تهران در سال بری در شهرستاننرخ جیب( 1نقشه شماره 
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های به نوعی داده( بری در هر یکصد هزار نفر جمعیتتعداد جیب)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312بری در سال های جیباین نقشه بر اساس داده

بری به جای فراوانی آنها در رو از نرخ جیبگذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می ری را استاندارد نموده و تصویری واقعیبجیب

 .استفاده شده است 4312سال 

در این نقشه با استفاده از . بدتری هستندهای تیره نشاندهنده وضعیت نسبی تر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312بری در سال ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ جیبهای زرد تا قهوهطیف رنگ

تری از نرخ پایین 4312و اسالمشهر در سال کریم، بهارستان های پردیس، فیروزکوه، دماوند، مالرد، شهریار، رباطدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

بری ، اسالمشهر، بهارستان و قدس دارای بیشترین نرخ جیب(تهران، شمیرانات و ری)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همبری را تجربه نمودهجیب

 .به مرکز آن استای نیز غرب و شرق استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری نسبت از نظر منطقه. ندابوده
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 4311 - 4312های میزان سرقت احشام طی سال( 4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع) 

 4312چنانچه آمار سرقت احشام سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت احشام طی سال

، اسالمشهر، بهارستان و قدس در (تهران، شمیرانات و ری)های تهران بزرگ توان گفت،  شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می

-های پیشوا، ورامین و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت احشام بودهزمان شهرستاناند و همتری از سرقت احشام را تجربه نمودهنرخ پایین 4312سال 

 .    اند

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 412 441 411 432 411 تهران بزرگ و ری

 44 11 11 12 32 دماوند

 21 22 21 22 44 فیروزکوه

 413 442 421 421 12 ورامین

 43 11 44 32 33 پاکدشت

 41 21 42 22 22 پردیس

 11 11 21 34 31 پیشوا

 21 21 23 42 42 قرچک

 24 14 24 41 43 اسالمشهر

 1 1 1 1 4 بهارستان

 41 22 1 42 22 کریمرباط

 2 2 43 1 2 قدس

 31 11 41 41 11 شهریار

 21 21 32 24 21 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت احشام در شهرستان( 1نقشه شماره 



92 
 

به نوعی ( تعداد سرقت احشام در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312سال  های سرقت احشام دراین نقشه بر اساس داده

رو از نرخ سرقت احشام به گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت احشام را استاندارد نموده و تصویری واقعیداده

 .تفاده شده استاس 4312جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .به چه صورت استهای استان تهران در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت احشام در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

تری از سرقت نرخ پایین 4312، اسالمشهر، بهارستان و قدس در سال (تهران، شمیرانات و ری)های تهران بزرگ دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب و مرکز از نظر منطقه. اندهای پیشوا، ورامین و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت احشام بودهزمان شهرستاناند و هماحشام را تجربه نموده

 .استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری نسبت به شرق آن است
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 4311 - 4312های میزان سرقت از اماکن خصوصی طی سال( 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)        

چنانچه آمار سرقت از اماکن . دهدرا نشان میهای استان تهران در شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت از اماکن خصوصی طی سال

نرخ  4312های اسالمشهر، بهارستان و قدس در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312خصوصی سال 

فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت از اماکن های پردیس، دماوند و زمان شهرستاناند و همتری از سرقت از اماکن خصوصی را تجربه نمودهپایین

  .ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. نداخصوصی بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 41222 22211 44243 44212 42221 تهران بزرگ و ری

 4112 4323 141 141 221 دماوند

 221 412 442 444 14 فیروزکوه

 112 121 142 113 114 ورامین

 114 232 431 111 112 پاکدشت

 422 412 141 112 442 پردیس

 212 314 414 434 12 پیشوا

 321 324 211 421 223 قرچک

 142 112 422 121 131 اسالمشهر

 211 311 321 321 224 بهارستان

 112 123 321 123 221 کریمرباط

 342 223 212 224 411 قدس

 4213 4121 4113 4431 4412 شهریار

 122 133 144 111 314 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان( 4نقشه شماره 
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تعداد سرقت از اماکن خصوصی در هر یکصد هزار )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت از اماکن خصوصی در سال این نقشه بر اساس داده

گذارد به همین دلیل در نقشه تر از جامعه را به نمایش می های سرقت از اماکن خصوصی را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( نفر جمعیت

 .استفاده شده است 4312ی آنها در سال رو از نرخ سرقت از اماکن خصوصی به جای فراوانپیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت از اماکن خصوصی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

-اند و همتری از سرقت از اماکن خصوصی را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های اسالمشهر، بهارستان و قدس در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب استان تهران دارای از نظر منطقه. نداخصوصی بودههای پردیس، دماوند و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت از اماکن زمان شهرستان

 .وضعیت نسبی بهتری است
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 4311 - 4312های میزان سرقت از اماکن دولتی طی سال( 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماعی نیروی انتظامی، تمعاونت اج: منبع)          (4311

چنانچه آمار سرقت از اماکن دولتی . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت از اماکن دولتی طی سال

نرخ  4312کریم و مالرد در سال های اسالمشهر، شهریار، رباطتوان گفت، شهرستانشود میمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته  4312سال 

های ورامین، دماوند و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت از اماکن دولتی زمان شهرستاناند و همتری از سرقت از اماکن دولتی را تجربه نمودهپایین

 .استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استای نیز غرب از نظر منطقه. ندابوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 412 142 111 121 112 تهران بزرگ و ری

 21 42 44 44 22 دماوند

 43 41 2 1 4 فیروزکوه

 42 12 21 31 43 ورامین

 21 34 31 14 14 پاکدشت

 41 23 24 41 42 پردیس

 42 43 4 4 1 پیشوا

 24 32 41 44 2 قرچک

 21 22 41 41 22 اسالمشهر

 31 21 42 42 2 بهارستان

 1 44 2 43 2 کریمرباط

 21 41 42 4 41 قدس

 21 12 31 31 31 شهریار

 1 24 41 41 44 مالرد



97 
 

 

 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت از اماکن دولتی در شهرستان( 1نقشه شماره 
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تعداد سرقت از اماکن دولتی در هر یکصد هزار نفر )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت از اماکن دولتی در سال این نقشه بر اساس داده

رو گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت از اماکن دولتی را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( جمعیت

 .استفاده شده است 4312از نرخ سرقت از اماکن دولتی به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندضعیت بهتر و رنگتر در نقشه نشان دهنده وهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت از اماکن دولتی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

اند و تری از سرقت از اماکن دولتی را تجربه نمودهنرخ پایین 4312کریم و مالرد در سال المشهر، شهریار، رباطهای اسدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیت از نظر منطقه. نداهای ورامین، دماوند و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت از اماکن دولتی بودهزمان شهرستانهم

 .بهتری استنسبی 
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 4311 - 4312های میزان سرقت از اماکن طی سال( 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311ماعی نیروی انتظامی، تمعاونت اج: منبع)         

سرقت از چنانچه آمار . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های طی سال( خصوصی و دولتی)جدول فوق میزان سرقت از اماکن 

های اسالمشهر و بهارستان در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312سال ( خصوصی و دولتی)اماکن 

ی بیشترین نرخ های پردیس، دماوند و فیروزکوه دارازمان شهرستاناند و همرا تجربه نموده( خصوصی و دولتی)تری از سرقت از اماکن نرخ پایین 4312

 .ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. ندابوده( خصوصی و دولتی)سرقت از اماکن 

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 اماکن اماکن اماکن اماکن اماکن

 دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی

 412 41222 142 22211 111 44243 121 44212 112 42221 تهران بزرگ و ری

 21 4112 42 4323 44 141 44 141 22 221 دماوند

 43 221 41 412 2 442 1 444 4 14 فیروزکوه

 42 112 12 121 21 142 31 113 43 114 ورامین

 21 114 34 232 31 431 14 111 14 112 پاکدشت

 41 422 23 412 24 141 41 112 42 442 پردیس

 42 212 43 314 4 414 4 434 1 12 پیشوا

 24 321 32 324 41 211 44 421 2 223 قرچک

 21 142 22 112 41 422 41 121 22 131 اسالمشهر

 31 211 21 311 42 321 42 321 2 224 بهارستان

 1 112 44 123 2 321 43 123 2 221 کریمرباط

 21 342 41 223 42 212 4 224 41 411 قدس

 21 4213 12 4121 31 4113 31 4431 31 4412 شهریار

 1 122 24 133 111 44243 41 111 44 314 مالرد
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 4312های استان تهران در سال در شهرستان( دولتی و خصوصی)نرخ سرقت از اماکن ( 2نقشه شماره 
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( خصوصی و دولتی)تعداد سرقت از اماکن )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312در سال ( دولتی خصوصی و)های سرقت از اماکن این نقشه بر اساس داده

تر از جامعه را به نمایش می را استاندارد نموده و تصویری واقعی( خصوصی و دولتی)های سرقت از اماکن به نوعی داده( در هر یکصد هزار نفر جمعیت

 .استفاده شده است 4312به جای فراوانی آنها در سال ( خصوصی و دولتی)رخ سرقت از اماکن رو از نگذارد به همین دلیل در نقشه پیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران در شهرستان 4312در سال ( خصوصی و دولتی)ست که وضعیت نرخ سرقت از اماکن ای تیره مشخص شده اهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .به چه صورت است

اند و را تجربه نموده( خصوصی و دولتی)تری از سرقت از اماکن نرخ پایین 4312های اسالمشهر و بهارستان در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب استان تهران از نظر منطقه. ندابوده( خصوصی و دولتی)پردیس، دماوند و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ سرقت از اماکن  هایزمان شهرستانهم

 .دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4311 - 4312های میزان سرقت پالک اتومبیل طی سال( 42جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

سرقت پالک ماشین سال چنانچه آمار . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت پالک ماشین طی سال

 4312های پاکدشت، فیروزکوه، پیشوا، قرچک، قدس و ورامین در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312

و شهریار دارای بیشترین نرخ ( تتهران، ری و شمیرانا)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از سرقت پالک اتومبیل را تجربه نمودهنرخ پایین

 .نداسرقت پالک اتومبیل بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 2142 2212 4412 4221 4242 تهران بزرگ و ری

 41 41 42 41 1 دماوند

 2 4 4 3 3 فیروزکوه

 22 23 2 44 21 ورامین

 23 21 41 21 21 پاکدشت

 21 23 42 41 21 پردیس

 3 41 1 3 1 پیشوا

 41 23 24 41 43 قرچک

 421 11 42 11 11 اسالمشهر

 424 42 41 11 21 بهارستان

 44 33 41 21 32 کریمرباط

 42 43 41 41 1 قدس

 213 413 441 421 14 شهریار

 11 21 11 41 34 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت پالک اتومبیل در شهرستان( 1نقشه شماره 
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( هزار نفر جمعیتتعداد سرقت پالک اتومبیل در هر یکصد )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت پالک اتومبیل در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت پالک اتومبیل را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده

 .استفاده شده است 4312سرقت پالک اتومبیل به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندنشان دهنده وضعیت بهتر و رنگتر در نقشه های روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت پالک اتومبیل در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

تری از سرقت پالک اتومبیل را نرخ پایین 4312های پاکدشت، فیروزکوه، پیشوا، قرچک، قدس و ورامین در سال تاندهد که شهرساین نقشه نشان می

ای از نظر منطقه. نداو شهریار دارای بیشترین نرخ سرقت پالک اتومبیل بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتجربه نموده

 .تان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استنیز شرق اس
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 4311 - 4312های میزان سرقت اتومبیل طی سال( 44جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

 4312چنانچه آمار سرقت اتومبیل سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت اتومبیل طی سال

تری نرخ پایین 4312های پاکدشت، فیروزکوه، پیشوا، قرچک و ورامین در سال توان گفت، شهرستانجمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود میمتناسب با 

 .اندکریم دارای بیشترین نرخ سرقت اتومبیل بودههای مالرد، پردیس و رباطزمان شهرستاناند و هماز سرقت اتومبیل را تجربه نموده

 

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 22344 22141 24241 23331 24132 تهران بزرگ و ری

 212 211 214 222 421 دماوند

 44 43 42 2 1 فیروزکوه

 324 321 231 211 313 ورامین

 311 114 141 134 112 پاکدشت

 112 114 341 142 312 پردیس

 422 21 11 31 442 پیشوا

 311 311 332 312 311 قرچک

 4112 4324 4414 4222 122 اسالمشهر

 4111 4143 4421 4411 221 بهارستان

 4424 141 444 114 112 کریمرباط

 121 144 124 123 121 قدس

 2411 2424 4421 4114 4144 شهریار

 4211 4312 4222 4244 133 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت اتومبیل در شهرستان( 42ماره نقشه ش
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به نوعی ( تعداد سرقت اتومبیل در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت اتومبیل در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ سرقت اتومبیل به گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت اتومبیل را استاندارد نموده و تصویری واقعیداده

 .استفاده شده است 4312جای فراوانی آنها در سال 

اده از در این نقشه با استف. های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت اتومبیل در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

اند و به نمودهتری از سرقت اتومبیل را تجرنرخ پایین 4312های پاکدشت، فیروزکوه، پیشوا، قرچک و ورامین در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران دارای وضعیت نسبی از نظر منطقه. اندکریم دارای بیشترین نرخ سرقت اتومبیل بودههای مالرد، پردیس و رباطزمان شهرستانهم

 .بهتری است
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 4311 - 4312های میزان سرقت از داخل اتومبیل طی سال( 42جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار سرقت از داخل . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت از داخل اتومبیل طی سال

 4312کریم در سال های مالرد، فیروزکوه، پیشوا و رباطتوان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312اتومبیل سال 

و پردیس دارای بیشترین نرخ ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از سرقت از داخل اتومبیل را تجربه نمودهنرخ پایین

 .نداسرقت از داخل اتومبیل بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 31421 32211 34232 14134 11313 تهران بزرگ و ری

 321 211 244 344 144 دماوند

 31 24 21 21 34 فیروزکوه

 241 414 441 111 114 ورامین

 111 444 424 122 144 پاکدشت

 111 121 113 132 112 پردیس

 421 424 11 11 11 پیشوا

 241 231 421 122 122 قرچک

 4422 4111 4112 4341 4212 اسالمشهر

 4312 4141 4111 4113 111 بهارستان

 313 324 244 142 332 کریمرباط

 222 212 232 111 344 قدس

 2142 2311 2131 2324 4111 شهریار

 114 132 143 112 144 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت از داخل اتومبیل در شهرستان( 44نقشه شماره 
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تعداد سرقت از داخل اتومبیل در هر یکصد هزار نفر )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت از داخل اتومبیل در سال این نقشه بر اساس داده

رو یل در نقشه پیشگذارد به همین دلتر از جامعه را به نمایش می های سرقت از داخل اتومبیل را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( جمعیت

 .استفاده شده است 4312از نرخ سرقت از داخل اتومبیل به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4312ره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت از داخل اتومبیل در سال ای تیهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

اند و تری از سرقت از داخل اتومبیل را تجربه نمودهنرخ پایین 4312کریم در سال های مالرد، فیروزکوه، پیشوا و رباطدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق و از نظر منطقه. نداو پردیس دارای بیشترین نرخ سرقت از داخل اتومبیل بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ شهرستانزمان هم

 .غرب استان تهران به یک اندازه دارای وضعیت نسبی بهتری نسبت به مرکز آن هستند
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 4311 - 4312های میزان سرقت موتورسیکلت طی سال( 43جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار سرقت موتورسیلکت . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت موتورسیکلت طی سال

تری از نرخ پایین 4312سال کریم در های مالرد، فیروزکوه و رباطتوان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312سال 

، پاکدشت، پیشوا و ورامین دارای بیشترین نرخ (تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همسرقت موتورسیکلت را تجربه نموده

 .نداسرقت موتورسیکلت بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 44121 41422 41332 41111 42412 تهران بزرگ و ری

 422 11 422 442 422 دماوند

 2 44 42 4 1 فیروزکوه

 321 341 321 111 114 ورامین

 141 312 111 334 214 پاکدشت

 422 432 441 411 412 پردیس

 431 432 414 412 444 پیشوا

 212 234 222 411 232 قرچک

 323 212 242 212 241 اسالمشهر

 321 322 214 334 212 بهارستان

 423 421 441 434 432 کریمرباط

 423 231 231 231 243 قدس

 122 344 111 141 114 شهریار

 442 244 221 241 412 مالرد
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 4312 های استان تهران در سالنرخ سرقت موتورسیکلت در شهرستان( 42نقشه شماره 
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تعداد سرقت موتورسیکلت در هر یکصد هزار نفر )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت موتورسیکلت در سال این نقشه بر اساس داده

رو از پیش گذارد به همین دلیل در نقشهتر از جامعه را به نمایش می های سرقت موتورسیکلت را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( جمعیت

 .استفاده شده است 4312نرخ سرقت موتورسیکلت به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312که وضعیت نرخ سرقت موتورسیکلت در سال  ای تیره مشخص شده استهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

زمان اند و همتری از سرقت موتورسیکلت را تجربه نمودهنرخ پایین 4312کریم در سال های مالرد، فیروزکوه و رباطدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق از نظر منطقه. ندا، پاکدشت، پیشوا و ورامین دارای بیشترین نرخ سرقت موتورسیکلت بوده(و شمیرانات تهران، ری)های تهران بزرگ شهرستان

 .و غرب استان تهران به یک اندازه دارای وضعیت نسبی بهتری نسبت به مرکز آن هستند

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 4311 - 4312های میزان سرقت لوازم و قطعات اتومبیل طی سال( 41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار سرقت لوازم و . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان سرقت لوازم و قطعات اتومبیل طی سال

وزکوه، قدس، بهارستان و پیشوا در های مالرد، فیرتوان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312قطعات اتومبیل سال 

دارای بیشترین نرخ ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از سرقت قطعات اتومبیل را تجربه نمودهنرخ پایین 4312سال 

 .نداسرقت قطعات اتومبیل بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 42242 43111 14242 11342 14113 تهران بزرگ و ری

 422 212 23 13 14 دماوند

 31 31 21 43 42 فیروزکوه

 144 432 312 214 343 ورامین

 111 411 314 221 122 پاکدشت

 311 314 414 432 433 پردیس

 422 431 11 31 41 پیشوا

 112 112 444 421 243 قرچک

 4444 4331 4211 4211 4242 اسالمشهر

 111 122 4421 4221 113 بهارستان

 212 212 224 144 111 کریمرباط

 331 414 434 244 232 قدس

 4212 4422 4211 4421 4322 شهریار

 411 111 212 441 244 مالرد
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 4312استان تهران در سال های نرخ سرقت قطعات اتومبیل در شهرستان( 43نقشه شماره 
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تعداد سرقت فطعات اتومبیل در هر یکصد هزار نفر )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های سرقت قطعات اتومبیل در سال این نقشه بر اساس داده

رو گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت قطعات اتومبیل را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( جمعیت

 .استفاده شده است 4312از نرخ سرقت قطعات اتومبیل به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت قطعات اتومبیل در سال د تا قهوههای زرطیف رنگ

 .است

تری از سرقت قطعات اتومبیل را تجربه نرخ پایین 4312های مالرد، فیروزکوه، قدس، بهارستان و پیشوا در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق و از نظر منطقه. ندادارای بیشترین نرخ سرقت قطعات اتومبیل بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همنموده

 .غرب استان تهران به یک اندازه دارای وضعیت نسبی بهتری نسبت به مرکز آن هستند
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 4311 - 4312های سالمیزان سرقت کش و روزنی طی ( 41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار سرقت کش و روزنی . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های کش و روزنی طی سالجدول فوق میزان سرقت 

کریم، ورامین، قرچک و پیشوا در سال های مالرد، بهارستان، رباطتوان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312سال 

دارای بیشترین نرخ سرقت ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و هماز سرقت کش و روزنی را تجربه نموده ترینرخ پایین 4312

 .اندکش و روزنی بوده

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 41311 42222 44433 41441 41124 تهران بزرگ و ری

 32 22 24 32 41 دماوند

 1 41 1 41 41 فیروزکوه

 12 11 21 13 11 ورامین

 422 24 434 411 411 پاکدشت

 41 22 14 23 33 پردیس

 1 44 42 44 41 پیشوا

 14 41 42 41 13 قرچک

 413 241 343 314 214 اسالمشهر

 22 411 441 422 21 بهارستان

 32 13 13 432 11 کریمرباط

 14 12 441 421 11 قدس

 331 141 131 141 312 شهریار

 11 414 412 421 12 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سرقت کش و روزنی در شهرستان( 41نقشه شماره 
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تعداد سرقت کش و روزنی در هر یکصد هزار نفر )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312در سال  های سرقت کش و روزنیاین نقشه بر اساس داده

رو از گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت کش و روزنی را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( جمعیت

 .استفاده شده است 4312آنها در سال نرخ سرقت کش و روزنی به جای فراوانی 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت هرستاندر ش 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت کش و روزنی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

تری از سرقت کش و روزنی را نرخ پایین 4312کریم، ورامین، قرچک و پیشوا در سال های مالرد، بهارستان، رباطدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب از نظر منطقه. ندان نرخ سرقت کش و روزنی بودهدارای بیشتری( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتجربه نموده

 .استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4311 - 4312های قاپی طی سالمیزان کیف( 44جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)        

با متناسب  4312قاپی سال چنانچه آمار کیف. دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های قاپی طی سالجدول فوق میزان کیف

تری از نرخ پایین 4312های مالرد، قدس، فیروزکوه، دماوند، پردیس و پیشوا در سال شهرستان توان گفت،جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می

 .نداقاپی بودهدارای بیشترین نرخ کیف( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همقاپی را تجربه نمودهکیف

 

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 32244 33114 24211 22414 22122 تهران بزرگ و ری

 41 41 11 22 43 دماوند

 2 2 4 3 4 فیروزکوه

 12 432 21 411 411 ورامین

 434 14 442 442 443 پاکدشت

 12 12 14 12 31 پردیس

 42 22 21 41 23 پیشوا

 12 444 41 411 412 قرچک

 132 414 112 121 121 اسالمشهر

 442 111 124 131 212 بهارستان

 421 411 422 11 24 کریمرباط

 11 431 421 221 443 قدس

 111 4233 132 122 122 شهریار

 22 414 441 412 22 مالرد
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 4312های استان تهران در سال قاپی در شهرستاننرخ کیف( 41نقشه شماره 
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های به نوعی داده( قاپی در هر یکصد هزار نفر جمعیتتعداد کیف)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312قاپی در سال های کیفاین نقشه بر اساس داده

قاپی به جای فراوانی آنها در رو از نرخ کیفگذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می قاپی را استاندارد نموده و تصویری واقعیکیف

 .استفاده شده است 4312سال 

از در این نقشه با استفاده . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312قاپی در سال ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات کیفهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

اند و به نمودهقاپی را تجرتری از کیفنرخ پایین 4312های مالرد، قدس، فیروزکوه، دماوند، پردیس و پیشوا در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران دارای وضعیت از نظر منطقه. نداقاپی بودهدارای بیشترین نرخ کیف( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستانهم

 .نسبی بهتری است
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 4311 - 4312های ها طی سالمیزان سایر سرقت( 41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)        

 4312ها سال چنانچه آمار سایر سرقت. دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های ها طی سالسایر سرقت جدول فوق میزان

تری از نرخ پایین 4312کریم در سال های مالرد، قدس، شهریار و رباطتوان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می

، پاکدشت، ورامین و دماوند دارای بیشترین (تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همدر هروئین را تجربه نمودهکشفیات مواد مخ

 .نداها بودهنرخ سایر سرقت

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 21112 23421 42222 41421 22124 تهران بزرگ و ری

 121 141 222 231 411 دماوند

 11 422 12 12 34 فیروزکوه

 4232 112 144 143 141 ورامین

 4224 212 411 141 412 پاکدشت

 124 112 344 124 141 پردیس

 411 413 443 422 12 پیشوا

 111 422 114 131 321 قرچک

 121 4412 111 144 124 اسالمشهر

 111 121 234 224 421 بهارستان

 311 341 241 224 412 کریمرباط

 331 111 313 212 224 قدس

 4433 4124 4332 141 4222 شهریار

 411 111 312 241 241 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ سایر سرقت در شهرستان( 44نقشه شماره 
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به نوعی ( ها در هر یکصد هزار نفر جمعیتتعداد سایر سرقت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312در سال  44هاسرقتهای سایر این نقشه بر اساس داده

ها به رو از نرخ سایر سرقتگذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می ها را استاندارد نموده و تصویری واقعیهای سایر سرقتداده

 .استفاده شده است 4312ها در سال جای فراوانی آن

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه شهرستان در 4312ها در سال ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات سایر سرقتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

اند تری از کشفیات مواد مخدر هروئین را تجربه نمودهنرخ پایین 4312کریم در سال های مالرد، قدس، شهریار و رباطدهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز از نظر منطقه. نداها بودهاوند دارای بیشترین نرخ سایر سرقت، پاکدشت، ورامین و دم(تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستانو هم

 .غرب استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است

 

 

 

 

 

                                                           
ت محموله، رقت از اماکم، سرقت اتومبیل، سرقت موتورسیکلت، سرقت از داخل اتومبیل، سرقت وسایل و قطعات اتومبیل، سرقت پالک اتومبیل و موتور، سرقهایی بجز سرقت از مغازه، سها، سرقتمنظور از سایر سرقت -   

  .بری، کش و روزنی و سرقت احشام استقاپی، جیبکیف
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 4311 - 4312های میزان کلی سرقت طی سال( 42جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

متناسب با  4312چنانچه آمار کلی سرقت سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های سرقت طی سال جدول فوق میزان کلی

اند و تری از سرقت را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های مالرد، قدس و بهارستان در سال توان گفت، شهرستانجمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می

 .نداو شهرستان دماوند دارای بیشترین نرخ سرقت بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ هرستانزمان شهم

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 242414 244223 224413 224111 213222 تهران بزرگ و ری

 3121 3212 2121 2113 2314 دماوند

 141 121 311 312 211 فیروزکوه

 1212 1212 3214 1224 1211 ورامین

 1132 1211 1131 1122 1144 پاکدشت

 3142 3111 2141 3241 3422 پردیس

 4212 4131 114 223 241 پیشوا

 3222 1211 2211 2121 2122 قرچک

 1231 2311 4114 1412 4122 اسالمشهر

 4121 1134 4141 4221 1321 بهارستان

 1431 3213 3212 3312 2131 کریمرباط

 3134 3141 3214 1411 2144 قدس

 44143 43313 44111 44111 42233 شهریار

 3134 1311 1114 1121 3124 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ کل سرقت در شهرستان( 41نقشه شماره  
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-به نوعی داده( در هر یکصد هزار نفر جمعیتتعداد وقوع سرقت )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های وقوع سرقت در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ سرقت به جای فراوانی سرقت گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های سرقت را استاندارد نموده و تصویری واقعی

 .استفاده شده است 4312در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندت بهتر و رنگتر در نقشه نشان دهنده وضعیهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ سرقت در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

های تهران زمان شهرستاناند و همتری از سرقت را تجربه نمودهنرخ پایین 4312ن در سال های مالرد، قدس و بهارستادهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری از نظر منطقه. نداو شهرستان دماوند دارای بیشترین نرخ سرقت بوده( تهران، ری و شمیرانات)بزرگ 

 .است
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 اعتیاد و موادمخدرآسیب اجتماعی  4-2-9
 4311 - 4312های تعداد معتادان دستگیر شده طی سال( 41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار معتادان دستگیر شده سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق آمار معتادان دستگیر شده طی سال

نرخ  4312های شهریار، اسالمشهر، بهارستان، قرچک و پیشوا در سال توان گفت، شهرستانبا جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود میمتناسب  4312

دماوند دارای بیشترین نرخ معتادان ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از دستگیری معتادان را تجربه نمودهپایین

 .اندستگیر شده بودهد

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 13141 12124 12121 12313 23311 تهران بزرگ و ری

 124 124 4422 4212 222 دماوند

 221 221 211 242 122 فیروزکوه

 121 142 214 412 314 ورامین

 111 421 444 112 4234 پاکدشت

 114 331 312 311 411 پردیس

 413 321 111 431 421 پیشوا

 121 122 4313 2141 2232 قرچک

 221 4444 131 3412 4111 اسالمشهر

 144 132 133 3213 3231 بهارستان

 2114 3414 3242 3423 4311 کریمرباط

 111 114 311 114 122 قدس

 4232 214 4331 3213 3144 شهریار

 4111 4144 4113 3211 2442 مالرد
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 4312های استان تهران در سال نرخ معتادان دستگیر شده در شهرستان( 42نقشه شماره 
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( تعداد معتادان دستگیر شده در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های معتادان دستگیر شده در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ معتادان دستگیر گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش میرا استاندارد نموده و تصویری واقعیهای سرقت به نوعی داده

 .استفاده شده است 4312شده به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . یت نسبی بدتری هستندهای تیره نشان دهنده وضعهای روشن تر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه صورت در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ معتادان دستگیر شده در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

-تری از دستگیری معتادان را تجربه نمودهنرخ پایین 4312در سال های شهریار، اسالمشهر، بهارستان، قرچک و پیشوا دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ی نیز شرق از نظر منطقه . انددماوند دارای بیشترین نرخ معتادان دستگیر شده بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و هم

 .استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312میزان کشفیات ماده مخدر حشیش در سال ( 22ول شماره جد         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار میزان کشفیات . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان کشفیات ماده مخدر حشیش طی سال

های فیروزکوه، دماوند، پاکدشت، پیشوا و قدس توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312مخدر حشیش سال ماده 

 دارای( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از کشفیات مواد مخدر حشیش را تجربه نمودهنرخ پایین 4312در سال 

 .ندابیشترین نرخ کشفیات مواد مخدر حشیش بوده

 کشغیات ماده مخدر حشیش شهرستان

 34449241 تهران بزرگ

 29214 دماوند

  ری

  شمیرانات

 224911 ورامین

 3119222 شهریار

 429112 اسالمشهر

 119221 رباط کریم

 39222 پاکدشت

 4921 فیروزکوه

 29142 قدس

 119221 مالرد

 19222 پیشوا

 429211 بهارستان

 149223 پردیس

 439131 قرچک
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 4312های استان تهران در سال کشفیات ماده مخدر حشیش در شهرستان( 41نقشه شماره 
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تعداد کشفیات ماده مخدر حشیش در هر یکصد )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های کشفیات ماده مخدر حشیش در سال این نقشه بر اساس داده

گذارد به همین دلیل در تر از جامعه را به نمایش می های کشفیات ماده مخدر حشیش را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( نفر جمعیتهزار 

 .استفاده شده است 4312رو از نرخ کشفیات ماده مخدر جشیش به جای فراوانی آنها در سال نقشه پیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگتر در نقهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات ماده مخدر حشیش در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

تری از کشفیات مواد مخدر حشیش را تجربه نرخ پایین 4312های فیروزکوه، دماوند، پاکدشت، پیشوا و قدس در سال که شهرستاندهد این نقشه نشان می

ای نیز شرق از نظر منطقه. ندادارای بیشترین نرخ کشفیات مواد مخدر حشیش بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همنموده

 .تان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاس
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 4312میزان کشفیات ماده مخدر شیشه در سال ( 24جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)        

چنانچه آمار میزان کشفیات ماده . دهدنشان میهای استان تهران را در شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان کشفیات ماده مخدر شیشه طی سال

نرخ  4312های فیروزکوه، دماوند و پیشوا در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312مخدر شیشه سال 

، ورامین و شهریار دارای بیشترین (تهران، ری و شمیرانات)گ های تهران بزرزمان شهرستاناند و همتری از کشفیات مواد مخدر شیشه را تجربه نمودهپایین

 .اندنرخ کشفیات مواد مخدر حشیش بوده

 شهرستان
کشغیات ماده مخدر 

 شیشه

 3449221 تهران بزرگ

 2931 دماوند

  ری

  شمیرانات

 3119224 ورامین

 422942 شهریار

 49441 اسالمشهر

 49443 رباط کریم

 429211 پاکدشت

 29431 فیروزکوه

 39212 قدس

 29212 مالرد

 29214 پیشوا

 4293 بهارستان

 49131 پردیس

 19431 قرچک
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 4312های استان تهران در سال کشفیات ماده مخدر شیشه در شهرستان( 22نقشه شماره 
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تعداد کشفیات ماده مخدر شیشه در هر یکصد هزار )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های کشفیات ماده مخدر شیشه در سال این نقشه بر اساس داده

گذارد به همین دلیل در نقشه تر از جامعه را به نمایش می های کشفیات ماده مخدر شیشه را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( نفر جمعیت

 .ده شده استاستفا 4312رو از نرخ کشفیات ماده مخدر شیشه به جای فراوانی آنها در سال پیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

تهران به چه  های استاندر شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات ماده مخدر شیشه در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

زمان اند و همتری از کشفیات مواد مخدر شیشه را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های فیروزکوه، دماوند و پیشوا در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق از نظر منطقه. اندمخدر حشیش بوده ، ورامین و شهریار دارای بیشترین نرخ کشفیات مواد(تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ شهرستان

 .استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312میزان کشفیات ماده مخدر گراس در سال ( 22جدول شماره                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار میزان کشفیات ماده . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های فوق میزان کشفیات ماده مخدر گراس طی سالجدول 

 4312های اسالمشهر، بهارستان و قرچک در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312مخدر گراس سال 

، پاکدشت و فیروزکوه (تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از کشفیات مواد مخدر گراس را تجربه نمودهپایین نرخ

  .ندادارای بیشترین نرخ کشفیات مواد مخدر گراس بوده

 کشغیات ماده مخدر گراس شهرستان

 44229214 تهران بزرگ

 319222 دماوند

  ری

  شمیرانات

 1329344 ورامین

 4429413 شهریار

 49111 اسالمشهر

 3219322 رباط کریم

 42229113 پاکدشت

 1219144 فیروزکوه

 319441 قدس

 119322 مالرد

 3119344 پیشوا

 29223 بهارستان

 319211 پردیس

 41921 قرچک
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 4312های استان تهران در سال کشفیات ماده مخدر گراس در شهرستان( 24نقشه شماره 
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تعداد کشفیات ماده مخدر گراس در هر یکصد هزار )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های کشفیات ماده مخدر گراس در سال این نقشه بر اساس داده

همین دلیل در نقشه گذارد به تر از جامعه را به نمایش می های کشفیات ماده مخدر گراس را استاندارد نموده و تصویری واقعیبه نوعی داده( نفر جمعیت

 .استفاده شده است 4312رو از نرخ کشفیات ماده مخدر گراس به جای فراوانی آنها در سال پیش

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات ماده مخدر گراس در سال وههای زرد تا قهطیف رنگ

 .صورت است

اند و تری از کشفیات مواد مخدر گراس را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های اسالمشهر، بهارستان و قرچک در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

-از نظر منطقه. ندا، پاکدشت و فیروزکوه دارای بیشترین نرخ کشفیات مواد مخدر گراس بوده(تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ شهرستانزمان هم

 .ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312میزان کشفیات ماده مخدر هروئین در سال ( 23جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار میزان کشفیات . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان کشفیات ماده مخدر هروئین طی سال

 4312های فیروزکوه، پردیس و پیشوا در سال توان گفت، شهرستانگرفته شود میمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر  4312ماده مخدر هروئین سال 

دارای بیشترین نرخ ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از کشفیات مواد مخدر هروئین را تجربه نمودهنرخ پایین

 .نداکشفیات مواد مخدر هروئین بوده

 کشغیات ماده مخدر هروئین شهرستان

 1149114 تهران بزرگ

 149241 دماوند

  ری

  شمیرانات

 139422 ورامین

 2219212 شهریار

 429222 اسالمشهر

 219121 رباط کریم

 2429211 پاکدشت

 2924 فیروزکوه

 449411 قدس

 23931 مالرد

 29123 پیشوا

 229424 بهارستان

 29441 پردیس

 129122 قرچک
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 4312های استان تهران در سال کشفیات ماده مخدر هروئین در شهرستان (22نقشه شماره 
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تعداد کشفیات ماده مخدر هروئین در هر یکصد )محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های کشفیات ماده مخدر هروئین در سال این نقشه بر اساس داده

گذارد به همین دلیل در تر از جامعه را به نمایش می اندارد نموده و تصویری واقعیهای کشفیات ماده مخدر هروئین را استبه نوعی داده( هزار نفر جمعیت

 .استفاده شده است 4312رو از نرخ کشفیات ماده مخدر هروئین به جای فراوانی آنها در سال نقشه پیش

در این نقشه با استفاده از . ت نسبی بدتری هستندهای تیره نشاندهنده وضعیتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های استان تهران به چه در شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات ماده مخدر هروئین در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

-اند و همتری از کشفیات مواد مخدر هروئین را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های فیروزکوه، پردیس و پیشوا در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران از نظر منطقه. ندادارای بیشترین نرخ کشفیات مواد مخدر هروئین بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستان

 .دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312میزان کشفیات تریاک در سال ( 21جدول شماره     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

تریاک سال چنانچه آمار میزان کشفیات . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان کشفیات تریاک طی سال

نرخ  4312های فیروزکوه، دماوند، پردیس، قرچک و پیشوا در سال توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312

ترین نرخ کشفیات و شهریار دارای بیش( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همتری از کشفیات تریاک را تجربه نمودهپایین

 .نداتریاک بوده

 نوع مواد

 شهرستان
 تریاک

 412149112 تهران بزرگ

 129431 دماوند

 412149112 ری

 412149112 شمیرانات

 11229112 ورامین

 413419114 شهریار

 4229412 اسالمشهر

 4449411 رباط کریم

 4129222 پاکدشت

 149244 فیروزکوه

 4149112 قدس

 2229212 مالرد

 4419111 پیشوا

 2219211 بهارستان

 4249441 پردیس

 12922 قرچک
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 4312های استان تهران در سال کشفیات تریاک در شهرستان( 23نقشه شماره 
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به نوعی ( تعداد کشفیات تریاک در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312های کشفیات تریاک در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ کشفیات تریاک به گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می ا استاندارد نموده و تصویری واقعیهای کشفیات تریاک رداده

 .استفاده شده است 4312جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . نسبی بدتری هستنددهنده وضعیت های تیره نشانتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ کشفیات تریاک در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

اند و تری از کشفیات تریاک را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های فیروزکوه، دماوند، پردیس، قرچک و پیشوا در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران از نظر منطقه. نداو شهریار دارای بیشترین نرخ کشفیات تریاک بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستانهم

 .دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312یات در سال میزان کل کشف( 21جدول شماره 

 نوع مواد

 شهرستان
 سایر مواد گراس شیشه مرفین حشیش تریاک

جمع مواد 

 (کیلو)
 شربت متادون شیشه مایع هروئین مایع

جمع کل 

 (لیتر)

 1429423 219423 141912 441 244129111 3149222 44229214 3449221 2139142 34449241 412149112 تهران بزرگ

 2 2 2 2 4339221 39421 319222 2931 2 29214 129431 دماوند

 1429423 219423 141912 441 244129111 3149222 44229214 3449221 2139142 34449241 412149112 ری

 1429423 219423 141912 441 244129111 3149222 44229214 3449221 2139142 34449241 412149112 شمیرانات

 32194 294 321 2 11129112 429422 1229344 3119224 2 224911 11229112 ورامین

 39221 39221 2 2 414349124 439441 4429413 422942 31219234 3119222 413419114 شهریار

 21 2 21 2 413914 29413 49111 49441 429224 429112 4229412 اسالمشهر

 29121 29121 2 2 42219133 19212 3219322 49443 4439144 119221 4449411 رباط کریم

 42 2 2 42 41419412 29244 42229113 429211 2 39222 4129222 پاکدشت

 2941 2941 2 2 4319424 49231 1219144 29431 2 4921 149244 فیروزکوه

 29111 29111 2 2 2219241 2921 319441 39212 29224 29142 4149112 قدس

 329124 3924 2 2191 1419441 19344 119322 29212 2 119221 2229212 مالرد

 2 2 2 2921424 1249241 19113 3119344 29214 2 19222 4419111 پیشوا

 292 292 2 2 2429122 29244 29223 4293 2 429211 2219211 بهارستان

 3194 21 4294 2 224911 19242 319211 49131 41 149223 4249441 پردیس

 2 2 2 2 41491 49131 41921 19431 2 439131 12922 قرچک

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)        

 4312چنانچه آمار میزان کل کشفیات سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق میزان کل کشفیات طی سال

تری از نرخ پایین 4312های دماوند، پردیس، قرچک، قدس و بهارستان در سال توان گفت، شهرستانمیمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود 

 .نداو شهریار دارای بیشترین نرخ کل کشفیات بوده( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همکل کشفیات را تجربه نموده
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 4312های استان تهران در سال ستانکل کشفیات در شهر( 21نقشه شماره 



149 
 

-به نوعی داده( تعداد کل کشفیات در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . تهیه شده است 4312در سال  42های کل کشفیاتاین نقشه بر اساس داده

رو از نرخ کل کشفیات به جای یل در نقشه پیشگذارد به همین دلتر از جامعه را به نمایش می های کل کشفیات را استاندارد نموده و تصویری واقعی

 .استفاده شده است 4312فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . دهنده وضعیت نسبی بدتری هستندهای تیره نشانتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .های استان تهران به چه صورت استدر شهرستان 4312شده است که وضعیت نرخ کل کشفیات در سال ای تیره مشخص های زرد تا قهوهطیف رنگ

-اند و همتری از کل کشفیات را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های دماوند، پردیس، قرچک، قدس و بهارستان در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران دارای از نظر منطقه. نداو شهریار دارای بیشترین نرخ کل کشفیات بوده( ری و شمیرانات تهران،)های تهران بزرگ زمان شهرستان

 .وضعیت نسبی بهتری است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .شیشه مایع و شربت متادونتریاک، حشیش، مورفین، شیشه، گراس، هروئین مایع، : کل کشفیات عبارتند از -   
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 اجتماعیآسیب اجتماعی مفاسد  4-2-4

 4311 - 4312های طی سال 43تعداد مفاسد اجتماعی( 24جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311نیروی انتظامی،  اجتماعیمعاونت : منبع)         

چنانچه آمار میزان مفاسد اجتماعی سال . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4311 – 4312های جدول فوق تعداد مفاسد اجتماعی طی سال

تری از مفاسد اجتماعی را یننرخ پای 4312شهرستانهای قدس و قرچک در سال   توان گفت،متناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312

 .نداهای فیروزکوه و دماوند دارای بیشترین نرخ مفاسد اجتماعی بودهزمان شهرستاناند و همتجربه نموده

                                                           
قمار و قمارخانه، فراراز منزل،  رمجاز،یغ.. و cdعیو توز هیته ،یمشروبات الکل عیو توز هی، مزاحمت، ته(ریرابطه نامشروع، سا) عفت یلواط، اغفال، شرب خمر، عمل مناف عیزنا، عمل شن حیعمل قب: شامل یمفاسداجتماع - 9 

 .است یمفاسد اجتماع ریسا

 سال

 

 شهرستان

4311 4311 4314 4311 4312 

 21241 34132 21143 22142 22412 تهران بزرگ و ری

 441 413 121 113 112 دماوند

 241 224 221 211 211 فیروزکوه

 4241 4243 4111 2224 2123 ورامین

 123 112 4212 4423 111 پاکدشت

 144 134 122 111 114 پردیس

 221 241 212 221 411 پیشوا

 212 444 241 142 4322 قرچک

 4312 2231 2211 3212 1113 اسالمشهر

 4222 4114 222 132 4431 بهارستان

 4214 4324 4144 2141 2111 کریمرباط

 121 121 121 4334 4111 قدس

 4412 4111 4231 3112 1224 شهریار

 114 4322 4411 132 124 مالرد
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 4312های استان تهران در سال در شهرستان اجتماعینرخ مفاسد ( 21نقشه شماره 
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به ( تعداد وقوع مفاسد اجتماعی در هر یکصد هزار نفر جمعیت)محاسبه نرخ . شده است تهیه 4312های مفاسد اجتماعی در سال این نقشه بر اساس داده

رو از نرخ مفاسد گذارد به همین دلیل در نقشه پیشتر از جامعه را به نمایش می های مفاسد اجتماعی را استاندارد نموده و تصویری واقعینوعی داده

 .تفاده شده استاس 4312اجتماعی به جای فراوانی آنها در سال 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .ن به چه صورت استهای استان تهرادر شهرستان 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت نرخ مفاسد اجتماعی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

های زمان شهرستاناند و همتری از مفاسد اجتماعی را تجربه نمودهنرخ پایین 4312دهد که شهرستانهای قدس و قرچک در سال این نقشه نشان می

 .نسبی بهتری است ای نیز غرب استان تهران دارای وضعیتاز نظر منطقه. ندافیروزکوه و دماوند دارای بیشترین نرخ مفاسد اجتماعی بوده
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 آسیب اجتماعی طالق 4-2-5

 4311 - 4312های تعداد طالق به درخواست زوج در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران طی سال( 21جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

براساس  هااز آنجا که نقشه. دهددر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران را نشان می 4311 – 4312های جدول فوق تعداد طالق به درخواست زوج طی سال

های قضایی صفر ای ترسیم کرد؛ چرا که فراوانی آن در تمامی مجتمعتوان برای جدول فوق نقشهاند، نمیترسیم شده 4312آخرین اطالعات یعنی سال 

 .است

 

 سال

 

 مجتمع قضایی و مناطق تحت پوشش

4311 4311 4314 4311 4312 

 2مجتمع قضایی خانواده 

 4منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

3 4 2 2 2 

 مجتمع قضایی شهید باهنر

 1منطقه 

 2منطقه 

 43منطقه 

1 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 1منطقه  صدرمجتمع قضایی آیت اهلل 

 4مجتمع قضایی خانواده 

 42منطقه 

 44منطقه

 42منطقه

 41منطقه 

 41منطقه 

 44منطقه 

 41منطقه 

 41منطقه 

 22منطقه 

1 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 42منطقه  مجتمع قضایی شهید مطهری

 مجتمع قضایی شهید مفتح

 1منطقه 

 1منطقه 

 24منطقه 

 22منطقه 

4 4 4 2 2 
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 4311 - 4312های تعداد طالق به درخواست زوجه در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران طی سال( 22جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

مطابق با جدول، منطقه . دهددر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران را نشان می 4311 – 4312های جدول فوق تعداد طالق به درخواست زوجه طی سال

شانزده، هفده، نوزده و بیست بیشترین تهداد طالق به درخواست زوجه را زمان مناطق ده، یازده، دوزاده، چهارده، پانزده، هفت شهر تهران کمترین و هم

 .اندداشته

 سال

 

 قضایی و مناطق تحت پوششمجتمع 

4311 4311 4314 4311 4312 

 2مجتمع قضایی خانواده 

 4منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

4144 4213 2244 2214 3324 

 مجتمع قضایی شهید باهنر

 1منطقه 

 2منطقه 

 43منطقه 

4213 4241 4224 2411 3112 

 21 32 41 22 42 1منطقه  مجتمع قضایی آیت اهلل صدر

 4مجتمع قضایی خانواده 

 42منطقه 

 44منطقه

 42منطقه

 41منطقه 

 41منطقه 

 44منطقه 

 41منطقه 

 41منطقه 

 22منطقه 

1122 1412 3144 1412 1111 

 411 141 121 111 111 42منطقه  مجتمع قضایی شهید مطهری

 مجتمع قضایی شهید مفتح

 1منطقه 

 1منطقه 

 24منطقه 

 22منطقه 

4332 4122 4122 4142 2134 
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 4312میزان طالق به درخواست زوجه در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 24نقشه شماره 
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الزم به ذکر است که ابتدا باید . تهیه شده است 4312های طالق به درخواست زوجه مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال این نقشه بر اساس داده

مناطق : 2مجتمع قضایی خانواده . سازی نمود و در گام بعدی به ترسیم نقشه اقدام نمودهای قضایی را با مناطق بیست و دوگانه شهر تهران متناسبمجتمع

و  44و  42مناطق : مجتمع قضایی خانواده یک، 1مناطق : اهلل صدر مجتمع قضایی آیت، 43و  2و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر،   4و  3و  2و  4

 .شوندرا شامل می 22و  24و  1و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید مفتحو  42مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر، 22و  41و  41و  44و  41و  41و  42

در این نقشه با استفاده از . ی تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندهاتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به چه  4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت طالق به درخواست زوجه در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .صورت است

زمان مناطق ده، و هم تری از تعداد طالق به درخواست زوجه را تجربه نمودهمیزان پایین 4312دهد که منطقه هفت شهر تهران در سال این نقشه نشان می

ای نیز غرب شهر تهران از نظر منطقه. ندایازده، دوزاده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، نوزده و بیست دارای بیشترین تعداد طالق به درخواست زوجه بوده

 .دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4311 – 4312های تعداد طالق توافقی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران طی سال( 21جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع) 

مطابق با جدول، منطقه هفت شهر . دهددر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران را نشان می 4311 – 4312های جدول فوق تعداد طالق توافقی طی سال

 .اندزمان مناطق چهار، هشت و سیزده بیشترین تهداد طالق به درخواست زوجه را داشتهتهران کمترین و هم

 سال

 

 مجتمع قضایی و مناطق تحت پوشش

4311 4311 4314 4311 4312 

 2مجتمع قضایی خانواده 

 4منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

1412 2243 1214 4212 3142 

 مجتمع قضایی شهید باهنر

 1منطقه 

 2منطقه 

 43منطقه 

1131 4221 2242 1442 1241 

 2 4 4 2 2 1منطقه  مجتمع قضایی آیت اهلل صدر

 4مجتمع قضایی خانواده 

 42منطقه 

 44منطقه

 42منطقه

 41منطقه 

 41منطقه 

 44منطقه 

 41منطقه 

 41منطقه 

 22منطقه 

42423 42244 42412 1244 1124 

 114 113 232 121 221 42منطقه  مجتمع قضایی شهید مطهری

 مجتمع قضایی شهید مفتح

 1منطقه 

 1منطقه 

 24منطقه 

 22منطقه 

1123 1121 1123 3112 2111 
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 4312میزان طالق توافقی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 21نقشه شماره 
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های الزم به ذکر است که ابتدا باید مجتمع. تهیه شده است 4312ست و دوگانه شهر تهران در سال های طالق توافقی مناطق بیاین نقشه بر اساس داده

 3و  2و  4مناطق : 2مجتمع قضایی خانواده . سازی نمود و در گام بعدی به ترسیم نقشه اقدام نمودقضایی را با مناطق بیست و دوگانه شهر تهران متناسب

و  41و  42و  44و  42مناطق : مجتمع قضایی خانواده یک، 1مناطق : مجتمع قضایی آیت اهلل صدر، 43و  2و  1مناطق  :مجتمع قضایی شهید باهنر،   4و 

 .شوندرا شامل می 22و  24و  1و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید مفتحو  42مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر، 22و  41و  41و  44و  41

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگتر در نهای روشنبه طور کلی رنگ

 .در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به چه صورت است 4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت طالق توافقی در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

زمان مناطق چهار، هشت و و هم تری از تعداد طالق توافقی را تجربه نمودهمیزان پایین 4312ه هفت شهر تهران در سال دهد که منطقاین نقشه نشان می

 .ای نیز غرب شهر تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. نداسیزده دارای بیشترین تعداد طالق توافقی بوده
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  4312تهران سال تعداد طالق توافقی و به درخواست زوجه در مناطق بیست و دوگانه شهر ( 32جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

مطابق با جدول، منطقه هفت . دهددر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران را نشان می 4312 جدول فوق تعداد طالق توافقی و به درخواست زوجه سال

شانزده، هفده، نوزده و بیست میزان بیشتری از طالق توافقی و به درخواست زوجه را زمان مناطق ده، یازده، دوازده، چهارده، پانزده، تر هممیزان پایین

 .اندتجربه نموده

 سال

 

 پوشش مجتمع قضایی و مناطق تحت

4312 

 طالق به درخواست زوجه طالق توافقی

 2مجتمع قضایی خانواده 

 4منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

3142 3324 

 مجتمع قضایی شهید باهنر

 1منطقه 

 2منطقه 

 43منطقه 

1241 3112 

 42 2 1منطقه  مجتمع قضایی آیت اهلل صدر

 4مجتمع قضایی خانواده 

 42منطقه 

 44منطقه

 42منطقه

 41منطقه 

 41منطقه 

 44منطقه 

 41منطقه 

 41منطقه 

 22منطقه 

1124 1111 

 411 114 42منطقه  مجتمع قضایی شهید مطهری

 مجتمع قضایی شهید مفتح

 1منطقه 

 1منطقه 

 24منطقه 

 22منطقه 

2111 2134 
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 4311میزان کلی طالق در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 22نقشه شماره 
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الزم به ذکر است که . تهیه شده است 4312در سال های طالق توافقی و به درخواست زوجه مناطق بیست و دوگانه شهر تهران این نقشه بر اساس داده

مجتمع قضایی خانواده . سازی نمود و در گام بعدی به ترسیم نقشه اقدام نمودهای قضایی را با مناطق بیست و دوگانه شهر تهران متناسبابتدا باید مجتمع

 42مناطق : مجتمع قضایی خانواده یک، 1مناطق : مع قضایی آیت اهلل صدرمجت، 43و  2و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر،   4و  3و  2و  4مناطق : 2

-را شامل می 22و  24و  1و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید مفتحو  42مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر، 22و  41و  41و  44و  41و  41و  42و  44و 

 .شوند

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندهتر و رنگتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312ای تیره مشخص شده است که وضعیت طالق توافقی و به درخواست زوجه در سال های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

زمان و هم تری از تعداد طالق توافقی و به درخواست زوجه را تجربه نمودهمیزان پایین 4312ت شهر تهران در سال دهد که منطقه هفاین نقشه نشان می

ای از نظر منطقه. ندامناطق ده، یازده، دوازده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، نوزده و بیست دارای بیشترین تعداد طالق توافقی و به درخواست زوجه بوده

 .ب شهر تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استنیز غر
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  4312های های استان تهران در سالتعداد طالق به درخواست زوجه شهرستان( 34جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

های شمیرانات و شهرستانمطابق با جدول، . دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4312 جدول فوق تعداد طالق به درخواست زوجه سال

های تهران و ری میزان بیشتری از تعداد طالق درخواست زوجه را تجربه زمان شهرستانتر و هممیزان پایین 4312فیروزکوه در استان تهران در سال 

 .اندنموده

 سال

 

 شهرستان

4312 

 طالق به درخواست زوجه

 41144 تهران

 232 دماوند

 4224 ری

 12 راناتیشم

 222 اسالمشهر

 332 ورامین

 242 شهریار

 121 رباط کریم

 122 پاکدشت

 11 فیروزکوه

 111 قدس

 214 مالرد

 443 پیشوا

 223 بهارستان

 331 پردیس

 211 قرچک
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 4312های استان تهران در سال میزان طالق به درخواست زوجه در شهرستان( 21نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312های استان تهران در سال های طالق به درخواست زوجه شهرستاننقشه بر اساس دادهاین 

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

به چه صورت  4312های های استان تهران در سالبه درخواست زوجه شهرستان مشخص شده است که وضعیت طالق ای تیرههای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .است

تری از تعداد طالق درخواست زوجه را تجربه میزان پایین 4312های شمیرانات و فیروزکوه در استان تهران در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران دارای وضعیت از نظر منطقه. نداهای تهران و ری دارای بیشترین تعداد طالق درخواست زوجه بودهشهرستان زماناند و همنموده

 .نسبی بهتری است
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  4312های های استان تهران در سالتعداد طالق توافقی شهرستان( 32جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

های شمیرانات و فیروزکوه در استان مطابق با جدول، شهرستان. دهدهای استان تهران را نشان میدر شهرستان 4312 طالق توافقی سالجدول فوق تعداد 

ه های تهران، اسالمشهر، بهارستان، ورامین و ری میزان بیشتری از تعداد طالق توافقی را تجربزمان شهرستانتر و هممیزان پایین 4312تهران در سال 

 .اندنموده

 سال

 

 شهرستان

4312 

 طالق توافقی

 44123 تهران

 412 دماوند

 4211 ری

 32 راناتیشم

 4214 اسالمشهر

 421 ورامین

 4331 شهریار

 442 رباط کریم

 121 پاکدشت

 14 فیروزکوه

 212 قدس

 112 مالرد

 411 پیشوا

 4212 بهارستان

 213 پردیس

 434 قرچک
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 4312های استان تهران در سال میزان طالق توافقی در شهرستان( 32نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312های استان تهران در سال های طالق توافقی شهرستاناین نقشه بر اساس داده

در این نقشه با استفاده از . ه وضعیت نسبی بدتری هستندهای تیره نشاندهندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

 .به چه صورت است 4312های های استان تهران در سالتوافقی شهرستان ای تیره مشخص شده است که وضعیت طالقهای زرد تا قهوهطیف رنگ

اند و تری از تعداد طالق توافقی را تجربه نمودهمیزان پایین 4312های شمیرانات و فیروزکوه در استان تهران در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

ای نیز شرق استان تهران دارای از نظر منطقه. نداهای تهران، اسالمشهر، بهارستان، ورامین و ری دارای بیشترین تعداد طالق توافقی بودهزمان شهرستانهم

 .وضعیت نسبی بهتری است
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  4312های های استان تهران در سالهای توافقی، به درخواست زوج و زوجه شهرستانتعداد طالق( 33جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311دادگستری استان تهران، : منبع)

های جدول، مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312های استان تهران در سال های توافقی، به درخواست زوج و زوجه شهرستانجدول فوق تعداد طالق

های تهران، اسالمشهر، ری و شهریار زمان شهرستانتر و هممیزان پایین 4312استان تهران در سال های شمیرانات، دماوند، فیروزکوه و پیشوا در شهرستان

 .اندرا تجربه نموده( توافقی، درخواست زوجه و زوج)میزان بیشتری از طالق 

 سال

 

 شهرستان

4312 

 جمع کل طالق طالق به درخواست زوجه طالق به درخواست زوج طالق توافقی

 32341 41144 2 44123 تهران

 144 232 2 412 دماوند

 2212 4224 2 4211 ری

 21 12 2 32 راناتیشم

 2411 222 2 4214 اسالمشهر

 131 332 2 421 ورامین

 2413 242 2 4331 شهریار

 4414 121 2 442 رباط کریم

 4221 122 2 121 پاکدشت

 12 11 2 14 فیروزکوه

 4124 111 2 212 قدس

 4133 214 2 112 مالرد

 211 443 2 411 پیشوا

 2214 223 2 4212 بهارستان

 432 331 2 213 پردیس

 212 211 2 434 قرچک
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 4312های استان تهران در سال میزان کلی طالق توافقی و به درخواست زوجه در شهرستان( 34نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312های استان تهران در سال های توافقی، به درخواست زوج و زوجه شهرستانهای طالقاین نقشه بر اساس داده

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

های های استان تهران در سالهای توافقی، به درخواست زوج و زوجه شهرستانای تیره مشخص شده است که وضعیت طالقای زرد تا قهوههطیف رنگ

 .به چه صورت است 4312

توافقی، )تعداد طالق  تری ازمیزان پایین 4312های شمیرانات، دماوند، فیروزکوه و پیشوا در استان تهران در سال دهد که شهرستاناین نقشه نشان می

توافقی، درخواست )های تهران، اسالمشهر، ری و شهریار دارای بیشترین تعداد طالق زمان شهرستاناند و همرا تجربه نموده( درخواست زوجه و زوج

 .ای نیز شرق استان تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. ندابوده( زوجه و زوج
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 آسیب اجتماعی کودکان کار و خیابانی 6-2-4
 4312دوگانه شهر تهران در سال تعداد کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایت در مناطق بیست و ( 31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع)

های جدول، مناطق هشت، سیزده، چهاردهم، مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایت در سال 

 .زمان منطقه هفت دارای بیشترین کودک بوده استو دوم شهر تهران دارای کمترین کودک و هم پانزده، شانزده، هفده، نوزده، بیست و بیست

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایت 

 44 منطقه اول

 12 منطقه دوم

 41 منطقه سوم

 12 منطقه چهارم

 31 منطقه پنجم

 41 منطقه ششم

 432 منطقه هفتم

  منطقه هشتم

 21 منطقه نهم

 41 منطقه دهم

 44 منطقه یازدهم

 12 دوازدهم منطقه

  منطقه سیزدهم

 1 منطقه چهاردهم

 2 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 2 منطقه هفدهم

 31 منطقه هجدهم

 4 منطقه نوزدهم

 2 منطقه بیستم

 32 منطقه بیست و یکم

 44 منطقه بیست و دوم
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 4312در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال  تعداد کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایت( 32نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

بیست و دوگانه شهر در مناطق  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کودکان کار دختر ایرانی تحت حمایتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

کمترین کودک  4312دهد که مناطق هشت، سیزده، چهاردهم، پانزده، شانزده، هفده، نوزده، بیست و بیست و دوم شهر تهران در سال این نقشه نشان می

ای نیز جنوب از نظر منطقه. نی تحت حمایت بوده استزمان منطقه هفت دارای بیشترین کودک کار دختر ایراکار دختر ایرانی تحت حمایت داشته و هم

 .شهر تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312تعداد کودکان کار دختر اتباع تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع: )منبع)

جدول، مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و های مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کودکان کار دختر اتباع تحت حمایت در سال 

 .زمان منطقه پانزده دارای بیشترین کودک بوده استبیست و دوم شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کودکان کار دختر اتباع تحت حمایت 

 41 اولمنطقه 

 12 منطقه دوم

 12 منطقه سوم

 41 منطقه چهارم

 12 منطقه پنجم

 32 منطقه ششم

 2 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 32 منطقه نهم

 41 منطقه دهم

 11 منطقه یازدهم

 12 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 32 منطقه چهاردهم

 112 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 11 منطقه هفدهم

 12 منطقه هجدهم

 32 منطقه نوزدهم

 241 منطقه بیستم

 42 منطقه بیست و یکم

 41 منطقه بیست و دوم
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 4312در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال  تعداد کودکان کار دختر اتباع تحت حمایت( 33نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312در سال  اد کودکان کار دختر اتباع تحت حمایتتعد این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  کار دختر اتباع تحت حمایتای تیره مشخص شده است که وضعیت کودکان های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

کمترین کودک کار دختر اتباع تحت حمایت داشته  4312دهد که مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و بیست و دوم شهر تهران در سال این نقشه نشان می

ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای وضعیت نسبی از نظر منطقه. ودک کار دختر اتباع تحت حمایت بوده استزمان منطقه پانزده دارای بیشترین کو هم

 .بهتری است
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 4312تعداد کل کودکان کار دختر تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 34جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع)

های جدول، مناطق هشت، سیزده، شانزده و بیست مطابق با فراوانی. دهدنشان میرا  4312جدول فوق تعداد کل کودکان کار دختر تحت حمایت در سال 

 .زمان منطقه پانزده دارای بیشترین کودک بوده استو دوم شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کل کودکان کار دختر تحت حمایت 

 31 منطقه اول

 412 منطقه دوم

 41 منطقه سوم

 11 منطقه چهارم

 23 منطقه پنجم

 13 منطقه ششم

 432 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 11 منطقه نهم

 34 منطقه دهم

 444 منطقه یازدهم

 412 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 31 منطقه چهاردهم

 112 پانزدهممنطقه 

 2 منطقه شانزدهم

 11 منطقه هفدهم

 421 منطقه هجدهم

 34 منطقه نوزدهم

 241 منطقه بیستم

 12 منطقه بیست و یکم

 2 منطقه بیست و دوم
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 4312در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال  تعداد کل کودکان کار دختر تحت حمایت( 31نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کل کودکان کار دختر تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  است که وضعیت کل کودکان کار اتباع تحت حمایتای تیره مشخص شده های زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

زمان کمترین کودک کار دختر تحت حمایت داشته و هم 4312دهد که مناطق هشت، سیزده، شانزده و بیست و دوم شهر تهران در سال این نقشه نشان می

 .ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. شترین کودک کار دختر تحت حمایت بوده استمنطقه پانزده دارای بی
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 4312تعداد کودکان کار پسر ایرانی تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع)

های جدول، مناطق هشت، سیزده، پانزده، شانزده، فراوانیمطابق با . دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کودکان کار پسر ایرانی تحت حمایت در سال 

 .زمان مناطق دو، دوازده و بیست و یک دارای بیشترین کودک بوده استهفده، نوزده و بیست و دوم شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کودکان کار پسر ایرانی  تحت حمایت

 21 منطقه اول

 442 منطقه دوم

 44 منطقه سوم

 44 منطقه چهارم

 22 منطقه پنجم

 44 منطقه ششم

 12 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 41 منطقه نهم

 23 منطقه دهم

 14 منطقه یازدهم

 22 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 2 منطقه چهاردهم

 2 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 2 منطقه هفدهم

 11 منطقه هجدهم

 4 منطقه نوزدهم

 2 منطقه بیستم

 12 منطقه بیست و یکم

 21 بیست و دوممنطقه 
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 4312تهران در سال در مناطق بیست و دوگانه شهر  تعداد کودکان کار پسر ایرانی تحت حمایت( 31نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کودکان کار پسر ایرانی تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . های تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتری هستندتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کودکان کار پسر ایرانی تحت حمایتهوههای زرد تا قطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

نی تحت کمترین کودک کار پسر ایرا 4312دهد که مناطق هشت، سیزده، پانزده، شانزده، هفده، نوزده و بیست و دوم شهر تهران در سال این نقشه نشان می

ای نیز جنوب شهر از نظر منطقه. بوده است زمان مناطق دو، دوازده و بیست و یک دارای بیشترین کودک کار پسر ایرانی تحت حمایتداشته و هم حمایت

 .تهران دارای وضعیت نسبی بهتری است
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 4312دوگانه شهر تهران در سال تعداد کودکان کار پسر اتباع تحت حمایت در مناطق بیست و ( 32جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع) 

های جدول، مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312فوق تعداد کودکان کار پسر اتباع تحت حمایت در سال جدول 

  .زمان مناطق دو، پانزده و بیست دارای بیشترین کودک بوده استبیست و دو شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کودکان کار پسر اتباع تحت حمایت

 32 منطقه اول

 212 منطقه دوم

 11 منطقه سوم

 22 منطقه چهارم

 11 منطقه پنجم

 424 منطقه ششم

 2 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 12 منطقه نهم

 44 منطقه دهم

 23 منطقه یازدهم

 21 دوازدهممنطقه 

 2 منطقه سیزدهم

 11 منطقه چهاردهم

 122 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 11 منطقه هفدهم

 11 منطقه هجدهم

 32 منطقه نوزدهم

 321 منطقه بیستم

 22 منطقه بیست و یکم

 32 منطقه بیست و دوم
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 4312کودکان کار پسر اتباع تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال تعداد ( 34نقشه شماره 



186 
 

 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کودکان کار پسر اتباع تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . تری هستندهای تیره نشاندهنده وضعیت نسبی بدتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کودکان کار پسر اتباع تحت حمایتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

داشته  کمترین کودک کار پسر اتباع تحت حمایت 4312ان در سال دهد که مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و بیست و دو شهر تهراین نقشه نشان می

ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای از نظر منطقه. بوده است زمان مناطق دو، پانزده و بیست دارای بیشترین کودک کار پسر اتباع تحت حمایتو هم

 .وضعیت نسبی بهتری است
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 4312پسر تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال تعداد کل کودکان کار ( 31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311فرهنگی شهرداری، معاونت اجتماعی و : منبع)

های جدول، مناطق هشت، شانزده و بیست و دو مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کل کودکان کار پسر تحت حمایت در سال 

 .زمان مناطق دو، پانزده و بیست دارای بیشترین کودک بوده استشهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کل کودکان کار پسر تحت حمایت

 41 منطقه اول

 342 منطقه دوم

 21 منطقه سوم

 23 منطقه چهارم

 11 منطقه پنجم

 421 منطقه ششم

 12 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 41 منطقه نهم

 21 منطقه دهم

 11 منطقه یازدهم

 412 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 43 منطقه چهاردهم

 122 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 11 منطقه هفدهم

 424 منطقه هجدهم

 31 منطقه نوزدهم

 324 منطقه بیستم

 442 منطقه بیست و یکم

 2 منطقه بیست و دوم
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 4312تعداد کل کودکان کار پسر تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 31نقشه شماره 
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 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کل کودکان کار پسر تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . ی بدتری هستندهای تیره نشاندهنده وضعیت نسبتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کل کودکان کار پسر تحت حمایتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

زمان مناطق دو، داشته و هم کمترین کودک کار پسر تحت حمایت 4312دهد که مناطق هشت، شانزده و بیست و دو شهر تهران در سال این نقشه نشان می

 .ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای وضعیت نسبی بهتری استاز نظر منطقه. بوده است پانزده و بیست دارای بیشترین کودک کار پسر تحت حمایت
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 4312اطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال تعداد کل کودکان کار ایرانی تحت حمایت در من( 12جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع)

های جدول، مناطق هشت، سیزده، پانزده، شانزده، مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کل کودکان کار ایرانی تحت حمایت در سال 

 .زمان مناطق دو و  هفت دارای بیشترین کودک بوده استهفده و بیست و دو شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کل کودکان کار ایرانی تحت حمایت

 13 منطقه اول

 442 منطقه دوم

 22 منطقه سوم

 431 منطقه چهارم

 11 منطقه پنجم

 14 منطقه ششم

 412 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 12 منطقه نهم

 12 منطقه دهم

 422 منطقه یازدهم

 414 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 41 منطقه چهاردهم

 2 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 2 منطقه هفدهم

 23 منطقه هجدهم

 2 منطقه نوزدهم

 2 منطقه بیستم

 422 منطقه بیست و یکم

 2 منطقه بیست و دوم
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 4312تعداد کل کودکان کار ایرانی تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 32نقشه شماره  
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 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کل کودکان کار ایرانی تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . سبی بدتری هستندهای تیره نشاندهنده وضعیت نتر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر و رنگهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کل کودکان کار ایرانی تحت حمایتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

 کمترین کودک کار ایرانی تحت حمایت 4312ست و دو شهر تهران در سال دهد که مناطق هشت، سیزده، پانزده، شانزده، هفده و بیاین نقشه نشان می
ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای وضعیت از نظر منطقه. بوده است زمان مناطق دو و هفت دارای بیشترین کودک کار ایرانی تحت حمایتداشته و هم

 .نسبی بهتری است
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 4312اتباع تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال  تعداد کل کودکان کار( 14جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4311معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، : منبع)

های جدول، مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و مطابق با فراوانی. دهدرا نشان می 4312جدول فوق تعداد کل کودکان کار اتباع تحت حمایت در سال 

 .کودک بوده استزمان مناطق سیزده و  بیست دارای بیشترین بیست و دو شهر تهران دارای کمترین کودک و هم

 سال

 

 مناطق شهر تهران

 کل کودکان کار اتباع تحت حمایت

 422 منطقه اول

 122 منطقه دوم

 412 منطقه سوم

 422 منطقه چهارم

 422 منطقه پنجم

 212 منطقه ششم

 412 منطقه هفتم

 2 منطقه هشتم

 422 منطقه نهم

 422 منطقه دهم

 412 منطقه یازدهم

 322 منطقه دوازدهم

 2 منطقه سیزدهم

 422 منطقه چهاردهم

 4412 منطقه پانزدهم

 2 منطقه شانزدهم

 412 منطقه هفدهم

 232 منطقه هجدهم

 12 منطقه نوزدهم

 112 منطقه بیستم

 412 منطقه بیست و یکم

 2 منطقه بیست و دوم
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 4312تعداد کل کودکان کار اتباع تحت حمایت در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در سال ( 31نقشه شماره  



195 
 

 .تهیه شده است 4312در سال  تعداد کل کودکان کار اتباع تحت حمایت این نقشه بر اساس آمار

در این نقشه با استفاده از . دهنده وضعیت نسبی بدتری هستندهای تیره نشانرنگ تر در نقشه نشان دهنده وضعیت بهتر وهای روشنبه طور کلی رنگ

در مناطق بیست و دوگانه شهر  4312در سال  ای تیره مشخص شده است که وضعیت کل کودکان کار اتباع تحت حمایتهای زرد تا قهوهطیف رنگ

 .تهران به چه صورت است

داشته و  کمترین کودک کار اتباع تحت حمایت 4312شت، سیزده، شانزده و بیست و دو شهر تهران در سال دهد که مناطق هفت، هاین نقشه نشان می

ای نیز شرق و غرب شهر تهران دارای وضعیت نسبی از نظر منطقه. بوده است زمان مناطق سیزده و بیست دارای بیشترین کودک کار اتباع تحت حمایتهم

 .بهتری است
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گیرینتیجه: فصل پنجم  
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 بندیجمع 9-5

، موضوعی (رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن)و جرم ( محیط کالبدی)ه رابطه متقابل مکان عمطال

جغرافیایی افزوده شده و و چارچوبی علمی و عملی  –شناسی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جامعه

به عبارتی باید گفت، هر . ها و جرائم در فضای جغرافیایی فراهم آورده استبرای مطالعه و شناسایی آسیب

شود تا و باعث میسازد و جرم دارای ظرف مکانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارهای متمایز می

ها به لحاظ ساختار کالبدی برخی از مکان. واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد رفتار مجرمانه در

های اقتصادی و اجتماعی ساکنین آن، امکان و فرصت بیشتری را برای خاصی که دارند، نوع فعالیت و ویژگی

براساس انتخاب عقالنی نمایند؛ چرا که به سوی خود جذب میدار را کنند و مجرمان انگیزهوقوع جرم فراهم می

 .ها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه هستندترین فرصتخطرترین و مناسبمجرمان به دنبال کم

-تا راهکارهای عمل سازدخیز در قالب اطلس این امکان را فراهم میهای جرمنتوجه به مکان و شناسایی کانو

های اجتماعی یاستگذاران باید جهت پیشگیری و کاهش آسیبس چرا که برای پیشگیری از جرم ارائه گردد؛ تری

 یهابیاز انواع آس قیشناخت دق ،یزیرو از آنجا که قبل از هرگونه برنامهریزی گام بردارند بسیار برنامه

گام  نیتریو اساس نیتوان گفت، اولیاست لذا م یاتیمهم و ح اریو شدت آنها در مناطق بس تیو اولو یاجتماع

؛ چرا آن منطقه است یاجتماع یهابیهر منطقه به لحاظ آس یابیارز یاجتماع یهابیاز آس یریشگیدر جهت پ

  .جاری و ساری کردای را در هر ناحیه از جامعه توان مدیریت محلی و منطقهکه با این اقدام می

انجام مداخله مؤثر در  یبرا نیآغاز یعنوان گام  به یاجتماع یهابیاطلس آس نیو تدو یراستا طراح نیدر ا

ق و جامع از یدق ح،یصح یکه شناخت یمادام. شود یمحسوب م یاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس نهیزم

-و برنامه استگذارانینشود، س  آن در کشور حاصل عیو توز ها یژگیو ،یاجتماع یها بیمسائل و آس تیوضع

 نیتدو یمنظور برا نیهم  به. اثرگذار، ناتوان خواهد کرد یا کارآمد و مداخله یاستگذاریدر اتخاذ سرا  زانیر
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از  قیروشن و دق یریبه تصو ازین شوردر ک یاجتماع یهابیکنترل و کاهش آس ،یریشگیجهت پ استیس

 ییایو جغراف یتیجمع یها یژگیو  که با توجه به یاجتماع یهابیدر واقع اطلس آس. استموجود  تیوضع

شود، درصدد است یم  نیو تدو هیته یاجتماع یها بیو مواجهه با آس یاجتماع تیریمد تیکشور در جهت تقو

متخصصان،  اریجامعه هدف و مختصات آنها را در اخت ،یاجتماع یهابیآس یپراکندگ تیاز وضع یلیتا پروفا

 قیبدون شناخت دق یزیرو برنامه یاستگذاریدرنظرداشت که هرگونه س دیبا. قرار دهد استگذارانیمسئوالن و س

 .خواهند داشت تیموفق یبرا یعمده آنها، شانس کم یاجتماع یهابیاز مناطق و آس

بندی و توزیع فضایی شش آسیب اجتماعی طور که مالحظه شد پژوهش حاضر درصدد شناسایی، پهنههمان

، کودکان کار و خیابانی و سرقت بوده اجتماعیاعتیاد و موادمخدر، طالق، حاشیه نشینی و بافت فرسوده، مفاسد 

ها و اطالعات موجود گردآوری شده از و همچنین آخرین داده GISافزار که این مهم را با استفاده از نرم

 .های مربوطه انجام داده استسازمان

 

 :توان در چند مورد خالصه کردهای پژوهش را میبه طور کلی یافته

ها و اطالعات ارائه توان گفت، با توجه به دادهمی فرسودهنشینی و بافتحاشیه آسیب اجتماعیدرخصوص . 4

توان به طور توصیفی در قالب جدول شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری فقط می

 کارشناس مربوطه در دو سازمان. نمایش داده شوند و امکان به تصویر کشیدن آن در قالب نقشه وجود ندارد

 .اندبندی نرسیدهمذکور چنین اعالم داشتند که تاکنون در مورد آمار و اطالعات دقیق به جمع

واجد ... نشینی به واسطه ماهیت خود از حیث مفهوم اجتماعی، فضای کالبدی، روابط اجتماعی در آن و حاشیه

استان تهران به . داده است تر جلوهمداری آن را عمیقها و مسائل اجتماعی خاصی است که میزان مسألهآسیب

در کنار مسائل و مشکالت متعددی که به واسطه توسعه روزافزون خود به واسطه شهر تهران ویژه کالن

-با پدیده حاشیه هاشهربا آنها دست به گریبان است، به نحو بارزتری نسبت به سایر کالنبودنش  مهاجرپذی

های ها و ناهنجاریای با وجود آسیبمناطق حاشیه شهر تهران توسعهدر کالن. است نشینی مواجه شده
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باشد که مدیریت شهری را با نگرانی و دغدغه مواجه کرده اجتماعی موجود در آنها در حال تعمیق و توسعه می

 .است

-نشین و گودهای زبالهتوان مناطق حاشیهمیهای صورت گرفته پژوهش با توجه به تحلیل محیطی و فراتحلیل

محمد ) 22، منطقه (خالزیر) 41، منطقه (آباد، نوروز آباد، شاد آبادپاسگاه نعمت ) 42امل منطقه گرد تهران ش

   .هستند( کن) 1و منطقه ( فرحزاد) 2، منطقه (آباد، اشرف آباد، زمان آباد، باقر شهر، دولت آباد

، فارغ از ارائه نقشه و توصیف به تفکیک نوع سرقت در فصل چهارم، آسیب اجتماعی سرقتدرخصوص . 2

توان گفت، متناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312چنانچه آمار کلی سرقت سال 

زمان اند و همتری از سرقت را تجربه نمودهنرخ پایین 4312های مالرد، قدس و بهارستان در سال شهرستان

 .نداو شهرستان دماوند دارای بیشترین نرخ سرقت بوده( تهران، ری و شمیرانات)تهران بزرگ های شهرستان

البته باید به این نکته توجه نمود که یکی از دالیل زیاد بودن نرخ سرقت در تهران بزرگ تراکم ثروت در این 

ز شده و سطح برخورداری منطقه است؛ بدین معنا که بخش اعظم ثروت در استان تهران در این ناحیه متمرک

نظارت از دیگر دالیل زیادی سرقت در تهران بزرگ، . ها بیشتر استمردم ساکن آن به نسبت سایر شهرستان

ش، ساکنین آن پایین این منطقه است؛ چرا که این ناحیه به علت ویژگی مهاجرپذیر بودنغیر رسمی اجتماعی 

یگر سارقین از این خصوصیت گمنامی برای ارتکاب شناخت کمتری نسبت به یکدیگر دارند و به عبارت د

تر استان تهران تا حد زیادی افراد نسبت به های کوچکدر صورتی که در شهرستان. کنندسرقت استفاده می

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از مهمترین دالیل باال بودن میزان . یکدیگر شناخت کافی دارند

ین است که این منطقه تنها محل وقوع جرم است؛ بدین معنا که سارقین جرم را در سرقت در تهران بزرگ ا

 .ها سکونت دارنددهند در صورتی که خود در دیگر شهرستانتهران بزرگ انجام می

توان گفت از آنجا که یک مکان خوش آب و هواست و بافت آن بیشتر به صورت در شهرستان دماوند نیز می

نگهبان است و این که اکثر کسانی که در این منطقه باغ و ویال دارند غیربومی هستند، میزان باغ ویال و بدون 

به عبارت دیگر، بیشتر ساکنین این شهرستان متمولینی که در  .شودخرده سرقت در این منطقه به وفور دیده می
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ها سکونتگاه ای از زمانپارهتهران بزرگ سکونت دارند در شهرستان دماوند دارای سکونتگاه دوم هستند که در 

 .گذاردآنها خالی اس سکنه است و راه را برای سارق جهت ارتکاب سرقت باز می

نیز، فارغ از ارائه نقشه و توصیف به تفکیک نوع موادمخدر  آسیب اجتماعی اعتیاد و موادمخدردرخصوص . 3

ا جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته متناسب ب 4312در فصل چهارم، چنانچه آمار معتادان دستگیر شده سال 

تری از نرخ پایین 4312های شهریار، اسالمشهر، بهارستان، قرچک و پیشوا در سال توان گفت، شهرستانشود می

دماوند و ( تهران، ری و شمیرانات)های تهران بزرگ زمان شهرستاناند و همدستگیری معتادان را تجربه نموده

اند و همچنین چنانچه آمار میزان کل کشفیات مواد مخدر سال دستگیر شده بودهدارای بیشترین نرخ معتادان 

های دماوند، پردیس، قرچک، توان گفت، شهرستانمتناسب با جمعیت هر شهرستان درنظر گرفته شود می 4312

های زمان شهرستاناند و همتری از کل کشفیات را تجربه نمودهنرخ پایین 4312قدس و بهارستان در سال 

 .نداو شهریار دارای بیشترین نرخ کل کشفیات بوده( تهران، ری و شمیرانات)تهران بزرگ 

: توان به چند نکته اشاره کردالزم به ذکر است که از جمله دالیل باال بودن نرخ دستگیری معتادان در تهران می

گیرد که در تظامی صورت میآوری معتادان در تهران بزرگ از سوی نیروی انهای زیادی جهت جمعطرح. 4

نسبت به تماس تلفنی شهروندان به پلیس مبنی بر در تهران بزرگ . 2. شودهای دیگر عملیاتی نمیشهرستان

عمده تمرکز . 3. ها وجود داردوجود معتادان در معابر عمومی حساسیت بیشتری به نسبت سایر شهرستان

ها بیشتر یری آنها در تهران بزرگ به نسبت دیگر شهرستانها و پیگیری آنها بر وجود معتادان و دستگرسانه

مهمترین علت باال بودن میزان معتادان دستگیر شده در شهرستان دماوند را نیز وجود ساخت و سازهای . است

کاره در های نیمهسازمانی فراوان در این استان و به تبع آن وجود کارگران ساختمانی و همچنین وجود ساختمان

 .ناحیه دانستاین 

جمعیت این تهران بزرگ باید به این نکته اشاره کرد که همچنین از جمله دالیل باال بودن میزان کشفیات در 

ناحیه نسبت به سایر شهرستان بیشتر است و به تبع آن مشتری و خواهان این مواد در منطقه مذکور نیز بیشتر 

یر ترانزیت موادمخدر است و غرب استان تهران را به خواهد بود و شهرستان شهریار نیز به علت این که مس
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کند میزان مواد مخدر کشف شده در این شهرستان نیز به نسبت سایر شهرتان بیشتر خواهد شرق آن متصل می

       . بود

 4312توان گفت، چنانچه آمار میزان مفاسد اجتماعی سال می اجتماعیمفاسد  آسیب اجتماعیدرخصوص . 1

تری نرخ پایین 4312های قدس و قرچک در سال شهرستان عیت هر شهرستان درنظر گرفته شود،جممتناسب با 

های فیروزکوه و دماوند دارای بیشترین نرخ مفاسد زمان شهرستاناند و هماز مفاسد اجتماعی را تجربه نموده

 .ندااجتماعی بوده

-توان گفت از آنجا که این شهرستانو دماوند می در مورد نرخ باالی مفاسد اجتماعی در دو شهرستان فیروزکوه

به بیان دیگر، از . ها سکونتگاه نوع دوم هستند و جنبه اقامتگاهی دارند میزان مفاسد اجتماعی در آنها باالتر است

به علت داشتن آب و هوایی خوش و طبیعتی بسیار زیبا به طور معمول باغ و آنجا که دو شهرستان مذکور 

های شبانه است میزان مفاسد اجتماعی باالتری به ها و پارتیمناسبی برای برگزاری جشن مکانو  ویالست

 دو شهرستان مذکور مکانیتوان گفت میبه عبارت دیگر . های استان تهران خواهد داشتنسبت دیگر شهرستان

  .سر ریز مفاسد اجتماعی تهران هستند جهت

ارائه نقشه و توصیف به تفکیک نوع سرقت در فصل چهارم، با ، فارغ از طالق آسیب اجتماعیدرخصوص . 1

توان می 41های قضایی این شهربندی مناطق بیست و دوگانه شهر تهران و انطباق آن با مجتمععلم به تقسیم

زمان مناطق ده، یازده، دوازده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، تر همدر شهر تهران، منطقه هفت میزان پایین گفت

اند و در استان را تجربه نموده 41(توافقی و به درخواست زوجه)نوزده و بیست میزان بیشتری از طالق کلی 

تر و میزان پایین 4312های شمیرانات، دماوند، فیروزکوه و پیشوا در استان تهران در سال تهران نیز شهرستان

                                                           
مجتمع قضایی خانواده ، 7مناطق : مجتمع قضایی آیت اهلل صدر، 9 و  8و   مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر،   6و  9و   و   مناطق :  مجتمع قضایی خانواده  -   

 .  و    و  1و  1مناطق : مجتمع قضایی شهید مفتحو  8 مناطق : مجتمع قضایی شهید باهنر،   و  1 و  7 و  6 و  1 و    و    و    و    مناطق : یک
 .به علت صفر بودن فراوانی آمار طالق به درخواست زوج، تنها دو نوع توافقی و به درخواست زوجه درنظر گرفته شده است - 1 
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را ( توافقی و درخواست زوجه)ری از طالق های تهران، اسالمشهر، ری و شهریار میزان بیشتزمان شهرستانهم

 .اندتجربه نموده

دهد تعداد طالق در کشور رو نشان می 4311به طور کلی آمار و اطالعات سازمان ثبت احوال کشور در سال  

افزایش طالق در استان . زیادی دارد... به افزایش است که این مسئله دالیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سامانی به ویژه شهرستان تهران با شدت و حدت بیشتری خود را نشان داده است؛ چرا که میزان نابهتهران و 

اجتماعی در حوزه شهری در این منطقه شدت بیشتری دارد و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص این 

زان طالق بیشتری نیز های کشور  باعث شده است میها و شهرستاناستان و شهرستان در قیاس با سایر استان

همان طور که اشاره شد در منطقه هفت شهرستان تهران میزان طالق به نسبت سایر مناطق کمتر . داشته باشد

ساکنین منطقه هفت به لحاظ قشربندی اجتماعی جز طبقه متوسط جامعه توان گفت در این خصوص می. است

کالت مالی و اقتصادی و نه همچون طبقات باالی آیند که نه همچون طبقات پایین جامعه با مشبه شمار می

بنابراین میزان طالق در این ناحیه کمتر است اما در مناطق ده، . جامعه با ناسازگاری زن و شوهر رو به رو هستند

توان گفت اند مییازده، دوازده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، نوزده و بیست که میزان بیشتری از طالق را داشته

تر هستند و با مسائل و لحاظ قشربندی اجتماعی مناطق مذکور به سطح پایین و قشر ضعیف جامعه نزدیک به

  . مشکالت این قشر اعم از مشکالت اقتصادی و اعتیاد مواجهه بیشتری دارند

توان گفت، مناطق هشت، سیزده، پانزده، شانزده، نیز میکودکان کار و خیابانی  آسیب اجتماعیدرخصوص . 4

زمان مناطق دو و  هفت دارای بیشترین کودک کار ایرانی هفده و بیست و دو شهر تهران دارای کمترین و هم

مطابق با . دهدرا نشان می 4312بوده و همچنین جدول فوق تعداد کل کودکان کار اتباع تحت حمایت در سال 

-تهران دارای کمترین کودک و همهای جدول، مناطق هفت، هشت، سیزده، شانزده و بیست و دو شهر فراوانی

 .زمان مناطق سیزده و  بیست دارای بیشترین کودک بوده است

در مورد آمار و اطالعات مربوط به کودکان کار و خیابانی مأخوذ از سازمان شهرداری باید خاطر نشان کرد که 

های تحت حمایت سازمانکودکان است، به عبارتی عداد اظهار شده  این آمار لیست مراکز پرتو و صبح رویش
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الزم به ذکر است که مکان . باشندها در کدام منطقه مستقر میانمدهد که این سازمربوط به شهرداری را نشان می

 .دستگیری این کودکان نامعلوم است

های اجتماعی در استان تهران به ویژه شهرستان تهران یل ازدیاد آسیبالیکی از مهمترین دتوان گفت بنابراین می

و از یک فرایند و نگرفته این مهم به درستی صورت  چونکه  استای ریزی و مدیریت منطقهبرنامهبحث 

پدیده  .را به ارمغان آورده استای منطقهپیامدهای فراوانی از جمله توسعه نامتوازن نکرده پروسه منطقی پیروی 

را و نابرابری فضایی برده و تعادل بین آنها را از بین کرده عه مناطق مختلف شکاف ایجاد مذکور بین توس

اجتماعی در  –ها و امکانات اقتصادی منظور از نابرابری فضایی، توزیع نابرابر فرصت. موجب گردیده است

خدمات رفاهی همچون ریزی شهری نادرست مبنی بر تمرکز امکانات و فضاست؛ بدین معنا که به علت برنامه

-در شهرها و کالن... مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تأسیساتی همچون آب، برق، گاز، مراکز تفریحی و 

رو خواهد شد که این پدیده ای نامتوازن روبهشهرها نسبت به مناطق دیگر، کشور با پدیده توسعه منطقه

 .ریزی نشده را به همراه داردپایه و اساس و برنامه های بییافتگی و مهاجرتپیامدهایی همچون عدم توسعه

بدیهی است افرادی که در مناطقی با حداقل خدمات رفاهی ساکن هستند خواهان مهاجرت به مناطقی هستند 

بنابراین بسیاری از ساکنین روستاها و شهرهای کوچک به . شودکه خدمات رفاهی به وفور در آنها یافت می

یابند و بدون ن امکانات و خدمات به سمت شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ گسیل میقصد برخورداری از ای

یکی از پیامدهای  .رودریزی و هماهنگی از قبل صورت گرفته، آمار شهرنشینی به شدت باال میگونه برنامههیچ

الگوها و خود را با اند نتوانستهافراد تازه وارد به شهر این است که  ریزی شهرنشینیرشد بی رویه و بدون برنامه

از سوی سایر  بنابراین. سبک زندگی شهرنشینان وفق دهند و به عبارتیرفتارهای مرتبط با زندگی در شهر 

هم مهاجرین سازگار نشده با زندگی شهرنشینی )افراد طرد شده . گیرندساکنان شهر مورد طرد اجتماعی قرار می

به سمت حاشیه ( انددالیل مختلف با سایر شهرنشینان انطباق نیافتهو هم بخشی از مردم خود شهرها نیز که به 

مناطقی که افراد طرد شده در . یابندکنند و در این مناطق تجمع میشهرها و یا یک منطقه خاص گرایش پیدا می

راستایی با سایر مناطق و همچنین تضاد و شوند به علت ضعف امکانات و عدم همآنجا گرد هم جمع می
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ضی که از جهات مختلف بین سایر مناطق شهری و مناطقی که افراد طرد شده در آن ساکن هستند به وجود تعار

های اجتماعی در آنجا به نسبت شوند که رشد و گسترش آسیبآید، با گذشت زمان به مناطقی تبدیل میمی

خیز یاد های جرمعنوان مکانای که در سطح شهر از مناطق مذکور تحت سایر مناطق بیشتر خواهد بود؛ به گونه

 .کنندمی

 

 

 ی کاربردیپیشنهادها 2-5

 :به شرح زیر ارائه نمودتوان پیشنهاداتی را می های اجتماعیجهت مدیریت بهتر آسیب

های اجتماعی، آمار و ریزی و مدیریت بحث آسیبیکی از موضوعات مهم و به عبارتی قدم اول در برنامه. 4

های روند پژوهش حاضر نشان داد که سازمان. گردآوری و هم در بعد ارائه آنهااطالعات است هم در بعد 

نبود اطالعات  -: های اجتمای درخصوص آمار و اطالعات با چند مشکل اساسی مواجه هستندمرتبط با آسیب

روند طوالنی بودن  –. صحیح نبودن شیوه ارائه آمار و اطالعات –. های اجتماعیدقیق و شفاف در مورد آسیب

های ها به سازمانها و واگذار کردن ارائه دادههمکاری نکردن برخی از سازمان –. اداری ارائه آمار و اطالعات

 .دیگر

های دیگر باشد وجود های اجتماعی نهاد آمارگیری که مستقل از سازمانرسد باید در حوزه آسیببه نظر می

های های متولی مقابله با آسیبندارد و در مقابل دستگاه داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر چنین نهادی وجود

نمایند که این امر بی شک بر درستی و صحت آمار آوری میاجتماعی، آمار و اطالعات این حوزه را جمع

 .تأثیرگذار است

ر ستقلی ببا تأسیس چنین نهاد متوان ارائه نمود این نکته است که یکی از مهمترین پیشنهاداتی که میرو، از این

؛ چرا که آمار و اعمال کردهای اجتماعی در کشور نظارت بیشتری روند گردآوری و ارائه آمار و اطالعات آسیب

 .های اجتماعی استریزی و مدیریت جهت پیشگیری و کاهش آسیببنای برنامهاطالعات درست و متقن سنگ
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اجتماعی توجه به این نکته است که در  هاییکی دیگر از موضوعات مهم در بحث پیشگیری و کاهش آسیب. 2

همانند سایر نمودهای . سنجش نسبت به این آنها داشت علت و کاوعلت رویکرد یکبرخورد با این مسائل باید 

های چندگانه دارند و فروکاست آنها به یک علت، شناخت را ناقص و های اجتماعی نیز علتاجتماعی، آسیب

 اجتماعی، نمود یک شناس فرانسوی، تبیینبه زعم ریمون آرون، جامعه. کندرو میمدیریت آنها را با مشکل روبه

 مورد بحث نمود ایجاد به الزاماً که قبلی نمودی کردن پیدا یعنی آن، مؤثر علت وجوی جست: از است عبارت

و معلولی  بسیاری از مسائل اجتماعی عالوه بر این که دارای روابط علت. (312 :4314 آرون؛) است انجامیده

کننده دارند و همین امر پیگیری و پرداختن به آنها را ای هستند، با دیگر مسائل نیز رابطه متقابل و تقویتپیچیده

های اجتماعی و نگریستن به ارتباط متقابل بین آنها باید تفکر و دید بنابراین برای تبیین آسیب. سازدمشکل می

برای مقابله با ابعاد چندگانه و پیچیده مشکالت مورد استفاده قرار  سیستمی اتخاذ کرد؛ چرا که تفکر سیستمی

 .گیرد و همچنین این نوع تفکر دربرگیرنده فرآینده درک چگونگی تأثیر و تأثر مسائل بر روی یکدیگر استمی

علّی گیرند و دارای چرخه روابط به طور کلی، رویکرد سیستمی مربوط به مسائلی است که از روابط نشأت می

بنابراین برای مدیریت . هستند نه روابط علت و معلولی خطی و همچنین بر تأثیرات متقابل و دوگانه تأکید دارند

ها توجه نمود و الزمه این امر اتخاذ تفکر های اجتماعی، باید به علت و ریشه این آسیبجانبه آسیبمؤثر و همه

 .و دیدی سیستمی نسبت به آنهاست

معه همانند یک سیستم است که تمامی اجزا و عناصر آن به هم مرتبط هستند لذا برای از آنجا که جا. 3

ها و های اجتماعی عالوه بر توجه کردن به بخش انتظامی و اجتماعی به سایر بخشپیشگیری و کاهش آسیب

پژوهش، های اجتماعی مورد بررسی این هادها همچون نهاد اقتصاد نیز توجه نمود؛ چرا که در تمامی آسیب

ریزان باید راهکارهایی جت بهبود وضعیت سیاستگذاران و برنامه. اقتصاد یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار است

 .مدت و هم در بلند مدت ارائه و اجرایی نماینداقتصادی هم در کوتاه

در مرحله  باید. های اجتماعی در کشور استهای متولی آسیبکاری سازمانیک نکته مهم دیگر بحث مواز. 1

ضمن های مذکور توجه شود تا بدین وسیله بتوان ها و امکانات سازمانریزی به ظرفیتسیاستگذاری و برنامه
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موثر برنامه ها را  یو هدفگذار لیتحل نهیزم ی،و انسان یمنابع مال حیصح یتگریو هدا یکار یاز مواز یریجلوگ

دستگاههای اجرایی  بینهماهنگی و همکاری الزم به عبارتی این مسئله عالوه بر این که زمینه  .کرد ایمه زین

نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد و این اقدام کاری احتمالی کاری و موازیاز پراکندهآورد، را فراهم میذیربط 

های اجتماعی را ایجاد سیباقدامات جهت پیشگیری و کاهش آها و بیشتر فعالیت هر چه اثربخشی اتموجب

 .خواهد کرد

های اجرایی مرتبط با ها و شرح وظایف موجود دستگاهرو، باید به بحث بازنگری در ساختار، اساسنامهاز این

های اجتماعی با هدف حذف ساختارهای و وظایف موازی و کارآمدی بیشتر و تأمین کنترل و کاهش آسیب

 .منابع الزم دقت وافری شود

های اجتماعی ها در حوزه آسیببایست محتوای سیاستگذارینکته حائز اهمیت این موضوع است که مییک . 1

های علمی تدوین شده و کابردی باشند که قابلیت اجرا داشته متناسب با شرایط جامعه باشد و بر مبنای سافته

شاید یکی از دالیلی که .رجوع کردها های اجرایی و عملیاتی به این سیاستباشند و بتوان برای تدوین برنامه

هایی که اتخاذ شده در های مناسبی اتخاذ نشود یا سیاستهای اجتماعی سیاستموجب شده در حوزه آسیب

ها های تعیین شده باشد که در مقایسه با سایر عرصهعمل کمتر مورد توجه قرار گیرد، کیفیت محتوای سیاست

-نیازسنجی و اولویت: ها در این حوزه باید به این نکات توجه کردبنابراین در تدوین سیاست. تر استضعیف

ها و اطالعات مورد نیاز و کافی در اختیار داشتن دادهها، های مناسب، علمی بودن و کاربردی بودن سیاستبندی

 .های اتخاذ شدههای اجتماعی، عدم وجود تناقض در سیاستبرای سیاستگذاری در حوزه آسیب

های اتخاذ ی که نباید فراموش کرد این است که حتی اگر فرایند سیاستگذاری و محتوای سیاستنکته دیگر. 4

های اجرایی و عملیاتی به آنها توجه ریزیهای اجتماعی هم مطلوب پیش رود ولی در برنامهشده برای آسیب

. های اجتماعی باشندتوانند نقشه راه عملی برای پیشگیری و کاهش آسیبنشود اثربخش نخواهد بود و نمی

توان گفت، رو میاز این. ها نظارت شودریزیها و برنامهبنابراین باید بر فرایند اجرایی شدن سیاستگذاری

 هایآسیب حوزه از اعم هاحوزه تمامی در نگرجانبههمه مدیریت سیستم اصلی اجزای از یکی کنترل و نظارت



217 
 

 و جرا ریزی،برنامه مثل مدیریت اجزا سایر آن، به توجه بدون که طوری به گردد،می محسوب اجتماعی

 باید نگرجانبههمه مدیریت سیستم. ندارد وجود آنها درست انجام برای تضمینی و بوده نقض دارای سازماندهی

 این بتواند و شود مطلع مختلف هایدستگاه اقدامات از مداوم طور به تا باشد فعال نظارتی سیستم یک دارای

 .نه یا هستند شده مشخص اهداف راستای در اقدامات و فرایندها که نماید ارزیابی را مسأله

 

 

 

 پیشنهادهای پژوهشی 9-5

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله پیشنهادات پژوهشی می

 نگرانه آنها؛جانبههای اجتماعی در راستای مدیریت همههای حوزه آسیبشناسایی نقاط قوت و ظرفیت. 4

های مختلف افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت شهروندان در حوزه پیشگیری و بررسی شیوه. 2

 های اجتماعی؛کاهش آسیب

بررسی تجربه )های اجتماعی پیشگیری و کاهش آسیب های انجام شده در حوزهسیاستگذاریتطبیقی  مطالعه. 3

 ؛(های اجتماعیکشورهای موفق در حوزه پیشگیری از آسیب

 های اجتماعی؛های کشور در حوزه آسیبتحلیل و نقد سیاستگذاری. 1

 های اجتماعی؛های انتظامی و آثار آن در حوزه کنترل و کاهش آسیبتحلیل و نقد سیاستگذاری. 1

 های اجتماعی؛های فرهنگی و آثار آن در حوزه کنترل و کاهش آسیبتحلیل و نقد سیاستگذاری. 4

 های اجتماعی؛ای و آثار آن در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای رسانهاریتحلیل و نقد سیاستگذ. 1

 .های اجتماعیهای عمرانی و آثار آن در حوزه کنترل و کاهش آسیبتحلیل و نقد سیاستگذاری. 2
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