گرایش به خشونت خیابانی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
(مورد مطالعه :شهروندان باالی  55سال شهر اردبیل)
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ٔیشٔلٌفی ػیذس٘دجشػمضچی
فبسٚق أیٗ ٔظفشی
4
داٚد ػجذاِٟی
3

تبسیخ ٚك97/10/01 :َٛ
تبسیخ پزیشؽ98/05/07 :
چکیده

خـ٘ٛت خیبثب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص آػیتٞبی اختٕبػی ٘بؿی اص سٚاثي ٘بػبِٓ ا٘ؼب٘ی اػت و ٝایٗ
ٔٛهٛع خٛد ٔؼّ َٛآٖ ػبختبسٞبی اختٕبػی ٔیثبؿذ ٔ ٚیتٛاٖ ثب ثشسػی آٖ ثٚ ٝهؼیت خبٔؼٝی ٔٛسد
٘ظش پی ثشد .اص ایٗ سٞ ٚذف پظٞٚؾ حبهش ثشسػی ػٛأُ اختٕبػی ٔشتجي ثب خـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ
ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ ٔیثبؿذ .سٚؽ پظٞٚؾ پیٕبیـی  ٚاثضاس ٌشدآٚسی اًالػبت
پشػـٙبٔ ٝثٛد ٜاػت ٚ .ثب اػتفبد ٜاص فشٔ َٛوٛوشاٖ اص ثیٗ ٘ 373320فش اص ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ
ؿٟش اسدثیُ ث ٝتؼذاد ٘ 432فش ٕ٘ ٝ٘ٛثشآٚسد ؿذ .یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبوی اص آٖ اػت و ٝثیٗ ٔتغیشٞبی
ٔؼتمُ پظٞٚؾ  ٚخـ٘ٛت خیبثب٘ی ثش اػبع هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛساثٌٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد .أب اص
ثیٗ ٔتغیشٞبی صٔی ٝٙایٔ ،یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی تٟٙب ث ٝتفىیه ٔیضاٖ تحلیالت تفبٚت
ٔؼٙبداسی داؿت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ٔذَ سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیش ٜث ٝسٚؽ ٓٞصٔبٖ اص ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ،
ٔتغیش تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ ثب هشیت ( ٚ )0/310ثؼذ اص آٖ تدشثٝی ػیٙی خـ٘ٛت خیبثب٘ی  ٚآ٘ٔٛی
اختٕبػی ث ٝتشتیت ثب هشیت ( )0/116( ،)0/222ثیؾتشیٗ استجبى سا ثب ٔتغیش ٚاثؼت ٝداؿتٝا٘ذ .اص ثیٗ
ٔتغیشٞبی صٔیٝٙای دس ٔذَ سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیشٔ ،T ٜتغیش تحلیالت ساثٌٔ ٝؼٙبداسی ثب ٔتغیش ٚاثؼت ٝدس
ایٗ پظٞٚؾ داؿت ٚ .دس ٟ٘بیت ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تٛا٘ؼتٝا٘ذ  30دسكذ اص تغییشات ٔتغیش ٚاثؼت ٝسا تجییٗ
وٙٙذ.
واژگان کلیدیٌ :شایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی ،آ٘ٔٛی اختٕبػی ،تدشث ٝػیٙی خـ٘ٛت ،تحّیُ ٞضی-ٝٙ
پبداؽ خـ٘ٛت.
 -1ایٗ ٔمبِ ٝثشٌشفت ٝاص پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ثب ػٛٙاٖ ثشسػی ٌشایؾ ث٘ ٝضاع  ٚدسٌیشی فشدی  ٚخٕؼی (ٔٛسد ٌٔبِؼ :ٝؿٟش٘ٚذاٖ
ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ) دس دا٘ـىذ ٜحمٛق  ٚػّ ْٛاختٕبػی دا٘ـٍب ٜتجشیض ٔی ثبؿذ .و ٝاػبتیذ سإٙٞب ٔ ٚـبٚس ث ٝتشتیت فبسٚق أیٗ
ٔظفشی  ٚداٚد ػجذاِٟی ٔی ثبؿٙذ.
 -2دا٘ؾ آٔٛخت ٝوبسؿٙبػی اسؿذ خبٔؼ ٝؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜتجشیض ،ایشاٖ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
famin_tab@hotmail.com
 -3دا٘ـیبس ٌش ٜٚخبٔؼ ٝؿٙبػی ،دا٘ـىذ ٜحمٛق  ٚػّ ْٛاختٕبػی ،دا٘ـٍب ٜتجشیض ،ایشاٖ.
 -4اػتبدیبس ٌش ٜٚخبٔؼ ٝؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ اسدثیُ ،ایشاٖ.
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مقدمه

تٌیاىّایخاهؼِراتِعوَرخوسیتْسیوس
آسیةّایاختواػیًاشیازرٍاتظًاسالناًساًیاستکِ 

هیرسسآسیةاختواػیٍقتی
ًیازهٌسیّاٍتقاضاّایافرازکثیریهیگرزز.تًِظر 

هیکٌسٍهاًغتحقق

هیآیسکًِْازّایتٌظینکٌٌسُرٍاتظتیيافرازتا شکسترٍترٍشسٍُزچارتسلسلشوًَسکوِ
تٍِخَز 
شکلگیریشکافػویقتیيافرازاست.زر چٌویيٍضویؼتیقوَاًیيتٌظوینکٌٌوسُرٍاتوظ
ًتیدِیآى 

قاًَىهٌوسیٍپوییر قواًَىریشوِزر
هیشًَسزیرا 
هیگیرًسٍهتسلسل 
اًساىّاهَرزتیاحتراهیقرار 

ساذتارّایخاهؼِزارزٍزرراتغوِتوافرٌّو ػووَهیخاهؼوِقاتولتررسویاسوت.توِگًَوِایکوِ
یاختوواػیزرخاهؼوِیاهورٍزایوراىرا
شٌاساىٍآسیةشٌاساىاختواػی،ػوسُتریيآسویةّوا 

خاهؼِ
هالیزاًستِاًسٍازایوي

اػتیاز،رٍسپیگری،ذشًَتًٍساع،سرقت،قتل،ذَزکشی،فرار،تکسیٍخراین
آسیةشٌاساىاختواػیزارایاّویتٍاٍلَیتزرهغالؼٍِپژٍّشٍاقوسام
آسیةّازرًظر 
رٍ ایيگًَِ 
تِعَر کلی زرارتثاطتاآسویةّوایاختوواػی
حسیيزازٍُّوکاراى .)192:1390،
اختواػیقرارزارًس( 
ّنچَىگرایشتِذشًَتذیاتاًیتِػٌَاىتؼسیازذشًَتزرخاهؼًٍِقشیکوِایويآسویةّوازر

سرهایِاختواػیٍاحساساهٌیتًٍظناختواػیزارزایياستکوِاحسواساهٌیوتً،ظونٍسورهایِ
ّرخاهؼِایکِهیساى

گرزز.تِگًَِایکِزر

اختواػیتِهیساىٍقَعخرمٍآسیةّایاختواػیترهی
ّایاختواػیّنچَىذشًَتذیاتاًیافسایشیافتِ،زرآىاحساسًظنٍاهٌیتاختوواػی


ٍقَعآسیة
تاچالشرٍترٍشسُاستٍزرًْایت،سرهایِاختواػیرٍتِفرسایشرفتِاسوت.یکویازآسویةّوای
اختواػیرٍزافسٍىزرچٌسسالاذیرزرترذیهٌاعقکشَر،هاًٌسشْرارزتیلذشًَتذیاتاًیاستکِ
ًظنٍاهٌیتػوَهیٍزرًْایتسرهایِاختواػیزرشْرارزتیلراتاچالشرٍتِرٍساذتِاسوت.توِ
ًظرهیرسسکِرشسرٍزافسٍىذشًَتذیاتاًی،ذثرازًوَػیآشو تگیٍاذوتللزررٍاتوظاختوواػی

هی زّسکِشایستِاستچٌیيهَضَػیتَسظزستاًسرکاراىٍپژٍّشوگراىاختوواػیشوْرارزتیول

راتغِیاختواػی(ذشوًَتآهیوس)
خاهؼِشٌاذتیقرارتگیرز.ازًظرهاکسٍتر 1زهاًی،یک 
هَرزتررسی 
آىّاػولًزرخْتپیشثرزذَاستیکفرزػلیوِهقاٍهوتزیگورییوا
هیشَزکِکٌشهسٍى 
ًاهیسُ 
شایاىهْر .)567:1379،
زیگراىتاشس( 
هییاتسٍتِػثارتیتازرگیریزًٍ رتواّنٍزر
ذشًَتذیاتاًیزرزٍتؼستیيفرزیٍخوؼیترٍز 
یشَزٍتؼس
ًتیدِزذالتاقَامزرذشًَتتیيفرزی،ایيًَعذشًَتازسغحٍتؼستیيفرزیذارجه 
هیتَاًسازاًگیسُّایًاهَسی،زیرسَالرفتيشأىٍاػتثارفورزی
هیگیرزٍ 
خوؼیٍقَهیراتِذَز 
ٍذاًَازگیٍاقتظازیًٍ...اشیشَز.آهار ًساع ٍ زرگیری آى زستِ از آهاری است کِ زر کشوَر ٍخوَز
خرحّا از سَی افراز ٍ
ساعّا ٍ آهار ضرب ٍ 
زارز اها تِ زالیلفرٌّگی ٍ اختواػی ذاص ،تؼساز زیازی از ً 
ًویشَز ٍ ایي هیساى شایس چٌس تراتر هقسار گسار شسُتِ هراکس پلیس

ذاًَازُّا تِ هراکس پلیس گسار

1- Max Weber
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تاشس(افشاًیٍ ّوکاراى.)51:1397،سازهاىپسشکیقاًًَیزرگوسار ذوَزازکولهراخؼواىًوساعٍ
ذشًَتتِهراکسپسشکیقواًًَیزرسوال1392آٍرزُاسوتکوِزراسوتاىارزتیول3158هوَرززىٍ
زازُّایآهاریًشاىهیزّس،هیساىًوساعٍ
10063هَرزهرزٍتاخوغ13221هَرزگسار شسُاست .
رتثِی3رازرهیاىاستاىّوایکشوَر
ذشًَتزراستاىارزتیلزرسالّای1392ٍ1391تاالتَزٍُ 
زاشتِاست.خسیستریي آهارّایهرتثظتاذشًَتًٍساععثقگسار سازهاىپسشوکیقواًًَیزرسوال
 1395حاکیازآىاستکِزراستاىارزتیل2653هَرززىٍ8386هَرزهرزٍتاخووغ11039هوَرز
تَزُاست(سایتسازهاىپسشکیقاًًَیکشَر .)1396،عثقگسار ازارُکلزازگسوتریکولاسوتاى
ارزتیلّ23سار پرًٍسُهرتَطتِذشًَتزرزازگستریارزتیلتِثثترسیسٍتوِرمونکواّشهیوساى
رکشَررتثِزٍمزرزهیٌِپرًٍسُّایهرتَطتِذشًَتراتِذَزاذتظاصزاز.

ذشًَتتازّنارزتیلز
تراساسایيگسار ذشًَتذیاتاًیتیشتریيفراٍاًیخرمزرارزتیلرازارز(ذثرگساریتسٌین .)1396،
کٌٌسُیساذتاراختواػیٍفرٌّگیاستٍتاهسهيتورشوسىآى
گرایشتِذشًَتذیاتاًیتازتاب 
ّایاختواػیذثرهیزّس.اّویتٍ


لزررٍاتظاختواػیهَخَزٍشثکِ
زرتیيشْرًٍساىازًَػیاذتل
ضرٍرتاًدامپژٍّشزرتارُیرًٍسذشًَتذیاتاًیازآًداستکِافسایشذشًَتذیاتاًیتأثیریکِ

تررٍیکاّشضریةاهٌیتشْرًٍساىزارزٍاحساساهٌیتشْرًٍساىٍاػتووازاختوواػیٍاًسودام
اختواػیرازچارذسشِهیکٌس(ٍ)World Bank, 2011: 2زرًتیدِپلیسخاهؼوِهحوَرراتواچالشوی

خسیرٍترٍهیسازز.تٌاترایيتاپژٍّشٍتثییيػلویٍزقیقذشًَتذیاتاًیٍتازراذتیارزازىًتایح

ایيپژٍّشزراذتیارسازهاىّایاهٌیتیٍ...گاهیهْنزرارتثاطتاکاّشایيًَعازهسائلاختواػی

هیتَاىترزاشت.ازایيرٍسَالیکِپژٍّشحاضرتِزًثالپاسرگَییتساىاستػثارتسوتازایٌکوِ:

هْنتریيػَاهلاختواػیهرتثظتاگرایشتِذشًَتذیاتاًیزرتیيشوْرًٍساىارزتیلویچیسوتٍزر

ایيزهیٌِچِراّکارّاییهیتَاىپیشٌْاززاز؟ 

أیُ دٚسویٓ 1خبٔؼٝؿٙبع فشا٘ؼٛی اص ًشیك ثشسػی دٛ٘ ٚع ٕٞجؼتٍی دس خٛأغ ػٙتی ٔ ٚدذسٖ دس
صٔیٝٙی تمؼیٓ وبس اختٕبػی٘ ،ـبٖ داد و ،ٝخٛأغ ػٙتی ث ٝایٗ دِیُ یىپبسچ ٝاػت و ٝتمؼیٓ وبس وٕدی
ٚخٛد داسد ،دس ٘تید ،ٝتمشیجبً ٕٝٞ ،وبسٞبی یىؼب٘ی ا٘دبْ ٔیدٙٞذ (سیتضس .)46 :1389 ،2دس خٛأدغ ٔدذسٖ
٘یض ٘ٛع ٕٞجؼتٍیٕٞ ،جؼتٍی ٔٛػ ْٛث ٝاسٌب٘یىی یب ا٘ذأی اػدت ود ٝاخٕدبع اختٕدبػی ،یؼٙدی ٚحدذت
ا٘ؼدبْ یبفتٝی اختٕبع ،دس آٖ ٘تیدٝی تٕبیض اختٕبػی افشاد ثب  ٓٞاػت یب اص سا ٜایٗ تٕبیض ثیبٖ ٔیؿدٛد،
افشاد ،دیٍش ٕٞب٘ٙذ ٘یؼتٙذ ثّىٔ ٝتفبٚتٙذ؛ ِ[ ٚض ]ْٚاػتمشاس اخٕبع اختٕبػی تب حدذی ٘تیددٚ ٝخدٛد ٕٞدیٗ
تٕبیضٞبػت (آس .)362 :1386 ،3ٖٚدٚسویٓ ثب ثشسػی دٛ٘ ٚع اص ٕٞجؼتٍی دس خٛأغ ػٙتی ٔ ٚدذسٖ ٘ـدبٖ
داد و ٝاٌش اػوبی یه خبٔؼٔ ٝتىی ثش یه سؿت ٝتدّیٞبی ٕ٘بدیٗ ٔـتشن ٘ ٚیض ٔفشٚهدبت ٔـدتشن
1- E. Durkheim
2- Ritzer
3- Aron
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دسثبس ٜی خٟبٖ پیشأ٘ٛـبٖ (ٚخذاٖ خٕؼی) ثبؿٙذٔ ،یتٛا٘ٙذ ٚحذت اخاللی ؿبٖ سا حفظ وٙٙدذ .ا ٚاػتمدبد
داؿت و ٝثذ ٖٚیه چٙیٗ اػتمبدات ٔـتشنٞ ،ش خبٔؼٝای چ ٝخذیذ  ٚچ ٝاثتذاییٔ ،حىد ْٛثد ٝتجدبٞی ٚ
فشٚپبؿیذٌی اػت (وٛصس .)191 :1386 ،1ثش اػبع دیذٌب ٜدٚسویٓ ،دس صٔبٖ ثحشاٖٞبی كدٙؼتی ٔ ٚدبِی ٚ
سؿذ یب تحٛالت ٘بٌٟب٘ی ،آؿفتٍیٞبیی دس ٘ظٓ أٛس اختٕبػی پیذا ٔیؿ٘ٛذ .دس ٘تید ٝث ٝاػتمدبد دٚسودیٓ،
اٌش دس خبٔؼٝای «ٕٞجؼتٍی اختٕبػی» یؼٙی ٘یشٚی وــی و ٝافشاد یه خبٔؼ ٝسا ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ٔیدٞدذ
لٛی ثبؿذ ،اػوبی آٖ احتٕبالً ثب ٙٞدبسٞبی اختٕبػی  ٚاسصؽٞب ٛ٘ٓٞا ٔیؿد٘ٛذِٚ .دی اٌدش دس خبٔؼدٝای
ٕٞجؼتٍی اختٕبػی هؼیف ثبؿذٕٔ ،ىٗ اػت ٔشدْ ث ٝػدٛی سفتدبس ٔدشٔب٘د ٝوـدیذ ٜؿد٘ٛذ (ثدشاٚ 2ٖٚ
ٕٞىبساٖ.)40 :1993 ،
٘ظشیٔ ٝشت ٖٛدس خبٔؼٝؿٙبػی ا٘حشافبت ٕٞبٖ ٘ظشیٝی احؼبع فـبس اػت و ٝاص ًشیك آٖ ؿدشایٌی
وٙٔ ٝدش ث ٝؿىٌُیشی خشْ ٔیؿٛد سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیدٞذ  ٚاص ٘ظش ٔشتٞ ،ٖٛذف خٛأدغ كدٙؼتی
خؼتٛخٛی ٔٙبفغ ٔبدی اػت ٙٔ ٚددش ثد٘ ٝتدبیح اختٙدبة٘بپدزیش  ٚسلبثدت  ٚوـدٕىؾ ؿدذیذ ٔدیؿدٛد
( .)McGuire, 2004, 32ثشاػبع دیذٌب ٜساثشت وی ٔشت ٖٛهؼیف ؿذٖ استجبى ثیٗ ٞذف ٞب ٙٞ ٚدبسٞب ثٝ
آ٘ٔٛی یب ثیٙٞدبسی ٔیا٘دبٔذٍٙٞ .بٔیو٘ ٝظبْ اسصؽٞبی فشٍٙٞی ٔدٕٛػٝای اص ٞذفٞدبی ٔٛفمیدت
آٔیض ٍٕٞب٘ی سا فمي ثشای ثخؾ ٔشف ٝخٕؼیدت ،الصْ ثذا٘دذ  ٚػدبختبس اختٕدبػی ثدٌ٘ٛ ٝدٝای ثبؿدذ ودٝ
دػتشػی ث ٝؿیٜٞٛبی تأییذ ؿذ ٜسػیذٖ ث ٝآٖ ٞذفٞب ثشای ثخؾ لبثدُ تدٛخٟی اص آٖ خٕؼیدت ثؼدیبس
دؿٛاس یب ثًٛٝس وّی غیش ٕٔىٗ ثبؿذ ،وح سٚی دس ٔمیبع ٌؼتشد ٜای ثشٚص ٔیوٙذٔ .شتد ٖٛػدپغ ایدٗ
ٌ٘ ٝ٘ٛظشیٝپشداصی ٔیوٙذ و ٝایٗ ؿىبف ثیٗ اثضاس ٔـشٚع  ٚاٞذاف فشٍٙٞی ،چٟبس ٘دٛع وددشٚی ایددبد
ٔیوٙذ (ساثیٍٙتٗ ٚ ٚایٙجشي -1 .)101 :1390 ،3ػبصٌبساٖ (پزیشؽ ٞذف ٚ ٚػبیُ)؛ ٛ٘ -2آٚساٖ (پزیشؽ
ٞذف  ٚسد ٚػبیُ ٛ٘ ٚآٚسی دس ٚػیّ ٝخذیذ)؛  -3آییٌٗشایبٖ (سد ٞذفٞب أب ادأً ٝشفدذاسی اص ٚػدبیُ)؛
 -4ا٘ضٚا ًّجبٖ (سد ٞذفٞب ٚ ٚػبیُ) ً -5 ٚغیبٌٖشایبٖ یدب ؿٛسؿدیبٖ (سد ٞدذف ٚ ٚػدیّ ٚ ٝخدبیٍضیٗ
وشدٖ ثشداؿتی تبص ٜث ٝخبی ٞش دٚی آٖٞب)ً .غیبٌٖشاٖ ث ٝسٚؿٙی اص ػدبیش اؿدىبَ سفتدبس ٔٙحدشف خدذا
ؿذٜا٘ذ .اص ٘ظش ٔشتٗ افضایؾ آػیتٞبی اختٕبػی ٓٞچ ٖٛخـد٘ٛت خیبثدب٘ی ٘بؿدی اص ػدبختبس اختٕدبػی
آ٘ٔٛیه اػت .ث ٝػجبست دیٍش دس ٘تید٘ ٝب أیذی ٘ ٚبوبٔی ٘بؿی اص ؿدىبف ثدیٗ ٘یبصٞدب  ٚأىدبٖ اسهدب
٘یبصٞب آػیتٞبی اختٕبػی اص لجیُ استىبة ث ٝخشائٓ خـٗ ٌ ٚشایؾ ث ٝپشخبؿٍشی  ٚخـ٘ٛت خیبثدب٘ی دس
ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ افضایؾ ٔییبثٙذ .وب٘ ٖٛتٛخ٘ ٝظشیٞٝبی یبدٌیشی ،ؿیٜٞٛبی فشاٌیشی وددشٚی اػدت؛ ٚ
ایٗ ٔوٕ ٖٛدس لبِتٞبی ٔتفبٚتی اص خّٕ« ٝخبٔؼ ٝپزیش ؿذٖ فشد دس خشد ٜفشٞ ًٙٞبی ٘بٕٛٙٞا» ٔدٛسد
ثحث لشاس ٌشفت ٝاػت (ػّیٕی  ٚداٚسی.)397 :1386 ،

1- Coser
2- Brown
3- Weinberg & Rubington
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٘ظشیٝی یبدٌیشی اختٕبػی ثش تأثیشات ٔتمبثُ ثیٗ سفتبس ٔ ٚحیي تأویذ داسد ٚ ،ثدش اٍِٞٛدبیی اص سفتدبس
ٔتٕشوض ٔیؿٛد و ٝفشد آٖٞب سا ثشای وٙبس آٔذٖ ثب ٔحیي دس خدٛد پدشٚسؽ ٔدیدٞدذ (ػدّیٕی  ٚداٚسی،
 .)403 :1386آِجشت ثٙذٚسأ 1ذػی اػت و« :ٝغبِت سفتبسٞبی ا٘ؼبٖ اص ًشیك ٔـبٞذ ٚ ٜدس ً َٛفشآیٙدذ
اٍِ ٛػبصی آٔٛختٔ ٝیؿٛد» .اػتذالَ ٚی آٖ اػت و ٝسفتبسٞبی پیـشفتٝای ٔب٘ٙدذ ػدخٗ ٌفدتٗ ٘ ٚیدض
سفتبسٞبی ص٘دیشٜای  ٚپیچیذٜای ٔب٘ذٖ سا٘ذٖ یه خٛدس ،ٚثی تشدیذ ث ٝاٍِ٘ ٛیدبص داسد .ا ٚدس ٕٞدبٖ حدبَ
خبًش ٘ـبٖ ٔیوٙذ و ٝپیچیذٌی سفتبسٞبیی ٔب٘ٙذ استىبة ودشٚی  ٚثضٜوبسی اص ایٗ ٘دٛع سفتبسٞدب ٘یؼدت
(ػّیٕی  ٚداٚسی .)405 :1386 ،ثٙذٚسا ثش ایٗ حمیمت تأویذ داسد و ٝپشخبؿٍشی ٕٞب٘ٙذ ػبیش ؿدىُٞدبی
پیچیذٜی سفتبس اختٕبػی تب حذ صیبدی اص ًشیك تدشثٝی ٔؼدتمیٓ یدب ٔـدبٞذٜی سفتدبس دیٍدشاٖ آٔٛختدٝ
ٔیؿٛد .دس اكُ ٘ظشی ٝپی٘ٛذ افتشالی ػبتشِٙذٔ 2ـٟٛستشیٗ ٘ظشی ٝاص ٔدٕٛع ٘ظشیٞٝبی خبٔؼٝپدزیشی یدب
یبدٌیشی دس ٔجبحث وح سفتبسی اختٕبػی اػت٘ .ىت ٝاكّی ٘ظشی ٝػبتشِٙذ ایٗ اػت و ٝافشاد ث ٝایٗ ػّدت
وح سفتبس ٔیؿ٘ٛذ و ٝتؼذاد استجبىٞبی ا٘حشافی آ٘بٖ ثیؾ اص استجبىٞبی غیدش ا٘حشافدیؿدبٖ اػدت .ایدٗ
تفبٚت تؼبُٔ افشاد ثب وؼب٘ی و ٝایذٜٞبی وح سفتبسا٘ ٝداس٘ذ٘ ،ؼجت ث ٝافشادی و ٝاص ایذٜٞدبی ٞدٓ ٘ٛایب٘دٝ
ثشخٛسداس٘ذ ( یؼٙی استجبى ثیؾتشآ٘بٖ ثب وح سفتبساٖ یب ایذٜٞبی وح سفتبسی) ػّت اكّی وحسفتدبسی آٖٞدب
اػت .خالكٝای اص سٚیىشد ػبتشِٙذ ثٔ ٝؼئّ ٝوح سفتبسی سا ث ٝدِیدُ إٞیدت فدشاٚاٖ آٖ ٘مدُ ٔدیؿدٛد:
وحسفتبسی یبدٌشفتٙی اػت ٝ٘ .اسثی اػت ٔ ٝ٘ ٚحل َٛثٟشٛٞ ٜؿی پبییٗ یب آػدیت ٔغدضی  ٚأثدبَ آٖ.
٘ظشی ٝػبتشِٙذ د ٚػٙلش اكّی داسدٔ :حتٛای آ٘چ ٝآٔٛختٔ ٝی ؿٛد ،و ٝػجبست اػت اص ؿٍشدٞبی ٚیظٜای
ثشای استىبة خشْ ،یؼٙی اٍ٘یضٜٞبی ٔتٙبػت ،سا٘دؾٞدبٌٙٔ ،دكٌدشیٞدب ٍ٘ ٚدشؽٞدب  ٚوّدیتدش اص آٖ،
«تؼشیفٞبی ٔٛافك ٘من لب٘ .»ٖٛتٕبٔی ایٗٞب ػٙبكش ؿٙبختیا٘ذ یؼٙی ،تٕبٔی ایٗٞب ایذٜا٘ذ ٘ ٝسفتدبس .اص
دیذٌب ٜیبدٌیشی اختٕبػی  ٚپی٘ٛذ افتشالی ػبتشِٙذ ،خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٔب٘ٙذ دیٍش اؿىبَ ثدضٜودبسیٔ ،ؼّدَٛ
خشد ٜفش٘ ًٙٞب ٕٛٙٞا دس خبٔؼ ٝاػت .صٔب٘ی و ٝافشاد ،اص ًشیك ٘ٓٞـیٙی  ٚاستجبى ثب حبٔالٖ ٙٞدبسٞبی
ودشٚا٘ ٚ ٝفشٞ ًٙٞبی ودش ،ٚیبد ٔیٌیش٘دذ ود ٝچٍ٘ٛد ٝثد ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی ثپشداص٘دذ (ٔیشػدبسدٚ ٚ
ٔشتویی.)14 -15 :1391 ،
ٙٔٛٞض 3ػؼی وشد ٘ظشیٝای سا ؿشح  ٚثؼي دٞذ و ٝودب٘٘ٛؾ سٚاٖؿٙبػدیٔ ،دشدْ ٚ ،اؿدىبَ ثٙیدب٘ی
ص٘ذٌی اختٕبػی ثبؿذ .دس ٔٛسد آخشی ا ٚوب٘ ٖٛسا سفتبسی اختٕبػی دا٘ؼت و ٝدس آٖ دػت وٓ د٘ ٚفدش دس
ٔجبدِٝی فؼبِیتٞبی ػیٙی  ٚغیش ػیٙیا٘ذ .چٙیٗ سفتبسی ثشحؼت ٔیضاٖ پبداؽ یب ٞشیٝٙای و ٝثشای افشاد
دسٌیش داؿت ٔتغیش ثٛد (سیتضسٔ .)271 :1389 ،یضاٖ ثبالى خشْ ثؼیبس ٔـىُ صاػت؛ چدشا ود ٝثدش تٛا٘دبی
ٔشدْ ثشاى اػتفبد ٜاص فوبى ؿٟشى تأثیش ٔیٌزاسد .فوبٞبى ػٕٔٛی ٘ظیش پبس نٞبٔ ،یذاٖٞب  ٚخیبثبٖٞب
اصخّٕٚ ٝیظٌیٞبی ثؼیبس خزاة ص٘ذٌ ؿٟشى ٔیثبؿٙذٍٙٞ .بٔیو ٝاص ایٗ فوبٞب ث ٝدِیدُ خدشْ ٘تدٛاٖ
1- Albert Bandura
2- Sutherland
3- Homans
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اػتفبد ٜوشد ،ثش خزاثیتٞبى ص٘ذٌ ثًٛ ٝس ٔٙف تأثیش خٛاٙٞذ ٌزاؿت .أشٚص ٜاػتفبد ٜاص ثیؾتش فوبٞبى
ػٕ ٔٛدس ٔٙبًك ؿٟشى ٔحذٚد ؿذ ٜاػتٓٞ .چٙیٗ خشْ  ٚخٙبیت ٔٛخت تحٕیدُ ٞضیٙدٞٝدبى ثؼدیبس
ٌضاف دس ػٌٛح فشدى ،اختٕبػ ٔ ّّٔ ٚیؿٛد .دس حمیمت ،ثًٛ ٝس لٌغ خشْ ثًٛ ٝس یىؼبٖ دس ػشاػش
ؿٟش پخؾ ٕ٘ ؿٛد  ٚػمیذ ٜوبٖ٘ٞٛبى خشْ خیض دس ػبَٞبى اخیش تٛخ ٝسٚص افض٘ٚد سا ثد ٝخدٛد خّدت
وشد ٜاػت (.)Mc Collster etal, 2010: 9
٘ظشی ٝی وٙتشَ ث ٝسٞیبفت پش٘فٛری دس ػیبػت ٞبی پّیؼی ٔشثٛى ٔی ؿٛد ؤ ٝؼشٚف ث٘ ٝظشیٝی
پٙدشٞ ٜبی ؿىؼت 1ٝاػت .ایٗ ٘ظشی ٝو ٝدس ػبَ  1982تٛػي ٚیّؼ ٚ ٖٛوّیٌٔ 2ًٙدشح ؿدذ حدبوی اص
ایٗ اػت و ٝپی٘ٛذ ٔٙظٕی ٔیبٖ ظبٞش آؿفت ٚ ٝثی ٘ظٓ [خیبثبٖ ٞب  ٚػبختٕبٖ ٞدب] ٚ ٚلدٛع خدشْ ٚخدٛد
داسد .اٌش حتی یه پٙدشٜی ؿىؼت ٝدس یه ٔحّ ٝثذ ٖٚتؼٕیش ثٕٞ ٝبٖ حبَ ثبلی ثٕب٘ذٔ ،یتٛا٘ذ ٘ـب٘ٚ ٝ
پیبٔی ثشای ٔدشٔبٖ ثبِم ٜٛثبؿذ و ٝپّیغ  ٚأ ُٞحُ اػتٙبیی ث ٝاٚهبع ٔحّ٘ ٝذاس٘ذ .پٙددشٜی ؿىؼدتٝ
ٕٔىٗ اػت ثب ٘ـب٘ٞٝبی دیٍشی اص آؿفتٍی  ٚثی ٘ظٕی ٕٞشا ٜؿٛد دیٛاسٞدبی وثیدف ،صثبِد ،ٝخشاثدی ٚ
ٔبؿیٗٞبی اٚساق .آٖ ٌب ٜچٙیٗ ٌٔٙمٝای فشآیٙذ تذسیدی ا٘حٌبى  ٚصٚاَ سا آغبص ٔیوٙذ  ٚاٞبِی «ٔحتشْ
 ٚآثشٙٔٚذ» دسكذد تشن ٔحُ ثشخٛاٙٞدذ آٔدذ  ٚخدبی خدٛد سا ثد« ٝوددشٚی ٞدبی» تدبصٚ ٜاسدی ٔثدُ
فشٚؿٙذٌبٖ ٔٛادٔخذس ،ثی خبٕ٘بٖٞب  ٚص٘ذا٘یبٖ ػفٔ ٛـشٚى خٛاٙٞذ داد٘ .ظشی ٝی پٙدشٞ ٜدبی ؿىؼدتٝ
پبی ٚ ٝاػبع ػیبػت پّیؼی ٔٛػ ْٛث ٝػذْ ٔذاسا 3ثٛد ٜاػت ،یؼٙی سٞیبفتی و ٝثش فشآیٙدذ دائٕدی حفدظ
٘ظٓ ث ٝػٛٙاٖ وّیذ وبٞؾ خشائٓ خذی تأویذ ٔیوٙذ .ػیبػت پّیؼی ػذْ ٔذاسا خشائٓ وٛچه  ٚا٘دٛاع ٚ
الؼبْ سفتبسٞبی ثش ٓٞص٘ٙذ ٜی ٘ظٓ سا ٞذف خٛد لشاس ٔیدٞذٔ ،ثُ تخشیدتٌدشیٍِٚ ،دشدی ،دسخٛاػدت
پ َٛاص ٔشدْ ٔ ٚؼتی دس أبوٗ ػٕٔٛی .تلٛس ٔیسٚد و ٝػختٌیشیٞبی پّیغ دس لجدبَ وددشٚیٞدبی
وٛچه تأثیش ٔثجتی دس وبٞؾ ا٘ٛاع خذی تش خشائٓ داؿت ٝثبؿذ (ٌیذ٘ض .)312 :1386 ،ثش ٔجٙبی ایٗ ٘ظشیٝ
خـ٘ٛت  ٚػبیش آػیتٞبی اختٕبػی ،ثیؾتش دس ٔٙبًمی اص ؿٟش اتفبق ٔیافتذ ود ٝداسای ظدبٞشی آؿدفتٝ
اػٓ اص دیٛاسٞبی وثیف ،وٛچٞ ٝبی وثیف  ٚؿیـٞٝبی ؿىؼتٝا٘ذ  ٚث ٝػجبست دیٍش ایٗ ٚهؼیتٞب ٘ـبٖ
ٔی دٞذ و٘ ٝظبست یب وٙتشَ اختٕبػی دس آٖ ٔٙبًك هؼیف اػدت ود ٝاص ایدٗ س ٚایدٗ ٔٙدبًك پتب٘ؼدیُ
ثبِمٜٛای دس ثشٚص خـ٘ٛت ٘ ٚضاع خیبثب٘ی داس٘ذ .اكٌالح ٔىبٖٞبی خشْ خیض یب ودبٖ٘ٞٛدبی خدشْ خیدض،4
ثیبٍ٘ش یه ٔىبٖ ثب ٔیضاٖ ثبالی خشْ اػتٔ .حذٚد ٜایٗ ٔىبٖ ثخـ اص ؿٟش ،یه ٔحّ ٝوٛچه  ٚیدب
چٙذ خیبثبٖ ٔدبٚس یىذیٍش  ٚحت ٕٔىٗ اػت یه خب٘ ٝیب ٔدتٕغ ٔؼى ٘ٛثبؿدذ .تؼشیدف دیٍدش ایدٗ
اكٌالح سا ٔؼبدَ ٔىبٖٞبی وٛچه ثب تؼذاد خشْ صیبد لبثُ پیؾثی ، ٙحذالُ دس یه دٚس ٜصٔب٘ یده
ػبِ ٝدا٘ؼت ٝاػت .اكٌالحبت فشػی دیٍشی ٘یض دس استجبى ثب وبٖ٘ٞٛبی خشْ خیض اسائ ٝؿدذ ٜاػدت ودٝ
1- Theory of broken windows
2- Wilson and Kalling
3- Zero tolerance policing
4- Hotspots, Hot crime
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ػجبستٙذ اص٘ :مبى خشْ خیض یب ٘مبى داؽ :1ثٔ ٝحذٚدٞ ٜبی ٔـخق  ٚثب اثؼبدی وٛچهتدش اص ٔىدبٖٞدبی
خشْ خیض اًالق ٔیؿٛد .دس ٚالغ ایٗ ٚاط ٜث ٝتٕشوض خشْ دس ثشخ ٔىبٖٞبی ؿٟشی اؿبس ٜداسد ٘ ٚـبٖ
دٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝدس ثشخ ٘مبى ٔثُ (ٔثالً یه ٔغبص ٜیب یه ٔشوض فؼدبد خدبٍ٘ی) ثد ٝدفؼدبت ػٕدُ
ٔدشٔب٘ ٝتىشاس ٔ ؿٛدٔ .ؼیشٞبی خشْ خیض یب ٔؼیشٞبی داؽ :و ٝثٔ ٝحذٚدٞ ٜبی ٚػیغ تش اص ٘مبى خشْ
خیض ٌفت ٔ ٝؿٛد  ٚدالِت ثش تٕشوض ثضٜوبسی دس ً َٛیه خیبثبٖ یب ٔؼیش ػجٛس ٔ ٚشٚس داسدٛ٘ .اح خشْ
خیض یب ٘ٛاح داؽٙٔ :ظٛس تٕشوض ثضٜوبسی دس ٖٚیه ٔحذٚد ٜخغشافیبی ؿبُٔ یه ٘بحید ٝیدب ثخدؾ یدب
ٔحّ ٝؿٟشی اػت وٚ ٝػؼت ثٔ ٝشاتت ثیؾ اص ٘مبى ٔ ٚؼیشٞبی خشْ خیض داسد (لبِیجبف ،ا٘لدبسیصادٚ ٜ
پشٞیض .)29-30 :1389
ٔشٚس ٌٔبِؼبت  ٚتحمیمبت ٔتؼذدی و ٝدس ػبَٞبی ٌزؿت ٝدس صٔیٌ ٝٙشایؾ ثد ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی ٚ
ػٛأُ اختٕبػی ٔشتجي ثب آٖ ا٘دبْ ٌشفت ٝاػت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػٛأُ ٔختّفی ثش خـ٘ٛت خیبثب٘ی تأثیش
ٌزاس ثٛد ٜاػتٌٌٙٙٛ .ی ،)2014( 2دس پظٞٚؾ خٛد ساخغ ث ٝدسٌیشی لٔٛی دس وٙیب ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ وٝ
توبد ٌشٞٚی ،فمذاٖ ػبصٌبسی اسصؿی ،حغ ثشتدشی ثیٙدی ،فمدذاٖ ٔدذیشیت تؼدبسمٔ ،ؼدبئُ اسهدی ٚ
ػشصٔیٙی صٔیٝٙػبص تٙؾ ثیٓ ٌشٜٞٚب ؿذ ٜاػتٞ.بِٛاسد ثٞٛبً٘ ٙٞ ٚشیه اٚسداَ ،)2013( 3دس پظٞٚـدی
ثب ػٛٙاٖ یه ثٕت ؿٟش٘ـیٙی سؿذ خٕؼیت  ٚاختالَ اختٕبػی دس ؿٟشػتبٖٞب ثب اػدتفبد ٜاص اًالػدبت ٚ
آٔبس دس وـٛسٞبی خٟبٖ ػ ْٛدس ػبَٞبی  1960 – 2005ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝثدیٗ سؿدذ خٕؼیدت
ؿٟشػتبٖ ٞب دس ٘تیدٟٔ ٝبخشت اص سٚػتب ث ٝؿٟشٞب دس وـدٛسٞبی خٟدبٖ ػد ،ْٛثبػدث افدضایؾ اخدتالَ
اختٕبػی دس ؿٟشٞب  ٚدس ٘تید ٝافضایؾ خـ٘ٛت اختٕبػی دس ؿٟشٞب ؿذ ٜاػتٞ .بیٗ ٚ 4دیٍدشاٖ ()2006
دس تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ٚیظٌی ٞبی ٌٔٙم ،ٝؿجىٞ ٝبی ٕٞؼبالٖ  ٚخـ٘ٛت ٘ٛخٛا٘بٖٔ ،حممیٗ دس پی ثشسػی
تأثیش ٚیظٌیٞبی ػبختبسی ٌٔٙمٌ ٚ ٝشٜٞٚبی ٕٞؼبَ ثش تجییٗ خـد٘ٛت ٘ٛخٛا٘دبٖ ٞؼدتٙذ .دس ٔدٕدٛع
ٔحممیٗ ٔی٘ٛیؼٙذ و٘ ٝتبیح تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٚ ٝهغ ٘بٔؼبػذ ٔٙبًك ثب افضایؾ دادٖ فشكت ٞبیی
ثشای ٘ٛخٛا٘بٖ ثشای ٔـبسوت داؿتٗ دس ؿجىٞٝبی ٕٞؼدبالٖ خـد٘ٛت ٌدشا ،ثد ٝكدٛست غیشٔؼدتمیٓ ثدش
خـ٘ٛت آ٘بٖ ٔؤثش اػت .
٘ظشی  ٚأیٙی فؼخٛدی ( )1387دس تجییٗ خبٔؼٝؿٙبختی ػٛأُ ٔٛثش ثش ٌشایؾ ث٘ ٝدضاع خٕؼدی ،دس
ٔٙبًك سٚػتبیی اػتبٖ ایالْ ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ ؤ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ پشخبؿٍشی ،لٌْٛشایی  ٚتدشثدٝ
ػیٙی ٘ضاع دس ٔتغیش ٚاثؼتٌ( ٝشایؾ ث٘ ٝضاع) تأثیش ٔؼٙیداس ٔ ٚثجتی داسد ٔ ٚتغیش تحلیالت تأثیش ٔؼٙیداس
ٙٔ ٚفی ثش سٚی ٔیضاٖ ٌشایؾ ث٘ ٝضاع داؿت  ٚخٙؼیت  ٚتأ٘ ُٞیض تأثیش ٔؼٙیداسی ثدش سٚی ٌدشایؾ ثدٝ
٘ضاع  ٚپشخبؿٍشی ٘ذاؿت .
1- Hotspot
2- Gogoneni
3- Halvard Buhaug & Henrik Urdal
4- Haynie
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حؼیٗصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( )1390دس تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ثشسػی خبٔؼدٝؿدٙبختی ػٛأدُ ٔدؤثش ثدش ٔیدضاٖ
ٌشایؾ ث٘ ٝضاع دػت ٝخٕؼی دس ؿٟش اٛٞاص ث ٝایٗ ٘تید ٝسػدیذ٘ذ ود ٝثدیٗ احؼدبع ٔحشٔٚیدت ٘ؼدجی،
احؼبع آ٘ٔٛی ،خبػتٍب ٜخب٘ٛادٌی ،تؼّك ث ٝخبٔؼ ٝلجیّ ٝای ٔ ٚیضاٖ وٙتشَ اختٕبػی ثب ٌدشایؾ ثد٘ ٝدضاع
دػتٝخٕؼی ساثٌٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد ِٚی ثیٗ ػٗ ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ث٘ ٝضاع دػت ٝخٕؼی ساثٌٔ ٝؼٙبداسی
یبفت ٍ٘شدیذ.
ٚاحذی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1392دس پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ ثشسػی ػٛأُ ٔؤثش ثدش ٘دضاع  ٚدس ٌیدشی فدشدی اص
1
دیذٌب ٜؿٟش٘ٚذاٖ (ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝؿٟش خٛی) ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝپٙح فشهیٝی ػٗ ،احؼبع آ٘دٔٛی
ٌشایؾ لٔٛی  ٚلجیّٝای ،خبػتٍب ٜخب٘ٛادٌی  ٚوٙتشَ اختٕبػی تأییذ ٌشدیذ  ٚد ٚفشهیٝی پبیٍب ٜاختٕبػی
ٔ ٚحشٔٚیت ٘ؼجی سد ؿذ .
ثخبسایی ،ثیبت  ٚپشویب٘ی ( )1395دس پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ ٌٔبِؼ ٝػٛأُ اختٕبػی ٔؤثش ثدش ٌدشایؾ ثدٝ
٘ضاعٞبی خیبثب٘ی دس ؿٟشػتبٖ ثٙذس ػجبع ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝثیٗ ٔتغیش تؼدبٔالت ٔثجدت ،ا٘ؼددبْ
اختٕبػیٔ ،تغیشٞبی صٔیٝٙای (ػٗٚ ،هؼیت تأ ،ُٞتحلیالت  ٚدسآٔذ ٔتٛػي خب٘ٛادٌ ٚ )ٜشایؾ ث٘ ٝدضاع
خیبثب٘ی ساثٌٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد؛  ٚاص ػٛی دیٍش ثیٗ ٚهؼیت اؿتغبَ  ٚوٙتشَ خب٘ٛاد ٜثدب ٌدشایؾ ثدٝ
٘ضاع ساثٌٔ ٝؼٙیداسی ٚخٛد ٘ذاؿت.
مدَ ٘ظشی ایٗ پظٞٚؾ ثشاػبع دس ٘ظش ٌشفتٗ تئٛسیٞبی ٌٔشح ؿذ ٚ ٜپیـیٞٝٙبی تدشثدی ا٘ددبْ
ؿذ ٜحٔ َٛحٛس خـ٘ٛت خیبثب٘ی دس استجبى ثب ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ احؼبع آ٘ٔٛی اختٕدبػی ،تدشثد ٝػیٙدی
خـ٘ٛت ،تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت ٔ ٚتغیشٞبی صٔیٝٙای ث ٝكٛست صیش تٙظیٓ ٌشدیذ ٜاػت :

آًَهی اجتواعی

گرایص بِ خطًَت خیاباًی

تحلیل ّسیٌِ – پاداش خطًَت

تجربِ عیٌی خطًَت
هتغیرّای جوعیتضٌاختی(سي ،جٌسیتٍ ،ضعیت تأّل ،تحصیالت ٍ هٌطقِ سکًَت)

نمودار( :)5مدل نظری پیشنهادی پژوهش

دس ٟ٘بیت ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚتدشثی پظٞٚؾ فشهیٞٝبی صیش ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت:

1- Anomie

گرایص به خطونت خیابانی و عواهل اجتواعی هرتبط با آى (هورد هطالعه ...

 -1ثیٗ ٚهؼیت آ٘ٔٛی اختٕبػی ؿٟش اسدثیُ ٌ ٚشایؾ ث ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی دس ؿدٟش اسدثیدُ ساثٌدٝ
ٚخٛد داسد.
 -2ثیٗ تدشثٝی ػیٙی خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٌ ٚشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ؿدٟش اسدثیدُ ساثٌدٚ ٝخدٛد
داسد.
 -3ثیٗ تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت خیبثب٘ی اص ٘ظش ؿدٟش٘ٚذاٖ اسدثیّدی ٌ ٚدشایؾ ثد ٝخـد٘ٛت
خیبثب٘ی دس ؿٟش اسدثیُ ساثٌٚ ٝخٛد داسد.
ٔ -3یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ ثد ٝتفىیده
ٌشٜٞٚبی ػٙی تفبٚت ٔؼٙبداسی داسد.
ٔ -4یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ ثد ٝتفىیده
خٙؼیت ،تفبٚت ٔؼٙبداسی داسد.
ٔ -5یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ ثد ٝتفىیده
ٚهؼیت تأ ،ُٞتفبٚت ٔؼٙبداسی داسد.
ٔ -6یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ ثد ٝتفىیده
ٔیضاٖ تحلیالت ،تفبٚت ٔؼٙبداسی داسد.
ٔ -7یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ ثد ٝتفىیده
ٌٔٙم ٝػى٘ٛت ،تفبٚت ٔؼٙبداسی داسد.
روش

خاهؼِآهاریپژٍّشحاضرشاهلتواهیشْرًٍساى15تا 64سالشْرارزتیولهویتاشوس.کوِتور
اساسسرشواریسال1390ازکل ً482653ر،تؼساز ً373320ر15تا64سوالهویتاشوسٍحدون
ًوًَِکَکراىتؼساز( ً)380رتؼییيشسًسٍتِخْتافسایشاػتثارًوًَِ،تؼساز( ً)52رًیستًِوًَِی
اًتراتیافسایشیافتٍزرهدوَعتا ً432رهظواحثِشوسٍ.توِشویًَُوًَوِگیوریذَشوِایچٌوس
هرحلِایپسازتؼییيحدنًوًٍَِتراساستقسینشْرارزتیلتِهٌاعق4گاًِتًِسثتخوؼیتّر

1
2
هٌغقًِ،وًَِّاترظیضیافتٌوس.زرقسووتهرتوَطتوِاػتثوار ایويپوژٍّشازاػتثوارطوَری ٍاز

3
زیسگاُّایهترظظاىٍتحقیقاتپیشیياست ازُشسُاست.زرارتثاطتواپایوایی ایويپوژٍّشًیوساز

ضریةآل ایکرًٍثاخخْتاًسازُگیریٍکٌترلهیوساىپایواییپرسشوٌاهِتوِکارگرفتوِشوسُزرایوي
پژٍّشاست ازُشسُاست .

1- Validity
2- Face validity
3- Reliability
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جدول ( : )5نتایج تحلیل پایایی متغیرهای اصلی پژوهش 
هتغیر

تعداد گویه ها

ضریب پایایی

گرایص به خطونت خیابانی

17

0/769

وضعیت آنوهی اجتواعی

16

0/809

تجربه ی عینی خطونت خیابانی

4

0/74

تحلیل هزینه – پاداش خطونت خیابانی

5

0/789

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها؛
گرایش به خشونت خیابانیٔ :ؼٙبی ِغٛی خـ٘ٛت ػجدبست اػدت اص دؿدٕٙی ودشدٖ ،خلدٔٛت
ٚسصیذٖ ،خ ًٙوشدٖ ،ػتیض ٜوشدٖ ،دؿٕٙی ،خلٔٛت ،ػتیضٔ ٜیثبؿذ .اص ٘ظش وٙؾٌشا٘ی ود ٝدسٌیدش دس
ٚالؼٞ ٝؼتٙذ ،خـ٘ٛت ؿبُٔ دٛ٘ ٚع فشدی یب ٌشٞٚی اػت .دس ٘ٛع ا َٚدس ٞش ًشف خـ٘ٛت یه ٘فش لشاس
داسد ،ث ٝػجبست دیٍش دسٌیشی یه ٘فش ثب ٘فش د ْٚدیٍش ث ٝیه خـ٘ٛت ٔٙدش ٔیٌشدد ،أدب دس حبِدت دْٚ
یه ٌش ٜٚثب ٌش ٜٚیب فشد دیٍش دسٌیش ٔیؿ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ اص ٘ظش افشاد دسٌیش دس خـ٘ٛت حبالت صیش ٔتلدٛس
اػت:
فشد.....................................فشد
فشدٌ...................................شٜٚ
ٌشٌ................................ٜٚشٜٚ

تِحالتاٍل،ذشًَتفرزیٍحالتزٍمٍسَمذشًَتگرٍّییواخوؼویگ توِهویشوَز.الثتوِ
ذشًَتّایگرٍّی،هحظَلگستر ذشًَتفرزیهیاىزًٍ رًسکِتاحضوَرٍشورکت

تسیاریاز
رٍّیهیشَز(افشاًیٍّوکاراى.)86:1390،تاتَخوِتوِایويکوِتورای

زیگراىتثسیلتِذشًَتگ
شکل گیریکٌشیاختواػیحساقلٍخَززًٍ رالزماستتٌاترایيزرایيپژٍّشگرایشتوِذشوًَت

ذیاتاًیتِػٌَاىیکهتغیرٍاتسوتِهحسوَبهویشوَز.تواتَخوِتوِایويکوِذشوًَتذیاتواًیزر
ّایگیشتِتیشترتِشکلزٍتؼسفرزیٍخوؼیت کیکشسُاست.تواایويکوِزرپوژٍّش


پژٍّش
حاضرًیسذشًَت ترهثٌایزٍتؼسفرزیٍخوؼیهٌ کگرزیسُاست،اهااتؼازگرایشتِذشوًَتکوِ
ذشًَتآهیس(تؼسرفتاری)ًیسهسًظرقرارگرفتِشسُاست.

ّواىاتؼازشٌاذتیً،گرشیٍتوایلتِػول
(آًَهیک)،خاهؼِایاستکوِزرآى،قَاػوس

آنومی اجتماعی:عثقًظرزٍرکین،خاهؼِتیٌّدار
رفتار (ٌّدارّا)شکستِشسٍُیاًازیسُاًگاشتِشسُاست،آًَهیٍضؼیتیاختواػیاستکٍِیژگیتارز
آىازّنپاشیسگیهؼیارّایحاکنتررٍاتظٍتؼاهلتاختواػیاسوت.ه ْوَمآًوَهی،شوکافهَخوَز
هیاى ت سیرػولاختواػیزرسغحفرزیراتات سیرآىزرسغحساذتاراختواػیتاپیًَسهیاىآىّوا،

گرایص به خطونت خیابانی و عواهل اجتواعی هرتبط با آى (هورد هطالعه ...

پرهی کٌسٍاززیسگاُهرتَىتیٌّداری،فقساىٍسیلِقاًًَیترایزسترسیتِاّوسافهشورٍعاسوت

شاذضّایسٌدشآًَهیػثارتٌساز:شکافتیياّسافٍٍسایل

(ػثاسزازٍُّوکاراى.)162:1390،

ٍمیرقاتلپیشتیٌیتَزىآیٌسُ،احساسًاتراتریً،ثَزکٌترل،احسواستویٌّدواری،هیوساىرػایوت

ًظویاختواػیهیتاشس .


ّاٍتی
ٌّدار
تجربه عینی خشونت خیابانی:یؼٌیایيکِآیافرزتاکٌَىذشًَتذیاتاًیراهشواّسًُووَزُ
).شاذضّایتدرتِػیٌیذشًَتذیاتاًیػثوارت

استیاذیر؟(ًظریٍاهیٌیفسرَزی195:1387،
استازهیساىهشاّسٍُساتقِذشًَتفرزیٍخوؼیزرذیاتاى،ذاًَازٍُهحلٍِشْر .
تحلیل هزینه -پاداش خشونت خیابانی:تیواًگرٍضوؼیتیاسوتکوِزرآى افوراززرهَاقوغ
هَاخِْتاٍضؼیتّایاضغراری،تلفاطلِتِتحلیلٍتررسویّسیٌوِّواٍپوازا ّوایکوٌشذوَز

شاذضّایهرتثظتاایيهتغیرػثارتٌساز:اًتظوارزسوتیواتیتوِحقوَزازعریوقذشوًَت

هیپرزازز.

ذیاتاًیٍاًتظارتأییسزیگراىتِػٌَاىفرزیتامیرتٍتؼظةازعریقرفتارذشي .

یافتهها

ایيپژٍّشتارٍ پیوایشیٍتکٌیکپرسشٌاهِاًدامگرفتِاست.تاتَخِتِآهارتَطی یازًظر
خٌسیت ً258رهرزٍ ً174رزىتَزُاست.ازلحاػگرٍُسٌیتیشتریيتؼسازپاسرگَیاىراگورٍُ
کنتوریيحدونخوؼیتویرا
سٌی25-29سالِاستٍ0/5زرطسازپاسرگَیاىزرگرٍُسٌی 60-64
هیتاشٌس.ازًظرتحظیلتًیس
زاشتٌس56/6.زرطسپاسدگَیاىهدرزٍ42/4زرطسپاسرگَیاىهتأّل 
تیشتریيتؼسازپاسرگَیاىلیساًسزاشتٌسکِ35/6زرطسازکلپاسرگَیاىراتِذَزاذتظواصزازُ
تَزًس.ترهثٌایتَزیغفراٍاًیپاسرگَیاىتِت کیکهٌغقِیسکًَتزرشْرارزتیولتؼوساز ً115ور
شْرزاریتیشتریيفراٍاًی،تؼوساز ً104ورهؼوازل24/1زرطوسزر

هٌغقِی4
هؼازل26/6زرطسزر 
شْرزاریکنتریيفراٍاًیراتِذَزاذتظاصزازُاست .

هٌغقِی1
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جدول ( :)2توزیع فراوانی متغیرهای اصلی پژوهش
هیساى هتغیر

گرایص بِ خطًَت خیاباًی

آًَهی اجتواعی

تجربِ عیٌی خطًَت خیاباًی

تحلیل ّسیٌِ – پاداش خطًَت خیاباًی ()2

ّسیٌِ خطًَت

پاداش خطًَت

تحلیل ّسیٌِ – پاداش خطًَت خیاباًی ()1

فراٍاًی

درصد

درصد تجوعی

کن

102

23/6

23/6

هتَسط

304

70/4

67/1

زیاد

26

6

100

کل

432

100

---------

کن

42

9/7

9/7

هتَسط

284

65/8

75/5

زیاد

106

24/5

100

کل

432

100

----------

کن

148

34/3

34/3

هتَسط

236

54/6

88/9

زیاد

48

11/1

100

کل

432

100

----------

کن

238

55/1

55/1

هتَسط

168

38/9

94

زیاد

26

6

100

کل

432

100

----------

کن

26

6

6

هتَسط

168

38/9

44/9

زیاد

238

55/1

100

کل

432

100

----------

ثش اػبع خذ َٚثبال تٛصیغ فشاٚا٘ی تٕبٔی ٔتغیشٞبی ٔزوٛس ثیؾتش دس ػٌح ٔتٛػي لشاس داس٘ذ.
جدول( :)3نتایج یافتههای استنباطی رابطه متغیر وابسته (گرایش به خشونت خیابانی) با متغیرهای مستقل
هتغیر ٍابستِ :گرایص بِ خطًَت خیاباًی
هتغیرّای هستقل ٍ زهیٌِای

ًَع آزهَى

هیساى ّوبستگی

هعٌاداری

ٍضعیت آًَهی اجتواعی

ضریب ّوبستگی پیرسَى

0/260

0/000

تجربِ عیٌی خطًَت

ضریب ّوبستگی پیرسَى

0/450

0/000

تحلیل ّسیٌِ – پاداش

ضریب ّوبستگی پیرسَى

0/487

0/000

تحصیالت

ضریب ّوبستگی رتبِ ای اسپیرهي

-0/180

0/000

گرٍُ ّای سٌی

تحلیل ٍاریاًس یک طرفِ(آزهَى )f

-3/190

0/001

جٌسیت

آزهَى  tبرای دٍ گرٍُ هستقل فرض برابری ٍاریاًس

-0/222

0/993

تأّل

آزهَى  tبرای دٍ گرٍُ هستقل فرض برابری ٍاریاًس

-0/321

0/277

هحلِ سکًَت

تحلیل ٍاریاًس یک طرفِ(آزهَى )f

1/010

0/000

٘تبیح خذ٘ )3( َٚـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ (ٚهؼیت آ٘دٔٛی اختٕدبػی  ،تدشثد ٝػیٙدی
خـ٘ٛت خیبثب٘ی  ٚتحّیُ ٞضی – ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت خیبثب٘ی) ثب ٔتغیش ٚاثؼتٌ( ٝشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثدب٘ی)
دس ثیٗ ؿٟشٚا٘ذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ ثشاػبع هشیت ٕٞجؼدتٍی پیشػد ٖٛساثٌدٝی ٔؼٙدبداسی
ٚخٛد داسدٓٞ ٚ .چٙیٗ ثیٗ ٔتغیشٞبی ٚهؼیت آ٘ٔٛی اختٕبػی ،تدشث ٝػیٙدی خـد٘ٛت خیبثدب٘ی  ٚتحّیدُ

گرایص به خطونت خیابانی و عواهل اجتواعی هرتبط با آى (هورد هطالعه ...

ٞضی -ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٕٞجؼتٍی ٔثجت ثٛد ٜأب اص ٘ظش ؿذت ٕٞجؼتٍی ٘دبلق ٔدیثبؿدذ ٚ .اص
ثیٗ ٔتغیشٞبی صٔیٝٙای ٔیبٍ٘یٗ خـ٘ٛت خیبثب٘ی ث ٝتفىیه ٔیضاٖ تحلیالتٌ ،شٜٞٚدبی ػدٙی ٔ ٚحّدٝ
ػى٘ٛت تفبٚت ٔؼٙبداسی داؿت.
جدول ( :)4رگرسیون چند متغیره گرایش به خشونت خیابانی
دٍربیي ٍاتسَى

ضریب ّوبستگی چٌد گاًِ

ضریب تعییي

ضریب تعییي تعدیل ضدُ

هقدارF

سطح هعٌاداری

2/391

0/554

0/307

0/301

47/289

0/000

جدول ( :)5ضرایب همبستگی رگرسیونی گرایش به خشونت خیابانی
ضاخص تَلراًس

T

سطح )(sig
هعٌاداری

ضاخص تَرم

)(B

)(Beta

) ٍ (Vifاریاًس

هتغیرّای هستقل

ضریب تأثیر غیر استاًدارد

ضریب تأثیر استاًدارد

آًَهی اجتواعی

0/119

0/116

2/743

0/006

0/914

1/095

تجربِ عیٌی خطًَت خیاباًی

0/603

0/222

4/217

0/000

0/585

1/710

تحلیل ّسیٌِ – پاداش

0/644

0/310

5/910

0/000

0/590

1/695

-2/097

-0/153

- 3/799

0/000

0/996

1/004

خطًَت خیاباًی
تحصیالت

خذ َٚثبال ٔشثٛى ث ٝآصٔ ٖٛسٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیش ٜاػت و ٝثد ٝسٚؽ ٕٞضٔدبٖ ( )Enter Methodثدٝ
اخشا ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت ٕ٘ ٚبیبٍ٘ش آٖ اػت ؤ ٝمدذاس هدشیت ٕٞجؼدتٍی سٌشػدی٘ٛی ( )Rثدیٗ ٔتغیشٞدب
ٔ 0/554یثبؿذ و٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ثیٗ ٔدٕٛػٔ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔ ٚتغیش ٚاثؼت ٝپدظٞٚؾ (ٌدشایؾ ثدٝ
خـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ) ٕٞجؼتٍی ٔتٛػي ث ٝثبال ٚخٛد داسد .أدب
ٔمذاس هشیت تؼییٗ تؼذیُ ؿذ ٜو ٝثشاثش ثب ٔ 0/301یثبؿدذ٘ ،ـدبٖ ٔدیدٞدذ ود 30/00 ٝدسكدذ اص ودُ
تغییشات ٔیضاٖ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ اسدثیُ ٚاثؼت ٝثدٔ 4 ٝتغیدش ٔؼدتمُ رودش ؿدذ ٜدس
خذٔ َٚیثبؿذ .ث ٝػجبست دیٍشٔ ،دٕٛػٔ ٝتغیشٞبی پیؾثیٗ  30دسكدذ اص ٚاسیدب٘غ ٔتغیدش ٌدشایؾ ثدٝ
خـ٘ٛت خیبثب٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ سا پیؾثیٙی (ثشآٚسد) ٔیوٙٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝمذاس آصٔ )47/289( F ٖٛدس
ػٌح خٌبی وٛچىتش اص  0/05ثٛد ٚ ٜثٙبثشایٗ ٔؼٙیداس اػت ٔ ٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت ؤ ٝذَ سٌشػدی٘ٛی
ایٗ پظٞٚؾ ٔشوت اص ٔتغیش ٔؼتمُ  ٚیه ٔتغیش ٚاثؼتٌ( ٝشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثدب٘ی ؿدٟش٘ٚذاٖ) ٔدذَ
داسای ثشاصؽ ٔؼٙبداس اػت ٔ ٚدٕٛػٔ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ لبدس٘دذ تغییدشات ٌدشایؾ ثد ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی
ؿٟش٘ٚذاٖ سا تجییٗ وٙٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝخذ )16( َٚاٚالً ،ساثٌٝی چٟبس ٔتغیش آ٘ٔٛی اختٕبػی ،تدشثد ٝػیٙدی
خـ٘ٛت خیبثب٘ی  ،تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ ،تحلیالت ثب ٌشایؾ ث ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی دس ثدیٗ ؿدٟش٘ٚذاٖ
ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ ٔؼٙیداس اػت .ثب٘یبًٔ ،تغیشٞبی تحّیُ ٞضیٙد -ٝپدبداؽ خـد٘ٛت خیبثدب٘ی ثدب
هددشیت سٌشػددی٘ٛی  ،0/310تدشثددٝی ػیٙددی خـدد٘ٛت خیبثددب٘ی ثددب هددشیت  ،0/222تحلددیالت ثددب
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هشیت ،-0/153آ٘ٔٛی اختٕبػی ثب هشیت  0/116ث ٝتشتیت ثیؾتشیٗ استجبى سا ثب ٔتغیش ٌشایؾ خـ٘ٛت
خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ داؿتٝا٘ذ .اص آ٘دبیی ودٔ ٝتغیدش تحلدیالت ٔٙفدی
ٔی ثبؿذ ثٍٙٞ ٝبْ ٔمبیؼ ٝهشایت اػتب٘ذاسد ؿذ ٜػالٔت ٔٙفی دس ٘ظش ٌشفتٕ٘ ٝیؿٛد صیدشا ایدٗ ػالٔدت
ؿذت استجبى سا ثیبٖ ٕ٘یوٙذ  ٚفمي ثیبٍ٘ش خٟت اػت .ثٌ٘ٛ ٝدٝای ود ٝثد ٝاصای افدضایؾ یده ا٘حدشاف
اػتب٘ذاسد دس ٔتغیش آ٘ٔٛی اختٕبػیٔ ،یضاٖ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثدبالی  15ػدبَ
ؿٟش اسدثیُ ثٔ ٝیضاٖ  0/116ا٘حشاف اػتب٘ذاسد افضایؾ خٛاٞذ یبفت .اػدتمالَ خٌبٞدب ٘یدض ثدب تٛخد ٝثدٝ
دٚسثیٗ ٚاتؼ ٖٛحبكّ ،)2/391( ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اص پیؾ فشمٞبی الصْ خٟت ا٘دبْ تحّیدُ سٌشػدی٘ٛی
٘یض ٔٛسد تأییذ ٚالغ ؿذ ٜاػتٓٞ .چٙیٗ پیؾ فشم ػذْ  ٓٞخٌی ٔتغیشٞدبی ٔؼدتمُ ٘یدض ثبتٛخد ٝثدٝ
ٔمبدیش ؿبخق تِٛشا٘غ (٘ضدیه ث ٝػذد یه  ٚثبالتش ثٛدٖ اص ػذد كفش)  ٚؿبخق تٛسْ ٚاسیب٘غ (وٛچه
تش اص ػذد  )2/5ث ٝتأییذ سػیذ ٜاػت .دس ٔذَ سٌشػدیٔ ٖٛتغیشٞدبی صٔیٙدٝای ٔب٘ٙدذ ٌدشٜٞٚدبی ػدٙی ٚ
ٔحّٝی ػى٘ٛت ث ٝػّت ػذْ ٔؼٙبداس ثٛدٖ هشایت ثتبیـبٖ اص ٔذَ حزف ؿذ٘ذ  ٚتٟٙب ٔتغیشٞبیی دس ٔذَ
ٔب٘ذ٘ذ و ٝهشایت ثتبی ـبٖ تأثیشی ٔؼٙبداس ثش ٔیضاٖ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿدٟش٘ٚذاٖ ثدبالی
 15ػبَ ؿٟش اسدثیُ داؿتٙذ.
بحث و نتیجه گیری

پظٞٚؾ حبهش ثب ٞذف ثشسػی ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی  ٚػٛأدُ اختٕدبػی ٔدشتجي ثدب آٖ (ٔدٛسد
ٌٔبِؼ ٝؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ) كٛست ٌشفت ٝاػت .تٛكدیف ٔتغیشٞدبی اكدّی پدظٞٚؾ
٘ـبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝتغیشٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿدٟش اسدثیدُ23/6 ،
دسكذ اص پبػخٍٛیبٖ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس حدذ ودٓ ٌدشایؾ داؿدتٙذ 70/4 ،دسكدذ اص پبػدخٍٛیبٖ ثدٝ
خـ٘ٛت خیبثب٘ی دس حذ ٔتٛػي ٌشایؾ داؿتٙذ  6 ٚدسكذ اص پبػخٍٛیبٖ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس حدذ صیدبد
ٌشایؾ داؿتٙذ .دس ٔتغیش تدشثٝی ػیٙی خـ٘ٛت خیبثب٘ی 34/3 ،دسكذ اص پبػدخٍٛیبٖ دس حدذ ودٓ54/6 ،
دسكذ ٔتٛػي  11/1 ٚدسكذ دس حذ صیبد تدشث ٝی ػیٙی خـ٘ٛت خیبثب٘ی سا دس ؿٟش اسدثیُ ٌضاسؽ داد٘ذ.
دس ٔتغیش آ٘ٔٛی اختٕبػی  9/7دسكذ اص پبػخٍٛیبٖ ٚهؼیت آ٘ٔٛی اختٕبػی سا دس حدذ ودٓ 65/8 ،دسكدذ
ٔیضاٖ ٚهؼیت آ٘ٔٛی اختٕبػی سا دس حذ ٔتٛػي  24/5 ٚدسكذ ٔیضاٖ ٚهؼیت آ٘ٔٛی اختٕدبػی سا دس حدذ
صیبد سا ٘ـبٖ داد٘ذٕٞ .چٙیٗ  55/1دسكذ اص پبػخٍٛیبٖ ثب ٔتغیش تحّیُ ٞضیٙد -ٝپدبداؽ ٔخدبِف ثٛد٘دذ،
 38/9دسكذ ثب ٔتغیش تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت خیبثب٘ی سا دس حذ ٔتٛػي ٔٛافك ثٛد٘ذ  6/00 ٚدسكدذ
اص پبػخٍٛیبٖ ثب ٔتغیش تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٔٛافك ثٛد٘ذ٘ .تبیح تٛكیفی ٔتغیش ٌدشایؾ
ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی ٘ـبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝیضاٖ ٌشایؾ ث ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی دس ؿدٟش اسدثیدُ ثدیؾ اص حدذ
ٔتٛػي اػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ثشخی ٚیظٌیٞبی خٕؼیتؿٙبختی ٘ظیش ،خٙؼیتٌ ،شٜٞٚبی ػٙیٚ ،هدؼیت
تأ ، ُٞتحلیالت ٌٙٔ ٚم ٝػى٘ٛت افشاد سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ ٚ ٜتبیح ث ٝكٛست تٛكیفی اسائٌ ٝشدیذٜ
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اػت .دس ثخؾ اػتٙجبًی سٚاثي ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت ٝتحمیدك ،ثدٙٔ ٝظدٛس تحّیدُ ػٕیدكتدش
اًالػبت خٕغآٚسی ؿذٛٔ ،ٜسد ثشسػی لشاس ٌشفتٔ .یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی ثشحؼت خٙؼدیت
ٚ ٚهؼیت تأٔ ُٞؼٙبداس ٘جٛد و ٝایٗ ٘تبیح ثب ٘تبیح حؼدیٗ صادٕٞ ٚ ٜىدبساٖ ( ،)1390ثخدبسایی  ٚپشویدب٘ی
(ٕٞ )1395ؼ٘ ٛجٛد أب ثب ٘تبیح تحمیك ٘ظشی  ٚأیٙی فؼخٛدی (ٕٞ )1387ؼ ٛثٛد .أب ٔیبٍ٘یٗ ٌدشایؾ
ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی ث ٝتفىیه ٔحّ ٝػى٘ٛت ٔؼٙب داس ثٛد .ایٗ یبفت ٝثش اػبع دیدذٌبٜٞدبی خدشْؿٙبػدی
ٔحیٌی ٔب٘ٙذ وبٖ٘ٞٛبی خشْ خیض  ٚدیذٌب ٜپٙددشٜٞدبی ؿىؼدت ٝلبثدُ تفؼدیش اػدت .اص ٘ظدش دیدذٌبٜ
وبٖ٘ٞٛبی خشْ خیض ٘مبى داؽ ٌشایؾ ث ٝخـد٘ٛت ثشاػدبع یبفتدٞٝدبی ایدٗ پدظٞٚؾ اص ٔیدبٖ ٔٙدبًك
چٟبسٌب٘ ٝو ٝث ٝتفىیه ػبصٔبٖ ؿٟشداسی اسدثیُ كٛست ٌشفت ٝاػتٌٙٔ ،مد 4 ٝؿدٟشداسی اسدثیدُ ودٝ
ؿبُٔ ٔحّٞٝبیی ٔب٘ٙذ اًشاف ٔیذاٖ ٚحذتٔ ،یذاٖ ٔجبسصاٖ  ٚثضسٌدشا ٜؿدٟذا ٔ ... ٚدیثبؿدذ .ثدش اػدبع
دیذٌب ٜپٙدش ٜؿىؼت ٝوٙتشَ هؼیف  ٚوٛچٞٝب  ٚخیبثبٖٞبی وثیف  ... ٚوبفی اػت و ٝث ٝافشادی ود ٝدس
ایٗ ٔحُٞب ٞؼتٙذ فشكت استىبة ث ٝوٙؾ ٞبی ٘بثٟٙدبس اص خّٕ ٝخـ٘ٛت سا ثذٞذٔ .یبٍ٘یٗ ٌشایؾ ثدٝ
خـ٘ٛت خیبثب٘ی ث ٝتفىیه ٌشٜٞٚبی ػٙی ٔؼٙب داس ثٛد  ٚایٗ یبفت ٝپظٞٚـی ثب ٘تبیح پظٞٚؾ ثخدبسایی ٚ
پشویب٘ی (ٚ ،)1395احذی ٕٞ ٚىبساٖ (ٕٞ )1392ؼ ٛثٛد أب ثب ٘تبیح تحمیك حؼیٗصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ()1390
ٕٞؼ٘ ٛجٛد .ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝفی ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت ٔیتٛاٖ ٌفت ثب ثبال سفتٗ ػٗ افشاد ٔیضاٖ
ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت وبٞؾ ٔییبثذ .دس ٔٛسد تحلیالت ٌ ٚشایؾ ث ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی ثشاػدبع هدشیت
ٕٞجؼتٍی ستجٝای اػپیشٔٗ ساثٌٔ ٝؼٙبداس ثٛد  ٚخٟت ساثٌ٘ ٝیض ٔٙفی ثٛد.
دس ٔٛسد ٘تبیح اػتٙجبًی دس اِٚیٗ فشهی ٝثشاػبع هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛساثٌدٔ ٝؼٙدبداسی ثدیٗ
آ٘ٔٛی اختٕبػی ٌ ٚشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیدُ ثشلدشاس ثدٛد.
ایٗ ٘تیدٌٔ ٝبثك ثب ٘تبیح پظٞٚؾٞبی پیـدیٗ ٚاحدذی ٕٞ ٚىدبساٖ ٚ )1392( ،حؼدیٗصادٕٞ ٚ ٜىدبساٖ،
(ٔ )1390ی ثبؿذ .ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛد ساثٌ ٝثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش ٔیتٛاٖ ایٗ ٘تید ٝسا ثب ٘ظشی ٝآ٘ٔٛی اختٕبػی
دا٘ـٕٙذا٘ی ٔثُ دٚسویٓ ٔ ٚشتٌٔ ٖٛبثك دا٘ؼت .ثذیٗ تشتیت ٘ضاع یب خـ٘ٛت خیبثب٘ی  ٚػبیش اؿىبَ ودظ
سفتبسیٞب دس ا٘ذیـٝی دٚسویٓٔ ،ؼّٔ َٛىب٘یضْٞبی ٔؼیٗ  ٚػٛأُ اختٕبػی ٔـخق ٔیثبؿٙذ .اٌش چ ٝاٚ
ثًٛ ٝس اخق ثش سٚی خـ٘ٛت تأویذ ٕ٘یوٙذ ،آؿىبسا ثش ایٗ اكُ تأویذ داسد ود ٝفمدذاٖ اخٕدبع دس ثدبة
اسصؽٞبی ٔمشس ثٔ ٝح ٚ ٛغیجت تذسیدی التذاس  ٚهبثٌ ٝاخاللی ٔٙدش ٔی ٌشدد  ٚخبٔؼٔ ،ٝذیشیت ٔدؤثش
 ٚوٙتشَ اختٕبػی الصْ ثش فشد سا اص دػت ٔیدٞذ .ثجدبت اختٕدبػی ثشخبػدت ٝاص لٛاػدذ اخاللدی ٘ ٚحدٜٛ
ٔذیشیت كحیح اختٕبػیٛٙٔ ،ى ث ٝچٍٍ٘ٛی اػٕبَ وٙتشَ اختٕبػی ثش افشاد یه خبٔؼ ٝاػدت .اص ایدٗ سٚ
فمذاٖ چٙیٗ هبثٌ ٝوٙتشِی ٔ ٚذیشیت اخاللی دس ثشٚص ثی ٙٞدبسی اختٕبػی اص خّٕد ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی
٘مؾ اػبػی ایفب ٔیوٙذ (حؼیٗصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ .)198 :1390،اص ٘ظش ٔدشتٗ ٘یدض دس ٘تیدد٘ ٝدب أیدذی ٚ
٘بوبٔی ٘بؿی اص ؿىبف ثیٗ ٘یبصٞب  ٚأىبٖ اسهب ٘یبصٞب آػیتٞبی اختٕبػی اص لجیدُ استىدبة ثد ٝخدشائٓ
خـٗ ٌ ٚشایؾ ث ٝپشخبؿٍشی  ٚخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ افضایؾ ٔییبثٙذ.
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دس فشهی ٝد ْٚاص ٘ظش هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛساثٌٔ ٝؼٙبداسی ثیٗ تدشث ٝػیٙی خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٚ
ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ ٔٛسد تأییدذ لدشاس ٌشفدت .ایدٗ
٘تیدٌٔ ٝبثك ثب ٘تبیح تحمیمبت پیـیٗ ٞبیٗ ٕٞ ٚىبسأٖ )2006( ،ی ثبؿذ٘ .تیدد ٝثذػدت آٔدذ ٜدس ایدٗ
فشهی ٝسا ٔیتٛاٖ ثب ٘ظشیٞٝبی ثب٘ذٚسا  ٚػبتشِٙذ ٕٞؼ ٛدا٘ؼت .ثٙبثشایٗ اص ٘ظش ثٙذٚسا خـ٘ٛت خیبثدب٘ی ٚ
٘ضاع  ٚػبیش اؿىبَ پشخبؿٍشی دس ٘تید ٝیبدٌیشی اختٕبػی ٘بؿی اص ٔـبٞذٜی ػیٙدی اػدت  ٚاص ًشیدك
تمٛیت  ٚتمّیذ یبد ٌشفتٔ ٝیؿٛد ٚ .اص دیذٌب ٜػبتشِٙذ افشادی ثیؾتشیٗ ٌشایؾ سا ث ٝخـد٘ٛت خیبثدب٘ی ٚ
٘ضاع خٛاٙٞذ داؿت و ٝتؼبُٔ ثیؾتشی دس ٌشٜٞٚبیی و ٝداسای خشد ٜفش ًٙٞخـ٘ٛت ٘ ٚضاع داس٘ذ ،داؿتٝ
ثبؿٙذ.
فشهی ٝػ ْٛثش اػبع هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛساثٌدٔ ٝؼٙدبداسی ثدیٗ تحّیدُ ٞضیٙد -ٝپدبداؽ ٚ
ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  15ػبَ ؿٟش اسدثیُ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفدت٘ .تیددٝ
ثذػت آٔذ ٜدس ایٗ فشهی ٝسا ٔیتٛاٖ ثب ٘ظشیٝی ٙٔٛٞض ٕٞؼ ٛدا٘ؼت .ثشٔجٙبی ٘ظشیٙٔٛٞ ٝض وٙـی ٔب٘ٙذ
خـ٘ٛت ٘ ٚضاع خیبثب٘ی دس ٘تید ٝپبداؽٞبیی و ٝدس پی داسد چشا و ٝوٙؾ ٌش لجُ اص ایٗ ود ٝدػدت ثدٝ
وٙـی ثض٘ذ ،اثتذا آٖ وٙؾ تٛػي وٙـٍش ثش ٔجٙبی تحّیُ ٞضی -ٝٙپبداؽ ثشسػی ٔیؿٛد  ٚػپغ وٙـدی
و ٝثیؾتشیٗ پبداؽ سا ثشای ا ٚدسپی داسد  ٚػپغ ث ٝا٘دبْ وٙـی ٔب٘ٙذ خـ٘ٛت خیبثب٘ی ٔدیپدشداصد .ثدٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝآیب خـ٘ٛت یب ٘ضاع ثب ًشف ٔمبثُ ٞضیٝٙاؽ اص ػٛدؽ ثیؾتش اػت یدب ػدٛدؽ اص ٞضیٙدٝاؽ
ثیؾتش اػت ،اٌش ػٛدؽ ثیؾتش اص ٞضی ٝٙآٖ ثٛد دػت ث ٝوٙؾ ٔیص٘ذ.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدػت آٔذ ٜپیـٟٙبداتی ؤ ٝیتٛاٖ دس ایٗ پظٞٚؾ ٌٔشح وشد ث ٝلشاس صیدش اػدت.
اِٚیٗ پیـٟٙبد ایٗ اػت و ٝوبٞؾ آ٘ٔٛی اختٕبػی اص ًشیك وبٞؾ اختالف  ٚؿىبف ًجمبتی ثیٗ الـدبس
ٔختّف خبٔؼ ٝثب اسائ ٝأتیبصات  ٚأىب٘بت ثشای الـبس پبییٗ خبٔؼ ٝخٟت ٌؼتشؽ  ٚتٛصیدغ ػدذاِت ثدشای
خٌّٛیشی اص خـ٘ٛت ٘ ٚضاع دس ػٌح ؿٟش اسدثیُ ثؼیبس ثب إٞیت اػت .پیـٟٙبد د٘ ْٚیض ایٗ اػت ود ٝاص
آ٘دب و ٝدس ٌٔٙم 4 ٝثیؾتشیٗ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت ٚخٛد داسد  ٚحتی ثدیؾتدشیٗ ٘دش خـد٘ٛت دس ایدٗ
ٌٔٙم ٝاػت  ٚالصْ اػت و ٝلٛای أٙیتی  ٚا٘تظبٔی دس ایٗ ٌٔٙم٘ ٝظبست ثیـتشی داؿت ٝثبؿدٙذ ٘ ٚیدض اص
٘ظش أىب٘بت ٘ؼجت ث ٝػبیش ٔٙبًك ؿٟش اسدثیُ هؼیف ثٛد ٚ ٜالصْ اػت ث ٝایدٗ ٌٔٙمد ٝتٛخدٚ ٝیدظٜای
ثـٛد .ػٔٛیٗ پیـٟٙبد ٘یض وبٞؾ ٌشایؾ ث ٝخـ٘ٛت خیبثب٘ی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ اسدثیُ اص ًشیك آٔدٛصؽ
ٟٔبستٞبی خٛد وٙتشِی اػٓ اص وٙتشَ خـٓ ٞ ٚیدب٘بت ٔٙفی اػت چشا و ٝثشاػبع یبفتٞٝدبی پدظٞٚؾ
یبدٌیشی اختٕبػی ٕٛٙٞا یب ٘بٕٛٙٞا ثٛدٖ ثب خبٔؼ ٝثؼیبس ثب إٞیدت اػدت ٚ .آخدشیٗ پیـدٟٙبد ٘یدض ا٘ددبْ
پظٞٚؾٞبی ٔـبث ٝدس ػٌح ٌشٞ ٜٚب ٔ ٚحالت ث ٝخلٛف ث ٝؿىُ ویفی  ٚػٕیك اص ٚهؼیت ٍ٘شؿی ٚ
سفتبسی ؿٟش٘ٚذا٘ی و ٝثٞ ٝش دِیّی ثیؾتشیٗ خـ٘ٛت سا داؿت ٝاػت  ٚیب حذالُ ا٘دبْ پظٞٚؾ ث ٝؿدىُ
تّفیمی  ٚدس كٛستی ؤٕ ٝىٗ اػت ث ٝؿی ٜٛتئٛسی صٔیٝٙای وٛ٘ ٝػی ثٔٛیػبصی پظٞٚؾ  ٚیبفتدٞٝدبی
آٖ ٘یض ٔیثبؿذ.
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