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چکیده
زمینه و هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خیابانی (مطالعه موردي :شهر
ارومیه) میباشد .در پژوهش حاضر عمدتاً از تئوريهاي از بیسازمانی اجتماعی شاو و مککی ،يوال ديويس ،ساندرز،
دوالرد ،گسن ،آنومی دورکیم ،کنترل اجتماعی هیرشی استفاده شده است.
روش بررسی :پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمايشی بوده که به روش نمونهگیري خوشهاي و به وسیله
پرسشنامه محققساخته بر روي 864نفر از شهروندان شهر ارومیه در سال 3131انجام گرديد .به منظور آزمون
فرضیههاي پژوهش از ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گامبهگام از نرم افزار  spssاستفاده شد .پايايی
پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ (خشونت خیابانی  ،0/84افول اخالق در فرهنگ عامه  ،0/48بزهديدهگی ، 0/87
کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی  ،0/86عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی  ،0/43عدم رعايت اصول اخالقی در روابط
سیاسی بین مسئوالن  ،0/63جلب کردن توجه ديگران ،/88عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر،0/48
قومگرايی  0/46و افت سرمايهاجتماعی  0)/40و براي روايی از روايی سازه وآزمون فرضیات تحقیق از ضريب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه گامبهگام استفاده شد.
يافتهها :تحلیل دادههاي اين پیمايش نشان داد بین گرايش شهروندان به خشونت خیابانی با متغیرهاي کم رنگ
شدن اعتقادات مذهبی ،افول اخالق در فرهنگ عامه ،عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن ،عدم
رعايت هنجارهاي ترافیکی  ،عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر  ،جلب کردن توجه ديگران ،بزه ديده گی،
افت سرمايه اجتماعی ،قوم گرايی رابطه معناداري وجود دارد .نتايج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که بزه
ديده گی،افول اخالق در فرهنگ عامه،جلب کردن توجه ديگران بیشترين تاثیر را در تبیین گرايش شهروندان به
خشونت خیابانی دارد.که به صورت واقعی و تعديل يافته  18/6درصد از واريانس خشونت خیابانی توسط متغیرهاي
مستقل تبیین و پیش بینی میشود.
کلید واژه :خشونت خیابانی،بزه ديده گی،قوم گرايی،افول اخالق در فرهنگ عامه
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بیان مسئله
مسايل اجتماعی جامعه ،پديدههاي اجتماعی ،اعم از شرايط ساختاري و الگوهاي کنشی هستند
که در مسیر تحوالت اجتماعی قرار میگیرند (عبداللهی .) 18 : 3141 ،مسايل اجتماعی به عنوان
جمله مسايل اجتماعی میباشد که نه تنها متاثر از جنبههاي مختلف حیات بشري است ،بلکه
برآنها نیز تاثیر گذار خواهد بود .خشونت رفتاري است که هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگران
از روي قصد يا عمد است (نیرومند زندي و همکاران  .)87 : 3141 ،خشونت خیابانی رفتاري
است که براي آسیب رساندن به ديگري از کسی سر می زند و دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز،
ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايی و قتل گسترده است (صديق سروستانی . )331 : 3148 ،
از جانب ديگرخشونت خیابانی بر خالف انواع ديگر آن عمدتا پديدهاي شهري است و در
شهرهاي بزرگ که میزان آشنايی افراد با هم کمتر است ،انگیزه ارتکاب آن نیز بیشتر است .
خشونت خیابانی درگیري بدنی يا رفتار پرخاشگرانه و ستیزه جويانه است که حداقل شامل دو نفر
است و از اين منظر که در چارچوب و محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز میيابد
میتوان آن را به عنوان يک پديده اجتماعی تعريف نمود (صديق سروستانی  .)33 : 3148 ،از منظر
برخی از صاحبنظران يکی ديگر از موارد و عوامل مهم در گرايش افرادبه خشونت خیابانی مشاهده
آن پديده و يادگیري آن طی فرايند اجتماعی شدن است .بر اساس تئوري يادگیري اجتماعی
باندورا ،رفتارهاي ناهنجار ،مثال گرايش به خشونت خیابانی زايیده يادگیري اجتماعی هستند (ربانی
و همکاران .)330 :3144 ،به نظر کلمن اگر سرمايه اجتماعی نابود شود روابط اجتماعی از بین
میرود و در نتیجه انتظارات و تعهدات هم از بین خواهد رفت و نظام اعتمادي نابود و اين امر
منجر به خشونت خواهد شد (کلمن .) 3188 ،وقوع جرم خشونت آمیز ممکن است سرمايه
اجتماعی را از طريق کاهش احساس اعتماد در بین اعضاي اجتماع کاهش دهد به عنوان مثال،
موزر و هلند در تحقیقات خود يک رابطه دوري (چرخهاي) بین خشونت خیابانی و تخريب
سرمايه اجتماعی يافتهاند .آنها مطرح کردهاند ،هنگامی که خشونت خیابانی اتفاق میافتد ،تحرک
فیزيکی در محل محدود میشود ،فرصتهاي اشتغال و آموزش کاهش میيابد و افراد محل کمتر
احتمال دارد که خانههاي جديد بسازند يا امالک موجود را تعمیر يا بهبود ببخشند .اين کاهش در
سرمايه اجتماعی ،بیاعتمادي ناشی از تخريب فراساختارها  ،تسهیالت و فرصتها را افزايش داده
و احتمال رفتارخشونتآمیز به ِويژه در میان افراد جوان را در خیابانها و محالت زيادتر مینمايد
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(چلبی و مبارکی .)16 :3148،هیرشی معتقد است آنهايی که پیوند قوي با جامعه دارند از شکستن
قواعد و معیارهاي آن خودداري میکنند و آنهايی که پیوند ضعیفی با هنجارهاي جامعه دارند و يا
هیچ پیوندي با آنها ندارند  ،براي کجروي مستعدتر و آزادترند (ممتاز  .)80 : 3143 ،بروس کوئن
جامعه میداند (کوئن .)3146 ،وقتی در جامعه محتواي فرهنگ عمومی دچار خال يا کاستیهايی
میگردد و يا ارزشهاي متعالی که خوراک مناسب به فرهنگ هر جامعه میدهند دچار سوء کارکرد
شوند  ،فرهنگ اخالقی جامعه دچار اضمحالل و رکود میگردد .در چنین فضايی عادات و آداب
نامناسب اخالقی به جاي ارزشهاي متعالی رشد و نمو يافته و ذهنیت شهروندان آن جامعه را
دچار مسايل غیر اخالقی میسازد .بعنوان مثال بخش ناسزاگويی زمانی گسترش میيابد که فرهنگ
اخالقی در جامعه کمرنگ شود (ناظري  .) 10 : 3143 ،گسترش دامنه خشونت خیابانی به ويژه در
سالهاي اخیر در جامعه ايران يکی از جديترين آسیبهاي اجتماعی به شمار میرود .آمارهاي
نیروي انتظامی استان آذربايجان غربی نیز مويد همین نکتهاند .چرا که میزان ضرب و جرح از
 8887در سال  48به  4818در سال  44در استان آذربايجان غربی رسیده است و اين رقم در سال
 3137به  37818مورد رسیده است .بنا بر اعالم نیروي انتظامی آذربايجان غربی نزاع و
درگیريهاي خیابانی رتبه اول را در بین جرائم استان به خود اختصاص داده است .يکی از
مهمترين داليل نزاع و درگیريهاي خیابانی در خیابانهاي استان به دلیل برخی مسائل ترافیکی و
شیوه رانندگی شاهد نزاعها و درگیريهاي خیابانی است .شهرستان ارومیه به دلیل اينکه بیشترين
جمعیت استان را به خود اختصاص داده است و بسیاري از مردم از شهرستانهاي استان مهاجرت
میکنند سبب ازدحام بیشتر مردم در معابر پرتردد شده و در نتیجه آمار نزاع و درگیري در اين
شهرستان نسبت به ساير شهرهاي استان باال است (قربانی .)3137،بر طبق نظر فرمانده انتظامی
استان آذربايجان غربی در سال  3137نزاع خیابانی مهمترين آسیب اجتماعی استان آذربايجان غربی
و شهر ارومیه میباشد که آمار ورودي پروندههاي دادگستري نیز مويد همین نکته میباشد (سالنامه
آماري .)3138 ،در اين مورد ترديدي وجود ندارد که وجود خشونت در جامعه میتواند آسیبهاي
جدي جسمی و روانی را به افراد و خسارتهاي بزرگی را به اموال وارد آورد و هنگامیکه اشاعه
يابد میتواند آسیبهاي عمیقی را به روابط اجتماعی وارد سازد (پور چیت ساز .) 81 : 3148 ،به
طور معمول خشونت خیابانی از جمله مسايل اجتماعی است که عالوه بر ايجاد فضايی آکنده از
خشم و نفرت و مکدر کردن روابط انسانی در بین اقوام مختلف ،امنیت شهر ارومیه را نیز بعنوان

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:13 +0330 on Saturday February 23rd 2019

خشونت را بعنوان يک انحراف نتیجه نارسايیهاي موجود در يک فرهنگ و ساختار اجتماعی

.....................................57فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی  ،2پاییز69

يک کالنشهر از جنبه هاي مختلف تهديد نموده و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو
میسازد .بنابراين با شناخت عوامل موثر بر خشونت خیابانی ،میتوان در جهت رفع مکانیسمهاي
آن فرهنگسازي کرده و با نظارت صحیح ،به جاي اعمال رويههاي نامطلوب براي اين مساله،
پی پاسخ به سواالت زير می باشد :میزان گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی تا چه حد
میباشد؟ و عوامل اجتماعی موثر بر آن کدامند؟
پیشینه تجربی
نتايج پژوهش طالب ،نجفی اصل و احمدي اوندي ( )3136با عنوان مطالعه کیفی عوامل
اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاعهاي دسته جمعی (مورد مطالعه :شهرستان ايذه) نشان میدهد که
تعصبات طايفهاي ،جمعگرايی عمودي ،همبستگی درونگروهی ،پیوندهاي خويشاوندي ،مسائل
ناموسی ،عمومیشدن خشونت و نزاع ،اختالفات ملکی ،بیکاري ،رقابت نخبگان ،فروپاشی ساختار
سنتی مديريت ،بیاعتمادي به مراجع قضايی و انتظامی ،آگاهی از محرومیت ،تجربهي عینی نزاع
(مشاهده و مشارکت) و مسائل و خاطرات ناخوشايند گذشتهي بستر و زمینهي نزاع دسته جمعی
را مهیا میکنند.
نتايج پژوهش جهانگیري و زهدبیگلري ( )3131با عنوان برساختهاي شخصی پسران از
نزاعهاي بین فردي خود در بستر محالت شیراز (مشارکت کنندگان :مهرجويان کانون اصالح و
تربیت استان فارس) نشان داد که پسران در فضاي اجتماعی نامساعد محالت خود ،به طور مکرر
در معرض نزاعهاي متنوع قرار میگیرند .با اين مواجهه ،عالوه بر حساسیتزدايی نسبت به پديده
نزاع و مشروعیت بخشی به کاربرد آن ،اين قضیه در ذهن پسران خطور میکند که آنها نیز ممکن
است قربانی نزاع شوند؛ بنابراين ترس از بزهديدگی و همچنین پیشبینی قربانیشدن ،آنها را به فکر
چاره اي اساسی میاندازد .بر اين اساس پذيرش ارتکاب نزاع ،مطلوبترين و اجتنابناپذيرترين
راهبرد براي حل مسائل شخصی و خانوادگی ،در دسترس پسران محالت پايین شهري است .آنها
با ارائه و نمايش يک نزاع شکوهمند و فتح آن ،نه تنها مشکل حاضر خود را حل مینمايند ،بلکه با
کسب يک هويت قمپزي ،از خطرات احتمالی آتی نیز پیشگیري میکنند .از نظر پسران ،کسب
هويت قمپزي در اين محالت براي ادامه حیات ضروري است که منجر به کاهش آسیب و در
نهايت باعث بیمهشدن خود و دگران مهم آنها در برابر انواع قربانیشدن میشود.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:13 +0330 on Saturday February 23rd 2019

بسترهاي الزم و مناسب را حداقل به منظور کاهش آن فراهم آورد .در اين راستا پژوهش حاضر در

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خیابانی56...........................................................................

نتايج پژوهش نصیري( )3131با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرايش به
نزاع هاي دسته جمعی شهرستان کارون نشان داد که متغیر احساس محرومیت نسبی ،قومگرايی،
اعتماد عمومی با گرايش به نزاع رابطه معناداري دارند.
خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونتآمیز علیه آنان» با جامعه آماري دختران و زنان  34-10ساله
ساکن در شهر مشهد نشان داد که مزاحمت از طريق وسايل نقلیه ،زل زدن و خیره شدن و متلک
پرانی از اشکال رايج رفتارهاي خشونتآمیزي است که بیش از دو سوم زنان و دختران در طول
دوره بررسی حداقل يکبار تجربه کردهاند .ضعف پايگاه اجتماعی -اقتصادي و رفتار غیراجتماعی
قربانیان متغیرهاي مستقلیاند که احتمال قربانیشدن زنان و دختران را در زمینه خشونت افزايش
میدهند و بر عکس پايبندي مذهبی زنان و دختران مهمترين عاملی است که احتمال رفتار خشونت
آمیز علیه آنان را کاهش میدهد.
يافتههاي پژوهش ربانی و همکاران ( )3144تحتعنوان «بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی
موثر بر گرايش به نزاع جمعی (مطالعه موردي شهرستانهاي منتخب استان ايالم)» به انجام رسید،
نشان داد ،الف) گرايش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به باالبوده ،ب) از بین متغیرهاي
مستقل مطرح شده  ،تأثیر کل متغیرهاي پرخاشگري و قومگرايی (به میزان برابر) بر متغیر گرايش به
نزاع جمعی ،بیش از ساير متغیرها بوده و ج) تأثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرايش به نزاع جمعی،
کاهنده بوده است.
نتايج پژوهش نظري و امینی فسخودي ( )3148با عنوان «تبیین جامعهشناختی عوامل موثر بر
گرايش به نزاع جمعی ،در مناطق روستايی استان ايالم» حاکی از تاثیر معنیدار مثبت متغیرهاي
"پرخاشگري"" ،قوم گرايی" و "تجربه عینی نزاع" و همچنین تاثیر معنیدار منفی میزان تحصیالت
بر روي میزان گرايش به نزاع می باشد.همچنین هیچ گونه تفاوت معنی داري بین دو گروه زنان و
مردان و افراد متاهل و مجرد در مورد گرايش به نزاع در جوامع روستايی استان وجود ندارد.
آقاجانی ( )3141در يک پژوهش انجام يافته در باره خشونت شهروندان ،ضعف فرهنگی
مزاحمان ،درونی نشدن ارزش هاي دينی ،شیوههاي نامناسب تربیتی در خانواده ،ناسازگاري
خانوادگی ،رفتار تبعیض آمیز والدين علیه فرزندان تهاجم رسانهاي بیگانه و عملکرد نامناسب
سازمانها و نهادهاي فرهنگی از عوامل موثر بر خشونت خیابانی قلمداد کرده است.
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مبانی نظری تحقیق
در اين مقاله تالش شده است که ابتدا مفهوم خشونت خیابانی و سپس نظرياتی در خصوص
عوامل مرتبط با خشونت ذکر شود .خشونت در ادبیات علوم اجتماعی و حقوقی معانی متفاوتی
تعريف میکند (فکوهی .)886:3141 ،خشونت را میتوان عملی آسیب رسان دانست که فرد براي
پیشبرد مقاصد خويش انجام میدهد و صرفا جنبه فیزيکی ندارد؛ بلکه ابعاد روانی (فحاشی ،تحقیر،
منزوي کردن ،داد و فرياد ،آزار و مزاحمت خیابانی و تجاوز) و اقتصادي (شکستن وسايل موجود
در محیط اطراف) به خود میگیرد (کار .)888:3183،مفهومی از خشونت که در اين پژوهش مد
نظر بوده ،نوعی از خشونت است که در فضاهاي شهري رخ میدهد و رفتارهاي غیرمدنی يا بی
نزاکتیجهاي عمومی را دربر میگیرد اين رفتارها (مانند رفتار جوانان بی ادب يا رفتار متکديان)
گرچه به لحاظ قانونی جرم محسوب نمیشود ،اما راحتیِ حضور مردم درفضاهاي عمومی را از
بین می برد .خشونت خیابانی رفتاري است که براي آسیب رساندن به ديگري از کسی سر می زند
و دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز ،ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايی و قتل گسترده است
( صديق سروستانی.) 331 : 3148 ،
به نظر گسن (گسن )33 :3188 ،شايسته است در توضیح عمل خشونت آمیز بین دو رشته از
عناصر فرق گذاشته شود :از يک سو ،عوامل شخصیت و وضعیت که شناخت علت عمل را
گزارش می دهند؛ از ديگر سو فرآيندهاي تعامل که منجر به فعلیت يافتن میشود و پويايی عمل را
تشکیل می دهد (همان .)378 :بدين ترتیب ،عمل جنايی پاسخ شخصیت به وضعیت معین است.
می توان علت شناسی خشونت را در «شخصیت بزه کار» يا در «وضعیت ماقبل جنايی» و يا در
محل برخورد «عنصر» عمل قرار داد (همان.)371 :
«بزه ديده» به عنوان يکی از عوامل ماقبل جنايی می تواند نقش مهمی در فرآيند ارتکاب
خشونت خیابانی بازي کند ،چرا که او عالوه بر تسريع فرآيند گذر از انديشه به فعل مجرمانه از
طريق تحريک ،ترغیب ،اغوا ... ،بزه کار بالقوه ،ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناختی،
فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را بر عنوان آماجهايی مناسب براي بزه کاران بالقوه فراهم نمايد.
در میان عواملی که به عنوان وضعیت ماقبل جنايی ،زمینه ساز تحقق خشونت هستند ،مطالعه
قربانی خشونت و روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد وي در تحقق پديده مجرمانه از مهمترين
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موضوعاتی است که افق تازهاي را در تحقیقات جرم شناسی و قلمرو آن گشوده است (گسن،
.)336 :3188
بزه ديدگی نیز اغلب معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی ،عدم تعادل روحی و روانی،
ويژگی هاي خاصی که دارند بیش از سايرين است .بنابراين می توان اين گروه از بزه ديدگان را
بزه ديدگان مستعد و بالقوه آسیب پذير معرفی کرد (توجهی .)846 :3188 ،به همین جهت زلیگ،
يک قربانی کامالً مناسب را به علت ويژگی هاي مستعدي که دارد ،از مهم ترين وضعیتهاي پیش
جنايی دانسته است (گسن.)331 :3188 ،بی ترديد ،بزه ديده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل
جنايی میج تواند نقش مهمی در به جريان انداختن و طی طريق فرآيند خشونت خیابانی ايفا نمايد
و وجود افرادي آسیبپذيرتر از سايرين که کم و بیش براي بزه کاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و
اهداف مناسبی براي آنها محسوب میشوند ،میتواند چه در مرحله شکل گیري «نقشه خشونت» و
يا «انديشه مجرمانه» و چه در مرحله عملی کردن آن ،موجب تسريع حرکت فرآيند جنايی گردد.
به هر حال در مورد آن دسته از بزهجديدگانی که درباره آنها انتخاب صورت میگیرد ،وجود
مولفه هايی چون جذابیت ،قابلیت کنترل ،امکان دسترسی آسان ،فقدان خطر يا کم خطر بودن آن و
موارد مشابه ،در امر گزينش آنان سهیم خواهد بود .به عبارت ديگر میتوان مدعی شد که میان بزه
کاري و بزه ديدگی ارتباط و تشابه عمیقی وجود دارد (توجهی .)847 :3188 ،بدينجسان میتوان
گفت که «خطر بزه ديده واقعشدن» به طور مساوي میان افراد جامعه توزيع نشده است
(توجهی )846 :3188،و عدهاي از افراد به خاطر عوامل آسیب شناختی و ويژگیهاي خاص،
بیشجتر از ساير افراد جامعه در معرض انتخاب شدن از سوي بزه کاران قرار دارند.
طبق نظريه دورکیم ،در جوامع مکانیکی جرم طبیعی است (مجازات جنايتکاران که در تمام
فرآيند نفرت انگیز تشبیه شده ،نگهدارنده همبستگی اجتماعی است) .در جوامع ارگانیکی کارکرد
قانون ،تنظیم کنشهاي متقابل بخش هاي مختلف جامعه است .هنگامی که اين قوانین کافی نباشند،
آنومی رخ می دهد .آنومی به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعی ،انتظارات جمعی و
الگوي رفتار براي اعضا جامعه است .اين حالت منجر به محو و غیبت تدريجی آتوريته و ضابطه
اخالقی میشود و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست میدهد .هنگامی که جامعه در حالگذار
و دگرگونی است ،بسیاري از انسانها دچار سرگردانی میشوند و قواعد و ارزشهاي جامعه ،براي
آنها بی اهمیت و کم ارزش می شود .از سوي ديگر ارزشهاي جديد و منطبق با شرايط نیز ،هنوز در
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جامعه جا نیفتاده است .در واقع جامعه دو ساخت دارد .در اين جامعه برخی از ساخت کهن و
برخی از ساخت نوين تبعیت میکنند (ساروخانی .)384 :3186 ،از نظردورکیم فروپاشی وجدان
جمعی يا تضعیف آن ،يعنی تضعیف يا فروپاشی نظام فرهنگ در جامعه سنتی ،عامل پیدايش عدم
هرگاه وضعیت هنجارهاي اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست بدهند ،درآن صورت کج
رفتارى اجتماعى پديد خواهد آمد (گیدنز .)40:3181،دورکیم معتقد بود زندگی بدون وجود
الزامهاي اخالقی يا ضرورتهاي اجتماعی تحملناپذير میشود ودر نهايت نیز به شکل گیري
پديده آنومی يعنی نوعی احساس بی هنجاري می انجامد که اغلب مقدمهاي براي بروز کجروي و
نزاع است (کوزر.)333:3131،
در شرايط فقدان اخالق جمعی جامعه آسیب محملی براي تنش خواهد بود .می توان انتظار
داشت در چنین وضعیتی نیروي لذت جاي اخالق را بگیرد و حريم افراد را درنوردد .به بیان
دورکیمی ،آنومی ناخرسندي از کل قواعد اخالقی ،نفرت از کل نظم و به معناي توهین به اخالق
است.در واقع در شرايط آنومیک که مترادف با فساد و انحراف اخالقی است ،اين دو عنصر آسیب
میبینند (بخارايی،بیات و پرکیانی .)308:3137،در چنین شرايطی میتوان انتظار داشت که به جاي
عدالت ،تعدي و به جاي تعادل ،تضاد بر رفتار افراد حاکم شود و تنش سراسر جامعه را در بر
گیرد .راه حل دورکیم در چنین وضعیتی ،عدالت است .عدالت میتواند جامعه را به هم نگه دارد
چرا که نوعی قواعد جديد بین فرد و جامعه پديد میآورد .در واقع عدالت درمانی است براي
آنومی (بخارايی ،بیات و پرکیانی.)301:3137،
هیرشی معتقد است که بزهکاري و انحرافات اجتماعی نظیر خشونت زمانی اتفاق میافتد که
قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود يا به کلی از بین برود .اين قیود را تحت چهار مفهوم کلی
میتوان خالصه کرد:
 وابستگی :3حساسیتی است که شخص نسبت به عقايد ديگران درباره خود نشان میدهد.وابستگی در حقیقت نوعی قید و بند اخالقی است که فرد را ملزم به رعايت معیارهاي اجتماعی
می کند .به نظر هیرشی ،کسانی که به ديگران عالقه و توجه دارند ،رفاه و احساسات آنان را در نظر
میگیرند و با احساس مسئولیت نسبت به اين افراد و حفظ ارتباط با آنها عمل میکنند .وي
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برهمین اساس ،يادآور میشود که افراد فاقد اين وابستگی ،نگران آن نخواهند بود که روابط
اجتماعی آنان به خطر افتد .بنابراين بیشتر احتمال دارد که به خشونت روي آورند.
 تعهد :3عنصر تعهد ،بیانگر میزان پذيرش هدفهاي مرسوم جامعه و همچنین احساس دينی استدهد که هر قدر فرد نیاز بیشتري به سرمايه گذاري در خصوص کنشهاي موافق با جامعه احساس
کند ،دلیل بیشتري خواهد داشت که براي حفاظت ا ز دستاوردهاي خود با ديگران ،همنوا بماند و
در مقابل ،کسانی که نیاز کمتري به اين سرمايه گذاري احساس می کنند ،خطر و ضرر کمتري را
نیز در ارتکاب خشونت آمیز میبینند و حتی ممکن است در پی به دست آوردن فرصتی براي سود
بردن از آن برآيند.
درگیر بودن :8عنصر درگیري ،بیانگر میزان مشارکت افراد در نقش ها و فعالیت هاي اجتماعی
است ،به نظر هیرشی ،کسانی که گرفتار کار ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی و  ...هستند ،معموالً
فرصت کمتري براي درگیر شدن در رفتارهاي کجروانه دارند .در عین حال به نظر او ،همین
مشارکت ،فرد را در معرض انواعی از اهرمهاي کنترل اجتماعی قرار میدهد که افراد مرتبط با او،
بر او اعمال میکنند .به همین نحو ،آشکار است کسانی که در فعالیت مرسوم و متعارف جامعه
مشارکت ندارند ،فرصت و آزادي عمل بیشتري نیز براي دست يازيدن به رفتارهاي کجروانه
میيابند.
1

 باورها  :عنصر باور نیز بیانگر میزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقی و اجتماعی ،باور او نسبتبه ارزشها و هنجارهاي اخالقی جامعه و وفاداري وي به آنها ست ،به نظر هیرشی ،اگر فردي جداً
اين باور را داشته باشد که درگیر شدن در گونه هايی خاص از رفتارها کار درستی نیست،
مشارکت در آن رفتارها براي او دور از تصور خواهد بود .در مقابل ،کسانی که اعتقاد و وفاداري
ضعیفی نسبت به هنجارهاي اخالقی و اجتماعی دارند ،ممکن است تمايل بیشتري به ناديده گرفتن
آنها داشته و بیشتر به کجروي مبادرت ورزند (رابرتسون.)388-386 :3188 ،
از ديدگاه کنترل اجتماعی خشونت زمانی رخ میدهدکه بزهکاران به اين نتیجه میرسند که
مکانیسمهاي کنترل اجتماعی و ارزشها و معیارهايی که سابق بر اين ،رفتارهاي آنان را تعیین
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که فرد نسبت به جامعه بر دوش خود احساس میکند .به عبارت ديگر ،هیرشی بر آن است نشان
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میکرد ،ديگر تاثیر زيادي ندارند از نظر آلبرت هانتر  3کنترل اجتماعی رسمی به اشکال متفاوتی
چون تلقی ساکنان از مسئولیت پذيري پلیس ،مشروعیت پلیس و عدالت رويهاي ،اثر بخشی و
رضامندي از پلیس مفهوم سازي شده است (روزنبام . )370:3183،
انواع فرصتهاي انحرافی آشنا میشوند .برابر نظر اوهلین سه خرده فرهنگ انحرافی وجود دارد:
.3خرده فرهنگهاي جنايتکار :در اين خرده فرهنگ ها فعالیت هايی مثل دزدي ،سرقت مسلحانه و
انواع جنايتهاي سازمان يافته انجام میشود .خرده فرهنگ جنايتکار در واقع موفقترين شکل
ارتکاب جرم محسوب میشود ولی همه جوانان بزهکار فرصت پیوستن به خرده فرهنگ جنايتکار
را پیدا نمیکنند و يا در بعضی از محله هاي شهر وضعیت متفاوت بوده و سازماندهی قوي اين
گروهها ديده نمیشود.
.8خرده فرهنگ خشونت طلب :اين گرو ه ها متشکل از افرادي با رفتارهاي خشونت آمیز است که
توجه زيادي را در جامعه به خود جلب می کنند .اعضاي اين گروه ها که جذب گروه اول نشده
اند اغلب مرتکب اعمال خشونت آمیزي علیه ديگران می شوند و با ايجاد دارودسته هاي خشن در
محالت براي خود کسب منزلت و موقعیت می کنند .افراد اين گروه ها داراي بدن قوي ،جنگ تن
به تن ،جرأت و میل به خطر کردن هستند .اين افراد در صورت امکان خیلی زود جذب گروه هاي
جنايتکار میجشوند.
 .1خرده فرهنگ هاي کناره گیر :اين گونه افراد که فاقد جسارت ويژگیهاي گروه دوم هستند،
معموالً جذب گروه هاي باال نمی شوند و با مصرف موادمخدر خود را سرگرم میکنند .اين افراد
کسانی هستند که نه تنها از ابزارهاي مشروع جامعه محروم مانده اند بلکه به ابزارهاي نامشروع نیز
دسترسی نداشته و دچار شکست می شوند .شکست در جامعه و شکست در زاغه؛ انحرافات اين
گروه شامل استفاده از موادمخدر و فروش آن می باشد(ممتاز.) 33 : 3143 :
بر طبق نظر يوال ديويس ،قوم گرايی ،جهان يکپارچه را دوشقه می کند؛ يعنی جهان ما را با جهان
ديگران جدا می -سازد (سونسون .)36:8004،8اين امر يعنی ايجاد گسست در جهان اجتماعی و
پراکندن تخم نفاق در جامعه .بر طبق نظر هرزوگ  ،)87:8008( ،1قوم گرايی خود باعث ايجاد
بسیاري از جرم هاست .تأيید رابطه بین قوم مداري و ارتکاب جرم خود دلیلی بر اين مدعاست
1

Hunter , A
Swenson
3 Herzog
2
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(تاناسیکوک .)88:8008،3ساندرز مهمترين شکافهاي ساختاري را شکافهاي اجتماعی مربوط به
گروه هاي مذهبی وگروه هاي قومی – زبانی دانسته است .ساندرز در جمع بندي نتايج مطالعات و
رويکردهاي مختلف تاکید می کند که نتايج و واقعیتها ،گوياي اهمیت آشکار شکافهاي
به طور اجتناب ناپذيري مشکالت پیچیدهجاي را براي يکپارچگی سیاسی و تامین نظم سیاسی و
ثبات پايدار به وجود میججآورد (بنی هاشمی .)667:3148،بروز درگیريجهاي قومی وگروهی ناشی
از هماهنگی قومی وگروهی است .بدين معنا که عواملی مثل :زبان ،مذهب اجتماعی قومی ،عادات و
رسوم اخالقی خاص قومی در زمره سرچشمههاي اصلی هماهنگی قومی هستند که هزينه هاي
فردي مراوده در درون قوم را تحت تأثیر قرار داده و انتظارات را با ثبات می کنند و بر پیشرفت و
حفظ هوشیاري و منافع گروهی و قومی و به تبع آن شناسايی گروهی تأثیر می گذارند و گروه قومی
را انسجام می بخشند .در جوامع کثیر القوم هماهنگی هاي درونی هريک از اقوام هر چند در ظاهر
بی ضرر و کامالً به نفع گروه آنان است .اما همین هماهنگی قومی و گروهی مبنايی براي ايجادکنش
سیاسی يک قوم علیه قوم ديگر فراهم می آورد ،سه عامل کاالي معنوي  ،شامل توزيع قدرت و
پستهاي دولتی ،کاالهاي توزيعی نظیر منافع مادي ،درآمد و رفاه و کنش متقابل بین اين دو مورد از
جمله عواملی هستند که هماهنگی گروهی و قومی را تقويت نموده و ماهیت درگیري هاي قومی را
تشکیل میدهند .بر اساس نظريه ناکامی و ستیزه جويی دوالرد وجود گروه هاي متمرکز ،رقابت بر
سر منابع و نابرابري قدرت از عمده داليل نزاع بین گروههاي قومی مختلف میباشند (صالحی
امیري.)38:3147،
هاردن 8اعتقاد دارد که ؛ ضمانت هاي اجرايی اجتماعی متشکل از هنجارها ،قوانین و  ...که در
واقع مجموعاً حول يک محور اصلی ،يعنی سرمايههاي اجتماعی گردآمده اند و اين عامل به منزله
متضمن و ضمانت اصلی در فرآيند يک نظام ارتباطی است که در آن اعتماد اجتماعی بصورت
واقعی وجود دارد و نبود يا فرسايش سرمايههاي اجتماعی باعث از بین رفتن اين شبکه روابط
اجتماعی و درنتیجه عدم احساس روابط اجتماعی میشود که از نتايج آن کاهش همبستگی ،وفاق،
تعهدات اجتماعی ،افزايش آنومی و آسیبهاي اجتماعی نظیر خشونت میشود (به نقل از
قديمی.)117:3146،

1 Tanasichuk
2
Hardin
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تئوري بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی بر روي سازگاري گروهی نسبت به فرايندهاي
اجتماعی ،از قبیل شهرنشینی و تغییر الگوهاي رشد اقتصادي ،بیشتر از بزهکاري فردي تاکید
مینمايد .اساس اين تئوري آن است که برخی اجتماعات به خاطر اختالل در فرايندهاي رسمی و
ساختار سازمانی محله میشود که سست شدن پیوندهاي ساکنان نسبت به همديگر و نسبت به
اجتماع را به دنبال خواهد داشت .در نتیجه برخی ساکنان به طور طوالنی مدت از کنترلهاي
اجتماعی هنجاري پیروي نخواهند کرد .چرا که اين اجتماعات بی سازمان قادر به درک ارزشهاي
مشترک ساکنان و حل مسائل مختلف نیستند .به خاطر اين که آن ها نمی توانند وفاق مربوط به
ارزشها ،هنجارها ،نقشها يا توافقهاي سلسله مراتبی را در میان اعضايشان ايجاد يا حفظ نمايند.
بر طبق تئوري بی سازمانی اجتماعی ،سرمايه اجتماعی پايه و اساس کنترل اجتماعی است ،به خاطر
اين که آن نیروي جمعی بیرونی را براي تحمیل نظم به وجود میآورد وآن چیزي است که گروهها
را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزايش سطوح کنترل غیر رسمیشان توانا
میسازد .بنابراين ،اجتماعات سازمان نیافته تا حدودي گرفتار جرم و شرايط منفی ديگر میباشند،
به خاطر اين که آنها قادر به انباشت سرمايه اجتماعی الزم نیستند (چلبی و مبارکی. )86:3148،
مدل پژوهش
از آنجا که هدف ما در اين پژوهش ،بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خیابانی بر مبناي
ديدگاههاي مطرح شده میباشد ،بايد گفت :در اين زمینه تقريباً هیچکدام از نظريه پردازان به
تحلیل جامع اين پديده نپرداختهاند و هر کدام جنبههاي خاصی از آن را بررسی کردهاند .از همین
رو ،در اين پژوهش ،سعی شده است با استفاده از نظريات مختلف انديشمندان ،مدل نظري
جامعتري براي بررسی دقیقتر موضوع به عنوان چهارچوب نظري ارائه شود.

Effectively self - Regulation

1
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جدول (: )1متغیرهای موجود در پژوهش و سطح سنجش آن ها

کم رنگ شدن
اعتقادات مذهبی

فاصلهاي

تئوري هیرشی

افول اخالق در
فرهنگ عامه

فاصلهاي

تئوري هیرشی،
دورکیم

عدم اجراي درست
قوانین توسط
مسئوالن امر

فاصله اي

هاردن،آلبرت
هانتر

عدم رعايت اصول
اخالقی در روابط
سیاسی بین
مسئوالن

فاصلهاي

بروس کوئن،
يادگیري
اجتماعی
آلبرت باندورا

عدم رعايت
هنجارهاي ترافیکی

فاصلهاي

تئوري هیرشی

جلب کردن توجه
ديگران

فاصلهاي

اوهلین

بزه ديده گی

فاصلهاي

ريموند گسن

افت سرمايه
اجتماعی

فاصلهاي

کلمن ،شاو و
مکی

قومجگرايی

فاصلهاي

دوالرد،
ساندرز ،يوال
ديويس

ازدواج درون قومی ،تعامل صرف با قوم و طايفه خود،
برتر دانستن قومیت خود
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نام متغیر

سطح سنجش

مبانی نظري

تعريف عملیاتی
پايبندي به شريعت و دستورات دينی شامل اخالق و
احکام دينی ،عالقه و محبت به هم کیشان و احترام به
پیروان اديان ديگر ،عدم گرايش به ظلم ،عفو و
گذشت ،رعايت حالل و حرام ،خوش اخالقی و
نیکوسازي رفتار ،بیزاري از شر
با ادب صحبت کردن با بزرگ ترها ،اهمیت داشتن
خوش رفتاري با ديگران ،درستکاري و صداقت ،وجود
فرهنگ عفو و گذشت در جامعه
قاطعیت نیروي انتظامی و قوه قضايیه در برخورد با
اراذل و اوباش ،برخورد همراه با تکريم شهروندان
توسط نیروي انتظامی ،برقراري نظم و امنیت اجتماعی
توسط نیروي انتظامی ،اصل قانونمندي و تناسب
مجازات ها
تاثیر دعواهاي سیاسی در کشور در بروز خشونت،
احساس خشنودي شهروندان از بداخالقی هاي سیاسی
و بین احزاب سیاسی در مجلس ،استفاده مسئولین
استانی از خشونت نسبت به زيردستان خود ،امکان
طرح آزادانه مباحث در مجلس حتی همراه با
تندخويی و فحاشی نمايندگان
رعايت حق تقدم ،رعايت قوانین راهنمايی و رانندگی
هنگام عبور از خط عابر پیاده ،رعايت آگاهانه و ارادي
قوانین راهنمايی و رانندگی ،رعايت قوانین و مقررات
هنگام عبور از چراغ قرمز
وارد شدن در دعوا و منازعه به خاطر جلب توجه،
برخورد با ناقضان قانون و هنجارهاي اجتماعی در
محیط هاي شلوغ ،احساس رهبر بودن در گروه هنگام
دعوا و درگیري ،دفاع فیزيکی از شهروندان به خاطر
تحسین ديگران
آزار و اذيت فیزيکی شهروندان به خاطر متلک گويی
آنان ،رفتار طرف مقابل در هنگام دعوا ،طرز پوشش و
طرز رفتار شهروندان
حل و فصل منازعات صورت گرفته به عنوان میانجی،
رفع مشکالت همسايگان ،مشارکت در تامین امنیت
محله ،اعتماد به شهروندان  ،برخورداري از حمايت
اجتماعی همسايگان ،صداقت در جامعه
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فرضیههای تحقیق
 -3بین کم رنگ شدن اعتقادات دينی با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه وجود
دارد.
دارد.
 -1بین عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت
خیابانی رابطه وجود دارد.
 -8بین عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن با گرايش شهروندان ارومیه به
خشونت خیابانی رابطه وجود دارد.
 -7بین عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه
وجود دارد.
 -6بین جلب کردن توجه ديگران با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه وجود
دارد.
 -8بین بزه ديده گی با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه وجود دارد.
 -4بین افت سرمايه اجتماعی با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه وجود دارد.
 -3بین قوم گرايی با گرايش شهروندان ارومیه به خشونت خیابانی رابطه وجود دارد.
روش شناسی
روش مورد استفاده در اين پژوهش پیمايش میباشد .جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه
محق ساخته انجام گرفته است .جامعه آماري مورد مطالعه شهروندان بین سنین  34تا  67سال شهر
ارومیه میباشد که بر اساس سرشماري سال  3130کشور ،کل جمعیت اين گروه سنی  668088نفر
میباشند .قلمرو مکانی شهر ارومیه و قلمرو زمانی سال  3131میباشد .حجم نمونه  864نفر از
شهروندان ارومیه که به روش نمونهگیري خوشهاي انتخاب گرديدهاند .پس از تعیین حجم نمونه،
شهر به پنج خوشه تقسیم شده ،سپس مناطق هر خوشه با توجه به میزان تقريبی جمعیت هريک از
محالت ،نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است .مناطق در اين تحقیق عبارتند از منطقه  3شامل
شهروندان ساکن در خیابان ابوذر ،خیابان ولیعصر ،خیابان صمدزاده ،خیابان مجاهد ،قاسمیه و
اطراف ترمینال شهرستان .منطقه  8شامل خیابانججهاي امینی ،عطايی ،امام ،کاشانی ،خیام جنوبی و
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شمالی ،سرداران 3و .8منطقه  1شامل خیابان استادشهريار ،آپادانا و شهرک ايثار .منطقه 8شامل
خیابانهاي میثم ،البرز ،فرهنگ ،ساحلی و منطقه  7شامل خیابان دانشکده ،مولوي ،رودکی ،بهداري،
سعدي و آزادگان میباشد.

نام طیف

خشونت خیابانی

افول اخالق در فرهنگ عامه

کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی

بزه دیده گی

عدم رعایت هنجارهای ترافیكی

عدم رعایت اصول اخالقی در
روابط سیاسی بین مسئوالن

جلب کردن توجه دیگران

عدم اجرای درست قوانین توسط
متولیان امر

قوم گرایی

افت سرمایه اجتماعی

آلفای کرونباخ

0/57

0/72

0/59

0/57

0/71

0/96

0/55

0/74

0/79

0/70

جهت ارزيابی اعتبار سازهاي گرايش شهروندان به خشونت خیابانی ضمن استناد به مبانی
نظري تحقیق از تحلیل عامل استفاده شد .براي سنجش گرايش به خشونت خیابانی از گويههايی
نظیر -3 :ضايع شدن حق کانديداي مورد طرفدار در انتخابات و اقدام به خشونت در خیابان.
-8توهین و فحاشی ساير گروه هاي قومی به ،خانواده و اعضاي گروه هاي قومی من -1 ،اقدام به
خشونت خیابانی و شرکت در آن نشانه غیرت و مردانگی است -8.نرسیدن به حق و حقوق قانونی
و اقدام به خشونت در خیابان-7 .لطمه خوردن و حیثیت فامیلی و درمیان بودن مسئله ناموسی.
-6بی احترامی به خويشاوندان و ريش سفیدان-8 .تمايل به انتقام گرفتن از گروههاي قومی ديگر .
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جدول:2نتیجه آزمون روایی به تفكیك طیف های پرسشنامه
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یافتههای تحقیق
دادههاي تحقیق حاصل استخراج پرسشنامههايی است که توسط  864شهروند ارومیه اي در
شهر ارومیه تکمیل گرديده و اساس تجزيه و تحلیل يافتههاي پژوهش حاضر قرار گرفته است که
تعداد نمونه آماري  78/7درصد شهروندان مورد مطالعه مرد و  88/7درصد آنان زن بوده و
تحصیالت  30/0درصد شهروندان مورد مطالعه زيرديپلم  18/7 ،درصد ديپلم  36/7 ،درصد فوق
ديپلم 16/4 ،درصد لیسانس و  8/1درصد فوق لیسانس میباشند 88/3 .درصد شهروندان مورد
مطالعه مجرد و  76درصد آنان متاهل 0/3 ،درصد از شهروندان مورد مطالعه طالق گرفته و 3/3
درصد از آنان بیهمسر 84/8 ،درصد شهروندان مورد مطالعه ترک 36/8 ،درصد شهروندان مورد
مطالعه کرد و 7/6درصد از آنان مسیحی می باشند .محل سکونت  83/6درصد از شهروندان مورد
مطالعه در منطقه  83/4 ،3درصد در منطقه  33/8 ،8درصد در منطقه  38/4 ،1درصد در منطقه8و
 88/8درصد از آنان در منطقه 7سکونت دارند .میانگین نمره گرايش شهروندان مورد مطالعه به
خشونت خیابانی برابر با  83/88درصد است که اين نمره در مقايسه با دامنه نمره(4تا  47درصد)
در حد متوسط است .میانگین افول اخالق در فرهنگ عامه از نظر شهروندان  84/18درصد که اين
نمره در مقايسه با دامنه نمره (0تا  43درصد) در حد پايینی است .میانگین نمره بزه ديده گی از نظر
شهروندان  78/31درصد که اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (0تا  300درصد) در حد متوسط به
باال است .میانگین نمره عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی توسط شهروندان ارومیه  64/87درصد که
اين نمره در مقايسه با دامنه نمره(0تا  300درصد) در حد بااليی است .میانگین نمره جلب کردن
توجه ديگران  17/86درصد که اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (0تا  300درصد) در حد متوسطی
است .میانگین عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر از نظر شهروندان  86/38درصد که
اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (6/87تا  38درصد) در حد متوسطی است .میانگین نمره قوم
گرايی شهروندان مورد مطالعه  78/13درصد که اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (0تا 300
درصد) در حد بااليی است .میانگین نمره افت سرمايه اجتماعی از نظر شهروندان  87/88درصد که
اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (33تا  36درصد) در حد متوسطی است .میانگین نمره کم رنگ
شدن اعتقادات دينی از نظر شهروندان  18/16درصد که اين نمره در مقايسه با دامنه نمره (0تا 38
درصد) در حد متوسطی است.
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آزمون فرضیههای پژوهش
در قسمت تحلیل داده ها با استفاده از تکنیکهاي آماري متناسب با سطح سنجش متغیرها،
دادههاي تحقیق مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .در اين بخش براي سنجش و ارزيابی رابطه
رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن ،عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی ،عدم اجراي
درست قوانین از سوي متولیان امر ،قوم گرايی ) که در سطح سنجش فاصلهاي و توزيع نرمال با
متغیر وابسته (گرايش به خشونت خیابانی) از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است که
نتايج آزمون به شرح ذيل میباشد.
جدول ( )3ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و گرایش شهروندان به خشونت خیابانی
همبستگی پیرسون

حجم
نمونه

همبستگی

سطح
معناداری

کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی

864

0/816

0/003

افول اخالق در فرهنگ عامه

864

0/168

0/003

864

0/834

0/003

864

0/334

0/003

0/108

0/003
0/003

عدم رعايت اصول اخالقی در روابط
سیاسی بین مسئوالن
گرايش

عدم اجراي درست قوانین از سوي

شهروندان به

متولیان امر

خشونت خیابانی

عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی

864

جلب کردن توجه ديگران

864

0/108

بزه ديده گی

864

0/138

0/003

افت سرمايه اجتماعی

864

0/387

0/003

قوم گرايی

864

0/808

0/003

بر اساس نتايج بدست آمده از جدول فوق مالحظه می شود که تمامی متغیرهاي موجود در
پژوهش با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی رابطه مستقیم و مثبت دارند .نتايج مندرج در
جدول  1نشان میدهد که رابطه معناداري حداقل در سطح  37درصد بین گرايش شهروندان به
خشونت خیابانی و متغیرهاي کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی ( ،)r=0/816افول اخالق در فرهنگ
عامه ( ،)r=0/168عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن ( ،)r=0/834عدم
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اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر ( ،)r=0/334عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی
( ،)r=0/108جلب کردن توجه ديگران ( ،)r=0/108بزه ديده گی ( ،)r=0/138افت سرمايه اجتماعی
( ،)r=0/387قومجگرايی ( )r=0/808وجود دارد .در نهايت براي انجام تحلیل رگرسیونی کلیه
ديگران ،عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن ،عدم رعايت هنجارهاي
ترافیکی ،عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان امر ،قوم گرايی) به روش گام به گام وارد مدل
شدند.
جدول( )4تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه "خشونت خیابانی"

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0/738

0/176

0/186

میانگین مربعات

ضریب همبستگی چندگانه

مجذور ضریب همبستگی

تعدیل شده

مجذور ضریب همبستگی

اشتباه معیار

0

30/31

86

F

کل

1

17/84

باقی مانده

87

سطح معنا دار ی P

86708/381

308/668

0/003

اثر رگرسیون

8

87831/384

1681/887

88883/373

در جدول شماره  8نشان میجدهد که ضريب بتا براي  8متغیر حداقل در سطح  37درصد
اطمینان از لحاظ آماري معنادار است .طبق جدول شماره  8ضريب نهايی رگرسیون چند گانه
 M.R =0/738و مجذور آن يعنی ضريب تعیین =  0/176میباشد .همچنین ضريب تعیین تصحیح
شده برابر 0/186میباشد بنابراين به صورت واقعی و تعديل يافته  18/6درصد از واريانس
خشونت خیابانی توسط متغیرهاي مستقل تبیین و پیش بینی میشود.
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جدول ( )7عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی گرایش شهروندان به خشونت خیابانی
ضرایب غیر استاندارد

مدل

ضرایب
t

استاندارد

معنی داری

افول اخالق در فرهنگ عامه

0/341

0/018

0/837

بزه ديده گی

0/888

0/084

0/13

4/383

عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی

0/087

0/081

0/317

1/88

0/001

0/380

0/013

0/371

1/431

0/001

0/307

0/088

0/368

1/331

0/001

0/047

0/083

0/338

8/368

0/003

0/041

0/013

0/307

8/883

0/005

روابط سیاسی بین مسئوالن
جلب کردن توجه ديگران
عدم اجراي درست قوانین از سوي
متولیان امر
قوم گرايی

1/61

0/001

7/118

0/001
0/001

نتايج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند گانه متغیرهاي موجود در معادله را میتوان به صورت
استاندارد شده و در رابطه رياضی زير نشان داد
(+38/38قوم گرايی)(+0/307عدم اجراي درست قوانین ازسوي متولیان امر)(+0/338عدم رعايت
هنجارهاي ترافیکی)(+0/317عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین
مسئوالن)(+0/371جلب کردن توجه ديگران)(+ 0/368افول اخالق در فرهنگ عامه) (+0/837بزه
ديده گی) =0/13گرايش شهروندان به خشونت خیابانی
همان طور که در معادله فوق مشاهده میشود گرايش شهروندان به خشونت خیابانی بیشتر از
هر متغیر ديگري از متغیر بزه ديدهگی شهروندان متاثر است  .به عبارت دقیقتر ،به ترتیب بزه
ديدهجگی ،افول اخالق در فرهنگ عامه ،جلب کردن توجه ديگران ،عدم رعايت اصول اخالقی در
روابط سیاسی بین مسئوالن ،عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی ،عدم اجراي درست قوانین از سوي
متولیان امر ،قوم گرايی تاثیر زيادي روي گرايش شهروندان به خشونت خیابانی دارند.
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عدد ثابت

B
38/38

Std.Error
1/76

عدم رعايت اصول اخالقی در

Beta

سطح
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بحث و نتیجهگیری
اين تحقیق با اين هدف شروع شد تا عوامل اجتماعی مرتبط با گرايش شهروندان ارومیه به
خشونت خیابانی را مورد بحث و بررسی قرار دهد .میانگین نمره گرايش شهروندان مورد مطالعه
درصد) در حد متوسط است .نتايج ضريب رگرسیونی نشان میدهد که  8متغیر بزه ديدهجگی،
افول اخالق در فرهنگ عامه ،جلب کردن توجه ديگران ،عدم رعايت اصول اخالقی در روابط
سیاسی بین مسئوالن ،عدم رعايت هنجارهاي ترافیکی ،عدم اجراي درست قوانین از سوي متولیان
امر و قوم گرايی در مجموع به صورت واقعی و تعديل يافته  18/6درصد از واريانس متغیر وابسته
را تبیین و توضیح کرده اند .نتايج مربوط به تحلیل رگرسیونی بیانگر اين مطلب است که بزه ديده
گی بیشترين ارتباط را بصورت مستقیم با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی دارد.
نتايج تحقیق در ارتباط نظري با ديدگاه ها و نظريات مطرح شده گوياي پیوند منطقی بین
سطح نظري تحقیق و سطح تجربی آن است .نظريات بیجسازمانی اجتماعی شاو و مک کی،
يادگیري اجتماعی باندورا ،يوال ديويس ،ساندرز و دوالرد (قوم گرايی) ،گسن (بزه ديدهگی)،
آنومی دورکیم ،کنترل اجتماعی هیرشی و آلبرت هانتر بر عوامل موثر بر خشونت خیابانی تاکید
کرده اند .هیرشی معتقد است که خشونت زمانی اتفاق میافتد که قیود فرد نسبت به اجتماع
ضعیف شود يا به کلی از بین برود اين قیود را تحت چهار مفهوم کلی(وابستگی ،تعهد ،درگیر
بودن ،باورها) میتوان خالصه کرد :عنصر تعهد ،بیانگر میزان پذيرش هدف هاي مرسوم جامعه و
همچنین احساس دينی است که فرد نسبت به جامعه بر دوش خود احساس میکند .به نظر هیرشی
کسانی که اعتقاد و وفاداري ضعیفی نسبت به هنجارهاي اخالقی و اجتماعی دارند ،ممکن است
تمايل بیشتري به ناديده گرفتن آنها داشته و بیشتر به خشونت خیابانی مبادرت ورزند .از ديدگاه
تئوري هیرشی ،خشونت خیابانی مانند ديگر اشکال بزهکاري ،معلول کاهش و فقدان نظارت و
کنترل اجتماعی است .زمانی که کنترل اجتماعی تضعیف میگردد ،متقابالً يکپارچگی اجتماعی
دستخوش زوال و نقصان میشود که اين خود به کاهش اقتدار ناشی از يکپارچگی منجر شده و
باالخره در اثر آن توانايی پیشگیري مؤثر از بزهکاري و انحراف نقصان يافته ،احتمال بروز خشونت
افزايش میيابد .طبق نظريه بی سازمانی اجتماعی شوومک کی وجود تضاد فرهنگی در محالت و
زوال وضعیت سازمانهاي اجتماعی يکی از مهمترين علت جنايت است .بر طبق نظر گسن «بزه
ديده» به عنوان يکی از عوامل پیش جنايی می تواند نقش مهمی در فرآيند ارتکاب خشونت
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خیابانی بازي کند ،چرا که او عالوه بر تسريع فرآيند گذر از انديشه به فعل مجرمانه از طريق
تحريک ،ترغیب ،اغوا ... ،بزه کار بالقوه ،ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناختی ،فرصت
و مناسبت ارتکاب عمل را به عنوان آماج هايی مناسب براي بزه کاران بالقوه فراهم نمايد .با توجه
پژوهش حاضر با ديدگاه هیرشی همسو میباشد.
با توجه به رابطه مستقیم عدم اجراي قوانین از سوي متولیان امر با گرايش شهروندان به
خشونت خیابانی؛ نتايج پژوهش حاضر با ديدگاه هادون و دورکیم همسو می باشد ،بطوريکه طبق
نظر دورکیم در جوامع ارگانیکی کارکرد قانون ،تنظیم کنشهاي متقابل بخشهاي مختلف جامعه
است .هنگامی که اين قوانین کافی نباشند يا درست اعمال نشوند ،مسايل اجتماعی متنوعی رخ
میدهد و خشونت خیابانی يکی از آنهاست .هادون ( )8001معتقد است هنگامی که مردم پلیس را
در کنترل جرم ،ناکارآمد تلقی میکنند ،ارتکاب خشونت بیشتر میشود.
با توجه به رابطه مستقیم افول اخالق در فرهنگ عامه و عدم رعايت اصول اخالقی در روابط
سیاسی بین مسئوالن با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی؛ نتايج پژوهش حاضربا ديدگاه بی
سازمانی اجتماعی شاو و مکی همسو میباشد ،بطوريکه طبق نظريه بی سازمانی اجتماعی شاوومک
کی وجود تضاد فرهنگی در محالت و زوال وضعیت سازمانهاي اجتماعی يکی از مهمترين علت
جنايت است.
با توجه به رابطه مستقیم جلب کردن توجه ديگران با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی؛
نتايج پژوهش حاضر با نظريه فشار اگنیو همسو میباشد ،بطوريکه بر طبق نظريه فشار اگنیو يکی
از انواع اهداف ارزشمند موقعیت و احترام است .اين نوع يکی از ويژگیهاي بخصوص براي
موقعیت مردان است .اين نوع موقعیت از لحاظ فرهنگی متفاوت است ،اما براي افراد و به منظور
اثبات مردانگی شان ،ممکن است براي دستیابی به اين موقعیت مرتکب خشونت شوند .ويژگیهايی
که با صفت مردانگی مرتبط است ،اغلب از طريق رفتار خشونت آمیز نشان داده شده است.
همچنین نتايج پژوهش حاضر با نتیجه تحقیق ظهور در يک راستا میباشد.
با توجه به رابطه مستقیم قوم گرايی با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی؛ نتايج پژوهش
حاضر با نظريه يوال ديويس همسو می باشد،همچنین با نتايج پژوهش ربانی و همکاران ()3144
تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر گرايش به نزاع جمعی (مطالعه موردي
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شهرستان هاي منتخب استان ايالم)» به انجام رسید و در آن تحقیق نشان داده شد که قوم گرايی
بیشترين تاثیر را بر گرايش به نزاع جمعی داشت ،در يک راستا میباشد.
با توجه به رابطه مستقیم بزه ديده گی با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی؛ نتايج پژوهش
عوامل پیش جنايی میتواند نقش مهمی در فرآيند ارتکاب خشونت خیابانی بازي کند ،چرا که او
عالوه بر تسريع فرآيند گذر ازانديشه به فعل مجرمانه از طريق تحريک ،ترغیب ،اغوا ... ،بزه کار
بالقوه ،ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناختی ،فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را به
عنوان آماجهايی مناسب براي بزه کاران بالقوه فراهم نمايد .هانري الن برگر نیز با به کار بردن
مفهوم «بزه ديده پنهان» از اشخاصی نام میبرد که از خود استعداد دايمی و ناخودآگاه در ايفاي
نقش بزه ديده بروز میدهند و ژان پیناتل (جرمجشناس فرانسوي) آنها را به برههايی تشبیه
میکند که گرگها را به سوي خود جلب میکنند .همچنین نتايج پژوهش حاضر با تحقیق حیدري
چروده در يک راستا میباشد.
راهكارها و پیشنهادات
 -3زمانی که وجود الزام هاي اخالقی يا ضرورت هاي اجتماعی زندگی تحمل ناپذير میشود و به
بی هنجاري میانجامد ،بايد جامعه و مسئوالن را نسبت به امور اخالقی و رعايت اخالق که از
ضروريات دين مبین اسالم است آگاه نمود تا نسبت به رعايت هنجارها و قوانین درجامعه اقدام
نمايند.
 -8با توجه به ارتباط بین عدم اجراي درست قانون از سوي متولیان امر و گرايش به خشونت
خیابانی پیشنهاد میشود؛ تقويت عملکرد موفق پلیس و اجراي صحیح قوانین که میتواند اين
اطمینان را ايجاد کند که قانون و مجريان آن کارايی الزم را دارند و نیازي به حل مسائل و
مشکالت از راههاي عرفی غیر قانونی نیست.
 -1برگزاري کارگاه هاي استانداردسازي تعالی رفتار ضابطین قوهجقضايیه (پلیس) و حتی قضات
در راستاي حفظ منزلت شهروندان و برخورد احترام آمیز با آنان از يکسو و کسب دانشها ،گرايش
ها و مهارت هاي معین جهت تغییر عینی رفتار در هنگام تعامل با شهروندان و جلب رضايتمندي
آنان ،در دستورکار قرار گیرد.
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 -8با توجه به ارتباط بین عدمجرعايت هنجارهاي ترافیکی و گرايش شهروندان به خشونت
خیابانی پیشنهاد میشود شوراي ترافیک استان در برنامه ريزي هاي ترافیکی خود موارد ذيل را
بعنوان اولويتهاي فرهنگجسازي ترافیک مد نظر قرار دهند .اقدام به برگزاري دورهجهاي آموزش
نمايد .همچنین اقدام به برگزاري دورههاي آموزش ضوابط رعايت حق تقدم در رانندگی و آموزش
مکرر اين قوانین از طريق وسايل سمعی -بصري بخصوص صدا و سیما که موجب میشود تا همه
شهروندان با حقوق خود در رانندگی آشنا شوند و کمتر تصادف و برخورد در معابر به وجود بیايد.
 -7با توجه به ارتباط معنادار بین عدم رعايت اصول اخالقی در روابط سیاسی بین مسئوالن و
گرايش شهروندان به خشونت خیابانی پیشنهاد میشود؛ مسئوالن استانی و کشوري بداخالقیهاي
سیاسی خود را کنار گذشته يا حتی المقدور از انتشار بد اخالقی هاي آنان در رسانهها کاسته شود.
همچنین بايستی مسئوالن استانی براي برقراري نظم و رعايت قانون از خشونت کالمی نسبت به
زير دستان خود استفاده نکنند.
 -6با توجه به ارتباط بین قوم گرايی با گرايش شهروندان به خشونت خیابانی پیشنهاد میشود
که؛ قوم گرايی افراد جامعه توسط مسئوالن ،نهادها و سازمانها با در نظر داشتن احترام به اين
قومیت ها تعديل شود .همچنین از دامن زدن به مسائل قومی در شهر ارومیه بپرهیزند.
 -8يکی ديگر از عامل هايی که در اين بررسی ارتباط معنی داري با خشونت خیابانی دارد ،عامل
ضعف اعتقادات مذهبی در آنان است .در جامعه بايد تالش شود از راههاي کارشناسی شده و
درست  ،اعتقادات مذهبی را ملکه ذهن افراد در معرض آسیب قرار داد .چرا که افراد مذهبی کمتر
دست به ناهنجاري هاي اخالقی و اجتماعی می زنند .پايبندي دينی از جمله عوامل مؤثر در کاهش
انحرافات اجتماعی است .پس بايد به آموزهها و رهنمودهاي دينی توجه ويژه داشت و سازمانهاي
مسئول ،مثل اداره تبلیغات اسالمی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صدا و سیما ،مدارس،
دانشگاه ها ،بايد توجه ويژه اي به اين مهم داشته باشند و در نشر درست انديشههاي اسالمی به
صورت کارشناسی و دقیق نهايت سعی و تالش خود را بکار بگیرند.
 -4با توجه به يافته هاي تحقیق حاضر در زمینه ارتباط بین افت سرمايه اجتماعی و خشونت ،به
همسايگان توصیه میشود افرادي که در يک محله ساکن هستند با ايجاد انجمنهاي مختلف محلی
و شرکت فعال در آنها به مرور زمان اعتماد متقابل را بین همسايگان به وجود آورند که خود اين
انجمنها باعث تقويت سرمايه اجتماعی محل گشته و میتوانند از بروز جرايم مختلف در آن محله
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جلوگیري نمايند .عالوه بر آن ،افرادي که عضو اين انجمنها هستند ديگر به خود اجازه ارتکاب
جرم را نخواهند داد ،چرا که در صورت انجام دادن رفتارهاي کجرو  ،از طرف اعضاي محله طرد
خواهند شد.
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