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 چكيده 
هدف از اين بحث تعيين چگونگى پراكنش آسيب هاى اجتمـاعى، به عنوان يكى از تعريف كننده هاى ميزان احساس امنيت و در 
ــفيد تهران است كه از محله هاى با  ــازى، در محله ى خاك س ــاركت مردم و تحقق برنامه هاى توانمندس نتيجه موثر بر ميزان مش
ــوب مى گردد. روش تحقيق توصيفى- تحليلى از نوع موردى (محله خاك سفيد) است و جمع آورى  ــابقه اسكان غيررسمى محس س
ــت. تحليل ها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايى1  ــش نامه بوده اس ــتفاده از پرس داده ها، به روش كتابخانه اى و ميدانى با اس
ــت. نتايج نشان مى دهد كمترين ميزان امنيت به دليل تعدد آسيب هاى اجتماعى در  ــده اس و نرم افزار expert choice انجام ش
محله خاك سفيد، در قسمت ميدان نواب صفوى قابل مشاهده است و وجود چنين آسيب هايى در اين ميدان، بر روى محدوده هاى 
ــيب هاى اجتماعى تبديل  ــت، به طورى كه اين مناطق نيز به نواحى نا امنى از منظر آس ــيار منفى گذارده اس اطراف آن نيز تأثير بس

گرديده اند و به كارگيرى برنامه اى جهت بهبود بخشى وضعيت امنيت در اين نقاط را ضرورى نموده است.
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مقدمه

ــهرها، امنيت جايگاه ويژه اى در آرامش و  ــائل مختلف ش در بين مس
ــهر دارد. امنيت از نيازهاى اساسى انسان  افزايش كيفيت زندگى در ش
ــتقيم در ارضاى ساير  ــخگويى به آن تأثير مس ــت كه نحوه ى پاس اس
ــهر از آن جا مهم  نيازهاى وى مى گذارد. پرداختن به مقوله امنيت ش
ــتگى متقابل ميان امنيت و توسعه امرى اجتناب ناپذير  ــت كه پيوس اس
ــب تر محيط هاى  ــراى كنترل مناس ــنجش امنيت ابزارى ب ــت و س اس
ــد (Batran and Christian, 1998). از طرف  ــمار مى آي ــهرى به ش ش
ــاز و بستر توسعه اقتصادى - اجتماعى است  ديگر امنيت هم زمينه س
ــات امنيت  ــرد و از اين رو مطالعـ ــر مى پذي ــر تأثي ــم از آن عناص و ه
ــت. در  ــترى اس ــناخت عوامل تأثيرگذار بر آن نيازمند توجه بيش و ش
ــى از عوامل كليدى در  ــيب هاى اجتماعى به عنوان يك اين ميان، آس
تبيين سطح امنيت، كه با شاخص هاى مختلفى چون اعتياد، انحرافات 
ــت، مى تواند امنيت  ــده اس ــرقت، فقر و بيكارى تعريف ش ــى، س جنس
ــرار دهد و به ايجاد  ــهرى را به طور جدى تحت تأثير ق ــاى ش محله ه
برخورد و تضاد ميان هنجارها، از هم پاشيدگى روابط متقابل بين افراد 
ــى اهميت دوچندان  ــته از عوامل، زمان ــر گردد. توجه به اين دس منج
ــه اسكان غيررسمى مدنظر  مى يابد كه مطالعه امنيت در نواحى با ريش
باشد كه به داليلى شرايطى مناسب براى رخداد چنين آسيب هايى در 
آن فراهم گرديده است و اين موضوع، نه تنها امنيت چنين محله هايى را 
ــتقبال عمومى  تحت تاثير قرار داده، بلكه مى تواند منجر به كاهش اس
ــاركت را به همراه آورده  از فضاهاى محله گردد و در نتيجه تنزل مش
و در نهايت نيز باعث كاهش ظرفيت سازى نهادينه شده در اجتماعات 

محلى به عنوان راهبرد بهينه براى توانمندسازى گردد.
ــارزى از اين گونه  ــداق ب ــران را مى توان مص ــفيد ته ــه خاك س محل
ــه اسكان غيررسمى دانست، كه با گذشت حدود چهل  محله هاى با ريش
سال از ايجاد آن، هنوز با مشكـالت عديده اجتمـاعى و سطـوح امنيت 
ــناخت و تحليل  ــت. هدف اين بحث ش پايين در برخى مناطق، روبروس
ــفيد و تعيين پراكنش  ــه خاك س ــى موجود در محل ــيب هاى اجتماع آس
ــطح امنيت به لحاظ آسيب هاى اجتماعى در محله خاك سفيد تهران  س
ــرى و تخصصى در مورد  ــى متون نظ ــت. بنابراين در ابتدا به بررس اس
ــيب هاى اجتماعى پرداخته شد و سپس  ــكان غيررسمى، امنيت، آس اس
ــفيد تهران  ــاخص هاى برگرفته از متون تخصصى در محله خاك س ش
ــكان  ــه اس ــوردى بحث) كه از محله هاى با ريش ــه عنوان نمونه م (ب
ــوب مى گردد، به كار گرفته شده و در نهايت از  غيررسمى تهران محس
نقشه هاى به دست آمده و تلفيق آن ها، پراكنش امنيت در محله خاك 

سفيد مشخص گرديد.

 اسكان غيررسمى، امنيت، آسيب هاى اجتماعى
اسكان غيررسمى و امنيت

ــين در مورد اسكان  ــيارى از تفكرات پيش اگرچه در دهه هاى اخير بس
ــوان محيط هاى  ــروزه از اين فضاها به عن ــمى تغيير كرده و ام غيررس
ــرزنده (Jacobs, 1992) و مكان هاى با قابليت باال به ويژه براى تأمين  س
مسكن براى گروه هاى درآمدى پايين (Zebardast, 2006) و نيروى كار 
ــود و بسيارى از پيش فرض ها  (Hall and Pfeiffer, 2000) نام برده مى ش

در مورد آن ها (و به ويژه در مورد محله هاى اسكان غيررسمى كه امروزه 
نه تنها به بافت كالبدى درون شهر تبديل گشته اند، بلكه با دگرگونى هاى 
فرهنگى مثبت نيز همراه بوده اند) تغيير نموده است، ولى به واسطه وجود 
ــامانى هاى كالبدى و اجتماعى، اين مناطق همچنان واجد  برخى از نابه س
آمارهاى باالى وقوع جرم مى باشند و براى مجرمين به عنوان حوزه هاى 
ــوند (كارگر، 1386). در واقع اوًال عواملى  مناسب انجام فعاليت شناخته مى ش
ــمگير طبقات اجتماعى ساكن  چون تنوع، تجمل و اختالف فاحش و چش
شهرهاى بزرگ، گرانى و هزينه هاى جارى زندگى موجب مى شود تا زمينه 
براى به انحراف كشيده شدن برخى از مهاجرين غيرمتخصص كه معموًال 
ــرى، Davis, 2004 ; 1384) و  ــند، فراهم گردد (خاكپور و پي ــكار نيز مى باش بي
ــى از فقدان برنامه ريزى و شكل گيرى نامنظم،  ثانياً عوامل كالبدى ناش
ــرايط را براى حضور  ــارت بر اين گونه بافت ها ش ــن كمبود نظ و همچني
بسيارى از مجرمين و منحرفين اجتماعى در چنين سكونتگاه هايى فراهم 
ــى و همكاران، 1389؛ Dorman, 2009; Sabry, 2010) و  آورده (عسگرى تفرش
ــيب پذيرى اين گونه محله ها و در نتيجه  بدين ترتيب باعث افزايش آس
ناامنى آن ها مى گردد. به عبارت ديگر، على رغم اين كه اكثريت ساكنان 
اجتماعات غيررسمى مردمى زحمتكش و شريفند و تعميم كج روى به اين 
ساكنان تهمتى سخت نارواست، ولى شرايط اين اجتماعات براى نگه داشتن 
خالف كاران مناسب ترين مكان ها به شمار مى آيد (پيران، 1381). بنابراين، با 
ــود ميزان امنيت در اين محله ها همچنان از  ــه با اين نكته كه كمب توج
ــمار مى آيد (مساواتى، 1374؛ صديق سروستانى، 1376؛  ويژگى هاى آن به ش
ــناخت پهنه ها با سطح پايين  ــكان غيررسمى، 1381)، ش كميته تخصصى اس
ــت تا بتوان به  ــزايى برخوردار اس امنيتى در اين محله ها از اهميت به س
ــه و پايه اى براى  ــاى بالقوه براى وقوع جرم پرداخت ــايى مكان ه شناس
ــاخص هايى  ــايى ش ــرى از آن فراهم آورد. اين امر نيازمند شناس جلوگي
ــطوح محلى است كه به آن پرداخته  ــنجش ميزان امنيت در س براى س

مى شود.

امنيت و آسيب هاى اجتماعى
 امنيت جايگاه ويژه اى در آرامش و افزايش كيفيت زندگى شهرى دارد. 
ــوده و بى بيم گردانيدن است و  امنيت از نظر لغوى به معناى راحت، آس
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صفحات     5-15
تحليل امنيت در سكونتگاه هاى غيررسمى با تاكيد بر آسيب هاى اجتماعى ... 

ــتردة صورت پذيرفته در باب ارتباط قوى ميان  مى توان به مطالعات گس
ــاره نمود. در اين رابطه نظريه "اميل  ــيب هاى اجتماعى اش امنيت و آس
دوركهايم" و "رابرت. كى. مرتون"  از اهميت به سزايى برخوردار است 
(محبوبى منش، 1381). در نظريه نخست، "دوركهايم" ريشه هاى نا امنى 
ــد جوامع و ورود جوامع به دنياى صنعتى در  در جامعه كنونى را، در رش
ــان ها از نظارت نظم اخالقى جامعه  ــتم و آزاد شدن روابط انس قرن بيس
ــيب هاى اجتماعى ناشى از  ــنتى معرفى كرده و بيان مى كند كه آس س
ــترش نا امنى در  ــن نظارتى در جامعه مى تواند به گس ــن فقدان چني اي
ــخاوت، 1377). "مرتون" نيز با هدف  حوزه فردى و اجتماعى بيانجامد (س
ــاختارهاى اجتماعى، فشار معينى را  تحقيق در مورد اين كه چگونه برخى س
ــر بعضى از افراد جامعه وارد مى كنند و اين افراد به جاى هم نوايى، ناهم نوا  ب
ــود كه  ــان مى كند كه جامعه وقتى دچار هرج ومرج مى ش ــوند، بي مى ش
ــداف و ارزش هاى فرهنگى با راه ها و امكانات اجتماعى  تعادل ميان اه
به هم بريزد، به طورى كه افراد جامعه قادر نباشند از طريق هنجارهاى 
ــايل مجاز به اهداف و مطلوب هاى  مورد پذيرش جامعه و امكانات و وس
ــاختارى،  ــت يابند. در نتيجه ى اين عدم تعادل س ــى جامعه دس فرهنگ
ــار و انحرافات اجتماعى  ــروز رفتارهاى نابهنج ــه اجتماعى براى ب زمين
فراهم مى گردد و در صورت عدم اصالح ساختارى در پر كردن شكاف 
ــى، ناهمنوايى و رفتار  ــداف و راه هاى مجاز فرهنگى ـ اجتماع ميان اه
ــه و امنيت اخالقى و اجتماعى جامعه  ــترش يافت كجروانه در جامعه گس

سلب خواهد شد (كوزر و برنارد، 1378).
در زمينه انواع آسيب هاى اجتماعى توافق نظرى وجود ندارد و متفكرين 
ــرح كرده اند. "آلبرت كوهن"  ــيب ها را مط مختلف انواع متفاوتى از آس
ــت فهرست كردن نمونه هايى از اين انحرافات و كجروى هاى  معتقد اس
ــى را به عنوان  ــت و به طور دقيق رفتار خاص ــف امكان پذير نيس مختل
انحراف مشخص نمى كند، زيرا هيچ رفتارى خود به خود انحراف نيست 
و هنگامى يك رفتار انحراف آميز مى شود كه به عنوان رفتارى غيرعادى 
ــود. همان طور كه "هربون" در كتاب  با هنجار متفاوت جامعه تعريف ش
«اجتماعات و فرهنگ ها» مى نوسد انحراف چگونگى عملى كه شخص 
ــت، بلكه نتيجه عملى است كه ديگران بر حسب  ــود نيس مرتكب مى ش
ــتوده، 1374). در اين  ــبت مى دهند (س ضمانت اجرايى به يك متخلف نس
ــى اجتماعى (جامعه شناسى  زمينه "شيخاوندى" در كتاب "آسيب شناس
ــرى به عنوان  ــردى، تكدى گ ــى، ولگ ــات)" بر اعتياد، خودكش انحراف
ــت  ــيب هاى اجتماعى مهم تاكيد مى كند كه موجب كاهش يا از دس آس
ــود  دادن كارايى و عملكرد مثبت فرد، خانواده با گروه هاى اجتماعى ش
ــتى،  ــيخاوندى، 1350). "آلبرت كوهن" نيز رذالت، تقلب، خدعه، نادرس (ش
ــاد خيانت اختالس  ــوش برى، فس ــى، تعرض، گ ــت، آب زيركاه جناي

تبهكارى بزه كارى و نظاير آن را انحراف مى داند (ستوده، 1374). 

ــتـان و اموال باز  ــوم آن به دفاع يا حفـاظت از خود، خانواده، دوس مفه
ــده ضرورت پرداختن به آن  ــان دهن مى گردد (دهخدا، 1377) كه خود نش

است.
ــن مختلف نظريه هاى  ــت امنيت در جامعه  متفكري در مورد اهمي
ــهرهاى  ــه نموده اند. "پايل" و همكاران در كتاب «ش ــى ارائ متفاوت
ــعه  ــكالت محيطى و اجتماعى كه با توس ــند: مش بى قاعده» مى نويس
ــرات و تهديدات  ــت به خط ــهرى طى زمان تغيير مى يابد ممكن اس ش
امنيتى براى ثبات جامعه شهرى منجر شود (Pile et al., 1999). "فيكر" 
ــه نا امنى به  ــهرى را مقدم ــو" هرگونه ناهنجارى در فضاى ش و "گري
ــمار آورده و تاكيد بر ناديده انگاشتن آسيب هاى اجتماعى مى تواند به  ش
ــود.  عنوان مى كند از جمله مسـائل عمده كـالن  خطر بزرگى تبديل ش
ــهر و شهرهاى كوچك به  ــتا به ش ــهـرها، مهـاجرت فزاينده از روس ش
ــهـرهاى بزرگ، وجود اسكان غيررسمى و جمعيت فقير شهرى است  ش
 .(Ficker and Graves, 2004) كه مى تواند به ناپايدارى امنيتى منجر شود
ــى را دو پديده  ــعه پايدار و امنيت اجتماع ــى" و همكاران نيز توس "لدن
ــى در تعامل با يكديگر مطرح مى كنند و نتيجه مى گيرند تحقق  اجتماع
ــعه جز با امنيت ميسر نمى گردد و تنها در اين صورت است  رشد و توس
كه امنيت به بسترى مناسبى براى استمرار رشد و توسعه تبديل مى شود 

(لدنى و مصلحتى ، 1382).
ــى انسان است كه هم زمينه ساز و بستر  امنيت از جمله نيازهاى اساس
ــعه اقتصادى - اجتماعى است و هم از اين عناصر تأثير مى پذيرد و  توس
ــهرها يك عامل اساسى در توسعه به شمار  از اين رو تأمين امنيت در ش
ــزان امنيت در فضاهاى  ــناخت مي ــد. اما تأمين امنيت، نيازمند ش مى آي
ــخص  ــا امن و بالقوه براى وقوع جرم مش ــت تا فضاهاى ن مختلف اس
ــت در مكان هاى  ــنجش ميزان امني ــاط و براى س ــن ارتب ــردد. در اي گ
ــراد و نهادهاى مختلف ارائه  ــاخص هاى متنوعى از طرف اف متفاوت، ش
ــاخص ها در نگرش هاى سنتى به مقوله امنيت اغلب  شده است. اين ش
ــه بوده، در حالى  ــى و تهديد محورى مورد توج ــرد نيروهاى نظام كارب
ــروز، اوًال نگاه به امنيت  ــه در مطالعات امنيتى انتقادى و جامع نگر ام ك
ــت كه بر پايه اصول متعدد در يك  ــتر به صورت ذهنى و نسبى اس بيش
ــتمرار مى يابد و ثانيًا اعتقاد بر اين است كه گروه هاى  جامعه پديدار و اس
ــا از ناحيه ابزار نظامى، بلكه از طريق عوامل  ــى مى توانند نه تنه اجتماع
ــورد تهديد قرار گيرند و اين عوامل مى توانند به  محيطى يا اقتصادى م

نوبه خود شهر را مورد تهديد قرار دهند.
ــاخص هاى مطرح شده در سنجش ميزان امنيت،   از جمله مهم ترين ش
ــيارى را به  ــهرها توجه بس ــد ش كه به ويژه در دهه هاى اخير و با رش
ــاخص هاى مرتبط با آسيب هاى  ــت، مى توان به ش خود جلب نموده اس
ــاره نمود كه تأثير به سزايى بر امنيت دارد. در همين راستا  اجتماعى اش
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ــيب هاى اجتماعى در محله هاى با ريشه اسكان غيررسمى   در مورد آس
ــميران نوتهران  ــورد محله ش ــفيعا" در م ــه مطالعه "ش ــز مى توان ب ني
ــا و  ــروبات الكلى، فحش ــاره كرد كه در آن فروش مواد مخدر و مش اش
ــيب هاى اجتماعى شناخته  مزاحمت هاى خيابانى از جمله مهم ترين آس
ــى" و همكاران در بررسى  ــفيعا، 1391). همچنين "كماس ــده است (ش ش
ــه اسكان غيررسمى  ــاكنين محله هاى با ريش ــيب هاى اجتماعى س آس
ــان دادند كه مهم ترين پيامدهاى اسكان  ــاه نش ــهر كرمانش در كالن ش
ــا، قاچاق مواد و اسلحه،  ــاد و فحش ــمى شامل ايجاد مراكز فس غيررس
ــطح شهر، روى آوردن  تربيت ناصحيح فرزندان و رها كردن آنان در س
ــر فرهنگى بوده  ــاغل كاذب، درآمد ناكافى و فق ــه تكدى گرى و مش ب
ــت (كماسى و همكاران، 1391). "ابراهيمى" و "مسگريان" نيز با مطالعه  اس
ــمى در مناطق اقباليه، چوبيندر و خيرآباد قزوين،  ــكان غيررس نقاط اس
ــمى را عاملى در افزايش  ــرت و تمركز جمعيت در نواحى غيررس مهاج
ــرقت،  ــته و به ترتيب جرائم مواد مخدر، س ــيب هاى اجتماعى دانس آس
ــيب هاى اجتماعى اين  جرائم منكراتى و نزاع و درگيرى را مهم ترين آس
مناطق برمى شمارند. همچنين مهم ترين مشكل اقتصادى ساكنين اين 
ــت آن ها مى داند و فقر  ــگى و يا فصلى اكثري محله ها را بيكارى هميش
ــى در اين مناطق معرفى  ــل اصلى انحرافات اجتماع ــى از آن را دلي ناش

مى كند (ابراهيمى و مسگريان، 1387).
ــيب هاى اجتماعى از طيف گسترده اى برخوردار است  در مجموع آس
ــرايط مكانى و زمانى و همچنين با  ــايى انواع آن ها بسته به ش و شناس
ــاس اين تنوع  توجه به موضوعيت مورد مطالعه تعيين مى گردد. بر اس
ــاخص هاى  ــا توجه به موضوع اين مقاله و همچنين با عنايت به ش و ب
تكرار شده در موارد فوق الذكر كه نشان از اهميت آن ها دارد، در اين 

ــامل:  ــيب هاى اجتماعى ش ــش مورد از آس ــى ش بحث به بررس
ــرقت و  ــى، 3) س ــى يا اعتياد، 2) انحرافات جنس ــتگى داروي 1) وابس
ــاخص هاى  ــر و 6) بيكارى ، به عنوان ش ــرت، 5) فق دزدى، 4) مهاج
ــيب هاى اجتماعى، در جهت سنجش  ــيع آس انتخابى از ميان طيف وس
ميزان امنيت در محلة خاك سفيد به عنوان يك محله با ريشه اسكان 

غيررسمى پرداخته شد.

 روش شناسى 
ــى است. از جمله اين ابعاد،  ــهرى از ابعاد مختلفى قابل بررس  امنيت ش
ــيب هاى اجتماعى است كه مى تواند در كاهش امنيت به طور  بحث آس
ــد؛ به گونه اى كه عدم توجه به آن باعث افزايش جرايم  جدى موثر باش
و ناهنجارها شده و از امنيت شهر مى كاهد. در اين راستا در بحث حاضر 
ــده و نحوه پراكنش آن ها در  ــيب هاى ذكر ش ــعى شد با توجه به آس س

ــه اسكان غيررسمى در شرق  ــفيد كه از محله هاى با ريش محله خاك س
تهران است نقاط ناامن در اين محله مشخص گردد. آسيب ها به عنوان 
ــاخص هاى مرتبط با امنيت، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبى2  ش
ــتم اطالعات جغرافيايى  ــپس با استفاده از سيس امتيازبندى گرديد و س

اليه ها همپوشانى شد و نقاط آسيب پذير شناسايى گرديد.
روش تحقيق توصيفى- تحليلى از نوع نمونه موردى محله خاك سفيد 
ــت. براى جمع آورى داده ها، از روش كتابخانه اى و ميدانى با  تهران اس
ــتفاده از پرسش نامه و براى تحليل از سيستم اطالعات جغرافيايى و  اس
نرم افزار expert choice استفاده شده است. به طورى كه در نهايت 
ــترين آسيب هاى اجتماعى را  اين مقاله بتوان نقاط مرتبط به رخداد بيش
در اين محله شناسايى كرده و به تبع آن به نقاط ناامن مشخص گردد.

از نظر موقعيت محدوده مورد مطالعه، اين محله در شمال شرقى پهنه 
شهرى تهران و در منطقه 4، ناحيه 6 شهردارى تهران قرارگرفته است. 
ــلطانى و وحدت اسالمى، از  ــمال به خيابان واثقى مابين تقاطع س از ش
جنوب به خيابان هاى شهيد منصور زهدى و خيابان دكتر على شريعتى 
و از غرب به خيابان شهيد سلطانى و از شرق به خيابان بهشت از تقاطع 
ــالمى تا تقاطع زهدى ختم مى گردد. مساحت محدوده حدوداً  وحدت اس

34 هكتار مى باشد.
ــامل بلوك ها و  ــخص بودن چارچوب نمونه گيرى كه ش با توجه به مش
واحدهاى مورد بررسى است، از روش نمونه گيرى تصادفى براى بررسى 
ــد. كل واحدهاى موجود در محله خاك سفيد كه  ــتفاده ش آسيب ها اس
قابليت نمونه گيرى داشتند به عنوان جامعه آمارى مورد بررسى در نظر 
ــد كه بر اساس جدول (1)، 2248 ساختمان مى باشد (مهندسين  گرفته ش
ــاى فعاليتى ادارى به  ــرداراز، 1387). (البته در اينجا تعداد واحده ــاور پ مش

داليل آمارى، حذف شده اند)
ــن از درصد اطمينان 90 درصد و خطاى مورد قبول يك درصد  همچني
ــد. ضمن اينكه به دليل نامعلوم بودن واريانس از  (0/01) بهره گرفته ش
ــد. بنابراين مقادير و  ــتفاده ش حداكثر آن (0/25) براى نمونه گيرى اس
ــداد 68 نمونه، جهت آمارگيرى از طريق  ــت آمده، تع طبق رابطه به دس

پرسش نامه و با مراجعه و مصاحبه حضورى انتخاب گرديد. 
 

 ارائه يافته ها و تفسير آن ها
 پس از تهيه و تكميل پرسشنامه ها در جامعه نمونه، به بررسى و تحليل 
ــاخص هاى تعيين امنيت در محله  ــده به عنوان ش ــيب هاى ذكر ش آس
خاك سفيد، پرداخته شد. ابتدا از هر كدام از پرسش شوندگان خواسته شد 
تا ميزان آسيب مورد نظر را در محله به طور كلى و سپس آن آسيب را 
ــتن ديد كلى از محله  در بلوك محل زندگى ارزيابى كند. تا ضمن داش

همايون نورائى، دكتر منوچهر طبيبيان، ناصر رضايى
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صفحات     5-15

خاك سفيد، بتوان در ادامه از هر كدام از آسيب ها با توجه به نمونه گيرى 
ــهرى ارائه كرد. الزم  ــه توزيع مكانى در حد بلوك ش ــده، نقش انجام ش
ــه ها بدترين مكان ها با امتياز پاييــن (حداقل  به ذكر است در اين نقش
ــده اند. به  ــخص ش يك) و بهتـرين آن ها با امتياز باال (حداكثر ده) مش
ــى كه پايين ترين  ــه ميزان اعتياد، محدوده هاي ــورى كه مثًال در نقش ط
ــع و مصرف مواد  ــانگر مكان هاى عمده ى توزي ــاز را آورده اند نش امتي

مخدر مى باشند.

 وابستگى دارويى يا اعتياد
 در نمونه گيرى انجام شده كه جزييات آن در جدول (1) آورده شده است، 
در محله اكثر افراد (حدود 67 درصد) بر وجود زياد و خيلى زياد معتادين و 
وابستگى دارويى در محله گواهى دادند و معتقد بودند كه اكثر معتادين در 
قسمت هاى پارك گلشن و محدوده اطراف آن به سمت شهردارى، ميدان 

جدول 1. ميزان اعتياد در محله

جمعخيلى زيادزيادمتوسطكمخيلى كم
589291768تعداد
7/3511/7613/2442/6525/00100درصد

ــمالى و غربى آن، اطراف ميدان تختى و اطراف نواب صفوى و جبهه ش
ــول اهللا تجمع كرده و بدين  ــهردارى با كوى محمد رس تقاطع كوچه ش

ترتيب به توزيع و يا فروش مواد مخدر مى پردازند. (شكل 2)
ــال هاى قبل اين مسئله   با توجه به وجود گروه غربتى ها در محله در س
بسيار پر رنگ تر بود اما اهالى محله توانسته بودند كه مرزهاى اجتماعى 
ــان به رفتارهاى كجروانه  ــدن خود و فرزندانش ايجاد كرده و از آلوده ش
ــت هاى مكرر اهالى و البته  ــرى نمايند. با اين وجود طى درخواس جلوگي

تحليل امنيت در سكونتگاه هاى غيررسمى با تاكيد بر آسيب هاى اجتماعى ... 

شكل 1. بافت و كاربرى محله خاك سفيد
(ماخذ: مهندسين مشاور پرداراز، 1387)
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ــت هاى برخورد امنيتى، جزيره در سال 1379 تخريب مى شود.  با سياس
ــر وضعيت اجتماعى محله مى گذارد. از  ــب جزيره دو تأثير اصلى ب تخري
ــايگى و محلى را در سطح بسيار بااليى افزايش  يك طرف امنيت همس
ــته غربتى ها  ــدن گروه بس ــد؛ ولى از طرف ديگر باعث پخش ش مى ده
ــطح فعاليتى آن ها (عمدتًا خريد و فروش مواد مخدر)  ــود و لذا س مى ش
ــكل گيرى كانون هاى جديد درجه  را در كل محله و محله ها ديگر  با ش
ــومى مى گستراند و نارضايتى محله اى را دامن مى زند. اين دو  دوم و س
رويداد خود از عواملى است كه هنوز نيز برچسب اجتماعى منفى از روى 

محله برداشته نشود.

 انحرافات جنسى
در محله خاك سفيد با توجه به نمونه گيرى انجام شده كه در جدول (2) 
ــى  ــت، حدود 78 درصد معتقد بودند كه انحرافات جنس ــده اس آورده ش
ــت كه نشانه وجود امنيت جنسى  ــيار پايين و پايين اس در اين محله بس
نسبى در اين محله مى باشد. اما با وجود اين بعضى از نقاط را به عنوان 
ــيب معرفى كردند، كه طبق شكل (3) شامل  مكان هاى رخ داد اين آس
نواحى تقاطع خيابان بهشت با زهدى و تقاطع خيابان زهدى با شريعتى 
و اطراف پارك گلشن و جبهه شمال غربى ميدان نواب صفوى مى باشد.

جدول 2. ميزان انحرافات جنسى در محله

جمعخيلى زيادزيادمتوسطكمخيلى كم
4212112268تعداد
61/7617/6516/182/942/94100درصد

 سرقت و دزدى
ــده و پرسشنامه هاى پر شده كه در  ــى هـاى انجام ش با توجـه به بررس
ــت، مى توان گـفت ميزان آسيب اجتماعى  ــده اس جـدول (3) آورده ش
ــبتًا خوبى برخوردار است به  ــفيد از وضعيت نس دزدى در محله خاك س
ــد در اين محله دزدى  ــدود 61 درصد از افراد محله معتقدن ــه ح طوريك

بسيار كم و كم مى باشد. 
 از جمله مهم ترين عوامل در كاهش سرقت در محله، وجود نظارت هاى 
ــر  ــت كه با ايجاد پاتوق ها و مراكز جمعيتى س اجتماعى قوى مردمى اس
ــيارى تقويت گشته است. اما با وجود اين  كوچه ها و خيابان ها تا حد بس
ــده، مى توان گفت نواحى خيابان  ــنامه هاى تكميل ش با توجه به پرسش
ــكل  زهدى به ويژه در غرب آن و اطراف ميدان نواب صفوى كه در ش

(4) آورده شده است، به عنوان نقاطى كه بيشترين سرقت در گذشته در 
آن صورت پذيرفته، مطرح مى باشد.

جدول 3. ميزان وجود دزدى در محله

جمعخيلى زيادزيادمتوسطكمخيلى كم
18241211368تعداد
26/4735/2917/6516/184/41100درصد

 مهاجرت
محله خاك سفيد نسبت به محله هاى ديگر و همجوار خود محله جوانى 
ــًا به دهه 50  ــابقه شكل گيرى آن اساس ــت و س (حدود چهار دهه) اس
ــت و ساكن  ــينى اس ــفيد محله مهاجرنش بر مى گردد. لذا محله خاك س
بومى ندارد. هويت خاك سفيد را مهاجرانى تشكيل داده اند كه به صورت 
طايفه اى به اين محدوده نقل مكان كرده اند. اگرچه قدمت محله پايين 
است ولى چون اهالى توانسته اند بر فرهنگ سنتى قبلى خود پا فشارند، 
ــجم محله اى قدرتمندى را به وجود آورد (مهندسين مشاور  هويت منس
ــه سابقه سكونت نشان مى دهد كه عمدتًا بيشترين  پرداراز، 1387). نقش
ــمت جنوب، جنوب غربى، و شمال محدوده  ــابقه سكونت در سه قس س
ــت. (شكل 5) از آنجايى كه سالن ورزش هاى باستانى اولين  رخ داده اس
بناى محله خاك سفيد است و در قسمت جنوب محدوده واقع شده است، 
ــد و در نزديكى آن  ــدا از آن تبعيت كرده ان ــدى نيز ابت ــكونت هاى بع س
ــتقر شده اند. به دليل اينكه محدوده جزيره تخريب شده است، مركز  مس
ــابقه سكونت متوسطى را نشان مى دهد. مضافًا  محدوده مورد مطالعه س
ــكونت متوسط و متوسط به  ــمت هاى محدوده سابقه س اينكه اكثر قس

بااليى را در نسبت به قدمت خود محله نشان مى دهد.

جدول 4. مدت اقامت در محله

كمتر از 5 
سال

5 تا 10 
سال

10 تا 20 
سال

بيشتر از 20 
سال

جمع

717321268تعداد
10/2925/0047/0617/65100درصد

 فقر
ــين  ــه با محله ها ديگر محله اى كارگرنش ــفيد در مقايس  محله خاك س
ــت. اكثر اهالى به دليل عدم امنيت شغلى و غيررسمى بودن آن در  اس
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ــهرى،  ــر خط فقر قرار دارند. وجود زمينه هاى جذاب براى فقراى ش زي
ــت اجاره بها چهره فقير  ــيار زياد خانه ها و ارزان بودن قيم كوچكى بس
محله را هرچه بيشتر فقيرتر و آسيب پذيرتر مى سازد (مهندسين مشاور آمود، 
ــى، بر  1374). ضعف اقتصادى خانوارهاى محله به عنوان زيربنايى اساس
روبناها و ساختارهاى غير اقتصادى و مادى همچون ساختارها و سرمايه هاى 
ــده با توجه  ــته اند. در نمونه گيرى انجام ش فرهنگى تأثير عميقى گذاش
ــراى افراد همراه با نگرانى و عدم  ــه اينكه معموًال بيان ميزان درآمد ب ب
ــان دادن ميزان درآمد خود  ــا تمايل به كمتر نش ــت و آن ه اطمينان اس
ــتفاده از ميزان هزينه  ــد. لذا برآورد درآمد خانوارهاى محدوده با اس دارن
ــت. در اين نمونه گيرى كه در جدول (5)  ماهيانه آنان صورت گرفته اس
ــر از 500 هزار تومان  ــت، بيش از 80 درصد مردم كمت ــده اس آورده ش
ــتى در اين محله  ــب معيش ــان از وضعيت نامناس هزينه كرده اند كه نش
ــد. ضمنًا از نظر پراكنش فقر نيز با توجه به نمونه گيرى انجام  مى باش
ــق اطراف ميدان  ــردم معتقدند كه مناط ــده مى توان گفت اكثر م ش
ــمت بهشت از فقر نسبى  ــت و زهدى به س نواب صفوى و خيابان بهش
ــايرين برخوردارند؛ ضمن اينكه با مصاحبه هاى  ــبت به س ــترى نس بيش
ــئولين مركز خدمات اجتماعى و رفاهى اين مناطق  صورت گرفته با مس
طبق شكل (6) به عنوان مراكز عمده فقير نشين مورد تاييد قرار گرفتند. 

جدول 5. هزينه در ماه خانواده ها

كمتر از 
200

 200
تا350

جمعباالى500600 تا350600 تا500

622289368تعداد
8,8232,3541,1813,244,41100درصد

 بيكارى 
ــغل قبلى آن ها  ــتايى مهاجران برمى آيد، ش ــور كه از مبدأ روس  همان ط
ــت؛ ولى پس از مهاجرت، اكثريت سرپرستان  عمدتًا كشاورزى بوده اس
ــوردارى از  ــه دليل عدم برخ ــاى ترك زبان) ب ــًا خانواره ــوار (عمدت خان
ــزان تحصيالت كه در جدول  ــاى تخصصى و پايين بودن مي مهارت ه
ــاختمانى (نقاشى، گچ كارى،  ــده است، به مشاغل س (6) و (7) آورده ش
ــاختمان  ــان س ــرى) روى مى آورند. به طوريكه اكنون صنف نقاش كارگ
ــكيل يافته است كه در سال 1374  ــفيد تش در تهران در محله خاك س

تأسيس شد (مهندسين مشاور پرداراز، 1387).
 ضمنًا از نظر ثبات كارى هم در اين محله با توجه به اينكه شغل عمده 
ساكنان اين محدوده، كارگرى، نقاشى ساختمان، رانندگى و كارهاى از 

ــد و محل كار ثابتى ندارند، نوع استخدامشان نيز به  ــت مى باش اين دس
ــه اين مهم (كه جزييات آن  ــد ك صورت بدون قرارداد و توافقى مى باش
به صورت ضميمه در پايان با عنوان جدول (8) آورده شده است) باعث 
ــش ماه از سال يا بيشتر شده  بيكار بودن حدود 17 درصد از آن ها در ش

است و فقدان امنيت شغلى را به همراه داشته است.
بنابر مصاحبه هاى صورت پذيرفته مى توان عنوان نمود بيشترين درصد 
ــده در قسمت خيابان بهشت تا  ــش ش بيكارى در بين خانواده هاى پرس
ــه مابين خيابان طالقانى و كميل  ــع آن با واثقى و اوايل آن، منطق تقاط
ــت (شكل شماره 7). البته بايد گفت كه اين بيكارى بنابر  محله بوده اس
ــيم كل بيكاران بر جمعيت  ــف آن با توجه به درصد حاصل از تقس تعري

فعال در نظر گرفته شده است. 

جدول 6. ميزان تحصيالت در محله 

درصدتعدادتحصيالت
3450/00كمتر از ديپلم

1623/53ديپلم
45/88فوق ديپلم
1217/65ليسانس

34/41فوق ليسانس
00دكترى
68100جمع

جدول 7. ميزان مهارت افراد شاغل در محله

درصدتعدادمهارت
1217/65بدون مهارت

5682/35دارا بودن مهارت
68100جمع

جدول 8. تعداد ماه هاى كار

درصدتعدادتعداد ماه هاى كار
68/82كمتر از 3 ماه
368/82 تا 6 ماه
62029/41 تا 9 ماه
3652/94كل سال
68100جمع
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 امتيازدهى به شاخص ها و تلفيق اليه ها
ــت ارزيابى اهميت معيارها وجود دارد كه تفاوت   روش هاى مختلفى جه
اين روش ها در اصول، دقت، سهولت كاربرد و قابل فهم بودن آن ها براى 
ــله مراتبى  ــت. از بين اين روش ها، فرآيند تحليل سلس تصميم گيران اس
روشى است منعطف و قوى براى تصميم گيرى در شرايطى كه معيارهاى 
ــكل مواجه مى كنند.  تصميم گيرى متضاد، انتخاب بين گزينه ها را با مش
اين روش به دليل مبتنى بودن بر سه اصل تجزيه، قضاوت مقايسه اى و 

تركيب اولويت ها، به عنوان روش انتخابى مدنظر قرار گرفته است.
ــاخص ها و  ــله مراتبى، جدول ش ــل سلس ــتفاده از فرآيند تحلي ــا اس ب
ــاس نوع، ميزان پايندگى و يا پويايى  ــاخص هاى فوق الذكر بر اس زيرش
ــورت n*n (كه به ازاى  ــاندن به هدف به ص ــر و اهميت در رس و تأثي
ــپس وزن  ــده و س ــكيل ش ــود) تش ــاخص هاى n تايى تهيه مى ش ش
ــه ها  ــبه گرديد. در اين مقايس ــت) عناصر محاس ــبى (ضريب اهمي نس
ــد. اين  ــتفاده مى كنن ــفاهى اس ــاى ش ــدگان از قضاوت ه تصميم گيرن
قضاوت ها توسط "توماس ال ساعتى" به مقادير كمى بين 1 تا 9 تبديل 

شده است كه در جدول (9) ارائه گرديده است.
جدول 9. مقياس 9 كميتى ساعتى براى مقايسه دودويى (ماخذ: زبردست، 1380)

توضيحتعريفامتياز
اهميت خيلى بيشتر i نسبت به j به طور قطعى به اهميت مطلق9

اثبات رسيده است.
اهميت خيلى 7

بيشتر
تجربه نشان مى دهد براى تحقق هدف، اهميت i خيلى 

بيشتر از j است.
تجربه نشان مى دهد براى تحقق هدف، اهميت i اهميت بيشتر5

بيشتر از j است.
اهميت اندكى 3

بيشتر
 i تجربه نشان مى دهد براى تحقق هدف، اهميت

اندكى بيشتر از j است.
در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوى دارنداهميت مساوى1

هنگامى كه حالت ميانه وجود دارد.اهميت مابين2 و4 و6و 8

ــنـامه مربوطه از مردم خواسته شد  ــمت در پرسش  براى تكميل اين قس
ــيب هاى موجود در محله را بر طبق الويت دسته بندى  كه مهم ترين آس
ــپس اين داده ها را كه به صورت كيفى جمع آورى شده بود با  نمايند. س
استفاده از ضريبى كه در جدول (10) آمده به صورت كمى تبديل كرده 
و بدين صورت، بيشترين عدد در جدول (11) نماينده در الويت بودن آن 
مى باشد. در نهايت هم براى درك بهتر اولويت ها و چگونگى برترى ها، 

آن ها به صورت فراوانى نسبى نيز مطرح شده است.

جدول 10. تغيير متغيرهاى كيفى به كمى

ضريبالويت
6اول
5دوم
4سوم
3چهارم
2پنجم
1ششم

جدول 11. اولويت بندى آسيب هاى موجود در محله از ديد مردم

امتياز بر حسب آسيب هاى اجتماعى
پاسخ مردم

الويتفراوانى نسبى

3360/271اعتياد
1160/095انحرافات جنسى

930/076دزدى
3110/252فقر

1410/114مهاجرنشينى
2460/203بيكارى

جدول 12. ضريب اهميت شاخص هاى آسيب اجتماعى (ضريب ناسازگارى: 0/04)

ضريب اهميتبيكارىمهاجر نشينىفقردزدىانحرافات جنسىاعتياد
1892630/4اعتياد

0/125120/1420/3330/1660/038انحرافات جنسى
0/1110/510/1250/250/1420/027دزدى
0/5781520/272فقر

0/166340/210/250/074مهاجرنشينى
0/333670/5410/188بيكارى
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ــيب هاى اجتماعى اولويت بندى  ــت با توجه به جداول فوق، آس در نهاي
ــه هاى زوجى،  ــر گرفتن مقادير ترجيحات براى مقايس ــده و با در نظ ش

جدول (12) ارائه گرديده است.
بعد از اين كه ضريب اهميت كليه زيرشاخص ها مشخص شد، اليه هاى 
وزن داده شده، به كمك توابع همپوشانى در محيط ArcGIS بر روى 
ــپس ارزش مكان هاى مختلف بين 0 تا 1 نرماليزه  هم قرار گرفته و س
شد كه عدد صفر نشانگر نامناسب بودن وضعيت امنيتى و عدد يك بيانگر 
ــه پديد آمده (شكل  8)،  ــت. در آخر نيز نقش ــب امنيتى اس وضعيت مناس

وضعيت محله خاك سفيد به لحاظ امنيتى نشان مى دهد.

 نتيجه گيرى
ــاخصه هاى اساسى كيفى زندگى در شهرها به شمار   امروزه امنيت از ش
مى آيد كه با گسترش روند شهرنشينى و افزايش تراكم جمعيتى اهميتى 
ــت. به گونه اى كه كاهش آن باعث اختالل شديد در  مضاعف يافته اس
جامعه شده و نارضايتى مردم را به دنبال خواهد داشت. در واقع احساس 
ــت  ــهروندان داراى تأثير و تأثرى فراگير با ديگر مقوالتى اس امنيت ش
ــاختار شهرى از نظر اجتماعى، اقتصادى و سياسى داراى  كه در ثبات س
ــند. از جمله عوامل تعريف كننده امنيت در  بازخوردهاى فراوانى مى باش
ــهرها، ميزان آسيب هاى اجتماعى موجود در آن هاست كه خود نيز با  ش

شاخص هاى بسيارى تبيين مى گردد.
ــترده اى برخوردار است و شناسايى  ــيب هاى اجتماعى از طيف گس  آس
ــن با توجه به  ــى و زمانى و همچني ــرايط مكان ــته به ش انواع آن ها بس
ــاس اين تنوع و با توجه  موضوعيت مورد مطالعه تعيين مى گردد. بر اس
ــده كه  ــاخص هاى تكرار ش به موضوع بحث و همچنين با عنايت به ش
نشان از اهميت آن ها دارد، در اين بحث به بررسى آسيب هاى اجتماعى 
شامل 1) اعتياد، 2) انحرافات جنسى، 3) سرقت، 4) فقر، 5) مهاجرت و 
ــيع  ــى از ميان طيف وس ــاخص هاى انتخاب ــه عنوان ش ــكارى (ب 6) بي
ــنجش ميزان امنيت در محلة خاك  ــيب هاى اجتماعى) در جهت س آس
ــمى پرداخته شد و  ــه اسكان غيررس ــفيد به عنوان يك محله با ريش س
ــى قرار گرفت و با  ــفيد مورد بررس توزيع فضايى آن ها در محله خاك س
ــيب ها و استفاده از نرم افزار GIS براى همپوشانى آن ها،  اليه گذارى آس
ــد. يافته ها و نتايج مطالعه ميدانى  به تعيين نقاط نا امن مبادرت ورزيده ش
ــت بيش از نيم قرن از  ــان از آن دارد كه على رغم گذش ــده، نش انجام ش
تشكيل محله خاك سفيد، اين محله همچنان واجد آسيب هاى اجتماعى 
ــت، از جمله نكاتى كه اين گزاره را تاييد مى كند مى توان به  متعددى اس

موارد زير اشاره نمود:
ــيار بااليى از افراد محله (حدود 67 درصد) بر وجود زياد و  - درصد بس

خيلى زياد معتادين و وابستگى دارويى در محله گواهى دادند.

همايون نورائى، دكتر منوچهر طبيبيان، ناصر رضايى

شكل 8. ميزان امنيت در محله خاك سفيد
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صفحات     5-15

ــاكنان اين  ــغل كارگرى عمده س - از نظر ثبات كارى هم با توجه به ش
ــتخدام بدون قرارداد و غالبًا  محدوده، عدم وجود محل كار ثابت و نوع اس
ــد به طورى كه بر  ــبى برخوردار نمى باش توافقى، محله از وضعيت مناس
ــاس پرسشگرى صورت پذيرفته، حدود 17 درصد از ساكنين در شش  اس

ماه از سال يا بيشتر بيكار بوده اند.
- عدم برخوردارى از مهارت هاى تخصصى به طوريكه بيش از 17 درصد 
ابراز كرده اند كه هيچ گونه مهارت خاصى به لحاظ فنى و حرفه اى ندارند.
ــبت به محله ها ديگر و همجوار خود به نحوى كه   جوان بودن محله نس
سابقه شكل گيرى آن اساساً به دهه 50 بر مى گردد. لذا محله خاك سفيد 

محله مهاجرنشينى است و ساكن بومى ندارد.
ــن بودن ميزان تحصيالت در محله به گونه اى كه فقط 20 درصد  - پايي

آن ها داراى تحصيالت دانشگاهى مى باشند.
ــه طوريكه در نمونه گيرى انجام  ــف اقتصادى خانوارهاى محله ب - ضع
ــزار تومان در ماه هزينه  ــده بيش از 80 درصد مردم كمتر از 500 ه ش

كرده اند كه نشان از وضعيت نامناسب معيشتى در اين محله مى باشد.
در نهايت هم طبق شكل (8) مى توان گفت در محدوده اطراف ميدان 
ــت و امين و  ــرب آن، تقاطع خيابان بهش ــمال و غ ــواب صفوى و ش ن
تقاطع خيابان زهدى و شريعتى امنيت در وضعيت نامناسبى قرار دارد و  
ــى در زمينه اجتماعى، اقتصادى و كالبدى بوده و  نيازمند اقدامات اساس
ــدى بخش هاى مختلف دولتى و خصوصى در  هماهنگى و همكارى ج
ــتاى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى را مى طلبد؛ به طورى كه در  راس
ــب مى توانند تا حد  ــگيرى هاى به موقع و درمان مناس صورت عدم پيش
ــيارى اين محله ها را به مكانى براى تجمع اين آسيب ها تبديل كنند  بس
به گونه اى كه قبل از سال 1379 كه جزيره غربتى ها تخريب نشده بود 
ــن بايد اين موضوع به صورت  ــت. بنابراي اين محله چنين وضعيتى داش
ــازى كه به طور اعم براى  كالبدى و غيركالبدى در طرح هاى توانمندس
محله ها با ريشه اسكان غيررسمى و به طور اخص براى اين محله تهيه 
ــترى گردد تا در نهايت بتوان ضمن جلب مشاركت  مى گردد، توجه بيش
ــاكنان و ظرفيت سازى نهادينه شده به هدف توانمندسازى كه  فراگير س

فراهم سازى محله هاى توسعه يافته است، دست يافت.
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