فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

آسیبشناسی اجتماعی در محالت کمبرخوردار؛
مطالعه موردی :محله انجیراب گرگان
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چکـیده
موضوع مقاله ،شناسایی وجود انواع گونههای آسیبهای اجتماعی و میزان شیوع و مبتالبودن محله به این آسیبها
میباشد .روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای با حجم نمونه 091 ،نفر است .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه
جمعآوری و استخراج گردیده است .جهت بررسی تفاوت میانگین شاخصهای پنجگانه در بین مردان و زنان از آزمون
 t.testو در مورد گروههای سنی مختلف ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است که تفاوت معناداری را
نشان نمیدهد .میانگین بهدستآمده برای شاخص آسیب اجتماعی برابر با  49/02بوده که در سطح کم قرار میگیرد.
میانگین شاخص مواد مخدر و مشروبات الکلی 60/04و در سطح متوسط ،شاخص خشونت  0/24و در سطح کم ،میانگین
شاخص آسیب جنسی  6/62و در سطح کم و شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان برابر با  5/94میباشد که در سطح کم
قرار دارد .به جز شاخص مواد مخدر و مشروبات الکلی که به سطح متوسط نزدیک است سایر شاخصها در سطح پایینی
قرار دارد .توانمندسازی جامعه محلی ،ارتقاء مشارکت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی از جمله راهکارهای موثر در
کاهش آسیبهای اجتماعی در این محله است

واژگـان کلـیدی :آسیبهای اجتماعی ،دارائی محلی ،خشونت ،آسیب جنسی ،حاشیهنشینی.

 -6کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعیyounes.piri@yahoo.com ،
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

ساختار بیسازمان محله ،خود زمینه ساز بروز انواع آسیبهای اجتماعی است .محلههایی که وضیعت بیسازمانی اجتماعی
دارند ،عمدتاً سه ویژگی دارند :جمعیت ناهمگون ،تحرک جمعیت باال و تعلق اکثر ساکنان آنها به پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین.
این شرایط مانع شکل گیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد می شود که نتیجه آن شکستن هنجارها و قواعد اجتماعی و بروز انواع
آسیبهای اجتماعی در سطح درون محله و حتی فراتر از آن است ( .پروین و همکاران .)6405 ،روند تحوالت اجتماعی ،قدرت
سازگاری و انطباق افراد و گروههای اجتماعی را کاهش داده است و در این میان برخی اقشار و گروههای اجتماعی در معرض
آسیبپذیری بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند .پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان
اجتماعی بوده است .برنامهریزی برای کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مستلزم شناخت و تبیین این آسیبهای اجتماعی
و نیز شناخت شیوههای اجرایی پیشگیرانه و مزایا و چالشهای عملی آنهاست.
از این روی در مقاله حاضر که یافتههای حاصل از آن در ذیل برنامه کشوری با عنوان «ایجاد و فعالسازی دفتر تسهیلگری و
توسعه محلی 6در محالت حاشیه نشین» جهت حمایت ،بهسازی و توانمند سازی محالت حاشیه نشین کشور است و به بررسی
ویژگیها ،مسائل و مشکالت منطقه حاشیهنشین محله انجیراب میپردازد .ساختار اجرایی مقاله به گونهای است که برای دستیابی
به نتایج مورد نظر و انتظار ،از پرسشنامهای با مؤلفههایی نظیر حس تعلق به مکان ،میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی ،آسیبهای
حوزه کودکان ،آسیبهای حوزه زنان ،آسیبهای مرتبط با مواد مخدر ،آسیب جنسی ،خشونت ،میزان تعامالت اجتماعی ،سالمت
عمومی و ...استفاده شده است .یافتههای این مقاله صرفا در چهار حوزه مربوط با آسیبهای حوزه کودکان ،خشونت ،آسیبهای
مرتبط با مواد مخدر ،و آسیب جنسی متمرکز خواهد بود.
با همین نگاه کلی و جامعنگر به تأثیرات وجودی آسیبهای اجتماعی در سطح ملی ،میتوان آسیبهای اجتماعی یک جامعه
کوچکتر با مقیاس «محلهای» را تبیین نمود؛ اهمیت پرداختن به این موضوع زمانی آشکار میگردد که جامعه هدف ،محالت
حاشیهنشین شهری باشند؛ چرا که اینگونه محالت ،خود به عنوان یکی از مسائل اجتماعی حاد مبتال به شهری مطرح هستند که
منشأ بروز و وقوع بسیاری از آسیبهای اجتماعی میباشند .محله انجیراب نیز در شهر گرگان ،به عنوان یکی از محالت حاشیه-
نشین شهری محسوب میشود که همانند سایر محالت حاشیهنشین دارای ویژگیهایی نظیر جمعیتی ناهمگن ،با ساخت و سازهای
غیرمجاز و غیراستاندارد ،اشتغال به مشاغل غیرعادی ،فقر ،درآمد پایین ،ظرفیت مهاجرپذیری باال ،پذیرش اتباع به بافت جمعیتی
است.

-2پیشینه تحقیق
در این بخش به مطالعات پیشین داخلی و خارجی پرداخته خواهد شد .کلیفورد شاو ( )0960در پژوهشی جرائم شهری را متاثر
از مناطق خاصی در سطح شهر دانسته که ویژگیهای حاشیهنشینی داشته و به «گتو» معروف هستند .یافتههای این پژوهش
عبارتند از -6 :به طور کلی بزهکاران مناطق حاشیه از حیث ضریب هوشی و شخصیتی با بزهکاران مناطق دیگر ،تفاوت معناداری
ندارند -0 .در مناطق حاشیهای ،سنتهای عرفی ،نهادهای محلهای و افکار عمومی که از طریق آنها محلهها ،رفتار افراد را کنترل
میکنند ،به طور عمده از هم فروپاشیدهاند -4 .مناطق حاشیهای ،فرصتهای متعددی را برای فعالیت مجرمان از جمله خرید و
فروش مواد مخدر ،اموال مسروقه ،مشروبات الکلی ،اعمال خرابکارانه و متجاوزانه فراهم میکند -0 .فعالیتهای بزهکارانه در این
مناطق از همان سنین کودکی به عنوان بخشی از بازیها شروع میشوند).(Shaw & Mckay, 2012در پژوهشی تحت عنوان
بررسی عوامل و اثرات موثر بر حاشیهنشینی ( ،)6409بیشترین آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده از نظر پاسخگویان شامل:
اعتیاد ،توزیع مواد مخدر ،ولگردی ،تکدیگری و اعمال غیر اخالقی است .همچنین خانههای فساد ،پارکها ،قهوهخانهها ،تپهها و
میادین خرید به ترتیب مهمترین مکانهایی هستند که تجمع افراد خالفکار در آنها بیشتر از سایر اماکن است( .شکیبا.)6409 ،
یافتههای تحقیق عزیزی ( )6421نشان داد که متغیرهای فرهنگ بزهکاری ،سرمایه اجتماعی واحساس نا امیدی دارای بیشترین
تاثیر بر سوءمصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هستند .فرهنگ بزهکاری و احساس ناامیدی باعث افزایش سوءمصرف مواد مخدر
و مشروبات الکلی و افزایش سرمایه اجتماعی باعث کاهش آن در میان افراد میشود.

 -3مبانی نظری
آسیبشناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزدهم میالدی ازعلوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که
دانشمندان بین بیماریهای عضوی وانحرافات اجتماعی قائل میشوند .با شکلگیری و رشد جامعهشناسی ،این اصطالح برای مطالعه
و ریشهیابی بینظمیهای اجتماعی به کار گرفته شد .مسأله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه
اندیشمندان بوده است .همزمان با گسترش انقالب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ،محرومیتهای ناشی از عدم امکان
 -6دفتر تسهیلگری و توسعه محلی انجیراب و افسران.
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برآورده شدن خواستهها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد ،عصیان ،تبهکاری ،سرگردانی ،دزدی و انحرافات
جنسی و دیگر آسیبها شده است .مجموعاً در بینش جامعهشناختی در تعیین انحرافات و کجرویها روی چند نکته تأکید بیشتری
میشود؛ یکی اجتماعی بودن این پدیده یعنی انحراف و جرم  ...و دیگری نسبیت آن است .انحرافات نسبی هستند به این دلیل که
تابع زمان و مکاناند؛ زیرا چه بسا در زمانی ممکن است عملی قبیح و نابهنجار تعریف شود در حالیکه در زمان و مکان دیگر همان
عمل اینگونه تعریف نشود یا حتی پسندیده تلقی گردد (فتحی و فدوی.)600 :6406 ،
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق میشود که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی
و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمیگیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو میگردد .به
همین دلیل ،کجروان سعی دارند کجرویهای خود را از دید ناظران قانون ،اخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر
این صورت با پیگرد قانونی ،تکفیر اخالقی ،طرد اجتماعی مواجه میشوند (عبدالهی .)65 :6424 ،هرگاه در یک نظام اجتماعی،
رفتاری بهطو ر مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند که موجب کاهش یا از دست دادن کارایی و عملکرد مثبت فرد،
خانواده یا گروههای اجتماعی شود ،این پدیده به عنوان آسیب اجتماعی شناخته میشود( .کمالی)6420 ،
در ادامه به مفهوم برخی از آسیبهای اجتماعی اشاره میشود:
خشونت عم ل فرد معینی اســت که به جان یا مال یا شــرف دیگران تعرض و حمله مینماید .در هر حال خشونت به رفتاری
اطالق میشود که دربرگیرنده سه مفهوم کلیدی زیر است  :6ناهنجار بودن؛  :0ارادی بودن؛  :4آسیب رساندن (میرجعفری و بیابانی،
 .)46 :6421محسـنی تبریزی در کتاب وندالیسم ،خشونت را اینگونه تعریف میکند :خشــونت و پرخاشگری را از نظر مفهومی
میتوان کنش و عملی در نظر گرفت که از جانب فرد یا افرادی و از روی اراده و آگاهی به منظور آسیبرســانی فیزیکی یا روحی و
روانی به دیگران انجام میپذیرد( .همان .)49،رفتارهای خشــن ،طیف وســیعی از کنشها و واکنشها را شــامل میشــود که از
خشونت کالمی میآغازد و به فجیعترین نوع جرائم خشــونتبار نظیر قتلهای دســتهجمعی میانجامد(همان.)02 ،
آسیب جنسی به هر تمایل و رفتار جنسی غیرطبیعی و انحرافی که به هر شیوهای به سالمت جسمی ،روانی و معنوی و
اجتماعی فرد آسیب برساند و او را از تعالی و رشد انسانی باز دارد آسیب جنسی میگویند (مقدادی و جوادپور .)10 :6401 ،این نوع
آسیب عالوه بر زندگی شخصی فرد ،سالمت جامعهای را که فرد در آن زندگی میکند را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و
ناهنجاریهایی را در آن ایجاد میکند که مانع از رشد و تعالی آن خواهد شد.
تکدیگری فعالیتی سازمانیافته است که فرد با وجود توان کار ،گدایی را به کارکردن ترجیح میدهد (اشرف.)6425 ،
کودکان خیابانی بخشی از گروه بزرگتر «کودکان آسیبپذیر شهری» یا «کودکان در وضعیت دشوار» هستند .با این تفاوت که
آنان دارای تماس کمتری با نهادهای اجتماعی و حمایت معمول مانند خانواده و مدرسه هستند و در جریان رشد شخصیت و
جامعهپذیری خود ،از تاثیرات و حمایتهای این نهادهای اجتماعی ،به نسبت بیشتری محروم میباشند (امیری و همکاران.)6400 ،

یکی از اساسیترین قسمتهای هر مقاله اهداف آن است .در مقاله حاضر نیز اهداف کلی و جزئی عبارتند از:

هدف کلی :شناسایی نظر پاسخگویان در مورد آسیبهای اجتماعی محله انجیراب میباشد.
اهداف جزئی :در این مقاله برخی از اهداف جزئی نیز وجود دارند که عبارتند از:
شناخت نظر پاسخگویان در رابطه با میزان خشونت در محله.
شناخت نظر پاسخگویان در رابطه با فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله.
شناخت نظر پاسخگویان در رابطه با آسیب جنسی در محله.
شناخت نظر پاسخگویان در رابطه با آسیب اجتماعی حوزه کودکان.

 -5روششناسی
 -1-5روش پژوهش
پــژوهش حاضــر بــر اســاس نحــوه گــردآوری دادههــا ،روش تحقیــق توصــیفی اســت کــه پیمــایش بــه عنــوان زیــر مجموعــه آن بــه
حساب میآید .از آنجا که اطالعـات توسـط یـک نمونـه تصـادفی از جامعـه اصـلی بـه دسـت آمـده و نتـایج حاصـله از نمونـه تصـادفی پـس
از تجزیـه و تحلیــل الزم بــه جامعــه اصــلی تعمــیم داده مــیشــوند ،جهــت جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه اســتفاده مــیشــود .از ایــن رو،
پژوهش کنونی از انواع پـژوهشهـای پیمایشـی نیـز محسـوب مـیشـود .از نظـر مسـهله و هـدف پـژوهش در زمـره پـژوهشهـای کـاربردی
قرار میگیرد.

 -2-5ابزار جمعآوری دادهها
اطالعات مورد نیاز پژوهش حاضر نیز از طریق پرسشنامه جمعآوری و استخراج گردیده است.
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 -3-5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر ،شامل کلیه
ساکنین محله انجیراب میباشد که برابر با  0190نفر
میباشد .واحد تحلیل در این تحقیق «فرد» پاسخگو
است و سطح تحلیل نیز «خرد» میباشد.

جدول  :1توزیع جامعه و نمونه آماری
نمونه آماری نهایی
جامعه آماری
محله
انجیراب

091

0190

 -4-5روش نمونهگیری
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .و با دقت احتمالی پنج درصد تعیین گردید که با عنایت به عناصر
فرمول کوکران و بر مبنای محاسبات انجام گرفته و  69درصدی که به آن اضافه گشته ،حجم نمونه  091نفر تعیین شد .در نمونه-
گیری خوشهای چندمرحلهای عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب میشوند ،یعنی انتخاب نمونه از نمونهی دیگر .به همین
منظور پس از تعیین حجم نمونه ،به منظور جمعآوری اطالعات از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای توأم با تصادفی
سیستماتیک استفاده شد.

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

 -5-5روش تجزیه و تحلیل دادهها
در تجزیه و تحلیل آمار توصیفی ،محقق دادههای جمعآوریشده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خالصه و طبقهبندی
میکند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرم افزار  spssاستفاده شده که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی بوده که برای بخش
توصیفی آن از میانگین و  ...و برای بخش تحلیلی آن از آزمونهای  T.testو  Anovaاستفاده شده است .بنابراین در پژوهش
حاضر برای نیل به این مقصود در سطح آمار استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون ،اسپیرمن ،آنالیز واریانس و  ...با استفاده از
نرم افزار آماری  spssبه دست آمده است.

 -6یافتهها
شاخص آسیبهای اجتماعی محله در چهار حوزه مطالعه و جمعبندی میشود:
 میزان خشونت؛ فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ آسیب جنسی؛ -آسیب اجتماعی حوزه کودکان؛

-1-6شاخص خشونت
در ایـن پــژوهش شـاخص خشــونت بــا اسـتفاده از گویــههای زیـر مــورد ســنجش قـرار گرفتهانــد کـه از دیــد کلــی تمـامی ایــن مــوارد
کمتر از حد متوسط میانگین( )9-5بوده است،

-

خودزنی :به خود آسیب رساندن با تیغ ،چاقو و ( ...میانگین )6/01
خودکشی یا اقدام به خودکشی (میانگین )6/60
اذیت و آزار کودکان :رها کردن ،غفلت کردن ،کتک زدن ،فحاشی کردن (میانگین)6/91:
اذیت و آزار زنان :کتک زدن ،ندادن خرجی ،رها کردن ،فحاشی کردن (میانگین)6/90:
اذیت و آزار سالمندان  :رها کردن ،بی توجهی ،کتک زدن (میانگین)9/29:
تخریب اموال عمومی (میانگین )9/22 :
زورگیری ،چاقو کشی و قمه کشی ،ضرب و جرح (میانگین)9/00:
نزاع های دسته جمعی :قومی قبیله ای ،مذهبی ،اوباشگری(میانگین)6/45:
مزاحمت های خیابانی برای زنان و دختران (میانگین)6/09:

زیاد
()01096-41

خیلی زیاد
()41096-05

فراوانی

010

19

06

41

5

درصد معتبر
میانگین ()9-05

15/9

60/2

69/6

2/0

6/0

شاخص
خشونت

01

جدول  :2شاخص خشونت
متوسط
کم
خیلی کم
()62096-01
()0096-62
()9-0

0/24

شاخص خشونت از مجموع  0گویه ساخته شده و میتوان گفت که از نظر پاسخگویان میزان خشونت در این محله به طور
میانگین در سطح پایین قرار دارد .با عنایت به این نکته که میانگین شاخص خشونت ( )0/2از  05به دست آمده و از میانگین فرضی
کمتر است ،میتوان اینچنین نتیجهگیری نمود که میزان خشونت در محله انجیراب در سطح پایینی قرار دارد .اما با توجه به
مشاهدات میدانی و اظهار نظر برخی افراد اثرگذار محلی که درون و یا خارج از محله سکونت دارند ،مواردی همچون خودکشی یا
اقدام به خودکشی ،نزاعهای دستهجمعی قومی و قبیلهای ،اذیت و آزار کودکان و زنان و مزاحمتهای خیابانی برای دختران و زنان
در مواردی به وضوح دیده میشود .از جمله بارزترین تبعات وجود این ناهنجاریهای اجتماعی در محله ،بینظمی و احساس ناامنی
است .در این رابطه ،اقدامات بازدارنده مؤثر جهت کنترل و پیشگیری خشونت در جامعه محلی ،آموختن شیوهها و روشهای کنترل
خشم ،بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال و  ...میباشد .مهمترین مسهلهها و چالشها در مورد وضع خشونت محله عبارتند از:
 -6افزایش چشمگیر آمار جرایم عمد و غیرعمد؛
 -0بینظمی و احساس ناامنی؛
 -4اخالل در آرامش و ظهور بیماریهای روانی.

 -2-6شاخص فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی

جدول  :3شاخص فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی
زیاد
متوسط
کم
خیلیکم
شاخص
()62096-00
()60096-62( )1096-60
()9-1
644
16
00
609
فراوانی
فعالیتهای مرتبط با
40/2
65/9
1/6
40/5
درصد معتبر
مواد مخدر و مشروبات
الکلی
60/04
میانگین ()9 - 49

خیلیزیاد
()00096-49
04
69/1
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مواد مخدر و مشروبات الکلی و فعالیتهای مرتبط با آنها از دیگر آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه امروزی است که با
درگیر کردن افراد مختلف سالمت روانی ،جسمانی ،اجتماعی و  ...مردم را به خطر انداخته و عالوه بر این باعث بوجود آمدن برخی
از دیگر مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...شده است که به تبع آن مانع رشد و توسعه جامعه نیز میشود .در این پژوهش
شاخص فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی با استفاده از گویههای زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند که از دید کلی در
حد متوسط میانگین( )9-5بوده است.
 تولید مواد مخدر و روان گردان؛ (میانگین)0/6 : توزیع (فروش) مواد مخدر و روان گردان؛ ( میانگین)0/52 : مصرف مواد مخدر و روان گردان؛ (میانگین)0/11 : تولید مشروبات الکلی؛ (میانگین)0/06 : توزیع (فروش) مشروبات الکلی؛ (میانگین)0/56 : -مصرف مشروبات الکلی؛ (میانگین)0/61 :

میانگین کلی برای شاخص موادمخدر و مشروبات الکلی  )9-49(60/6است که در سطح متوسط قرار دارد ،توجه به این نکته از
چند جهت حائز اهمیت است؛ لذا با توجه به مشاهدات محقق و با استناد به اظهارات افراد اثرگذار محلی و همچنین اولویتبندی سه
مشکل اول خود از نگاه پاسخگویان میتوان اذعان نمود که ترتیب و اولویتبندی به دست آمده در خصوص انواع فعالیتهای
مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی درست و مطابق با واقعیت میباشد ،اما شدت؛ رشد و شیوع آن ،بیش از آن چیزی است که
پاسخگویان بدان اظهار نمودهاند .همهی اشکال ناهنجاریهای اجتماعی از جمله سرقت ،قتل ،قاچاق ،خودکشی ،اعتیاد ،فحشا و ...
معلول ناسازگاریهای اجتماعی هستند که بر روابط فرد و جامعه حاکم بوده و در مناطق کمبرخودار نمود بیشتری مییابند.
مهمترین مسهلهها و چالشها در مورد وضعیت فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی محله عبارتند از:

 -6شکلگیری و شیوع سایر ناهنجاریها و جرایم در سطح محله؛
 -0احساس ناامنی و سطح پایین امنیت در محله
 -4افزایش خشونت و درگیری

 -3-6شاخص آسیب جنسی
ایــن نــوع آســیب عــالوه بــر زنــدگی شخصــی فــرد ،ســالمت جامعــهای را کــه فــرد در آن زنــدگی میکنــد را نیــز تحــت تــأثیر قــرار
میدهد .در این پژوهش آسیب جنسی بـا اسـتفاده از سـه گویـه زیـر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه شـده اسـت کـه از دیـد کلـی در سـطح خیلـی
کم( )9-5بوده است.

08

-

خانه ها و مراکز فساد (میانگین)9/12 :
روسپی گری (میانگین)/09 :

شاخص
فراوانی
درصد معتبر
میانگین ()9-69

آسیب جنسی

جدول  :4شاخص آسیب جنسی
کم
خیلی کم
()0096-0
()9-0
51
405
60/6
29/9

متوسط
()0096-1
61
000
6/62

زیاد
()1096-2
6
6/5

خیلی زیاد
()2096-69
6
9/0

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

بر اساس مقادیر میانگین به دست آمده از دو مؤلفه شاخص آسیب جنسی ،همچنانکه در جدول  ،0مالحظه میشود میانگین
این شاخص برابر با  )9-69(6/62است که در سطح خیلی کم قرار داشته و از چندان اهمیتی برای پاسخگویان در حوزه آسیبهای
اجتماعی برخوردار نیست .با توجه به نتایج مطروحه و مشاهدات میدانی محقق و اظهارات افراد اثرگذاری که درون و خارج از محله
زندگی میکنند ،میتوان اینچنین نتیجهگیری نمود که وجود آسیب جنسی در محله انجیراب هر چند در سطوح پایین و در موارد
معدودی قابل مشاهده است ،لذا فرآیند روبهرشدی به خود گرفته است که نبود امنیت و کمبود گشتزنی نیروی انتظامی بر این
موضوع تاثیرگذار بوده است.

 -4-6شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان
کودکان آسیب دیده طیـف وسـیعی از کودکـان را در بـر میگیـرد کـه زیـر  62سـال سـن دارنـد و عـالوه بـر اینکـه بـه نیازهـای آنهـا
تـوجهی نمیشــود بــه گونــهای نیــز مــورد آســیب جســمی ،روانــی ،سوءاسـتفاده جنســی یــا بهــرهکشــی و بزهکــاری قــرار گرفتهانــد .کودکــان
مذکور گـاه ممکـن اسـت در درون خـانواده و یـا در جامعـه مـورد ایـن نـوع آسـیبها قـرار گیرنـد .وجـود ایـن دسـته از کودکـان در خـانواده،
محله یا جامعه و عدم رسیدگی به وضـعیت آنـان و بهبـود آن عـالوه بـر اینکـه آینـده آنـان را تهدیـد میکنـد بلکـه حضـور آنـان در محلـه و
جامعه و عدم بهبود وضـعیت آنـان خـود میتوانـد باعـث بوجـود آمـدن برخـی از آسـیبهای فرهنگـی ،اجتمـاعی و  ......بـرای محـل زنـدگی
آنان باشد .در این پژوهش آسـیب اجتمـاعی حـوزه کودکـان را بـا اسـتفاده از گویـههای زیـر مـورد بررسـی قـرار دادهایـم کـه از دیـد کلـی در
سطح خیلی کم( )9-5بوده است.

-

ممانعت از تحصیل کودکان (میانگین)9/21 :
کودکان کار (میانگین)9/25 :
بزهکاری کودکان خرید و فروش مواد مخدر ،سرقت (میانگین)9/10 :
توزیع مواد توسط کودکان زیر  62سال (میانگین)9/19 :
مصرف مواد توسط کودکان زیر  62سال (میانگین)9/12:
تکدی گری کودکان زیر  62سال (میانگین)9/50 :
سوء استفاده جنسی از کودکان (میانگین)9/56 :
جدول  :5شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان
شاخص

شاخص آسیب اجتماعی
حوزه کودکان

فراوانی
درصد معتبر
میانگین ()9-45

خیلی کم
()9-1

کم
()1096-60

متوسط
()60096-06

285
19/0

83
09/0

28
1/0

زیاد
(-02
)06096
9
0/4

خیلی زیاد
(-45
)02096
1
9/0

5/94

میانگین بدست آمده برای شاخص آسـیب اجتمـاعی حـوزه کودکـان برابـر بـا  0/0مـیباشـد؛ بنـابراین میتـوان گفـت کـه بـا توجـه بـه
نظــر پاســخگویان میــانگین شــاخص آســیب اجتمــاعی حــوزه کودکــان در ایــن محلــه بــه طــور میــانگین در ســطح پــایین قــرار دارد .امــا بــا
توجه به مشـاهدات محقـق و اظهـارات افـراد اثرگـذار درون و خـارج از محلـه انجیـراب ،در مجمـوع مـیتـوان ایـنچنـین نتیجـهگیـری نمـود
کــه بــه مراتــب میــانگین آســیب جنســی حــوزه کودکــان ،خصوصـاً در زمینــه ممانعــت از تحصــیل ،کودکــان کــار و تکــدیگــری بــیش از آن
چیزی است که پاسخگویان به آن اشاره نمودهاند.
مهمترین مسهلهها و چالشها در مورد وضع آسیب اجتماعی حوزه کودکان محله عبارتند از:
 -6آسیب جنسی کودکان؛

04

 -0ممانعت از تحصیل کودکان؛
 -4کودکان کار و تکدیگر.

 -5-6شاخص آسیب اجتماعی
آسیب اجتماعی از مجموع گویههای مربوط به خشونت ،فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی ،آسیب جنسی و
آسیب اجتماعی حوزه کودکان ساخته شده است.
شاخص
آسیب اجتماعی

فراوانی
درصد معتبر
میانگین ()9-609

جدول  :6شاخص آسیب اجتماعی
متوسط
کم
خیلیکم
()02096-10
()00096-02
()9-00
601
609
62
65/0
46/4
01/2
49/02

نمودار شماره :1شاخص آسیب اجتماعی محله
انجیراب

مهمترین مسهلهها و چالشها در مورد وضع آسیب اجتماعی محله عبارتند از:
 -6فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی؛
 -0خشونت.
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میــانگین بهدســتآمده بــرای شــاخص آســیب اجتمــاعی برابــر بــا
 49/02بـوده کـه در سـطح کـم قـرار میگیـرد .میـانگین بدسـت آمـده در
محلــه انجیــراب بــرای شــاخص موادمخــدر و مشــروبات الکلــی برابــر بــا
 60/04میباشــد کــه از نظــر پاســخگویان میــزان خشــونت در ایــن محلــه
در ســطح متوســط قــرار دارد .میــانگین شــاخص خشــونت برابــر بــا 0/24
میباشــد ،کــه در ســطح کــم قــرار دارد؛ شــاخص آســیب جنســی برابــر بــا
 6/62میباشـد ،کــه در ســطح کــم قــرار دارد؛ و در نهایــت شــاخص آســیب
اجتماعی حـوزه کودکـان برابـر بـا  5/94مـیباشـد کـه در سـطح کـم قـرار
دارد .بنــابراین در یــک جمعبنــدی کلــی بجــز شــاخخ مــواد مخــدر و
مشروبات الکلی که بـه سـطح متوسـط نزدیـک اسـت ،سـایر شـاخصها در
سطح پایینی قرار دارد.

زیاد
()10096-01
01
1/1

خیلی زیاد
()01096-609
9
9

-6-6رابطه بین متغیرهای زمینهای با آسیب اجتماعی و ابعاد آن
در این پژوهش متغیرهای زمینهای شامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،وضعیت فعالیت ،تعلقخاطر ،وضعیت مالکیت
واحد مسکونی ،قومیت ،هزینه ماهیانه خانوار ،درآمد ماهیانه خانوار و مدت اقامت میباشد .شاخص آسیب اجتماعی نیز دارای چهار
زیر مجموعه (خشونت ،فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی ،آسیب جنسی و آسیب اجتماعی حوزه کودکان) است که
هر کدام از زیرمجموعههای آن با استفاده از گویههایی سنجیده شدهاند و ما برای ساختن شاخص آسیب اجتماعی از تمامی
گویههای آنها استفاده کردهایم .در این بخش از گزارش از بین متغیرهای زمینهای دو متغیر جنس و سن انتخاب شده و به بررسی
تفاوت میانگین آسیب اجتماعی و هر یک از ابعاد آن (خشونت ،فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی ،آسیب جنسی و
آسیب اجتماعی حوزه کودکان) بر حسب گروههای جنسی و سنی پرداخته شده است.

 -1-6-6تفاوت میانگین شاخص خشونت در محله انجیراب از دیدگاه زنان و مردان
جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص خشونت از نظر زنان و مردان از آزمون  t.testاستفاده شده است .جهت بررسی معنادار
بودن و یا نبودن تفاوت میانگین شاخص خشونت از نظر دو گروه مردان و زنان میتوان گفت از آنجا که سطح معنیداری مربوط به
آزمون لون بزرگتر از 9/95بوده ،لذا از مقدار  tو سطح معنیداری مربوط به شرط برابری واریانسها استفاده شده است و میتوان
گفت که بین نظر زنان و مردان در رابطه با میانگین شاخص خشونت تفاوت آماری معناداری وجود ندارد .الزم به ذکر است که
مقدار آماره  tنیز برابر با  6/01میباشد .میتوان اینچنین نتیجهگیری نمود که از نگاه هر دو گروه مردان و زنان ،میزان خشونت در
محله انجیراب متفاوت و معنادار نمیباشد .این امر بدان معناست که هر دو گروه مردان و زنان ،نسبت به وجود و میزان خشونت در
محله ،نظرات مشابه و یا حداقل ،نزدیک به هم داشتهاند،که این همسانی بهویژه در نظرات زنان میتواند به دلیل ترس از اظهارنظر
درباره این مسائل و تابو دانستن این مسائل در این محله باشد،چرا که ساختار خانوادگی پدرساالر و ارزشهای مردمحور اجازه
چندانی به زنان جهت بیان این موارد را نمیدهد.
07

جدول  :7بررسی تفاوت میانگین شاخص خشونت از دیدگاه زنان و مردان
متغیر
خشونت

جنس

تعداد

میانگین

زن

090

69/09

مرد

090

0/62

آماره t
6/01

sig
9/06

 -2-6-6تفاوت میانگین شاخص خشونت در محله انجیراب از دیدگاه گروههای سنی مختلف

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص خشونت در بین گروههای سنی مختلف از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده
است .میانگین شاخص خشونت از نظر افراد در گروههای سنی مختلف با یکدیگر متفاوت بوده ولی با توجه به اینکه سطح
معنیداری بدست آمده برای آزمون مذکور (بزرگتر) از 9/95است میتوان گفت که تفاوت میانگین شاخص خشونت در بین
گروههای سنی مختلف به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد و ممکن است تفاوت مشاهده شده ناشی از شانس و تصادف باشد.
از مقایسه مقادیر میانگین شاخص خشونت در هر یک از گروههای ششگانه سنی با مقدار آماره آزمون ( )6/04و سطح معنی-
داری ()9/00میتوان اینچنین نتیجهگیری نمود که تفاوت معناداری از نظر میزان خشونت در محله انجیراب ،از نظر پاسخگویان در
گروههای سنی مختلف وجود ندارد؛ چرا که این افراد از خدمات شهری بهرهی کمتری برده و کمتر در محور برنامههای حمایتی
دولت قرار دارند؛ فقر ،مسکن مناسب ،مسائل بهداشتی ،عرضه خدمات درمانی در زمرهی مسائل پر اهمیت برای این گروههای سنی
است.
جدول  : 8بررسی تفاوت میانگین شاخص خشونت از دیدگاه گروههای سنی مختلف
میانگین
مقدار آماره
انحراف استاندارد
گروههای سنی
متغیر
خشونت
F
69/09
0/29
 65-00سال
66/95
69/41
 05-40سال
66/00
0/09
 45-00سال
6/04
خشونت
69/49
69/21
 05-50سال
5/40
5/09
 55 -10سال
0/09
0/12
 15سال و باالتر

sig

9/00

 -3-6-6تفاوت میانگین شاخص فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله
انجیراب از دیدگاه زنان و مردان
جهت بررسی معنادار بودن و یا نبودن تفاوت میانگین میتوان گفت از آنجا که سطح معنیداری مربوط به آزمون لون بزرگتر
از 9/95بوده لذا از مقدار  tو سطح معنیداری مربوط به شرط برابری واریانسها استفاده شده است .در شرط برابری واریانسها نیز
از آنجا که سطح معنیداری بدست آمده بیشتر از  9095است لذا میتوان گفت که بین نظر زنان و مردان در رابطه با میانگین
شاخص فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی تفاوت آماری معناداری وجود ندارد الزم به ذکر است که مقدار آماره t
نیز برابر با  9/54میباشد.
از نگاه هر دو گروه مردان و زنان ،میزان فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله انجیراب متفاوت و معنادار
نمی باشد .این امر بدان معناست که هر دو گروه مردان و زنان ،نسبت به وجود و میزان فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات
الکلی در محله ،نظرات مشابه و یا حداقل ،نزدیک به هم داشتهاند .در محله انجیراب به دلیل نوع نگاه منفی به اینگونه مسائل هم
از جانب مردان و هم زنان ،میزان پایینی از اینگونه فعالیتها وجود دارد ،هر چند که نمیتوان منکر وجود اینگونه آسیبها در محله
شد ،از طرف دیگر ،به دلیل نسبتهای فامیلی متوالی با یکدیگر ،اکثریت پاسخگویان نسبت به ابراز دقیق نظرات خود در باب این
موضوعات ،دچار شک و تردید میشوند.
جدول  :9بررسی تفاوت میانگین شاخص فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی از نظر زنان و مردان
میانگین فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و
تعداد
جنس
متغیر
آماره t
sig
مشروبات الکلی
60/02
090
زن
فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و
9/50
9/54
مشروبات الکلی
64/02
090
مرد

00

 -4-6-6تفاوت میانگین شاخص فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله
انجیراب از دیدگاه افراد در گروههای سنی مختلف
جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین گروههای سنی مختلف از
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که با توجه به یافتههای پژوهش میانگین شاخص از نظر افراد در گروههای
سنی مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و در جدول زیر قابل مشاهده است؛ با اینوجود ،این میزان در بین گروه سنی 65-00
ساله 05-50،ساله و 15ساله و باالتر ،باالتر از سایر گروههای سنی است ولی با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده برای
آزمون مذکور (بزرگتر) از 9/95است میتوان گفت که تفاوت میانگین شاخص خشونت در بین گروههای سنی مختلف به لحاظ
آماری معنیدار نمیباشد و تفاوت مشاهده شده ممکن است ناشی از شانس و تصادف باشد .اختالف نسلی و اختالف سلیقهها
عاملی تاثیرگذار در شکلگیری دیدگاه افراد در باب مسائل مختلف است.
جدول  :11بررسی تفاوت میانگین شاخص فعالیت های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی از دیدگاه افراد در

فعالیت های مرتبط
با مواد مخدر و
مشروبات الکلی

 65-00سال
 05-40سال
 45-00سال
 05-50سال
 55 -10سال
 15سال و باالتر

انحراف
استاندارد
0/66
69/06
0/01
69/90
2/10
0/50

مقدار آماره
F

6/25

sig

9/90

 -5-6-6تفاوت میانگین شاخص آسیب جنسی در محله انجیراب از دیدگاه زنان و مردان
جهت بررسی معنادار بودن و یا نبودن تفاوت میانگین شاخص آسیب جنسی از نظر دو گروه مردان و زنان میتوان گفت از آنجا
که سطح معنیداری مربوط به آزمون لون بزرگتر از 9/95بوده لذا از مقدار  tو سطح معنیداری مربوط به شرط برابری واریانسها
استفاده شده است .در شرط برابری واریانسها نیز از آنجا که سطح معنیداری بدست آمده بیشتر از  9095است لذا میتوان گفت که
بین نظر زنان و مردان در رابطه با میانگین شاخص آسیب جنسی تفاوت آماری معناداری وجود ندارد الزم به ذکر است که مقدار
آماره  tنیز برابر با  9/12میباشد.
از نگاه هر دو گروه مردان و زنان ،میزان آسیب جنسی در محله انجیراب متفاوت و معنادار نمیباشد .این امر بدان معناست که
هر دو گروه مردان و زنان ،نسبت به وجود و میزان آسیب جنسی در محله ،نظرات مشابه و یا حداقل ،نزدیک به هم داشتهاند.

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

متغیر

گروههای سنی

گروههای سنی مختلف
میانگین فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر
و مشروبات الکلی
60/00
64/90
66/52
65/00
66/15
60/04

جدول  :11بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب جنسی در محله انجیراب از دیدگاه زنان و مردان
متغیر
آسیب جنسی

جنس
مرد
زن

تعداد
090
090

میانگین آسیب جنسی
6/66
6/00

آماره t

sig

9/12

9/04

-6-6-6تفــاوت می ـانگین شــاخص آســیب جنســی در محلــه انجیــراب از دی ـدگاه گروههــای
سنی مختلف
جهــت بررســی تفــاوت میــانگین شــاخص آســیب جنســی در بــین گروههــای ســنی مختلــف از آزمــون تحلیــل واریــانس یــک طرفــه
استفاده شده است .با توجه بـه یافتـههـای پـژوهش ،میـانگین شـاخص آسـیب جنسـی از نظـر افـراد در گروههـای سـنی مختلـف بـا یکـدیگر
متفاوت اسـت و در جـدول زیـر قابـل مشـاهده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـیداری بدسـت آمـده بـرای آزمـون مـذکور (بزرگتـر) از
 9/95اســت میتــوان گفــت کــه تفــاوت میــانگین شــاخص آســیب جنســی در بــین گروههــای ســنی مختلــف بــه لحــاظ آمــاری معنــیدار
نمیباشد و تفاوت مشاهده شده ناشی از شانس و تصادف میباشد.
یکی از دالیل معنادار نشدن تفاوت میانگین ،بـه تـابو بـودن ایـن مسـائل و نـوع انگـارههـای سـنتی نسـبت بـه ایـن مسـائل در محلـه
چه در بین زنان و مردان و چه گـروههـای سـنی مـرتبط مـیباشـد .مـردان و زنـان بـه شـدت بـه انگـارههـایی سـنتی و مـذهبی باورداشـته و
نوع نگاه این افراد به این مسائل مشابه میباشد.

05

جدول  : 12بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب جنسی از دیدگاه افراد در گروههای سنی مختلف
گروههای سنی
متغیر
میانگین آسیب جنسی انحراف استاندارد مقدار آماره sig F
6/21
6/01
 65-00سال
6/06
6/41
 05-40سال
6/54
6/90
 45-00سال
آسیب
9/54
9/20
جنسی
6/01
6/49
 05-50سال
6/00
9/10
 55 -10سال
6/51
6/91
 15سال و باالتر

 -7-6-6تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان در محله انجیراب از دیدگاه زنان
و مردان

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

همانطور که در جدول  64مشخص است ،میانگین بدست آمده برای زنان برابر با  5/90و برای مردان برابر با  0/02میباشد،
حال جهت بررسی معنادار بودن و یا نبودن تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان از نظر دو گروه مردان و زنان
میتوان گفت از آنجا که سطح معنیداری مربوط به آزمون لون بزرگتر از 9/95بوده لذا از مقدار  tو سطح معنیداری مربوط به شرط
برابری واریانسها استفاده شده است .در شرط برابری واریانسها نیز از آنجا که سطح معنیداری بدست آمده بیشتر از 9/95است،
لذا میتوان گفت که بین نظر زنان و مردان در رابطه با میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان تفاوت آماری معناداری وجود
ندارد.
از نگاه هر دو گروه مردان و زنان ،میزان آسیب اجتماعی حوزه کودکان در محله انجیراب متفاوت و معنادار نمیباشد .این امر
بدان معناست که هر دو گروه مردان و زنان ،نسبت به وجود و میزان آسیب اجتماعی حوزه کودکان در محله ،نظرات مشابه و یا
حداقل ،نزدیک به هم داشتهاند .مشاهدات میدانی محقق و اظهار نظر برخی افراد اثرگذار محلی ،مواردی همچون ممانعت از
تحصیل کودکان ،کودکان کار و تکدیگری کودکان را به وضوح تایید میکند.
جدول  :13بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان از دیدگاه زنان و مردان
تعداد
جنس
متغیر
میانگین آسیب اجتماعی حوزه کودکان آماره t
sig
0/02
090
مرد
آسیب اجتماعی حوزه
9/21
9/62
کودکان
5/90
090
زن

 -8-6-6تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان در محله انجیراب از دیدگاه افراد
با گروههای سنی مختلف
جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان در بین گروههای سنی مختلف از آزمون تحلیل واریانس
یک طرفه استفاده شده است که با توجه به یافتههای پژوهش میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان از نظر افراد در
گروههای سنی مختلف با یکدیگر متفاوت است ولی با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده برای آزمون مذکور بزرگتر
از 9/95است ،میتوان گفت که تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان در بین گروههای سنی مختلف به لحاظ
آماری معنیدار نمیباشد.
جدول  :14بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان از دیدگاه افراد در گروههای سنی مختلف
متغیر

آسیب اجتماعی
حوزه
کودکان

گروههای سنی

میانگین آسیب اجتماعی حوزه کودکان

انحراف استاندارد

 65-00سال

5/16

1/61

 05-40سال

1/60

1/02

 45-00سال

4/00

4/10

 05-50سال

5/10

1/09

 55 -10سال

0/92

5/01

 15سال و باالتر

0/00

0/04

مقدار آماره F

6/06

sig

9/00

با مقایسه مقادیر میانگین هر یک از گروههای ششگانه سنی ،مقدار آماره آزمون ( )6/06و سطح معناداری ( ،)9/00میتوان
اینچنین نتیجهگیری نمود که تفاوت معناداری از نظر میزان آسیب اجتماعی حوزه کودکان در محله انجیراب ،از نظر پاسخگویان در
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گروههای سنی مختلف وجود ندارد .در محالت کمبرخوردار مانند انجیراب انجیرآب ،مسائل مربوط به حوزه کودکان از درجه سوم و
چهارم اهمیت برخوردار است ،چرا که فقر ،مسکن ،اعتیاد هستند که عمده دغدغه ذهنی و توجه والدین و گروههای سنی را به خود
جلب کرده و موجب توجه کمتر به کودکان و آسیبهای آنان میشود.

 -9-6-6تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی در محله انجیراب از دیدگاه زنان و مردان
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 -11-6-6تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی در محله انجیراب از دیدگاه گروههای سنی
مختلف
جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی در بین گروههای سنی مختلف از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
استفاده شده است که با توجه به یافتههای پژوهش میانگین شاخص آسیب اجتماعی از نظر افراد در گروههای سنی مختلف با
یکدیگر متفاوت است ،ولی با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده برای آزمون مذکور (بزرگتر) از 9/95است،میتوان گفت
که تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی در بین گروههای سنی مختلف به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یکی از دالیل چنین
نتیجهگیری به فرسایش سرمایه اجتماعی و وجود انواع آسیبهای اجتماعی برمیگردد که در این محالت حاشیه نشین مستلزم
توجه مسهولین مربوطه بوده ولی عدم توجه کافی به نحوی سبب انباشت این مسائل اجتماعی شده و باعث شده تا مردم این محله
که ترکیبی از چند قومیت هستند ،به نوعی عادیسازی و همزیستی با این معضالت و بحرانها روی آورده و تفاوتی معنیدار در
بین افراد گروههای سنی مختلف،مشاهده نشود ،از طرف دیگر ،وجود دغدغههای مختلف ذهنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانی نیز
سبب شده تا افراد به نوعی واپسگرایی از مسهولیتهای اجتماعی روی آورده و اهمیت یا عدم اهمیت چنین آسیبهایی در سطح
محله و اجتماع برای افراد مختلف یکسان شود.

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

همانطور که در جدول  65مشخص است میانگین بدست آمده برای شاخص خشونت با توجه به نظر زنان برابر با  46/41و با
توجه به نظر مردان برابر با  00/09میباشد .حال جهت بررسی معنادار بودن و یا نبودن تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی از
نظر دو گروه مردان و زنان میتوان گفت از آنجا که سطح معنیداری مربوط به آزمون لون بزرگتر از  9095بوده لذا از مقدار  tو
سطح معنیداری مربوط به شرط برابری واریانسها استفاده شده است .در شرط برابری واریانسها نیز از آنجا که سطح معنیداری
بدست آمده بیشتر از  9/95است لذا میتوان گفت که بین نظر زنان و مردان در رابطه با میانگین شاخص آسیب اجتماعی تفاوت
آماری معناداری وجود ندارد .الزم به ذکر است که مقدار آماره  tنیز برابر با  9/00میباشد .نابسامانیهای اجتماعی -اقتصادی چون:
فقر ،تورم ،گرانی ،بیکاری ،فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت در چنین محالت کمبرخوردار میشوند،
زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیب اجتماعی فراهم کرده و به دلیل تاثیر یکسانی که بر مردان و زنان گذاشته(به دلیل
وابستگی شدید زنان به مردان) باعث شده تا در هر دو گروه مردان و زنان ،نسبت به وجود و میزان انواع آسیب اجتماعی در محله،
نظرات مشابه و یا حداقل ،نزدیک به هم داشته باشند.

جدول  :16بررسی تفاوت میانگین شاخص آسیب اجتماعی از دیدگاه افراد در گروههای سنی مختلف
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-7جمعبندی ،تبیین مسئلهها و داراییهای مرتبط با حوزه آسیبهای اجتماعی

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

محله انجیراب گرگان جمعیتی در حدود پنج هزار نفر داشته و نزدیک به  6599نفر از اتباع افغان را که فاقد هرگونه مدارک
هویتی هستند  ،پذیرا میباشد .سطح برخورداری از امکانات و برنامهریزی های اجتماعی و فرهنگی در این محله در سطح ابتدایی
بوده و فاقد هرگونه سرانه فرهنگی و ورزشی است .چهار مورد از شاخصههای آسیب اجتماعی در این تحقیق مورد بررسی قرار
گرفت که در زمینه آسیب مواد مخدر و مشروبات الکلی در حد متوسط قرار داشت .در زمینه آسیب خشونت هر چند در سطح کم
گزارش ش د ،ولی مشاهدات گویای آثار پررنگ آن در سطح محله است ،خودکشی ،تخریب اموال عمومی ،زورگیری به راحتی
مشاهده می گردد .آسیب جنسی و فراگیر شدن آن در این محله در سطح خیلی کم برآورد شده است .در خصوص آسیب اجتماعی
حوزه کودکان ،کلیه موارد در سطح کم برآورد شده است که تا حد زیادی با واقعیات در سطح محله سنخیت داشته ولی تعداد
کودکان کار ،به دلیل نبود مدرسه ابتدایی و زیرساختهای آموزشی و فرستادن کودکان به مشاغل یدی جهت کسب درآمد ،تبدیل
به نوعی هنجار و ارزش شده است که در صورت عدم پیگیری نهادهای مسهول ،شاهد شکلگیری موج مخربی از آسیبهای
اجتماعی مورد ذکر ،در آیندهای نه چندان دور خواهیم بود .بر اساس مطالب فوق و مشاهدات صورت گرفته توسط محقق طی دو
سال حضور در محله و گفتوگوهای متعدد با مردم و معتمدان که گاهی تبدیل به مصاحبههایی عمیق و ساختارنیافته شده است،
میتوان مسهلههای کلیدی و داراییهای قابل استفاده برای بهبود وضعیت حوزه آسیب اجتماعی در محله را به شرح زیر دانست:
گِرهها که شامل  :اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی (جوانان ،سرپرستان خانوار) ،حضور و فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر
و مشروبات الکلی در محله ،نزاعهای بین قومی ،کودکان کار و تکدیگر ،بزهکاری کودکان و نوجوانان ،اذیت و آزار کودکان و
همسر ،خودکشی (باال بودن نرخ خودکشی جوانان) ،ازدواج دختران در سنین پایین و ممانعت از تحصیل کودکان  ،اعتیاد والد یا
والدین که یکی از مهمترین دالیل خشونت خانگی علیه همسر و فرزند است ،اعتیاد ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی در میان
ساکنان ،فروش مواد مخدر برای تأمین هزینههای زندگی ،کودکان کار و تکدیگر و شروع بسیاری از بزهکاریها و جرایم ،ازدواج
(به بیان صحیحتر ،فروش دختران) در سنین پایین به دلیل اعتیاد والد یا والدین ،وجود نزاعهای دستهجمعی و اغلب بین قومی ناشی
از فروش و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی است .داراییهای قابل استفاده جهت بهبود این وضعیت و کاهش آسیبهای محله
شامل :افراد ( افراد اثرگذار محلی ،افراد عالقمند و دغدغهمند محلی (هیهت امنا ،اعضای بسیج ،شورایار ) ،نهادها (بهزیستی ،آموزش
و پرورش ،اساتید دانشگاه ،نیروی انتظامی) ،انجمنها(پایگاه بسیج)  ،برپایی و برگزاری فعالیتها و برنامههای مشترک فرهنگی با
نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و ایجاد تمایل برای ساکنین برای شرکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با
موضوع است.
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