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 11/1/31: تاریخ پذیرش                 16/3/39: تاریخ دریافت

 

 نشین  های شهری مناطق حاشیه نقش محرومیت نسبی در افزایش خشونت

 شهر کرمانشاه: مورد مطالعه

 

 1عبدالعلی لهسائی زاده
 

 چکيده

شناسی بحث  يكی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در جامعه: هدف

امل روانشناختی، عواملی از جمله عو. ست های شهری بويژه در حاشیه شهرها میزان خشونت

از میان فاكتورهای . ها نقش دارند گونه خشونت اجتماعی ـ بیولوژيكی و محیطی در ايجاد اين

هدف . اجتماعی و روانشناختی محرومیت نسبی از جمله متغیرهايی است كه اهمیت فراوانی دارد

ین شهر نش حاشیه مناطق شهری های خشونت افزايش در نسبی محرومیت اصلی اين مطالعه، نقش

چارچوب نظری تحقیق برگرفته از رهیافت تفسیری اجتماعی با تاكید خاص بر . كرمانشاه است

اين پژوهش با استفاده از روش پیمايش و از طريق ابزار پرسشنامه  :روش تحقيق .نظريه گار است

در ( یتاجعفرآباد، شاطرآباد، دولت آباد و آناه)چهار منطقه جامعه آماری مورد مطالعه  .انجام شد

و  خوشه ایبه شیوه تصادفی  و نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه 200 تعداد. است كرمانشاهشهر 

از اعتبار سازه برای روايی و آلفای كرونباخ  .از جدول لین برای مطالعه انتخاب شدند با استفاده

ها برای  سه میانگینهای آماری ضريب همبستگی پیرسون و مقاي برای پايايی ابزار تحقیق و از روش

مدل تجربی اين پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل . آزمون فرضیات استفاده شد

های شهری در بعد  محرومیت فردی با خشونت: ها و نتيجه گيري يافته .مسیر تبیین گرديده است

از طرفی . ستا( =33/0r)توزی برابر و در بعد كینه( =65/0r)، در بعد تهاجم(=56/0r)خشم
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و در بعد ( =66/0r)، در بعد تهاجم(=21/0r)های شهری در بعد خشم محرومیت گروهی با خشونت

دهد هراندازه افراد ساكن  آمده از اين مطالعه نشان می دست نتايج به. است( =22/0r)كینه توزی برابر

تصادی بیشتری نشین احساس كنند با ديگر همنوعان خود فاصله اجتماعی و اق در مناطق حاشیه

ای  دارند، احساس نارضايتی در میان آنها بیشتر شده و برای جبران اين وضعیت به هر ابزار و وسیله

 .ها خشونت در مناطق حاشیه شهر است دست خواهند زد كه يكی از راه

 .محرومیت نسبی، خشونت شهری، شهروندان، ناهنجاری: هاي كليدي واژه

 

 مقدمه

علوم اجتمـاعی را بـه خـود     محققانكه ذهن بسیاری از  تماعیاجكی از مسائل امروزه ي

. اسـت از جمله افزايش جرم و بزهكاری  نشینی و پیامدهای آن مشغول نموده، مسأله حاشیه

هـا در بافـت شـهری، باعـث     گسیخته جمعیت شهری با ايجاد و افزايش نـابرابری  رشد لگام

نشـینان،   حاشـیه  .نشینی شده استنشینی و زاغهگسترش حاشیه و سكونت در حاشیه شهرها

 كننـد و جـ ب نظـام اقتصـادی    كسانی هستند كه در محدوده اقتصادی شـهر زنـدگی مـی   

-و از خدمات شهری استفاده كمتـری مـی  ( 5: 1320زاهد زاهدانی، )انداجتماعی شهر نشده

( فرهنـ  فقـر  )در نـوعی  1دست و غالبا مهاجر كه بـه تعبیـر لـويی    های تهیخانواده. كنند

كنند، به طور كامل ج ب شیوه جديد زندگی شـهری نشـده و در حاشـیه آن بـه     ندگی میز

های حمـايتی دولـت قـرار    كمتر در محور برنامه و( 151؛1326بیات،) دهندزندگی ادامه می

ويرانـی، مسـكن نامناسـب، تـراكم زيـاد جمعیـت در        فقـر،  ،بخـش از شـهر   در اين. دارند

ل بهداشـتی،  ئمسـا  ،مات درمانی، فقدان آسايش الزمواحدهای مسكونی، نارسايی عرضه خد

، می شود به وفور يافت ،های شهری و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیلكمبود فضا

من و پناهگـاه  أزا بودن و نیز مياد شده بايد اوصافی چون عدم امنیت، جرمموارد البته به  كه

را جزء منـاطق  نشین  مناطق حاشیهرايط، شوجود اين . اضافه نمود نیز امن برای بزهكاران را

مستعد ارتكاب جرم قرار داده و پتانسیل ارتكاب انواع جرايم را در اين مناطق افـزايش مـی   

و مشكالت فراوانـی   نشینی و امكان رابطه آن با جرم، بزهكاری حاشیهرشد روزافزون  .دهد

                                                      
1  . Oscar Lewis. 
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از جمله . نمايدضروری میرا جدی در اين زمینه  هایرییكه در دامن خود می پروراند، پیگ

هـای   خـورد، خشـونت   مشكالتی كه امروزه در حاشیه شهرهای بزرگ به وفور به چشم مـی 

. شهری است كه پیامدهای فراوانی در ابعاد منفی زندگی اجتماعی شهروندان بـه دنبـال دارد  

در كشـورهای مختلـد دنیـا ماننـد      1330تا اوايـل   1350های شهری از دهه  اين ناهنجاری

هـای ناگهـانی خیابـانی و شـلی       اطق شهری آمريكا در قالب مواردی چون دزدی، هجوممن

نسبت به آنچه در شهرهای كوچـ  يـا منـاطق روسـتايی     باندهای تبهكاری ظاهر شدند كه 

 Gottdiener and)افتد، از تنوع بیشتری برخوردار و همچنین بیشـتر دردسـر سـاز    اتفاق می

Leslie, 2005: 181 .)  هـم اكنـون در بسـیاری از شـهرهای ايـران رواد دارد و      اين مسـأله

 . های جمعی مختل نموده است زندگی شهروندان را در بسیاری از حوزه

های شهری مورد مطالعه در اين پژوهش، بیشتر ناشی از فقـر   قابل ذكر است كه خشونت

وت هـای سیاسـی در شـهرها متفـا     كند و با خشونت فرهنگی است كه اسكار لوئی  بیان می

. انـد  روسـتايی  فرهنگـی  منشـأ  دارای نشـینان  كه حاشیه گفت توان می فرهنگی نظر از .است

 پايگاهی و كرده حفظ قبلی مكان با را ارتباطشان اغلب و دارند كارها در شديدی همبستگی

 بـرای  اين مناطق در حاشیه شـهرها . هستند جديد محیط با آشنايان و خويشان آشنايی برای

 دارای همچنـین  اين مناطق .است گسترش حال آن در در ها آسیب و بوده مساعد زايی آسیب

 شـهری  هـای  سازمان از ترس: جمله است آن از كه هستند نیز ديگری فرهنگی خصوصیات

 و شـهری  هـای  سـازمان  بـا  تمـاس  امكان عدم و درآمد و فرهن  سطح بودن پايین سبب به

 جـايی  خواهـان  كه دلیل اين به خشونت، و نیرومندی به عالقه ها، آن امكانات از مندی بهره

 دلیـل  بـه  شـان   و سرنوشت به بنابراين اين افراد چون. هستند خود برای شهری جامعه در

 در كـاری  كـم  و بیكاری بودن رايج زندگی، ناماليمات و ها سختی با مقابله در توانايی عدم

 خـواران  نـزول  بـه  اجعـه مر و كـافی  درآمد تأمین عدم دلیل به خواری نزول رواد ها، آن بین

 روزانـه،  درآمـدهای  تـداوم  از اطمینان عدم جهت به آينده از نگرانی زندگی، گ راندن برای

هـا اعتقـاد دارنـد، دارای     آن فرهنگـی  و مـادی  فقر سبب به زيستن حاشیه در و گیری گوشه

اد بینی نسبت بـه ديگـر افـر    آنها همچنین دنبال پز دادن و خؤبزرگ. خشونت فراوانی هستند
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آمیـز در   توان گفت رفتارهای خشـونت  با توجه به مطالب فوق می. ای خود هستند هم محله

ای  میان حاشیه نشینان با اين وضعیت ناشی از فعل و انفعاالت افراد ساكن در مناطق حاشـیه 

 .است كه خود نوعی فرهن  فقر را در میان آنها حاكم نموده است

 راحتـی  بـه  منـاطق،  اين بر كافی نظارت نبود دلیل هب بزهكار افراد نشینان حاشیه بین در

 رواد ماننـد  اجتمـاعی  هـای  آسـیب . انـد  كـرده  ايجـاد  خود برای امنی پايگاه و اند شده پنهان

 و پخـش  يـا  مخـدر  مواد به اعتیاد كشی، آدم و های شهری، بزهكاری پرخاشگری، خشونت

 بـی  افـراد  آنـان  بـه  ریشـه  جامعـه  در. يابـد  می گسترش آنان بین در سرعت به آن، فروش

 به ها شهر اجتماعی شیب. دارند را خود ويژه فرهن  كه آنها حالی در شود، می گفته فرهن 

 ندارند ها آن با ارتباط به ای عالقه شهری مردم است و شده تشديد طبقات اين وجود واسطه

 كـاهش  تـر مهم آن از و شـان  فرهن  سرايت دلیل به خود مساكن كنار در ها آن استقرار از و

 شـهرها  كـالن  در نشینی حاشیه كه معتقدند شناسان جامعه اكثر. اند راضی نا خود ها خانه قیمت

 پـرورش  محـیط  اين در كه كودكانی و شهرهاست كالن درون اجتماعی انحرافات انواع منشأ

 و مناطق در زيرا نیستند، برخوردار شهری كامالً فرهنگی و فكری سطح از آينده در يابند می

 .باشـد  حـاكم  زا بحـران  مسـائل  و مطلـق  فقر و اجتماعی برابری و تعادل عدم كه هايی لهمح

 .خورد می چشم به كامال هم اجتماعی جدی های آسیب و بسامانی نا

بخـش عمـده   . ها از نظر اقتصادی و فرهنگی بیشتر در تنگنـا هسـتند   اين افراد در حاشیه

ت و مشكالت اقتصادی موجـب افـزايش   غیررسمی معروف اس اين اقتصاد مناطق به اقتصاد

كودكان ايـن منـاطق بـه مشـاغلی ماننـد فـروختن آدامـ  و        . نرخ ترک تحصیل شده است

از نظـر فرهنگـی ايـن    . ها و سرخیابان مشغولند ها و ايستگاه بیسكويت و امثال آنها در پايانه

راها، پارک، مناطق دارای بافت چند قومی و مهاجر هستند و امكانات فرهنگی مانند فرهنگس

 .وجود دارد آن در های عمومی به ندرت كتابخانه

انديشمندان علوم اجتماعی معتقدند كه امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی خشـن ماننـد   

بندوباری اخالقی در میان جوانان شـهری، انحرافـات و    های بزهكار جوان، افزايش بی  گروه

هـا   ها، شـورش  شود و همچنین اعتصاب میجرائم جنسی در میان جوانان طبقات پايین ديده 
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شـهابی،  )از رفتارهای نابهنجار و سازماندهی نشده در بـین جوانـان ايـن منـاطق اسـت     ... و

توانـد   آمیز نوعی از اعمال خشونت علیه ديگران است كه می رفتارهای خشونت(. 22، 1320

وژيكی و محیطـی  باعث آسیب يا صدمه به ديگران شود عوامل روانشناختی، اجتماعی ـ بیول 

از میان فاكتورهای اجتمـاعی و روانشـناختی، محرومیـت    . در ايجاد پرخاشگری نقش دارند

پرخاشگری بسته به نـوع  . اين امر اهمیت فراوانی دارد نسبی از جمله متغیرهايی است كه در

یاء بنديهايی داشته باشد مثالً حمله فیزيكی علیه خود، علیه اشـ  تواند تقسیم الگوی رفتاری می

انـد از جملـه    چه ممكن است آسیبی ايجاد نكنند تهاجمی بسیاری رفتارها  اگر... و ديگران و

روانشناســان معتقدنــد كــه خشــونت و (. Sadock, 2003, 150 – 158)خشــونت كالمــی

اين رفتارها در صورت بـروز  . پرخاشگری ريشه بسیاری از مشكالت روانی و رفتاری است

فردی، جـرم و بـزه و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران شـده و در        توانند سبب مشكالت بین  می

عبدالخالقی و )صورت درون ريز شدن قادر به ايجاد انواع مشكالت جسمی و روانی هستند

 (. 163: 1326ديگران، 

. طور چشمگیری در شهر كرمانشاه افزايش يافتـه اسـت   ها به خشونتدر طول دهه آخر، 

هـا، نصـب دزدگیرهـای پیشـرفته، نصـب       و ماشـین باال رفتن درصد زندانیان، بیمـه منـازل   

های نوک تیز بر بام ديوار منازل شخصی، عدم توجه شديد رانندگان نسـبت بـه عـابران     نرده

اعتنايی شهروندان به يكديگر بیـانگر سـرقت اتومبیـل، كـارت      پیاده بخصوص در شب و بی

امیـد بسـیار   . اسـت  ای ناامن و پر از انحـراف و خشـونت    اعتباری، مدارک شناسايی جامعه

ها در آينده نزدي  كاهش يابد اما مشخص شده اسـت   كمی وجود دارد كه تعداد اين دزدی

كه اغلب ساكنان شهرهای مركزی، نگران خشونت هستند نه سرقت اموال كه در طول چنـد  

 . سال گ شته میزان آن افزايش يافته است

بیكار و بیهوده از نظر تـاريخی   دهد كه جمعیت جوانان و مردان نتايج مطالعات نشان می

های شـهری،   عامل ديگر در افزايش خشونت. دهند بیشترين درصد خالفكاران را تشكیل می

هـای شـبانه و    هـا و سـرقت   اغلب دزدی. افزايش میزان استفاده از داروهای روانگردان است

در واقـ    .افتنـد  های تصادفی خیابانی به علت مصرف زياد دارو اتفاق مـی  هجوم و درگیری
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در اواخـر  . دهنـد  وحشیانه و مصرف دارو را نشان میخشونت آمارها، ارتباط معناداری بین 

هـای شـهرهای    ، مصرف كوكائین ي  مشكل بزرگ در خیابان1330و اوايل دهه  1320دهه 

با كاهش استفاده از اين دارو و دستگیری بسیاری از تبهكـارانی كـه در تجـارت    . آمريكا بود

 ,Gottdiener and Leslie)های شهر نیز كاهش يافت خشونتت داشتند، میزان اين دارو دس

براين باور اسـت كـه انسـان گـاهی بـر اتـر شـدت و كثـرت         ( 1320)1مارتین (.181 :2005

كنـد و بـه كارهـای ناسـنجیده و از جملـه رفتـار        های عاطفی، زمام خود را رها می وازدگی

در زمره آن دسته از انحرافات و  پرخاشگری( 1363)دوركیم از نظر .آمیز می پردازد خشونت

دونـاتال و ديـانی   )ظهـور يافتـه اسـت    های اسـت كـه در جامعـه جديـد نمـود و      بزهكاری

 .(11: 1323ماريو،

هـا در ايـن منطقـه     ها مناطقی است كه دارای جمعیـت زيـادی اسـت، خانـه     شهر حاشیه

چـه در مـورد    اگـر . بی دارنـد نامناسب است و ساكنانش فقیر بوده و روابط اجتماعی نامناسـ 

های نامناسب است زيرا اين ويژگـی مشـهودترين نشـانه     نشینی معموالً تأكید بر خانه حاشیه

هـای عمـومی نامناسـب، مراكـز بهداشـتی و       نشینی، سـروي   اين مناطق است اما در حاشیه

 بـا ايـن  . شـود  آموزشی ضعید و ناديده گرفتن كلی ساكنانش در جامعه بزرگتر، ديـده مـی  

های نامناسب همراه بـا خـدمات عمـومی نامناسـب،      ای است كه خانه حساب، حاشیه منطقه

های تخصصی نامناسب مثل پزشكان و غیره را شـامل   های خصوصی نامناسب و اداره بخش

مشكالت بهداشتی كه . جمعیت اين منطقه همیشه از لحاظ اقتصادی محروم هستند. شود می

شود هم مربوط به كمبود تغ يه سالم و ارزان اسـت و   می معموالً در مناطق پرجمعیت ديده

در تمام كشورهای توسعه يافته، مجموع .  شود ای كه به اين منطقه می های پزشكی هم كم 

در بعضـی  . شـود  درصد جمعیت شـهری را شـامل مـی    30های حاشیه نشین بیشتر از  محله

 . رسد درصد می 50كشورها مثل خاورمیانه و آفريقا، اين جمعیت به باالی 

به  60نشینی و اسكان غیررسمی هم در دنیا و هم در ايران، در گ ر از دهه  مسأله حاشیه

مـیالدی اهمیـت يافـت و دغدغـه كارشناسـان و مـديران        10و  50هـای   شمسی و دهه 60

                                                      
1 .Martin 
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نشینان فرانسـه، بـار ديگـر ايـن      های حاشیه ها، با جريان شورش بعد از آن سال. شد ها كشور

نشـینان و كـم كـردن     د توجه دنیا قرار گرفته و در ايران هـم توجـه بـه حاشـیه    موضوع مور

ها و درگیر كردن اين افراد در مسائل اجتماعی بسیار افزايش يافته اسـت امـا بـا ايـن      فاصله

مـا عمومـاً بـه دلیـل     . شـود  مـی  ديـده گرفتـه   نا اين مسائلوجود، در بسیاری از شهرهای ما، 

بینیم و گاهی فكـر   نشینی در شهرهای بزرگ را می ی، حاشیههای سیاسی و اجتماع حساسیت

پوشـی   تـوان از آن چشـم   نشینی وجود ندارد يـا مـی   كنیم كه در شهرهای كوچ  حاشیه می

 . (1322نقدی، )كرد

روسـتاها    ای از آنها را مهاجران نشینان دو گروهند؛ بخش عمده در همه جای دنیا حاشیه

در دسته دوم معموالً كسـانی  . ه شدگان اجتماعی هستنددهند و بخش ديگر، راند تشكیل می

اند ولی به دلیل ورشكسـتگی اقتصـادی يـا     گیرند كه پیش از اين در متن شهر بوده جای می

در اين زمینه بايد در نظر داشت كه رفتن به اين . شوند موارد ديگر به اين مجموعه رانده می

بدين معنـی كـه فـرد بـرای دسترسـی بـه        شود، ها هم نوعی انتخاب عقالنی تلقی می حاشیه

امتیازات شهری و در عین حال صرف هزينه كمتر برای سكونت، اين مناطق را برای زندگی 

در پژوهشـی كـه در ايـن زمینـه در شـهر همـدان انجـام شـده، بیكـاری،          . كنـد  انتخاب می

تـرين علـل مهـاجرت بـه ايـن منـاطق شـناخته         های شـغلی و نیـز بـه عنـوان مهـم      فرصت

 .(1322نقدی، )اند شده

 36بیشـتر از  . نشین شهر كرمانشـاه انجـام پـ يرفت    اين مطالعه با تمركز بر مناطق حاشیه

براساس مطالعـات  . های غیررسمی ساكنند گاه  در سكونتكرمانشاه درصد از جمعیت شهری 

های مرتبط در شهر كرمانشاه، مناطق و محالتی چون  های صورت گرفته با سازمان و بررسی

هیتا، شاطرآباد، جعفرآباد و دولت آباد به عنوان مناطقی كه بیشترين جرائم خشـن شـهری   آنا

در اين مناطق اكثـر مـردم بـه    . گیرد شناسايی و مورد مطالعه قرار گرفتند در آنها صورت می

در شهر كرمانشاه كمبود . اند هايی ساخته صورت غیرقانونی ساكن شده و غیرقانونی هم خانه

های شهری كه درآمد پايینی دارند همراه با مهـاجرت گسـترده سـاكنان     وادهمسكن برای خان

میـزان  . روستايی به شهر باعث شده است كه تعـداد ايـن سـاكنان غیرقـانونی افـزايش يابـد      
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ها به كرمانشاه خیلی زياد است و اين مسأله به دلیل فراهم كردن خانـه يـا پناهگـاه     مهاجرت

های  بنابراين خانواده. های عمومی است هم در بخشهای خصوصی و  مناسبی، هم در بخش

از طرفی هم مشكل ارتباطـات و  . شوند زيادی به صورت غیرقانونی در اين مناطق ساكن می

آمیز و غیرقانونی مانند استفاده از آب و برق به صـورت وصـل    رفتارهای نامناسب خشونت

مچنـین دسـتكاری و بسـتن    كشی پشت كنتورهای آب و ه های برق بدون كنتور، لوله  كابل

ای كرمانشـاه   كنتورهای برق، آب و گاز از جمله مواردی است كه متأسفانه در مناطق حاشیه

قابل ذكر است كه در اين مناطق مشكالت زيـاد بهداشـت عمـومی،    . شود به شدت ديده می

ايـن منـاطق   . ای برای نسل بعدی نیز مشهود اسـت  جنايت، فقر فراوان و نداشتن هیچ آينده

هـای   ويژگی ديگری نیز دارند و آن اين اسـت كـه خیلـی از سـاكنان آنهـا بـه خـاطر خانـه        

البته همه . كنند نامناسب، در مشاغلی غیرقانونی فعالیت دارند يا به صورت پاره وقت كار می

اكثـر سـاكنان ايـن    . كنند ساخته نشـده انـد   هايی كه در آنجا زندگی می ها برای خانواده خانه

نشـین بـه دلیـل شـرايط      قشر فقیر مردم حاشیه. كنند ای زندگی می های اجاره شهرها در خانه

 .ای با قیمت پايین هستند های اجاره شان به دنبال خانه سخت زندگی

نقش محرومیـت نسـبی   ، تالش بر اين است تا از نظر تجربی براين اساس در اين مطالعه

در واقـ    .ورد بررسی قرار گیردم های شهری با تمركز بر شهر كرمانشاه در افزايش خشونت

هـای   آيا محرومیت نسـبی در افـزايش خشـونت   اين است كه پژوهش حاضر،  ال اساسیؤس

 ؟ شهری اترگ ار است

 :گردد در اين راستا اهداف جزئی مطالعه حاضر به صورت زير ارائه می

 های آن های شهری ابعاد و مؤلفه محاسبه نمره میانگین میزان خشونت -

ای و مقايسـه آنهـا بـا     یانگین میزان محرومیت نسبی سـاكنان منـاطق حاشـیه   محاسبه م -

 میانگین مورد انتظار

 نشان دادن تأتیر میزان محرومیت نسبی در خشونت شهری -
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 ژوهش پپيشينه 

ای با عنوان بررسـی نقـش محرومیـت اجتمـاعی در      در مطالعه( 1330)مرادی و بخشنده

وانـان شـهر شـیراز بـه ايـن نتیجـه رسـیدند كـه بـین          ايجاد رفتارهای پرخاشگرانه میـان ج 

پرخاشگری اجتماعی و متغیرهای محرومیت اجتماعی،  تحصـیالت و درآمـد، رابطـه معنـا     

 (.  1330مرادی و بخشنده، )داری وجود دارد

گیـری   در مقاله ای با عنوان بررسـی عوامـل مؤتــر بـر شـكل     ( 1322)ربانی و همكاران

آمـده از   دسـت  نتايج به. های اجتماعی آن در شهر اهـواز نوشتندنشینی و پیامد مسألـه حاشیه

نامناسـب، عـدم دسترسـی بـه      شغلبیكـاری در محـل قبلـی،   دهد كه اين مطالعه نشان می

هـای ارتبـاطی     بـه راه  سـی دستر عـدم آموزشی، عدم دسترسی به امكانات رفـاهی،   امكانات

ه به بخش كشاورزی و مكـانیزه شـدن   مناسب، نداشتن زمین، كاهش مناب  مالی و عدم توج

 .گ ارد نشینـی تأتیـر می كشاورزی بر ايجاد و گسترش حاشیه فعالیتهای

شناختی بـا نـوع و نـرخ    شناختی و بومبه بررسی رابطه بین عوامل جمعیت( 1326)بیانلو

گانه شهر خیز و جرايم خاص هر منطقه از مناطق هشتجرم و همچنین شناسايی نقاط جرم

دهد كه بین متغیرهای جنسـیت، تاهـل، شـغل،    نتايج پژوهش نشان می. پرداخته استشیراز 

های دسـتگیری و حـوزه اسـتحفاظی كالنتـری دسـتگیر      ملیت، محل تولد، محل زندگی، ماه

همچنـین بـین تـراكم جمعیـت بـا      . داری وجـود دارد كننده مجرم با نوع جـرم رابطـه معنـا   

قاپی و سرقتهای عادی رابطـه معنـا داری   اری، كیدمتغیرهای نرخ قتل، جعل اسناد، كالهبرد

 . وجود دارد

نشینی را در سیزده شهرستان استان تهران مورد بررسـی قـرار   پديده حاشیه( 1326)بیات

درصد جمعیت را مهـاجران   20ها، تا بیش از  دهد كه در بعضی از شهرستانداده و نشان می

كنان ايـن منـاطق از میـزان بـاالی جـرايم و      عمل آمده ساهای بهدر بررسی. دهندتشكیل می

در اين خصـوص بـیش از   . های اجتماعی منطقه خود شكايت داشته و ناراضی بودند آسیب

 .انددرصد اهالی، میزان خريد و فروش مواد مخدر را در منطقه خود باال توصید كرده 15
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هـای   سـتان نشـینان شهر بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشـیه "در ( 1326)كرامتی

هـای  داند كه به دسـتگاه ای را، خدماتی میدرصد مشكالت مناطق حاشیه 20، "استان تهران

دهـد كـه میـزان    های پژوهش نشان مـی يافته. شودمربوط می( غیر از نیروی انتظامی)دولتی 

هـای اسـتان تهـران، بـیش از شـهروندان تهـران       شهرستان احساس امنیت شهروندان حاشیه

چنین سطح سواد و تحصیالت نیز در میزان احساس ناامنی نقش دارنـد، بـه   هم. بزرگ است

ای كه بیشترين میزان احساس ناامنی مربوط به افرادی بـا تحصـیالت فـوق لیسـان  و     گونه

 .باالتر است

علل وندالیسم در تهران و پیشگیری  بررسی عنوان بادر تحقیقی  (1316)محسنی تبريزی

از نوجوانـان و   نمونه 132 بر روی روش پیمايش و ابزار پرسشنامهبا استفاده از  ،و درمان آن

اصـال  و تربیـت شـهر     جوانان بزهكار در دارالتاديب، مراكز بازپروری، زندانها و كانونهای

سن، جن ، تحصیالت، شـغل و   های اين تحقیق نشان می دهد كه بین يافته .تهران پرداخت

 .معناداری وجود دارد دالیسم ارتباطتحصیالت والدين با گرايش به رفتارهای ون

 366در پژوهشی كه پیرامون مصرف الكـل و بزهكـاری بـر روی    ( 2005)لیا و همكاران

اند، به تأتیر نقش همسـاالن در   آموزان سه منطقه از كشور كره جنوبی انجام داده نفر از دانش

اد بـا مصـرف الكـل    دهد كه افر های پژوهش نشان می يافته. كنند ارتكاب بزهكاری اشاره می

سعی در جلب توجه همساالن خود را دارند و مصرف الكـل و بزهكـاری رابطـه مثبتـی بـا      

همچنـین مطالعـاتی در   . (Leea et al, 2006)خطرپ يری و رفتارهای خطرآفرين افراد دارند

و تهـــاجم و پرخاشـــگری  (Micheal, 1983: 883-886)زمینـــه پرخاشـــگری حســـی

 . انجام شده است (Carlsmith, 1979: 337-344)تهاجمی

پژوهشی درباره سوءاستفاده از كودكان مهاجر و خطرات ( 2006)و همكارانش 1تاوانچی

انـد،  بانكوک تايلند انجـام داده  2نشین پاتومدانیآن برای سالمت روانی آنها در منطقه حاشیه

ده قـرار  های مورد آزمايش مـورد سـوء اسـتفا   دهد كه بیشتر بچههای پژوهش نشان میيافته

                                                      
1 . Tawanchai. 
2  .Pathumthani  .  
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سابقه سوء استفاده زياد بوده و همبستگی مستقلی با اختالالت روانـی عمـومی و   . گیرندمی

منـاطق روسـتايی، بیشـتر مسـتقل       درصد كودكان مهـاجران  63. استفاده جسمی داشته است

از . سال سن داشته و برای جستجوی كار به بانكوک مهـاجرت كـرده بودنـد    16بوده، باالی 

 .یق، همبستگی مستقل مهاجرت تنها در میان مردان با مسايل روانی استديگر نتايج تحق

نقـش جنسـیت در ايجـاد رفتـار     "در پژوهش خـود بـا عنـوان    ( 2006)بنتا و همكاران 

دهند كه میزان تخلد و بويژه خشونت در میان پسران بیشـتر از دختـران    نشان می "مجرمانه

های جنسـیتی در توسـعه درک اجتمـاعی،     دهد كه تفاوت های پژوهش نشان می يافته. است

همچنین يكی از . های جنسیتی در جرم و خشونت كم  كند ممكن است به توضیح تفاوت

های ادراكـی اجتمـاعی را    ها مهارت داليلی كه دختران تخلد كمتری دارند اين است كه آن

ـ   هـای اجتمـاعی   آورند و مهـارت  در زندگی، زودتر از پسران به دست می ر يـاد  گـری را بهت

 . (Bennetta et al ,2005:263-288)گیرند می

توانند در گزينش متغیرهای اصلی پژوهش ما را يـاری نماينـد و    مطالعات انجام شده می

هركدام تالشی خردمندانه برای راهنمايی هستند، اما بـا ايـن وجـود هیچكـدام بـه صـورت       

در میـان حاشـیه نشـینان    مستقیم به بیان رابطه و اتر محرومیت نسبی در خشـونت، آن هـم   

هـای   اين مطالعه سعی دارد اين رابطه را به وضو  و با استفاده از مؤلفه. شهری نپرداخته اند

 .اساسی آن مورد بررسی قرار دهد

 

 تحقيق نظريمبانی 

اساس اين نظريه بر حول اين محور است كه انسان، موجـودی  : تئوري كنترل اجتماعی

ير و نامتناهی است و از اين منظر به ديدگاه دوركیم و هـابز  است كه دارای امیال سیری ناپ 

موضوع مورد نظر اين تئوری اين است كه چه عواملی باعـث محـدود شـدن    . نزدي  است

گردد يا به عبارت ديگر به جای اينكه بپرسیم چرا كجروی واق  شـده اسـت بايـد    رفتار می

يكــی از (. 120:1321:از ممتــ)كننــد  ســؤال كنــیم كــه چــرا همــه مــردم هنجارشــكنی نمــی
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هیرشی در تئوری خود مفهوم پیوند . است 1صاحبنظران اين نوع تبیین از كجرفتاری هیرشی

شود كـه پیونـد    كند و بر اين عقیده است كه انحراف زمانی حادث می اجتماعی را مطر  می

ـ . فرد با محیط اطراف و جامعه ضعید شده يا از هم گسیخته باشد د در تئوری هیرشی پیون

بر اين اساس . فرد با جامعه است كه مهمترين متغیر در همنوا بودن يا همنوا بودن فرد است

تری داشته باشند بهتر قادر بـه اعمـال   گروهی كه اعضای آن با هم انسجام و همبستگی قوی

كنترل و نظارت اجتماعی بر روی اعضايش خواهد بود تـا گروهـی كـه بـین آنهـا انسـجام       

افتد كـه قیـود    هیرشی معتقد است كه بزهكاری وقتی اتفاق می. ته باشداستواری وجود نداش

ايـن قیـود را تحـت چهـار     . فرد نسبت به اجتماع ضعید شوند يا به طور كلی از بین بروند

ــتگی   ــی دلبس ــوم كل ــد2مفه ــری 3، تعه ــاركت و درگی ــاد  6، مش ــاور و اعتق ــه  6و ب خالص

ی به پدر و مادر، مدرسه و همساالن هیرشی اترات وابستگ  (Hirschi, 1979:34-38).كند می

نظر از نژاد يا طبقـه، پسـرانی كـه    را بر اعمال بزهكارانه تحلیل كرده و معتقد است كه صرف

تری به پدر و مادر خـود دارنـد، احتمـال كمتـری وجـود دارد كـه اعمـال        وابستگی نزدي 

او . ی كمتـری دارد بزهكارانه ارتكابی را گزارش دهند يا مرتكب شوند تا آنهايی كه وابسـتگ 

همچنین دريافت كه احتمال جوانان بزهكار بیش از ديگران است كه در مدرسه نمره پـايین  

بیاورند، عالقه كمتری به عقايد معلمان داشته باشند، از مدرسه متنفر باشند و اقتدار مدرسـه  

 (Vold,2001:28). را نپ يرند

موضوع رفتار بزهكارانـه در میـان    فرهنگی بههای خردهنظريه :هاي خرده فرهنگینظريه

ارزشها، زبـان و   مانندهای خرده فرهنگی آنان جوانان طبقات پايین جامعه بر حسب ويژگی

ها بزهكـاری جوانـان را از جـرم متمـايز     عالوه اين نظريهبه. اندهای زندگی پرداخته اسلوب

دهـد كـه هنـوز بـه سـن      یوسیله افرادی رخ م دانسته و بر اين باورند كه رفتار بزهكارانه به

وسـیله دار و   رفتـار بزهكارانـه بـه    ،فرهنگـی پردازان خردهبه اعتقاد نظريه. اندقانونی نرسیده

                                                      
1 .Hirschi, T. 
2 . attachment 
3 - commitment 
4- involvement 
5 - belief 
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فرهنگی طبقات پايین جامعه شكل گرفته و بـه  های بزهكار معموالً در اجتماعات خردهدسته

فرهنگـی را  ردهكوهن با بررسی پسران بزهكار، نظريه خ(. 12: 1326احمدی، )آيدمیاجرا در

با تفكی  رفتار انحرافی جوانان از انحراف اجتماعی بزرگساالن و تأكید بر بزهكاری پسران 

جمعـی افـرادی   پاسخ دسـته  ،فرهن  بزهكاربه اعتقاد كوهن خرده. طبقات پايین تدوين كرد

هـای اجتمـاعی   است كه در ساختار اجتماعی موقعیت يكسانی داشته و برای كسب موقعیت

كننـد و  شـود احسـاس نـاتوانی مـی    و مزايای مادی كه به تب  اين موقعیت حاصـل مـی  باال 

حلـی اسـت بـرای كسـب موقعیـت      جمعـی راه طـور دسـته  فرهن  بزهكار بهانتخاب خرده

شـان   اجتماعی فرد بر اساس معیارهايی كه از طرف آنان پ يرفته شـده و انجـام آنهـا بـرای    

. 1 :ن بزهكار را به شـر  زيـر بیـان كـرده اسـت     های جواناكوهن ويژگی. امكان پ ير است

كینـه  . 2. دزدی كاال صـرفاً بـه منظـور تخريـب آن     :بزهكاری بدون انگیزه مادی، برای مثال

گرايـی كوتـاه   لـ ت . 6بـافی  منفی. 3انضباطی جويی، بدخواهی يا سوء نیت، خرابكاری، بی

 د مختاری و استقالل گروهیخو. 5 تغییر پ يری. 6های بزهكار مدت با ورود به دار ودسته

   .(12-16: 1326، احمدی)

 2پارک چون شناسانیرا جامعه 1مكتب شیكاگو شناختی دريه بومنظر :شناختی بوم نظريه

آنـان در تبیـین   . كردندكردند، مطر  شناسی شهری مطالعه میكه در زمینه جامعه 3برج  و

زبان، قومیـت،   مانند؛ ،نی ارتباط داشتانحرافات اجتماعی بر متغیرهايی كه با پديده شهرنشی

از آغاز قرن بیستم جامعـه  . های سكونتگاهی و تراكم جمعیت تمركز كردند مهاجرت، حوزه

شناسان مكتب شیكاگو بعضی از رفتارهای انحرافی نظیر خودكشـی، طـالق و فحشـا را در    

، تـراكم  شـناختی ماننـد سـن، بعـد خـانوار     شهر شیكاگو با هدف درک تأتیر عوامل جمعیت

جـرم و   بـر قومیت، نـژاد و محـل سـكونت     مانندشناختی جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم

پـردازان ديـدگاه   نظريـه (. 66 ؛1326احمدی،)د نسازمانی اجتماعی تأكید نموبی وبزهكاری 

ــی  ــی اســتدالل م ــوم شناس ــكونتی و   ب ــاعی و س ــراكم اجتم ــت، ت ــدازه جمعی ــه ان ــد ك كنن

                                                      
1. Chicago School. 
2 . Park 
3 . Burgess 
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ی اجتمـاعی و  هـا  تباط با زندگی شهری به تخريـب حمايـت  نــــاهماهنگی اجتماعی در ار

ی رسـمی كنتـرل رسـمی و غیرشخصـی و     هـا  روابط نزدي  و جـايگزين آنهـا بـا مكـانیزم    

شـناختی زنـدگی در نـواحی    بر اساس ديـدگاه بـوم  . شودهای بوروكراتی  منجر می سازمان

دهای اجتماعی و آشفتگی، آنومی و خصايصی چون ضعد پیون، برنامگیشهرها، به بیكالن

هايی بـه فشـارهای   چنین محیط زندگی در. شودمی ی اجتماعی منجرها از بین رفتن حمايت

 كه به آنها احساس ازخودبیگـانگی و طوریهشود، بفیزيكی و روانی برای مهاجران منجر می

هـای  كه اين مدل اتفاق بیفتد، مهاجران در محـیط بنابراين در صورتی. دهدجدايی دست می

شوند يی در حفظ سالمت روانی و فیزيكی مواجه میها طور قابل توجهی با چالشهری بشه

  (Schwirian,1993:287).شودطوری كه نظام حمايت اجتماعی برای آنها ضعید میبه

انداز كـاركردی اسـت كـه     اين نظريه تعبیر جديدی از چشم:سازمانی اجتماعی نظريه بی

از ديدگاه اين نظريه، جامعـه بـه واسـطه    . وف گشته استسازمانی اجتماعی معربه نظريه بی

سازمانی اجتمـاعی، زمـانی پديـد     ها سازمان يافته است و بی ای از انتظارات يا نقشمجموعه

 : يابدآيد كه آن انتظارات برآورده نشوند و به سه شیوه عمده نمود می می

د كـه نحـوه رفتارشـان را    انـ شود كه افراد، فاقد قواعـدی زمانی ظاهر می: هنجاریبی -1

 .مشخص كند

دهد كه افراد احساس كننـد كـه گرفتـار قواعـد متضـاد      زمانی رخ می: تضاد فرهنگی -2

 .هستند

افتد كه اطاعت از ي  مجموعه قاعده پـاداش نیابـد   زمانی اتفاق می: درهم ريختگی  -3

ی سـنتی  دگرگونی اجتماعی سـري ، هنگـامی كـه الگوهـا    . يا در واق  موجب مجازات شود

سـازد، ممكـن اسـت سـبب ايجـاد      رفتار را بدون فراهم آوردن الگوهای جديد، متروک می

شود كه فرزنـدان مهـاجران احسـاس كننـد      تضاد فرهنگی، زمانی ظاهر می. ناهنجاری گردد

فشـاری كـه قربانیـان    . اندمیان انتظارات والدينشان و انتظارات جامعه جديدشان گرفتار شده

سازمانی شخصـیتی همچـون   بینند، ممكن است به نوعی بی عی به خود میسازمانی اجتمابی

سازمانی را احساس اما نظام اجتماعی، به مثابه ي  كل نیز فشار بی. جنايت يا اعتیاد بینجامد
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بـی  . كند و ممكن است با تغییر قواعد، حفظ قواعد متناقض يا فروپاشی بدان پاسخ گويدمی

تواند متوقـد يـا معكـوس شـود      هايش، می يا عالد علتسازمانی در صورت كنترل شديد 

 (.1320كورنبلوم،)

 

مفهـوم محرومیـت نسبــی را اولـین بـار در       :حاشيه نشينی و نظريه محروميت نسببی 

آنهـا از ايـن مفهـوم بـرای     . به كار بردنــد « سرباز امريكايـی»، نويسندگان كتاب 1360دهـة

ه فاقـد منزلت يا شرايطی است كه به اعتقـاد  كننـد ك نشان دادن احساسات فردی استفاده می

هـای   های اشخاص يا گروه معیار چنین شخصی مراجعه به داشته .خويش بايـد داشته باشـد

معتقـد اسـت كـه ايـن محرومیـت زمـانی ات فـاق       « هولنـدر»(. 66:  1311گـر، )ديگر است 

ا مستحق بـه دسـت آوردن   خود ر. به چیزی میل كنند كه آنان را ندارنـد: افتـد كه مردم  می

:  1312هولنــدر ،  )آن بداننـد و به خاطر ناتوانـی در تمل ـ  آن، خـود را مقصرــر نداننــد     

323.) 

آيــد كـه فـردی چیـزی را      گـار محرومیت نسبی زمـانی بـه وجـود مـی     از نظر رابـرت 

ه مشاهده كند كه خودش ندارد اما ديگری دارد و آن فرد مايـل اسـت كـه آن چیـز را داشـت     

و در تعريـد مفهـومی، محرومیـت نسـبی عبـارت اسـت از       ( 66:  1311پـور ،  رفی )باشد 

از نظـر گـار هرچـه    (. 66:  1311گـار ،  )اختالف منفی میان انتظـارات مشـروع و واقعیـت    

هايی كـه انسـان    يعنی در گروه)های مرج  ديگر  امكانات پیشرفت و ارتقاء در افراد و گروه

شـود و يـ  نـوع     ها بیشتر مـی  بیشتر باشـد، انتظارات انسان( كنـد میخود را با آنها مقايسه 

هـای   در ضمن هرچه امكـان دسـتیابی بـه ارزش   . آيـد عدالتی نسبی به وجود می احساس بی

كنــد   مورد نظر يا ارتقـاء اجتماعی كمتر باشـد، محرومیـت نسـبی نیــز افـزايش پیـدا مـی      

نشین به صورتی است كه  ندگی در مناطق حاشیـهبنابراين شرايط ز(. 66:  1311پـور،  رفی )

شـود، به طوری كـه از   ها می نشین سبب به وجود آمدن شرايط فرهنگی خاصی برای حاشیه

ي  سـو فقـر فرهنگـی و مشكالت مالی و از سـوی ديگر ديدن زندگی شهرنشـینان كـه از   

محرومیـت نسـبی در   منـدند، سبب ايجاد نارضايتـی عمیق و گسترش  امكانات امروزی بهره
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توانـد همچون بشكة باروت بـرای ايجـاد    اين امر گاهی می. شود میان اين اقشـار جامعه می

:  1322هـاديزاده ،   ، بـه نقـل از  1322ربـانی و همكـاران،   )های اجتماعی عمل كنـد آشـوب

236.) 

  ننشینــان و مهـاجرا   لـ ا اعتقاد به پیشرفت و داشتن ي  زندگی بهتر در میـان حاشیــه  

های  گـردد گروه انـد ، باعث می روستايی كه برای كسب درآمـد بیشتر به شهرها روی آورده

مرج  آنها كسانی باشنـد كه از وضعیت بهتری برخوردار هستند، اما چـون شـرايط حـاكم،    

كنــد، احسـاس محرومیـت     هايی را برای همه فـراهم نمـی   امكان دستیابی به چنین موقعیت

های فقیرنشین شهری افزايش پیدا كرده و زمینة نارضايتـی اجتمـاعی را   نسبی در میان گروه

آورد و به تدريج گروه مرج  در میان اين گروه تغییر پیدا كـرده و  در میان آنها به وجود می

كننـد و بـه    تـر ولی نامشروع است، سـوق پیـدا می به سوی اهدافی كه دستیابی به آنها ساده

رود و اين موضوع نخست باعث افزايش  ابزار و اهداف از بین می تعبیر مرتـون تناسب میان

میزان محرومیت نسبی و سپ  باعث گسترش رفتارهـای ناهنجـار اجتمـاعی در میـان ايـن      

نشینــان كمتـر مشـاهده     گردد و ايـن مسـأله در نخسـتین نسـل حاشیــه      قشـر از جامعه می

هـا و آرزوهـای    يابنـد و هـدف   اما فرزندان اين نسل در محیط شهری پرورش می. شـود می

هـای غیرقـانونی و    كنند و برای تحق ـق آرزوهايشان نخست بـه فعالیـت   شهری را ج ب می

 (.26: 1322ربانی و همكاران، )آورند های ناهنجـار روی می سپ  به كنش

بـه نظـر الزارسـفلد هـدف خـاص       :نظريه تصميم گيري دسته جمعی پل الزارسبللد 

اجتماعی كه بر گروه كوچكی از افـراد انجـام گرفتـه، تجزيـه و      تجربیات متعدد روانشناسی

هنگامی كه توجه خود را بويژه  .های افراد وجود دارد های است كه در واكنش تحلیل تفاوت

نمايیم، يا شیوه تشكیل آنها و دست كـم، بـه    متقابل اعضای فالن گروه معطوف می به كنش

پويـايی گروهـی    عنـوان  اً اين گونه مسايل را باسازمان آنها نظر داريم، عموم طور موقت، به

ه خرد است كه گـويی  عكوچ ، به هر جهت، مشابه ي  جام ي  گروه .كنیم طبقه بندی می

  .سازد كم  ي  میكروسكوپ امكان پ ير می مطالعه مسايل جامعه شناختی را به
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 تاخانهاشخاصی كه بین راه حل محتاطانـه وگسـ   كه الزارسفلد پ  از تصديق اين رابطه

باشـد، معمـوالً    بايد يكی را انتخاب كنند هرگاه تصمیم گیری صورت دسته جمعـی داشـته  

پرتـو   وظیفه خود دانسته اسـت كـه ايـن واقعیـت را در     .گزيند ای را بر می حل گستاخانه راه

 هنگـامی  .كند تا آن زمان منتشر شده بود، تفسیر تمامی مطالعاتی كه با عنوان پويايی گروهی

رفتارهای ممكن بحث می كنـد، احتمـال زيـادی وجـود دارد كـه       انواع وه دربارهكه ي  گر

از سـوی ديگـر، بـرای     .فعالی در بحث شركت كنند های گستاخ به صورت بسیار شخصیت

ها را تحت تاتیر قرار دهد، گستاخانه سخن گفتن، آسـانتر   شنونده ي  گوينده كه می خواهد

تخريـب و   یب رفتارهای خشونت آمیز و مبتنـی بـر  بدين ترت. احتیاط است از سخن گفتن با

 .دهد ويرانگری نیز چون سخن گفتن گستاخانه مخاطبان را بیشتر تحت تاتیر قرار می

كننـد كـه    های شهری اين سوال را مصر  می در بحث خشونت( 2003)بادی جندروت 

ی لـ   هـا  هـای اصـلی، آشـوب    گ اری اوكالهاما، تهاجم در خیابـان  چه ارتباطی بین، بمب

هايت  وجود دارد؟ ايـن ارتبـاط توسـط     های دينی در كرون آنجل ، قتل عام كلمبیا، يا نزاع

های يكسان برای خشـونت   روزنامه نگارها و سیاستمدارانی بوجود آمده است كه از عبارت

ها، اختالفات، خطر شـهری، نـزاع، بـی قـانونی،      ها، آشوب شهری، جنايت شهری، آشتفتگی

های يكسان همه چیـز را   استفاده از عبارت. كنند وقاي  ديگر استفاده می بزهكاری و بسیاری

های يكسانی را درباره ماهیت اين  دهد، اما به نظر بادی جندروت نبايد واژه يكسان نشان می

های تاريخی شهرهاست، اما اعمـال و   خشونت در واق  يكی ار ويژگی. موضوعات بكار برد

هـای   و در نقطه نظراتش در فرانسه اعالم كـرد وقتـی از واژه  ا. ها بسیار متفاوت هستند علت

رسد كه همه وقاي  با هـم   كنیم اين طور به نظر می يكسانی برای اين موضوعات استفاده می

ايـن موضـوع در   . افتند در حالی كه شواهد روشنی درباره اين مغايرت وجود دارد اتفاق می

معتقد است برخی هنجارهـای جهـانی   مورد موقعیت لندن درست است كه بادی جندروت 

 (.Gottdiener and Leslie, 2005: 181)كند  در مورد آن صدق می

زيرا بر توانايی مردم در استفاده از فضـای شـهر    ،مشكل ساز استخشونت میزان باالی 

هـا يكـی از جـ ابترين     هـا، بازارهـا و خیابـان    فضاهای عمـومی ماننـد پـارک   . گ ارد اتر می
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تواننـد   نمـی خشـونت  هنگامی كه اين فضـاها بـه علـت    . ی شهری هستندهای زندگ ويژگی

گ ارنـد و بنـابراين مردمـی كـه      استفاده شوند پ  به طور منفی بر ج ابیت زندگی اتـر مـی  

امروزه استفاده از فضای عمومی زياد در منـاطق شـهری   . روند امكان دارند به حومه شهر می

كرد در عصر به منظـور   خیابان وال كار می ي  زن جوان كه در 1330در دهه . محدود است

دويدن به پارک مركزی رفت همواره مردم زيـادی از ايـن فضـای عمـومی بـه منظورهـای       

در آن روز ويژه يـ  گـروه از جوانـان وارد پـارک شـدند و بـی       . كردند خاصی استفاده می

ای شـهری يـ     هاو به طور معجزه آسايی زنده ماند، اما اين حرف. رحمانه به او حمله كردند

 .دهند يی بود كه در فضای ج اب و مفید عمومی شهر رخ میها خشونتنماد از 

 

 چارچوب نظري پژوهش

چارچوب نظری اين مقاله برگرفته از رهیافت روانشناسی اجتماعی و با تاكید خاص بـر  

ی مـدنی،  هـا  نقطة عزيمت خود را برای تحلیـل خشـونت  گار . نظريه گار مطر  شده است

وی محرومیـت نسـبی را درک كنشـگر از تفـاوت میـان      . دهـد  قـرار مـی   نسـبی  محرومیت

عبارتنـد از منـاف  و    انتظـارات ارزشـی  . دانـد  مـی  2و انتظارات ارزشـی  1های ارزشی يی توانا

هـای   توانايی امرا .دانند حق می آن ذی به دست آوردنكه مردم خود را در  ،شرايطی از زندگی

ث مـردم  حب ی بستگی داشته و عبارت است از ظروفی كهارزشی به محیط اجتماعی و فیزيك

 بـه بیـان ديگـر، محرومیـت نسـبی     . كند معین می ها يا حفظ ارزش به دست آوردنرا برای 

 عبارت است از تفاوت میان انتظارت مشروع و برآورد مدعیان نسبت به احتمال دسترسی به

عزيمت را از عوامل   نقطه بايد معتقد بود كهاحتمالی  رفتار پرخاشگریبرای تبیین  او. هدف

. شـروع كـرد   ،آورد فراهم می ذهنی و مجموعة فرآيندهای ذهنی كه موجبات خشم و قهر را

گ شـته و بـه كـنش     و سـنن جمعـی   هـا  و فرهن  ها آنگاه اين عنصر ذهنی از معبر ساخت

                                                      
1 . Value Capabitites 
2 . Value Expectations 
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گار با رويكردی روانشناسانه به مبحث خشـونت جمعـی و سیاسـی     .شود جمعی تبديل می

 (. 15: 1311گر، )ها را تبیین كند كوشد تا علل بروز خشونت می

 .نمايد گار برای محرومیت نسبی سه الگوی متمايز را معرفی می

ماننـد، امـا    نسبتاً تابت باقی می  محرومیت نزولی كه در آن انتظارات ارزشی ي  گروه، -

 (.13: 1311گار، )های ارزشی رو به كاهشند  اين تصور وجود دارد كه توانايی

محرومیت ناشـی از بلنـدپروازی يـا محرومیـت آرزويـی در ايـن گونـه محرومیـت،          -

های ارزشی به طور نسبی ايستا باقی مانده ولـی انتظـارات افـزايش يافتـه و تشـديد       توانايی

 (.26-21و  13: 1311گار، )شوند می

ش هـم  گونه محرومیت با افزايش شديد انتظـارات و كـاه   اين: 1رونده محرومیت پیش -

سازی  گر هر سه الگوی محرومیت نسبی را در زمینه(. 20: همان)ها همراه است زمان توانايی

گردد كه وضعیت ارزشی كل ي  جامعـه ممكـن    داند و مت كر می خشونت سیاسی مؤتر می

است به دلیل كاهش تولید كاالهای مادی، كاهش توانايی نخبگان سیاسی در تأمین نظـم يـا   

ل حاكمیـت خـارجی يـا از دسـت دادن ايمـان بـه سـاختار باورهـا و         ها، تحمیـ  حل بحران

(. 25: 1330مرادی و بخشنده، )بخشد، سقوط كند هنجارهای كنشی كه به جامعه انسجام می

پ ير اين خواهد بود كه هـر چـه شـدت و گسـتره محرومیـت       به نظر گر تنها فرضیه آزمون

هـا دربـاره منـاب      باور انسـان . ودنسبی بیشتر باشد حجم خشونت جمعی نیز بیشتر خواهد ب

آمیـز علیـه كـارگزاران     پ يری هنجاری و فايده انگارانه اقدامات خشونت محرومیت و توجیه

هـا نسـبت بـه     بسـیاری از انسـان  . نمايد های خشونت سیاسی را مهیا می انگیزه  نظام سیاسی،

 .كنند رويدادهايی احساس نارضايتی می

های سیاسی تمركز دارد، اما از آنجا كه هم بر متغیر  نتهر چند نظريه گار بیشتر بر خشو

متمركـز  ( محرومیـت نسـبی  )و هم متغیر مستقل( خشونت اجتماعی)وابسته در اين پژوهش

آنچـه در ايـن   . است، ل ا بهترين نظريه برای انتخاب چارچوب نظری در اين پژوهش است

شـهروندان منـاطق    مطالعه بر آن تمركز هست، ايـن اسـت كـه محرومیـت نسـبی در میـان      

                                                      
1- Progressive Deprivation.  
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اما . داند تا عوامل سیاسی ای را بیشتر ناشی از تضعید فرهنگی و عوامل اقتصادی می حاشیه

هـا و انتظـارات افـراد در ابعـاد اقتصـادی و       همین كه در اين ابعاد هم تفاوت میـان توانـايی  

هـا   آيد كه به خواسته فرهنگی شديد هست، بنابراين اين احساس در شهروندان به وجود می

اند و در قالب رفتارهای بزهكارانـه ماننـد مـواد     و نیازهای اقتصادی و فرهنگی خود نرسیده

تفاوتی به رفتارهـای رايـج در    فروشی، قاچاق، عدم پايبندی به هنجارهای رايج در محله، بی

ها، ساخت مساكن فاقد سـند   های شهری مانند نگهداری گوسفند و حیوانات در محله محیط

به باعث شده است كه همیشه پای نیروهای نظامی و انتظـامی در ايـن محـالت    و موارد مشا

مجمـوع مـوارد بـاال    . باز بوده و مشغول گشت زنی و مراقب امنیت ديگر شهروندان باشـند 

هـای   ای داشته باشـد و وارد نـزاع   های قومی قبیله شود كه آنها اكثر اوقات درگیری باعث می

اين مقوله خارد از آنچه كه گر آن را خشونت سیاسـی  دسته جمعی علیه همديگر شوند كه 

از آن جايی كـه مقولـه محرومیـت نسـبی و همچنـین رفتارهـای خشـن در        . نامد، است می

توان نتیجه گرفت كـه ايـن دو مقولـه     كند، بنابراين می های مختلد، يكسان عمل نمی محیط

بیشتر جنبه سیاسـی داشـته    برای افراد ساكن در مناطق متوسط رو به باال و باالی شهر شايد

باشد، اما قطعاً طید عظیمی از مقوله خشـونت هـا و همچنـین محرومیـت هـای افـراد در       

بنـابراين نمـی تـوان گفـت     . مناطق حاشیه نشین، اجتماعی و روانـی و يـا اقتصـادی اسـت    

شـود، بلكـه ابعـاد روانـی،      محرومیت نسبی صرفاً به خشونت های سیاسی منجر منجـر مـی  

تـوان گفـت كـه شـكل و      گیرد و تاحدی می اجتماعی اين مقوله را نیز در بر میاقتصادی و 

ماهیت خشونت در مناطق حاشیه نشین ناشـی از علـت هـای مشـابه اقتصـادی و فرهنگـی       

هـای شـهری در    براساس اين مدل، مطالعه حاضر با تمركز بـر نظريـه گـار خشـونت    . است

ت نسبی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و تا ای را با در نظر گرفتن علت محرومی مناطق حاشیه

 . دهد حدی روانی مورد بررسی و مطالعه قرار می

نمودار زير روابط بین متغیرهای اين پژوهش را در قالب مدل تجربی تحقیق نشان مـی   

 .دهد
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 مدل تجربی تحقيق 1نمودار شماره 

 

 ژوهش پهاي  هفرضي

 .رابطه وجود دارد ان خشونت شهریمیزو  میزان محرومیت نسبیبین  -1

 .داردتأتیر  میزان خشونت شهری محل سكونت پاسخگويان بر -2

 .داردتأتیر  میزان خشونت شهری پاسخگويان بر نوع مسكن -3

 .ای باالتر از سطح متوسط است میزان خشونت های شهروندان مناطق حاشیه -6

 .التر از سطح متوسط استای با میزان محرومیت نسبی شهروندان مناطق حاشیه -6

 

 تحقيق یسروش شنا

پرسشـنامه   راهجمـ  آوری اطالعـات از   . استپیمايش  روش مورد استفاده در اين مقاله

جعفرآباد، شاطرآباد، دولـت آبـاد   )چهار منطقه جامعه آماری مورد مطالعه . گرفته استانجام 

از جامعه آماری به عنـوان نمونـه بـه شـیوه      نفر 200تعداد. است كرمانشاهشهر در ( و آناهیتا

متغیرهـای اصـلی   . برای مطالعه انتخاب شدند 1از جدول لین و با استفاده ای خوشهتصادفی 

 . در اين مقاله محرومیت اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز است

                                                      
1 .Lins Table 

میزان 

خشونت 

حاشیه 

 نشینان

 محل سکونت

 

 نوع مسکن

 

 محرومیت نسبی
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ها نشین، عبارت است از مناطقی كه دارای شاخصدر اين پژوهش مراد از مناطق حاشیه

شده از مواد واحدهای مسكونی فرسوده با تجهیزات ناقص، ساخته: های زير باشنديژگیو و

و مصالح ساختمانی كم دوام و اولیه، به صورت ناپايدار، نامقاوم، غیر فنی و معمـوالً بـدون   

ها و عدم وجود حـريم خصوصـی بـرای فرزنـدان، فقـر       پروانه شهرداری، زيربنای كم خانه

اعتنـايی بـه   رهن  فقر و انعكاس آن در رفتارهای اجتماعی مردم، بیاقتصادی مردم، تسلط ف

های مسؤول به احتیاجات محلـه،  اعتنايی سازمانمسائل بهداشتی و درمانی، عدم توجه و بی

ای، سنتها و ارزشهای اولیـه و حفـظ خـانواده بـه صـورت      پايبندی به هويت قومی و طايفه

های قومی، زبانی، روستايی زمینه. اوندی باالاحساس تعلق گروهی، قومی و خويش. گسترده

و خويشاوندی مشترک، عالقه به نیرومندی و خشونت بخصوص در میان جوانان، بیكـاری،  

ويـژه در  كاری و اشتغال به مشاغل كاذب و تجان  گروهی و همبستگی نسـبتاً بـاال، بـه   كم

 . مواجهه با مسايل مشترک و افراد خارد از اجتماع خود

شـود كـه شـدت آن رفتـار در حـدی      ه آن دسته از اعمال انحرافی اطالق میب: خشونت

در اين تحقیـق   .تواندهای قانونی و اجتماعی را به همراه ندارد و می است كه الزاماً مجازات

سؤالی خشونت برای سنجش رفتار خشونت آمیز اسـتفاده بـه عمـل آمـده      30از پرسشنامه 

سؤال عامل كینـه تـوزی را بـا اسـتفاده از      2اجم و سؤال ته 2سؤال آن خشم،  16كه . است

 . سنجد ای لیكرت می درجه 6طید 

هـای   يـی  محرومیت نسبی را درک كنشـگر از تفـاوت میـان توانـا    گار : محروميت نسبی

 ،عبارتند از مناف  و شـرايطی از زنـدگی   انتظارات ارزشی. داند می و انتظارات ارزشی ارزشی

های ارزشـی بسـتگی بـه     توانايی امرا .دانند حق می آن ذی ردنبه دست آوكه مردم خود را در 

يـا   كسبث مردم را برای حب محیط اجتماعی و فیزيكی داشته و عبارت است از ظروفی كه

قابـل ذكـر اسـت كـه در ايـن پـژوهش دو نـوع محرومیـت         . كنـد  ها معین مـی  حفظ ارزش

فردی اشاره دارد كه به در حالت اول به . مورد نظر است( محرومیت فردی و گروهی)نسبی

دلیل برخورداری از خوشبختی كمتر نسبت به ديگران محرومیت نسبی را تجربه كرده است 

كند گروه آنهـا صـرفنظر از محرومیـت فـردی،      و دومی به فردی اشاره دارد كه احساس می
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در ايـن پـژوهش محرومیـت فـردی بـا      . نسبت به گروه های بیرونی دچار محرومیت است

ای  درجـه  6گويه در قالب طیـد   2گويه و محرومیت گروهی نیز با استفاده از  2 استفاده از

در پژوهش حاضر از اعتبار سازه ای و صـوری و بـرای بـه دسـت     . اند لیكرت سنجش شده

آوردن روايی آن از آلفای كرونباخ و برای سـنجش متغیرهـای اصـلی تحقیـق يعنـی میـزان       

هـا از   گويـه . د لیكرت استفاده شـده اسـت  محرومیت نسبی و میزان خشونت شهری از طی

مطالعات انجام شده دركشورهای ديگر و همچنین مطالعاتی كه در داخل كشور انجام شـده،  

اند و پ  از تغییرات و سازگار نمودن آنها با وضعیت ايران، گويه های مناسـب   اقتباس شده

 . انتخاب شدند

مستقل با ابعاد آن در جدول شماره  و( میزان خشونت)آلفای كرونباخ برای متغیر وابسته

  .آمده است 1
 

 هاي آنها ميزان آللاي كرونباخ براي محروميت نسبی و ميزان خشونت و مؤلله: 1جدول شماره 

 میزان آلفای كرونباخ تعداد گويه نام متغیرها

 22/0 15 میزان محرومیت نسبی

مؤلفه های محرومیت 

 نسبی

 26/0 2 محرومیت فردی

 23/0 2 روهیمحرومیت گ

 13/0 30 میزان خشونت

 

 های خشونت مؤلفه

 21/0 16 خشم

 10/0 2 تهاجم

 16/0 2 كینه توزی
 

ای میزان خشونت، ضمن اسـتناد بـه مبـانی نظـری تحقیـق از       جهت ارزيابی اعتبار سازه

هـای متغیـر میـزان خشـونت نشـان       ماتري  همبستگی میان گويه. استفاده شد 1تحلیل عامل

های موجـود در   كه گويه های اين متغیر در سه بعد متمركز شدند به طوری كه گويهدهد  می

                                                      
1 . Factor Analysis 
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هـای   اند، ولی با گويـه  های موجود در آن بعد همبستگی معنادار داشته ي  بعد با ساير گويه

موجود در ابعاد ديگر اين متغیر همبستگی معناداری نداشته و اين همبستگی ضـعید بـوده   

دهد كه هر مجموعه از  ها اين واقعیت را به ما نشان می همبستگیبررسی دقیق الگوی . است

اند و بر اين اساس متغیر رفتار خشونت آمیز در اين تحقیـق   ها به ي  عامل تقلیل يافته گويه

هـا بـه صـورت     به عبـارت ديگـر گويـه   . بعد يا شاخص كاهش يافته است 3گويه به  30از 

های هر خوشه با يكديگر همبستگی دارنـد   گويه به طوری كه  هايی گرد هم آمده اند، خوشه

 22/0برابـر   KMOآزمـون  . های ديگـر همبسـتگی ندارنـد    های موجود در خوشه و با گويه

 آزمـون  ايـن  كنـار  در. است، بنابراين نیازی به ح ف هیچ گويه ای از اين مجموعـه نیسـت  

 بـودن  ناسـب م تشـخیص  و بررسـی  بـرای  كـه  متداول نسبتاً آماری یها روش از ديگر يكی

 روی بـر  كـه  اسـت  بارتلـت  كرويـت  آزمون رود، می كار به عامل تحلیل انجام برایها  داده

 درصـد  36 حـداقل  سطح در بارتلت كرويت آزمون. گرفت انجام نیز حاضر نمونه یها داده

 كفايـت  انجـام  بـه  مربـوط  یها يافته 1 شماره جدول. دهد می نشان را معناداری اين اطمینان

 طـور  همان. دهد می نشان را میزان خشونت یها داده روی بر بارتلت كرويت و یبردار نمونه

 نمونـه  كفايـت  آزمـون  در آمـده  بدسـت  ضريب شود می مشاهده نیز 2شماره  جدول در كه

 مقـدار  ديگر عبارت به. كند می تايید عامل تحلیل انجام برای راها  داده بودن مناسب برداری،

. اسـت  قبـول  قابـل  بخشـی  رضـايت  سطح درها  داده ملیعا تحلیل انجام جهت ضريب اين

 نشـان  كـه  اسـت  معنـادار  000/0 از كمتـر  سطح در بارتلت كرويت كفايت آزمون همچنین

 .نیست صفر جامعه درها  داده همبستگی ماتري  دهد می
 

 هاي آماري در تحليل عاملی براي ميزان خشونت نتايج آزمون 2جدول 

=KMO آزمون كیزر ماير       22/0  

=B.T آزمون بارتلت   266/1661  

=d.f درجه آزادی      131  

=.Sig سطح معناداری    000/0  
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ها با استفاده از  های موجود میان گويه با توجه به اينكه در تحلیل عامل الگوی همبستگی

آمـاره  .  ها می پردازيم معنادار است، پ  در اين مرحله به تعیین تعداد عامل KMOضرايب 

آمارهـای   3جـدول شـماره   . اسـت  " مقدار ويژه "  اين كار را برای ما انجام می دهدای كه 

چنانچه آشكار است، مقدار ويژه سه عامل بیشتر از . دهد اولیه برای تحلیل عامل را نشان می

ها بـرای تحلیـل عامـل هسـتند و هـر سـه عامـل         ي  است، ل ا اين سه مورد بهترين عامل

هـا آمـده   Xسؤاالت زير برای معرفـی  . نظر را  تبیین می كنند بیشترين واريان  طید مورد

 .است

وقتی به وقاي  گ شـته  (. X1)كند مرا عصبی میدر اين شهر برخی مسايل جزيی و ناچیز 

كنم كه بعداً احساس نـدامت   كارهای زيادی می. (X2)شوم اختیار رنجیده می كنم، بی نظر می

شـوند، عصـبانی    هـايم مـی   ها و نقشـه  تن برنامهوقتی چیزهايی مان  تحقق ياف. (X3)می كنم

تحمـل شكسـت و   . (X5) شوم عصبانی میدر اين محله انصافی ديگران  از بی. (X4)شوم می

وقتی عصـبانیت خـود را از ديگـران    . (X6)برای من خیلی مشكل استدر اين محله ناكامی 

نم عاداتی دارند كه بعضی از دوستا. (X7)كنم كنم، مدت طوالنی درباره آن فكر می مخفی می

از كارهـای احمقانـه   . (X9) كـنم  خـودم را سـرزنش مـی   . (X8)كند مرا بسیار خشمگین می

وقتـی  . (X11)كـنم  بار سنگینی روی دوشـم احسـاس مـی   (. X10)شوم  ديگران عصبانی می

از تأخیر و تعلل ديگران عصبانی . (X12)شوم گیرم، شديداً خشمگین می مورد انتقاد قرار می

وقتی عصبانی . (X14) شوم نشیند خیلی دلگیر می وقتی حرفم به كرسی نمی. (X13)شوم می

شوم كـه رفتارهـای غیـر     آنقدر خشمگین می(. X15) هايم ندارم شوم كنترلی روی حرف می

. (X17)دهـم  شوم، به ديگران دشنام مـی  وقتی خشمگین می. (X16)زند منطقی از من سر می

روم، توی گوش  وقتی از كوره به در می. (X18)هستمدر مواض  فكری خود مقاوم و پايدار 

افكار بـدی  . (X20)كنم شوم كه چیزی را پرتاب می آنقدر عصبانی می .(X19)زنم ديگران می

ديگران مرا فردی خشن و . (X21)كند پرورانم كه مرا دچار احساس شرمندگی می در سر می

ای با من بـدرفتاری بكنـد، جـار و     ای، فروشنده اگر در مغازه. (X22)كنند ی میپرخاشگر تلق 

اگر فردی مطلبـی احمقانـه بگويـد حقـش را كـد دسـتش       . (X23)اندازم جنجال به راه می
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اگر ي  اتومبیل در حین عبور از كنارم احتیاط نكنـد، بـر سـر راننـده آن     . (X24) گ ارم می

. (X26) شـوم  ام توهین كند درگیر می با هر كسی كه به من يا خانواده. (X25) كشم فرياد می

هـای خشـن    بـه ورزش . (X27) زنـم  اگر فردی به من صدمه بزند، من هم به او صـدمه مـی  

وقتـی  . (X29)خـارد  دهنـد، تنشـان بـرای كتـ  مـی      مردمی كه آزارم می. (X28)عالقه دارم

 .(X30) كنم كنند با آنها جر و بحث می ديگران با من مخالفت می

چنانكـه روشـن   . دهـد  یل عامـل را نشـان مـی   آمارهای اولیه برای تحل 3جدول شماره   

هـا بـرای    است، مقدار ويژه سه عامل بیشتر از ي  است، بنابراين اين سه مورد بهترين عامل

 . كنند تحلیل عامل هستند و بیشترين واريان  طید مورد نظر را  تبیین می

 

 آمارهاي اوليه براي تحليل عامل 3جدول شماره 

 درصدواريان  قدار ويژهم عامل ضريب اشتراک ها گويه

X1 1 1 66/5 31/16 

X2 1 2 01/3 22/2 

X3 1 3 22/1 62/6 
  

 ارزش كـه  آمـده  بدست عامل تحلیل از اصلی عامل سه آيد برمی نتايج از كه همانطور  

 تبیـین  را مقیـاس  نمـرات  واريان  از درصد 62/63 حدود مجموع در و دارند ي  از بیشتر

 ،(31/16)واريـان   درصـد  بیشـترين  66/5 ويـژه  ارزش بـا  اول لعام ترتیب بدين. كنند می

 22/1 ويـژه  ارزش بـا  سـوم  عامـل  و (22/2)واريان  درصد 01/3 ويژه ارزش با دوم عامل

ها، بايد بـدانیم عمـدتا    بعد از تعیین تعداد عامل. كنند می تبیین را كل( 62/6)واريان  درصد

استفاده  "1دوران عامل"شخیص اين كار از برای ت. ای به چه عاملی اختصاص دارد چه گويه

قابـل ذكـر   . دهـد  ها را نشـان مـی   ها در بین عامل نحوه توزي  گويه 6جدول شماره . شود می

 . اند سؤالی پرخاشگری در سه عامل بحث شده 30ها بر اساس پرسشنامه  است كه اين عامل

                                                      
1 . Factor Rotation 
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 ماتريس عامل دوران يافته براي ميزان خشونت 4جدول شماره 

 (كینه توزی)3عامل  (تهاجم) 2عامل (خشم) 1عامل  ها گويه

X1 61/0   

X2 55/0   

X3 12/0   

X4 11/0   

X5 12/0   

X6 15/0   

X7 63/0   

X8 61/0   

X9 21/0   

X10 53/0   

X11 23/0   

X12 12/0   

X13 21/0   

X14 62/0   

X15  56/0  

X16  16/0  

X17  25/0  

X18  13/0  

X19  52/0  

X20  31/0  

X21  26/0  

X22  11/0  

X23   15/0 
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X24   52/0 

X25   55/0 

X26   22/0 

X27   21/0 

X28   51/0 

X29   12/0 

X30   63/0 

 

های ايـن   دهد كه گويه های متغیر محرومیت نسبی نشان می ماتري  همبستگی میان گويه

هـای   های موجود در ي  بعد با ساير گويـه  كه گويهمتغیر در دو بعد متمركز شدند به طوري

های موجود در ابعاد ديگر ايـن   اند، ولی با گويه موجود در آن بعد همبستگی معناداری داشته

برابـر   KMOآزمـون  . متغیر همبستگی معناداری نداشته و اين همبستگی ضعید بوده است

 درصـد  36 حـداقل  طحسـ  در 066/33600بـا مقـدار    بارتلـت  كرويـت  آزمون. است 35/0

 نمونـه  كفايـت  آزمـون  در آمـده  بدسـت  ضـريب . دهـد  مـی  نشان را معناداری اين اطمینان

 مقـدار  ديگر عبارت به. كند می تأيید عامل تحلیل انجام برای راها  داده بودن مناسب برداری،

. اسـت  قبـول  قابـل  بخشـی  رضـايت  سـطح  درها  داده عاملی تحلیل انجام برای ضريب اين

 نشـان  كـه  اسـت  معنـادار  000/0 از كمتـر  سطح در بارتلت كرويت كفايت آزمون همچنین

 .نیست صفر جامعه درها  داده همبستگی ماتري  دهد می

دهد مقدار ويـژه دو عامـل بیشـتر از يـ       نتايج حاصل از تحلیل عامل تأيیدی نشان می

 6دول شـماره  جـ . ها برای تحلیـل عـاملی هسـتند    است، بنابراين اين دو مورد بهترين عامل

چنانچه آشكار است، . دهد آمارهای اولیه برای تحلیل عاملی در متغیر محرومیت را نشان می

ها بـرای تحلیـل    مقدار ويژه دو عامل بیشتر از ي  است، بنابراين اين دو مورد بهترين عامل

 . كنند عامل هستند و بیشترين واريان  طید مورد نظر را  تبیین می
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 رهاي اوليه براي تحليل عامل متغير ميزان محروميت نسبیآما 5جدول شماره 

 درصدواريان  مقدار ويژه عامل ضريب اشتراک ها گويه

 21/12 501/2 1 1 عامل اول

 15/6 32/2 2 1 عامل دوم
 

 كـه  (محرومیت فردی و محرومیت گروهی) آمده بدست عامل تحلیل از اصلی عامل دو

 را مقیـاس  نمـرات  واريان  از درصد 62/63 حدود مجموع در و دارند ي  از بیشتر ارزش

ــین ــی تبی ــد م ــدين. كنن ــب ب ــل ترتی ــا اول عام ــژه ارزش ب ــترين 501/2 وي ــد بیش  درص

 تبیـین  را كـل  (15/6)واريـان   درصـد  32/2 ويـژه  ارزش با دوم عامل و (21/12)واريان 

قابـل ذكـر    .دهـد  ها را نشـان مـی   ها در بین عامل نحوه توزي  گويه 5جدول شماره . كنند می

سـؤالی محرومیـت نسـبی در دو عامـل بحـث       15ها بر اساس پرسشنامه  است كه اين عامل

 . اند شده

 

 ماتريس عامل دوران يافته براي ميزان محروميت نسبی 6جدول شماره 

 ها گويه
محرومیت ) 1عامل 

 (فردی

محرومیت ) 2عامل

 (جمعی

 61/0  شود نمی برطرف محله اين در ما انتظارات

 بـه  رسـیدن  در اجتمـاعی  یها گروه و مردم ساير و من

 داريم برابری شرايط مالی، موقعیت
55/0  

 روز بـه  روز ام خـانواده  و مـن  مالی وض  كنم می فكر

 شود می بدتر
12/0  

امكانات زنـدگی در ايـن شـهر بـه صـورت ناعادالنـه       

 .توزي  شده است
 11/0 

 را آبرومنـد  زنـدگی  يـ   كفـاف  من معیشتی وضعیت

 دهد نمی
12/0  
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 باشـد،  بايـد  واقعـا  آنچـه  و در جامعه هست آنچه بین

 است زياد بسیار فاصله
 15/0 

 63/0  رسیم نمی داريم، دوست آنچه به ما شرايط اين در

 بـه  مـا  زندگی محل كردن آباد برای شهر، اين امكانات

 رود نمی كار
 61/0 

 داشـتن  نظـر  از يمهـا  سـال  و همسـن  با مقايسه در من

 ترم عقب آنها از خوب تتفريحا
21/0  

 كـنم  مـی  احساس يمها سال و سن هم با مقايسه در من

 ترم عقب زندگی امكانات داشتن نظر از
53/0  

در اين محله به نظافت و بهداشـت شـهروندان توجـه    

 .نمی شود
 23/0 

در اين محله هیچ كسـی مسـؤول موقعیـت اجتمـاعی     

 .شهروندان نیست
 12/0 

رصـت مشـاركت در امـور اجتمـاعی     ما در اين محله ف

 . نداريم
 21/0 

من در زندگی فاقد امكانات اولیه زندگی مانند مسـكن  

 .مناسب، خوراک مناسب و لباس مناسب هستم
62/0  

دوست دارم تا حـد امكـان بـا كسـی تمـاس و رابطـه       

 . اجتماعی دوستانه نداشته باشم
56/0  

ايم كـه  ه كنم به اندازه دوستان و همكالسی احساس می

 .در محالت ديگر هستند، عزت و احترام ندارم
16/0  

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته

نفـر سـاكن در    200هايی اسـت كـه توسـط     های تحقیق حاصل استخراد پرسشنامه داده

بـا  تكمیـل گرديـده و    (جعفرآباد، شاطرآباد، دولت آباد و آناهیتا)چهار منطقه شهر كرمانشاه 
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 .مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته انـد  1آماری برای علوم اجتماعیفزار نرم ابسته استفاده از 

 . است صورت گرفته و استنباطی های آمار توصیفی ها به وسیله شاخص تجزيه و تحلیل داده

درصـد در شـاطرآباد،    21درصد از پاسخگويان در جعفرآباد،  32از تعداد نمونه آماری، 

شـاخص ديگـر   . نیز در دولـت آبـاد سـكونت دارنـد    درصد  22درصد آنها در آناهیتا و  13

ای، سـازمانی و   های شخصی، اجـاره  خانه)طبقه  6وضعیت مسكن پاسخگويان است كه در 

ای زنـدگی   درصـد در منـازل اجـاره    66بیشترين تعداد پاسخگويان يعنـی  . قرار دارند( ساير

درصد بقیه هـم   10های شخصی و  درصد در خانه 22درصد در منازل سازمانی،  2كنند،  می

  .در ساير جامعه بودند

نشــان دهنـده وضــعیت میــانگین نمـره پاســخگويان از متغیــر میــزان    1جـدول شــماره  

های جدول نشان  داده. دهد های شهری و هر ي  از مراحل سه گانه آن را نشان می خشونت

 61/110های شهری برای افراد مـورد مطالعـه برابـر     دهد كه میانگین نمره میزان خشونت می

در حد بااليی است و بیـانگر وجـود   ( 160تا  30)است كه اين نمره در مقايسه با دامنه نمره

شاخص اول در اين متغیر میزان خشم است كـه  . های شديد شهری است تمايل به خشونت

تـا   16)است كه اين شاخص در دامنه نمـره  66/63میانگین آن برای افراد مورد مطالعه برابر 

شاخص ديگر بعد تهاجم می باشد میانگین نمره ايـن متغیـر بـرای    . يی استدر حد باال( 50

در حـد  ( 60تـا   2)است كه اين نمره در مقايسه با دامنه نمره 11/32افراد مورد مطالعه برابر 

شاخص سوم كینه توزی است كه میانگین نمره آن برای افراد مورد مطالعـه برابـر   . باال است

در حـد بـااليی اسـت و بیـانگر     ( 60تا  2)مقايسه با دامنه نمرهاست كه اين نمره در  36/23

 . وجود نوعی كینه توزی حاكم بر زندگی شهروندان در مناطق حاشیه ای كرمانشاه است

نشان دهنده وضعیت میانگین نمره پاسخگويان از متغیر میـزان   1همچنین جدول شماره 

جدول نشان مـی دهـد كـه میـانگین     های  داده. محرومیت نسبی و ابعاد آن را نشان می دهد

است كه ايـن   26/35نمره میزان محرومیت نسبی در بعد فردی برای افراد مورد مطالعه برابر 

در حد بااليی است و بیانگر وجود میزان محرومیـت  ( 60تا  2)نمره در مقايسه با دامنه نمره

                                                      
1 .Statistical Package for Social Science(SPSS) 
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گروهـی   شاخص ديگـر بعـد جمعـی يـا    . نسبی شديد در بعد فردی میان پاسخگويان است

است  11/23محرومیت نسبی می باشد میانگین نمره اين متغیر برای افراد مورد مطالعه برابر 

 tنتـايج حاصـل از آزمـون    . در حد باال اسـت ( 60تا  2)كه اين نمره در مقايسه با دامنه نمره

ها را با حد متوسـط جامعـه را نشـان     ای وضعیت موجود دو متغیرفوق و ابعاد آن ت  نمونه

دهـد كـه در مـورد محرومیـت نسـبی و همچنـین میـزان         نتايج حاصـل نشـان مـی   . هدد می

بـاالتر از  ( میـانگین واقعـی  )ها، وضـعیت موجـود   های شهری در میان حاشیه نشین خشونت

تـوان گفـت    براين اسـاس مـی  . دهد حالت مطلوب يا همان میانگین مورد انتظار را نشان می

. باشد های نمونه باالتر از معادل آن در جامعه می نگینآزمون نتیجه نمونه را تأيید كرده و میا

در اين نتیجه حد باال و حد پايین هر دو مثبت است و فرضیه م كور باالتر از سطح متوسط 

ها در حد نسـبتاً   با توجه به اينكه در اين تحلیل واريان . دهد جامعه را برای نمونه نشان می

 .تیاط در مورد نتايج آن قضاوت كردبااليی قرار دارند ل ا بهتر است با اح
 

هاي شهري و محروميت نسبی در ميان  هاي ميزان خشونت توزيع نسبی شاخص 7جدول 

 پاسخگويان

 میانگین فراوانی متغیر 
میانگین مورد 
 انتظار

 انحراف معیار

 32/26 30 61/110 200 رفتار پرخاشگری

 
رفتار 
 پرخاشگری

 21/2 62 66/63 200 خشم: بعد اول

 33/1 26 11/32 200 تهاجم: بعد دوم

كینه : بعد سوم
 توزی

200 36/23 26 16/5 

t=21/10 Sig=000/0 

 35/12 62 31/51 132 میزان محرومیت نسبی

میزان 
محرومیت 
 نسبی

 21/2 26 26/35 132 محرومیت فردی

محرومیت 
 گروهی

200 11/23 26 02/1 

t=61/5 Sig=000/0 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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تغیرهای مستقل و وابسته از ضريب همبسـتگی اسـتفاده شـده    جهت بررسی رابطه بین م

( بـرای مقايسـه بـیش از دو میـانگین    ) Fهـا از آزمـون    است و جهت آزمون مقايسه میانگین

ضريب همبستگی پیرسون بـرای متغیرهـای مسـتقل در     6جدول شماره . استفاده شده است

كه رابطه معناداری بـین   دهد آمارهای جدول نشان می. دهد ای نشان می سطح سنجش فاصله

هـا   اين فرضیه. های شهری وجود دارد های متغیر محرومیت اجتماعی و میزان خشونت مؤلفه

نتـايج حاصـل از ايـن آمارهـا در     . شده اند درصد، معنادار بوده و تايید 36حداقل در سطح 

 .جدول زير آمده است

 

 هاي شهري  د خشونتضريب پيرسون بين ابعاد محروميت نسبی و ابعا 8جدول شماره 

های میزان خشونت و  مولفه

 محرومیت نسبی

محرومیت نسبی 

 فردی

محرومیت نسبی 

 گروهی

محرومیت نسبی 

 كل

 میزان خشم

مقدار 

 همبستگی
56/0 21/0 62/0 

 000/0 001/0 000/0 سطح معناداری

میزان 

 تهاجم

مقدار 

 همبستگی
65/0 66/0 63/0 

 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری

میزان كینه 

 توزی

مقدار 

 همبستگی
33/0 22/0 30/0 

 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری

میزان 

خشونت 

 شهری

مقدار 

 همبستگی
61/0 56/0 63/0 

 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری
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 هاي شهري ها در ابعاد مختلف خشونت تلاوت ميانگين

ـ   آزمون مقايسه میانگین رتبه 3جدول  هـای شـهری را نشـان     ر خشـونت های ابعـاد متغی

هـای   های خشونت برای اين كار از آزمون ناپارامتری رتبه ای فريدمن، میانگین رتبه. دهد می

. ها با هم يكسـان اسـت   كند كه میانگین رتبه گروه بیان می H0فرض . شهری محاسبه گرديد

اصل از آزمـون  نتايج ح. ها با هم يكسان نیست كند كه میانگین رتبه گروه بیان می H1فرض 

های شهری با هم يكسان نمـی باشـد و لـ ا     دهد كه میانگین رتبه خشونت فريدمن نشان می

هـای   هـای میـانگین نمـره    توان شـاخص  می. شود ها رد می يا فرض يكسانی رتبه H0فرض 

 :های شهری را به صورت ذيل رتبه بندی كرد خشونت

 11/6 میانگین رتبه= میانگین رتبه میزان خشم : رتبه اول

 00/6میانگین رتبه = میانگین رتبه میزان تهاجم : رتبه دوم

 26/3میانگین رتبه = میانگین رتبه میزان كینه توزی : رتبه سوم

هـای مبتنـی بـر كـای      با توجه به اينكه معناداری آزمون رتبه ای فريدمن از جمله آزمون

مقدار كـی  . شود تفسیر میحاصل از آن براساس مقدار كای اسكوئر   اسكوئر است، ل ا نتايج

ايـن نتیجـه در سـطح    . باشـد  می 2و درجه آزادی آن برابر  165/153دو در اين آزمون برابر 

 . كند درصد اين معناداری را تايید می 36حداقل 

 

 دمنيبا استلاده از آزمون فرهاي شهري  ميانگين خشونت يبند تيالو 9جدول شماره 

 معناداری Chi-square ها میانگین رتبه عوامل

 11/6 خشم

 00/6 تهاجم 000/0 165/153

 26/3 كینه توزی
 

های شهری بـر حسـب محـل سـكونت      آزمون تفاوت نمره میانگین خشونت 10جدول 

با توجه به آمارهـای موجـود در ايـن جـدول، میـانگین نمـره       . افراد نمونه را نشان می دهد
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در ( رآباد، دولت آباد، شاطرآباد و آناهیتـا جعف) ای شهر كرمانشاه افرادی كه در مناطق حاشیه

و  Fاين تفاوت مشـاهده شـده بـر اسـاس آزمـون      . اين فرضیه با هم تفاوت معناداری ندارد

 . دار نیستمعنا 36/0در سطح حداقل ( =026/0Sig)داریاسطح معن

 

 هاي شهري بر حسب محل سکونت افراد آزمون تلاوت ميانگين نمره ميانگين خشونت 11جدول 

 سطح معناداری آزمون فیشر انحراف معیار میانگین حل سكونتم

 62/21 16/101 جعفرآباد

01/2 026/0 
 26/21 36/106 دولت آباد

 65/26 51/105 شاطرآباد

 13/22 23/101 آناهیتا

 

هـای شـهری بـر حسـب نـوع منـزل        آزمون تفاوت نمره میـانگین خشـونت   11جدول 

با توجه به آمارهای موجود در اين جـدول، میـانگین   . می دهدمسكونی افراد نمونه را نشان 

در ( شخصی، اجـاره ای، سـازمانی و سـاير   )نمره افرادی كه در منازل مختلد شهر كرمانشاه

و  Fاين تفاوت مشـاهده شـده بـر اسـاس آزمـون      . اين فرضیه با هم تفاوت معناداری دارند

 . دار است معنی 36/0در سطح حداقل ( =001/0Sig)سطح معنی داری

 

 هاي شهري بر حسب نوع منزل مسکونی آزمون تلاوت ميانگين نمره ميانگين خشونت 11جدول 

 سطح معناداری آزمون فیشر انحراف معیار میانگین محل سكونت

 31/23 21/32 شخصی

63/5 001/0 
 62/21 61/101 اجاره ای

 61/20 62/23 سازمانی

 55/22 23/106 ساير
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گويد اين است كه آيا بین دو يا چند میـانگین تفـاوت معنـی     به ما می Fبت آنچه كه نس

هـا در چـه    داری وجود دارد يا نه؟ اما اين امكان را فراهم نمی كند تا بدانیم كه اين میانگین

هـای آمـاری ديگـری انجـام      برای يافتن اين مطلب، بايد آزمـون . ابعادی با هم تفاوت دارند

ها به اين قضیه بستگی دارد كـه آيـا پـیش بینـی كـرده ايـم        ز آزمونانتخاب اين نوع ا. دهیم

ها براساس معیـار بـونفرونی    ها در كجا خواهند بود يا نه؟ در اينجا به تفاوت میانگین تفاوت

 یهـا  آزمون معنی داری بونفرونی برای تفاوت میانگین نمره خشونت 12جدول . پردازيم می

نتايج حاصـل نشـان   . دهد ل مسكونی را نشان میبرحسب ابعاد مختلد وضعیت مناز شهری

های شهری برای افرادی كه در منـازل اجـاره ای سـاكن هسـتند،      دهد كه میزان خشونت می

البته معناداری آزمون تحلیل واريان  ناشـی از تفـاوت تمـامی    . باشد بیشتر از ساير افراد می

ت در میان افـرادی وجـود دارد   ولی در اين میان باالترين نرخ خشون. ها با هم است میانگین

 . هستندهای شهر اجاره نشین  كه در حاشیه
 

 شهري يها آزمون تلاوت معنی داري بونلرونی براي مقايسه نمره افراد از ابعاد خشونت 12جدول 

تفاوت  آزمون بونفرونی

 میانگین

سطح 

 معناداری

تفاوت  آزمون بونفرونی

 میانگین

سطح 

 معناداری
صی
شخ

 

 000/0- 2/3 ای اجاره

ره
جا
ا

 
ی
ا

 

 000/0 2/3 شخصی

 000/0 36/11 ای اجاره 000/0 16/2 سازمانی

 011/0 26/3 ساير 000/0- 35/6 ساير

نی
زما
سا

 

 000/0- 16/2 شخصی

اير
س

 

 000/0 35/6 شخصی

 011/0- 26/3 اجاره ای 000/0- 36/11 ای اجاره

 000/0 11/16 سازمانی 000/0- 11/16 ساير

 

 يون چندمتغيره تحليل رگرس

در اينجـا دو متغیـر   . در پژوهش حاضر از آماره رگرسیون چند متغیره استفاده شده است

 61/0اند و روی هم رفته  نوع منزل مسكونی و میزان محرومیت وارد معادله رگرسیونی شده
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 اولین متغیری كه در معادله رگرسیونی وارد. از فضای مفهومی متغیر وابسته را تبیین نمودند

نتايج حاصله نشان می دهد كه بین اين متغیر و میزان . شده است، میزان محرومیت می باشد

بـرای ايـن متغیـر     Tمقـدار  خشونت شهری همبستگی بـااليی وجـود دارد، بـه طـوری كـه     

در ايـن مرحلـه میـزان    . مـی باشـد  ( Sig.T=000/0)و ضريب معنـی داری  ( =T 32/5)برابر

در مرحله دوم نوع منزل مسـكونی وارد  . بدست آمده است 2R/.=23ضريب تعیین برابر با 

و ضـــريب معنـــی ( 16/6)بـــرای ايـــن متغیـــر برابـــر Tمعادلـــه شـــده اســـت، مقـــدار

در اينجا بـا وارد شـدن دومـین متغیـر ضـريب همبسـتگی       . می باشد( Sig.T=000/0)داری

 . بدست آمده است/. 61با متغیر وابسته ( R)چندگانه آن 

 

 هاي شهري عناصر متغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بينی خشونت 13جدول شماره 

 T Beta B R2 سطح معناداری
 خشونت شهری

 متغیرهای مستقل

 میزان محرومیت نسبی 23/0 12/0 62/0 32/5 000/0

 نوع منزل مسكونی 61/0 31/2 56/0 16/6 000/0

Constant=606/2         F=35/11                      Sig=000/0 

 

زيرا اين مقادير استاندارد شده و امكـان مقايسـه و تعیـین سـهم     ) Betaبر اساس مقادير 

معادله رگرسیون چند متغیره در پژوهش حاضر ( نسبی هر ي  از متغیرها را فراهم می سازد

 :استبه اين صورت 

nbxbxbxaY ....21  
 ei (+  نوع منزل مسكونی) 56/0( + نسبی میزان محرومیت) 62/0= خشونت شهری 

 مدل ساختاری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

تحلیل مسیر روشی توانمند است كه ما را در كشد و مطالعه روابط میان متغیرها جهت 

جهت رسیدن به اين واقعیت كـه اتـرات مسـتقیم و    . رساندرسیدن به شناخت علی ياری می
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همانطور . رها را مورد ارزيابی قرار دهیم از تحلیل مسیر استفاده به عمل آمدغیرمستقیم متغی

هـا بـا    برای افراد ساكن در حاشیه نسبی شود، میزان محرومیتكه در مدل مسیر مشاهده می

دهد كـه هـر چـه    باشد و نشان میخشونت شهری در رابطه می زانیمبا  62/0ضريب مسیر 

. شـود خشونت در میـان آنهـا هـم بیشـتر مـی      زانیمباشد،  آنها بیشتر نسبی میزان محرومیت

ـ مكننـده  از يـ  طـرف تبیـین    61/0متغیری مانند نوع منزل مسكونی با ضـريب مسـیر     زانی

ـ متبیین كننـده   162/0افراد و از طرف ديگر با ضريب مسیر  نسبی محرومیت خشـونت   زانی

خشـونت   زانیمبا  نسبی یتطور غیرمستقیم از طريق میزان محروماين متغیر به. شهری است

است و از ضـرب   055/0خشونت شهری برابر  زانیمشهری در رابطه است كه اتر كل آن بر 

از طرفـی هـم   . آيددست میخشونت شهری به زانیمو  نسبی ضريب مسیر میزان محرومیت

از طريـق متغیـر میـزان     16/0طور غیرمستقیم با مقدار ضريب مسـیر  متغیر محل سكونت به

جهـت تعیـین اتـرات    . اتر غیرمستقیم را بـر متغیـر وابسـته گ اشـته اسـت      نسبی تمحرومی

اند، در هـم ضـرب   غیرمستقیم يا مسیر غیرمستقیم، ضرايبی كه در امتداد آن مسیر قرار گرفته

 . شوندمی
 

 
 تحليل مسير و روابط بين متغيرها در مدل آزمون شده مسير -2نمودار شماره 

 

 بحث و نتيجه گيري

بـر  . توانند زمینه ساز اختالل و ناامنی در زندگی شهروندان شود های شهری می خشونت

شناسی بايد گفت كـه بـه    گران علوم اجتماعی و روان اساس نظرات صاحب نظران و تحلیل

. اسـت عوامل اجتماعی و روانـی مختلفـی    تاب  علل و خشونت آمیز رفتاروجود آمدن ي  
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ماهیـت نسـبی   . است محرومیت نسبی آن تمركز شد،در اين پژوهش بر  مهمترين عاملی كه

های شهری حاصل تأتیرپ يری آن از شرايط مختلد تاريخی، اجتمـاعی،   خشونت در محیط

سیاسی و فرهنگی و روانشناسی است و همین باعث شده اسـت تـا خشـونت اجتمـاعی از     

لعـه  در مطا. ها و معیارهای متفـاوتی سـنجش گـردد    حیث نظری و تجربی در قالب شاخص

حاضر خشونت شهری در میان حاشیه نشینان با تمركز بر كرمانشاه مـورد بحـث و بررسـی    

يكی از ايـن عـواملی   . قرار گرفته و در سه مؤلفه خشم، تهاجم و كینه توزی سنجش گرديد

هـای حاشـیه شـهری ارتبـاط تنگاتنـ  دارد، محرومیـت نسـبی         ها در محیط كه با خشونت

دهـد میـان محرومیـت     ايج حاصل از اين پژوهش نشان مینت. شهروندان حاشیه نشین است

خشـم، كینـه تـوزی و    )های شهری در سـه بعـد   اجتماعی با دو مؤلفه اساسی آن با خشونت

نتايج حاصل از تحلیل همبستگی نشـان مـی دهـد كـه     . ارتباط معناداری وجود دارد( تهاجم

و ( =65/0r)تهـاجم ، در بعد (=56/0r)های شهری در بعد خشم محرومیت فردی با خشونت

های شهری  از طرفی محرومیت نسبی با خشونت. باشد می( =33/0r)در بعد كینه توزی برابر

دارای ( =22/0r)و در بعد كینه توزی برابـر ( =66/0r)، در بعد تهاجم(=21/0r)در بعد خشم

 . رابطه معناداری است

نوع منزل مسـكونی  دهد كه دو متغیر  نتايج حاصل از آزمون مدل در رگرسیون نشان می 

از فضای مفهـومی   61/0اند و روی هم رفته  و میزان محرومیت وارد معادله رگرسیونی شده

دهـد میـزان محرومیـت بـرای      نتايج تحلیل مسیر نیز نشان می. متغیر وابسته را تبیین نمودند

خشـونت شـهری در رابطـه اسـت و      زانیمبا  62/0ها با ضريب مسیر  افراد ساكن در حاشیه

خشونت در میان آنهـا هـم    زانیمدهد كه هر چه میزان محرومیت آنها بیشتر باشد، ن مینشا

-از ي  طـرف تبیـین   61/0متغیری مانند نوع منزل مسكونی با ضريب مسیر . شودبیشتر می
ـ متبیـین كننـده    162/0محرومیت افراد و از طرف ديگر بـا ضـريب مسـیر     زانیمكننده   زانی

 . خشونت شهری است

كه معتقد بود حاشیه نشـینان بـه   ( 1322)ج براساس با پژوهش ربانی و همكاراناين نتاي

 سـی دستر عـدم آموزشی، عدم دسترسی به امكانات رفاهی،  امكاناتعدم دسترسی به خاطر 

هـای اجتمـاعی    درگیـر آسـیب   كاهش مناب  مالیو های ارتباطی مناسب، نداشتن زمین به راه
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كه افـراد بـا مصـرف الكـل سـعی در      ( 2005)كارانشوند و همچنین با پژوهش لیا و هم می

جلب توجه همساالن خود را دارند و مصرف الكل و بزهكاری رابطه مثبتی با خطرپ يری و 

رفتارهای خطرآفرين افراد دارند و تهاجم و پرخاشگری تهاجمی را بـه دنبـال دارد، همسـو    

 . است

راد در منـاطق حاشـیه نشـین از    دهد كه هر اندازه اف نتايج حاصل از اين مطالعه نشان می

هـای شـهری نیـز در آن     محرومیت بیشتری برخوردار باشند، میزان جرائم خشن و خشونت

با توجه به اينكه اين مناطق جاهـايی هسـتند كـه در آنهـا طبقـه كـارگر       . يابد جا افزايش می

ای ايـن سـاكنان غیررسـمی بـه بـه شـدت بـر       . هايی با قیمت مناسب پیدا كند تواند خانه می

های اجاره ای قیمت پايین، متقاضی هستند و يا اينكه كنترل كیفیت خانه داری در ايـن   خانه

 . مناطق ناچیز و جزئی است، ي  مسأله معمول است

ای، در شرايط  های حاشیه با توجه به اينكه ي  چهارم جمعیت شهری كرمانشاه در محله

مشـابه ده پیالـه   )ز شـهرهای ايـران  كنند و مشابه اين منـاطق در خیلـی ا   دشواری زندگی می

هـای سـطح پـايین و كمبـود      ، بـا خانـه  ...(و  شیرآباد در زاهدان يا خاک سفید تهرانشیراز، 

بـه دلیـل دسـتیابی كـم بـرای تصـفیة آب آشـامیدنی و        . شـود  امكانات فیزيكی توصید می

ـ   در خیلـی از محلـه  . بهداشتی، ساكنان همیشه با ترس بیمـاری روبـرو هسـتند    د، هـای كثی

 1ها، اغلب بیشـتر از   خیابانها و كوچه. شوند های پالستیكی و گِل ساخته می ها از ورقه خانه

های  علی رغم اين شرايط، جمعیت اين محله. های رو باز هستند پا عرض ندارند و فاضالب

براين اساس اين افراد از امكانـات اولیـه و ضـروری زنـدگی     . شود هر ده سال، دو برابر می

باشند براساس نظريه گـار   آشامیدنی بهداشتی، منزل مسكونی و مناسب محروم می مانند آب

كه در اينجـا  . زنند برای تغییر وضعیت موجود دست به هر اقدامی در محیط زندگی خود می

 . پردازند می... توان به عربده كشی، چاقوكشی، خريدو فروش مواد مخدر، باد گیری و  می

های شهری اترگ ار باشـد، نـوع    در خشونت مردم در حاشیه تواند يكی از عواملی كه می

دهد كه افراد ساكن در منازل  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان می. منزل مسكونی افراد است

 داليلـی . های شهر هسـتند  های شهری در حاشیه اجاره ای دارای بیشترين جرائم و خشونت

 مقـررات  و قوانین كه گفت اينكه جمله از باشد، داشته وجود نتايج اين راستای در تواند می
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 بـرای  افـراد  ايـن  از زيادی طید و نیست حاكم افراد اين زندگی بر شديد نظارت و نظم و

 از مقـررات  و نظم رعايت به تقیدی افراد اين ل ا. برند می سر به منازل اين در كوتاهی مدت

هـا   همسـايه  و كنینسـا  بـرای  مهـم  مشـكل  ي  به خود موضوع اين و دهند نمی نشان خود

 رابطـه  نهايـت  در كـه  شـود  مـی  منجـر  افراد بین درگیری و نزاع به گهگاه كه شود می تبديل

 آنهـا  بـین  در جـويی  كینـه  و عـداوت  و دشـمنی  سـبب  و ريخته هم به را محله در ساكنین

 را شـهری  یهـا  خشونت وها  درگیری از عظیمی خیل ساز زمینه خود عامل اين كه شود می

 .شود می سبب

تا زمانی كه اختالف سطح زندگی در مناطق شهری و روستايی يـا مركـزی و پیرامـونی    

بـرای  . نشـینی داشـته باشـند    زياد باشد، بايد انتظار داشته باشیم كه كالن شهرهای ما حاشـیه 

مطـر    "نشـینان  توانمندسازی حاشـیه "چه كه در دنیا به عنوان  كم  به حل اين مشكل، آن

تـرين   طوالنی از پیشنهاداتی است كه بايد جدی گرفته شـوند و مهـم  شده، در واق  فهرستی 

كوفی عنان در گزارش . آنها بحث به رسمیت شناختن اين افراد و تقويت مشاركت آنهاست

  گـر بـدترين نـوع فقـر و نـابرابری شـهری       ها بیـان  ها و حاشیه حقوق بشر، زاغه 2003سال 

هـای موجـود در آن، راهـی بـرای      ش و راه حلكند كه آن گزار داند و ابراز امیدواری می می

ها، مـا را بـه    های اجتماعی بوده و اين قبیل آگاهی ها در برابر نقصان تفاوتی فائق آمدن بر بی

نشینان سراسر جهان جهـت رسـیدن بـه زنـدگی      سوی تالشی مشترک برای كم  به حاشیه

 .جويانه سوق دهد شرافتمندانه و صلح

سـكونت بـرای ايـن منـاطق دوبـاره باعـث انتقـال سـاكنان         هـای   با توجه به اينكه طر 

ايـن مسـأله باعـث    . شـود  شود و برای آنها پنج تا شش آپارتمـان سـاخته مـی    غیرقانونی می

وانستند  ساكنان . شود كه هم سرمايه و هم گسترش جامعه به صورت نامناسبی اجرا شود می

هـای زاغـه    فروختند و به محلـه  ه میهايشان را دوبار ها را قبول كنند و آپارتمان اين سكونت

هـای بیشـتری    چنین راهكارهايی برای كم  به كسانی كه نیاز به خانـه . نشینی برمی گشتند

 . دارند با شكست مواجه شوند

ها كاربرد داشته باشد، ايجاد ي  جامعه برنامـه   شايد جديدترين روشی كه در اين حاشیه

كنند به جای اينكـه آنهـا    كوچ  پیشرفت میهای شهر  با اين روش، بخش. ريزی شده باشد
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كار كـردن در ايـن   . را جابه جا كنند به اين ترتیب زندگی در اين شرايط، مناسب شده است

های زيرزمینی در ايـن منـاطق    ساخت فاضالب .اند مناطق بهتر شده و خدمات پیشرفت كرد

مهمترين چیزی است ها،  هم يكی از راهكارهای مناسب است، چونكه احتماالً اين فاضالب

سیاست ديگر دولت اين است كه به ساكنان غیر قانونی اين  .كه ساكنان اين منطقه نیاز دارند

اين سیاست در بهبـودی  . كنند، بخرند دهد كه جايی را كه در آن زندگی می مناطق اجازه می

را  ها، خدماتی در نهايت، اين پیشرفت .شود های سكونت باعث چرخش اقتصاد نیز می محل

. كند كه در مناطق حاشیه ای، ساكنان قادر به ادامه كارشان در اقتصاد رسمی باشند فراهم می

شود بايد جايگزين  هايی كه باعث توسعة مناطق شهری حاشیه ای می خالصه اينكه، سیاست

 .         هايی شوند كه درصدد تخريب اين مناطق بودند سیاست

ی هـا  راه حـل  از جملـه  (عی رسمی و غیر رسـمی های اجتما كنترل)نظارت اجتماعی  -

كنترلهـای  )استفاده از نیروی نظارت اجتمـاعی  در برخی كشورها، پرخاشگریديگر مقابله با 

ابزارهـای   هـای غیـر رسـمی ماننـد     اجتماعی رسمی مانند ابزارهای قانونی و پلی  و كنترل

 . باشد می( اخالقی، ارزشی و فرهنگی
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