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تاریخ دریافت1399/1/16 :
تاریخ پذیرش1399/2/17 :
چکیده
زمینه و هدف :یکی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در جامعه شناسی بحث ميزان
بروز جرائم شهری بهویژه در حاشيه شهرهاست .عواملی ازجمله عوامل روانشناختی ،اجتماعی بيولوژیکی و
محيطی در ایجاد اینگونه جرائم نقش دارند .از ميان فاکتورهای اجتماعی و روانشناختی محروميت نسبی
ازجمله متغيرهایی است که اهميت فراوانی دارد .تحقيق حاضر با هدف بررسی نقش محروميت نسبی در بروز
جرائم در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر انجام شد.
روش تحقیق :این تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی است .همچنين از نظر ماهيت و روش در
دستۀ تحقيقات همبستگی قرار میگيرد و به دليل اینکه در فاصله زمانی معين انجام شده است ،از نظر زمانی
مقطعی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  50.000نفر از افرادی که در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر سکونت دارند..
نتایج و یافتههای تحقیق :نتایج مطالعه حاضر نشان داد رابطهی مثبت و معناداری بين محروميت نسبی با
بروز جرائم در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر وجود دارد .همچنين بين ابعاد محروميت نسبی با جرائم در
مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که همه
ابعاد محروميت نسبی بر بروز جرائم اثر معنادار دارند .بر اساس ميزان بتای محاسبهشده ،بعد محل سکونت با
ميزان بتای ( )0/385بيشترین سهم را در جرائم داشته و بعد عدم امنيت کمترین اثر را در جرائم شهری
داشتهاند..
-1استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد بوشهر safae.maryam@yahoo.com
 - 2کارشناس ارشد گروه حقوق دانشگاه آزاد بوشهرalavi-bu1369@gmail.com
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واژگان کلیدی :محروميت نسبی ،جرائم شهری ،حاشيه نشينی ،بوشهر

مقدمه

حاشيه نشينی و اسکان غيررسمی پدیدهای است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل
و مشکالت اقتصادی-اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشينی و مهاجرتهای روستایی
لجامگسيخته در بيشتر کشورهای جهان بهویژه کشورهای جهان سوم پدیدار گردیده است.
(شاطریان و اشنویی )202 :1392،همچنين حاشيه نشينی نتيجه رشد شتابان شهرها بدون
توسعه زیرساختهای مناسب شهری در پایتختها و شهرهای بزرگ است .شهر گرایی و رشد
مناطق شه ری موجب افزایش مناطق حاشيه نشين شده است( .اجزاشکوهی و همکاران:1392،
 )40به طور کلی حاشيه نشينی یکی از پدیدههای همزاد شهرنشينی است .و گسترشیافته و به
صورت قارچ گونه در اطراف شهرهای بزرگ تکثير یافته است( .نقدی و زارع )66 :1391،و
ساکنان این مناطق معموالً در سکونتگاههای غيرمتعارف با ساکنان بافت اصلی زندگی میکنند.
(غالمی و همکاران.)169 :1392،
ازجمله دیگر آثار نامطلوب مهاجرتهای روستایی به شهرها میتوان از بههمریختگی نظام
اجتماعی شهرها ،کمبود مسکن در شهرها و شکلگيری حاشيه نشينی و زاغهنشينی و رشد
جرائم ناشی از آن ،کمبود کار در شهر و ایجاد مشاغل کاذب خدماتی ،غربت در فضای شهری و
سهولت جذب روستایيان بهسوی ناهنجاریهای اجتماعی ،نارسایی در ادامه خدمات شهری و
رفاهی مانند آب و برق و حملونقل و غيره نام برد(مهدوی )142 :1392،الگوی مهاجرت و
پيدایش حاشيه نشينی چه در کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای درحالتوسعه مستقيماً
متأثر از نحوه صنعتی شدن شهرها بوده است( .ربانی و ربيعی)44 :1389 ،
یکی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در جامعه شناسی بحث ميزان
جرم های شهری بهویژه در حاشيه شهرهاست .عواملی ازجمله عوامل روانشناختی ،اجتماعی
بيولوژیکی و محيطی در ایجاد اینگونه جرمها نقش دارند .از ميان فاکتورهای اجتماعی و
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روان شناختی محروميت نسبی ازجمله متغيرهایی است که اهميت فراوانی دارد(لهستانی،
 )21 :1391پرخاشگری و جرم در شمار آن دسته از پدیدههای اجتماعی است که بهرغم تنفر و
بيزاری بشر از آن ،در تمامی ادوار تاریخ زندگی اجتماعی و تعامل افراد،گروهها ،نهادها ،ملتها و
دولتها حضور پردامنه یا محدود داشته است.
خشونت را باید موضوعی مبهم تلقی کرد که برخالف اجماع نظری در رد و انکار آن ،در حيات
اجتماعی انســان ،گسترهای بﺲ وســيع دارد  .انسانها طی ساليان طوالنی از خشونت،
آسيبدیده و متضرر شدهاند؛ بااینوجود بشر همواره خشونت را تحمل یا اعمال نکرده است
.لحظاتی ممتاز در تاریخ به چشــم میخورد که آدمی به خشــونت خود نسبت به همنوعش
اطالع یافته و درصدد پيدا کردن راهی برای غلبه بر آن برآمده است .آنچه امروزه نگرانی جوامع
مختلﻒ را باعث شــده است ،همانا وسعت و گســترش روزافزون خشونت است؛ کمتر روزی
پيش میآید که رسانهها ستونهای چندی از صفحات خود و یا بخشهایی از اخبار خود را به
شرﺡ اعمال خشونتآميز اختصاص ندهند .همهروزه شاهد ارتکاب رفتارهای مجرمانه در سطﺢ
فردی و اجتماعی هســتيم .افزایش نرﺥ قتل ،ضربوجرﺡ ،تجاوز ،نزاع ،گسترش جنگها و
نزاعهای داخلی ،درگيریهای قومی و مذهبی ،و شورشهای اجتماعی همگی نشاندهندۀ این
واقعيت اســت که ســطﺢ گرایش به خشــونت همهروزه در حال افزایش و تغيير الگو است .تا
یﮏ دهۀ پيش ،زمانی که دربارۀ خشــونت صحبت میشد ،ذهن افراد عمدتاً معطوف به برخی
گونههای خاص از خشونت ،نظير خشونت عليه زنان و یا خشونت عليه کودکان می گشت؛ اما
امروزه دیگر صحبت از یﮏ یا چند گونهی خاص از خشونت معنادار نيست .آنچه امروزه توجه
همگان را به خود معطوف نموده گسترش خشونت در تمامی اشکال و مظاهر آن
است(یارارشدی و همکاران.)147 ::1392،
خشونت همواره یکی از جدیترین مشکالت جهان در سراسر تاریخ بشر بوده است .تا حدی که
ساالنه حدود 3.5ميليون نفر قربانی خشونت در دنيا برآورد میشود. .نتایج تحقيقات انجام شده
در رابطه با انحرافات اجتماعی نشان میدهد که انحراف افراد و به طور خاص بروز جرم تنها یﮏ
مسئله فردی نيست بلکه اگر علل و پيامدهای این موضوع خاص را پيگيری کنيم مشاهده
میکنيم که این عمل جزئی از یﮏ نظام یا جریان اجتماعی است که زندگی اجتماعی افراد
دیگر و کل نظام را تهدید میکند (عرب نژاد.)72:1390،
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روایت وحيانی از تاریخ جرم ،پيشينگان را به زمانی برمیگرداند که نخستين و کوچﮏترین نهاد
جامعه انسانی متشکل از آدم و حوا همسرش ،در بهشت میزیستند و براثر جرم و فریبکاری
ابليﺲ که بر آن ها روا رفت از بهشت رانده شدند و بذر کينه و دشمنی کاشته شده ميان آدم و
ابليﺲ ،با هبوط آن جمله به زمين  ،به همراه آورده شد .در عهد عتيق نيز  ،ماجرای جرم  ،در
بهشت و هبوط آدم از آن با تفاوتهای چندی با همين درونمایه گزارششده است  .در پگاه
استقرار خانواده آدم در زمين ،کانون نخستين نهاد اجتماعی بشری به خون آلوده گشت و انسان
طعم تلخ جرم را چشيد در نزاعی که ميان دو تن از فرزندان آدم (هابيل و قابيل) درگرفت یکی
از آن دو با جرم دیگری از پای در آمد و بدین ترتيب فساد ،خونریزی و خشونتی که فرشتگان
به هنگام آفرینش انسان از آن سخن گفته بودند ،جامه وجود بر تن کرد .عبور کاروان بشری از
گردونه های بدویت و توحش و رسيدن به مدنيت و تکامل عقالنی و دانش اندوزی نه تنها از
خشونت در روابط اجتماعی چيزی نکاست که با پيشرفت دانش تجربی  ،گسترش تکنولوژی و
صنعت ،ابزار و ادوات خشونت با قدرت تخریبی ویرانگری در ابعاد گسترده به ميدان آمد و
نيروی خشونت گران را بهاندازهای فزونی بخشيد که حتی در تصور انسان بدوی و غيرمتمدن
نمیگنجيد ،نازیسم ،استالينيسم ،صهيونيسم ،تروریسم و ليبراليسم جلوههایی از خشونت
امروزین است (هاشمی1.)1394،
زندگی مدرن و شهری شدن فزاینده اگرچه توانسته است مزایایی از قبيل امکانات دستيابی به
پيشرفت اجتماعی ،خدمات و تسهيالت آموزشی ،فرهنگی  ،بهداشتی و..برای ساکنان شهرها
فراهم بياورد اما از سویی دیگر شهرها را به مکان مواجهه با چالشهایی جدید تبدیل کرده است
.تغيير سبﮏ الگوهای زندگی مدرن و تنشهای ناشی از آن از قبيل فشارهای روحی و روانی
اضطراب ،استرس ،ترافيﮏ ،الودگی هوا ،ازدحام ،حاشيه نشينی و غيره تعداد کثيری از ساکنان
شهرها را از نيمه دوم قرن بيستم تاکنون تحت تأثير خود قرار داده است .در این ميان رفتارهای
نابهنجار جرائم و خشونتهای شهری همواره یکی از اصلیترین چالشها و آسيبهای اجتماعی
پيش روی مدیریت شهرها و کالن شهرها در جهان بوده است  .پتانسيل آنوميﮏ موجود در
جوامع انسانی که تظاهر آن به صورت افزایش خشونت ،هيجانهای فردی و گروهی و تنشهای
اجتماعی قابل مشاهده است با ظهور مدرنيسم در بستری از انگيزهها ،دالیل و اشکال بروز،
. 1فصلنامه پژوهشهای قرانی(ماهیت و ابعاد خشونت درچشم انداز قران)
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شکلی متفاوت از گرایشات خشونت بار را در ميان گروههای مختلﻒ انسانی ،رقمزده است
(فکوهی1383،به نقل از اميری.)2:1389 ،
زندگی حاشيهای از یﮏسو می تواند تهدیدها و مسائلی برای نظام شهری ایجاد کند و از سوی
دیگر زندگی حاشيهای و در حاشيه ماندن مسائل و مشکالت عدیدهای برای مناطق به دنبال
داشته است .مهم ترین مشکالت زندگی خانوادگی در محالت حاشيه نشين عبارتاند از بيکاری
و نداشتن شغل دائم سرپرست خانوار مشکل مالی و کمبود درآمد؛ نداشتن خانه و مسکن
مناسب؛ محيط بد اجتماعی و فرهنگی این محالت؛ عدم رسيدگی شهرداری؛ کمبود امکانات
رفاهی و تفریحی برای فرزندان؛ انحرافات اجتماعی زیاد ازجمله اعتياد ،نبود امنيت (بهویژه برای
دختران) و همچنين در بيان مهم ترین مسائل و مشکالت محالت حاشيه نشين به مواردی نظير
آسفالت نبودن کوچهها ،کمبود بهداشت و سرپوش نبودن رودخانهها و فاضالبهای محله؛
کمبود امکانات رفاهی ،فرهنگی و آموزشی ،عدم رسيدگی شهرداری به این محالت؛ نداشتن آب
لولهکشی؛ شلوغی محلهها؛ تراکم جمعيتی زیاد ،بافت روستایی چند قومی و فرهنگی بودن
محله و  ...میباشد( .فدایی.)68 :1386 ،
افزایش جمعيت و گسترش شهرنشينی از یﮏسو کمبود فضا از سوی دیگر ،ازدحام و تراکم
بيشازحد جمعيـت و فعاليت را در شهرهای امروزی سبب شده است .درهم تنيدگی و
فشردگی جمعيت دارای پيامـدهای گستردهای بـوده کـه یکی از آنها افزایش ناهنجاریهای
اجتماعی است  .در این فرایند شهرهای کشور ما نيز با افزایش بیسابقۀ جـرم ،خشونت خانگی
و خشونتهای خيابانی،خشونت عليه زنان و کودکان و ...روبهرو هستند که این نه تنها دستگاه
قضایی را با چالش بزرگ مواجه کرده بلکه از نظر  ،فرهنگی ،اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و
سياسی نيز هزینه آميز بوده و حتی مخاطرههای مادی و معنـوی فراوانـی بـر دوش جامعه
میگذارد(یعقوبی دوست و همکاران 1.)244:1391،
حاشيه نشينی با جرم رابطه مستقيم و نزدیﮏ دارد تنوع ،تجمل و اختالف فاحش و گسترده
طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ و گرانی و سنگينی هزینههای جاری زندگی ،موجب
میشود تا مهاجران غيرمتخصص که درآمد آنان کفاف زندگیشان را نمیدهد ،به منظور
برآوردن نيازهای خود دست به هر کاری حتی غيرقانونی هم بزنند ،در چنين مناطقی به دليل
.-1فصلنامه جغرافیای انسانی ،دوره ،4شماره،4زمستان 92
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از بين رفتن ارزشهای انسانی ،کجرویهای اجتماعی بهسرعت رشد میکند و اعمالی چون
دزدی ،قاچاق ،اعتياد ،فحشا ،خشونت و نظير آن گسترش مییابد .حاشيه نشينی به دليل رشد
جمعيت ،افزایش مهاجرت به شهرها و صنعت مدیریت شهری پيامدهایی را به بار آورده که
ظهور محالت حاشيه نشين(هزارجریبی و همکاران )74:1388،به عنوان نماد جرائم اجتماعی و
تجلی نابرابری فضایی در توزیع امکانات توسط مدیران و برنامه ریزان (ميره .)3:1384،از
بارزترین پيامدهای آن است و موجب خلق سکونتگاههای جدید،کاهش سطﺢ رفاه انسانی
ساختوساز بیبرنامه،گسترش فقر،جرم ،خشونت و ناهنجاریهای مختلﻒ و درنهایت بروز
مشکالت فراوان برای مدیریت شهری بهویژه در کشورهای درحالتوسعه شده است(االحمدی و
همکاران.1)80:2009،
روانشناســان معتقدنــد کــه خشــونت و پرخاشگری ریشه بسياری از مشکالت روانی و
رفتاری است .این رفتارها در صورت بـروز میتوانند سبب مشکالت بين فردی ،جـرم و بـزه و
تجـاوز بـه حقـوق دیگـران شـده و در صورت درونریز شدن قادر به ایجاد انواع مشکالت
جسمی و روانی هستند .رفتارهای خشونتآميز نوعی از اعمال خشونت عليه دیگران است که
میتواند باعث آسيب یا صدمه به دیگران شود عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،بيولوژیکی و
محيطی در ایجاد پرخاشگری و خشونت نقش دارند ،از ميان فاکتورهای اجتماعی و
روانشناختی ،محروميت نسبی ازجمله متغيریهایی است که در این امر اهميت فروانی
دارد(ساداک 2.( 150-158- :2003،
باال بودن نرﺥ جرم در مناطق فقير و حاشيه نشين میتواند زمينه و بستر مناسبی برای توجه به
احساس محروميت نسبی در بروز خشونت باشد .حاشيهنشينان کسانی هستند که در محدوده
اقتصادی شهر زندگی میکنند اغلب از خانوادههای تهيدست و مهاجر روستاییاند که جذب
نظام اقتصادی شهر و شيوه جدید زندگی نشدهاند(زاهد زاهدانی)1380:،و کمتر در محور
برنامههای حمایتی دولت قرارگرفته اند و به تعبير اسکار لوئيﺲ در نوعی فرهنگ فقر به سر
میبرند و دچار محروميتهای فردی و گروهی هستند .در این بخش از شهر فقر ویرانی ،مسکن
نامناسب ،تراکم زیاد جمعيت ،نارسایی عرضه خدمات و آسایش الزم دیده میشود به موارد فوق
.Al ahmadi & etal
.Sadock
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میتوان عدم امنيت جرم زا بودن و پناهگاه امن برای بزهکاران را نيز افزود ،وجود این شرایط
مناطق حاشيه نشين را جز مناطق مستعد ارتکاب جرم و خشونت قرار داده است از نظر
فرهنگی میتوان گفت که حاشيهنشينان دارای منشـأ فرهنگـی روستایند .همبستگی شدیدی
در کارها دارند و اغلب ارتباطشان را با مکان قبلی حفظ کرده و پایگاهی برای آشنایی خویشان
و آشنایان با محيط جدید هستند .این مناطق در حاشيه شـهرها بـرای آسيبزایی مساعد
بوده و آسيبها در آن در حال گسترش است( .لهسائی زاده .)24:1394،
در دهه اخير مهاجرت به شهر بوشهر زیاد شده که این مسئله به دليل فراهم کردن خانه یا
پناهگاه مناسب هم در بخش خصوصی و هم در بخشهای عمومی است که ممکن است این
افراد مهاجرت کننده در معرض مشکل ارتباطات و رفتارهای نامناسب خشونتآميز قرار گيرند.
درواقع آمارهای ارائهشده از سوی مراجع رسمی نشاندهندهی حضور جدی پدیدهی خشونت
در بوشهر در شکلهایی چون قتل ،خودکشی ،فرار از خانه و نزاع ،سرقت و خشونتهای خيابانی
است ،این در حالی است که بسياری از مصادیق خشونت به مراجع رسمی گزارش نمیشود .بر
این اساس در تحقيق پيش رو تالش شده است  ،نقش احساس محروميت نسبی بر خشونتهای
شهری مورد بررسی قرار گيرد .

اهمیت و ضرورت پژوهش
شهرنشينی اشاره به رشد شهرها و شهرکها اغلب به بهای نابودی مناطق روستایی دارد که
مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری ،بيکاری در مناطق روستایی  ،جاذبه کاذب
زندگی شهری  ،دستيابی به کيفيت زندگی باالتر ،دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی ،
رهایی از فقر را به همراه دارد ،و مهم ترین عوامل این تغييرات رفتاری و جمعيتی در قالب رشد
شهرنشينی میباشند که منجر به شکلگيری و گسترش بدون برنامه مناطق شهری در جوامع
بهویژه جوامع کشورهای درحالتوسعه شده است  ،درنتيجه ما میتوانيم مطمئن باشيم که
مهمترین چالشهای جهانی امروز و آینده در محيطهای شهری رقم میخورند یا خواهند خورد
و تمام رشد جمعيت جهان در مناطق شهری کشورهای درحالتوسعه متمرکز خواهند شد و
7
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گرایش و هجوم روستائيان به کالنشهرها برای استفاده از امکانات زندگی شهری سبب بروز و
ظهور مسائل سکونتی و حاشيه نشينی ،انحرافات اجتماعی  ،آلودگیهای زیستمحيطی،
مشکالت ترافيکی و عدم توزیع عادالنه خدمات و امکانات  ،تراکم جمعيت  ،از ميان رفتن حﺲ
همسایگی و کاهش روابط خویشاوندی ،کاهش عواطﻒ اجتماعی ،ناامنی و خشونت و دیگر
آسيبهای اجتماعی در شهرها شده است و با تبدیلشدن شهرها به مراکز ناهمگن جمعيتی
،اجتماعی و فرهنگی  ،ميزان ناهنجاریهای شهری نيز افزایشیافته است به طوری که محيط
اجتماعی و مسکونی افراد و ساختارهای نامناسب شغلی  ،ناکامی اجتماعی و فقر فرهنگی و فقر
اقتصادی زمينه بروز ناامنی و انواع خشونتهای شهری را فراهم آورده است که نتيجه هرکدام
از این خشونت ها چيزی جز رفتارهای غيراخالقی غيراجتماعی و نهایتاً بزهکاری اجتماعی
نخواهد بود(محمدی و باقری کشکولی  . )29:1393،بهزعم هوبر )1991(1عصيان روز افزون
نسل جوان در برابر تحميالت اجتماعی و نيروهای قاهر و سرکوبگر بيرونی مبين احساس
اجحاف و درماندگی و خشم و پرخاشگری است (فتحی و محمدی .)159:1390،نگاهی به
حاشيه نشينی و زمينه های ارتکاب به جرم  ،تأثيرات منفی و ناگواری بر توسعه انسانی
،اجتماعی و اقتصادی داشته و تهدیدی جدی برای حيات ،تماميت فردی و داراییهای انسان
است و از آنجایی که نبود خشونت یعنی داشتن امنيت و امنيت به عنوان مولفه اساسی در
توسعه پایدار انسانی به شمار می رود و افزایش رضایتمندی شهروندی و شکلگيری سرمایه
اجتماعی را در ساختار شهری ممکن میکند باید عالوه بر سنجش ميزان امنيت  ،به جستجوی
راههای مؤثر در شکلگيری مکانهای امن شهری و جلوگيری از شکلگيری و رشد مناطق
حاشيه نشين و جرم خيز پرداخت  .چنانچه ليتون در مدل خود که برای درک محيط ساخته
شده نيازهای اساسی انسان را شرﺡ میدهد و امنيت را به عنوان نياز اساسی انسانها در نظر
میگيرد و مازلو نيز در سلسله مراتب نيازها که از قوی ترین تا ضعيﻒترین را پيشنهاد کرده ،بر
نقش امنيت تأکيد کرده است و آن را پﺲ از نيازهای فيزیولوژیﮏ در مرتبه دوم قرار داده و
مهم ترین نقش محيط ساخته شده و فضاها را ،ایجاد سرپناه و امنيت عنوان کرده است
(محسنی تبریزی  .)55:1390،بایستی یادآور شد که از سال  2000به بعد در نگاه سازمان ملل
برای تعيين سطﺢ توسعه یافتگی کشورها متغير شادکامی (اجتماعی) ،اميد به آینده و خشنودی
.Hauber
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و رضایتمندی اجتماعی به عنوان یﮏ شاخص کليدی وارد محاسبات شدهاند بدین معنی که اگر
مردم یﮏ جامعه احساس شادکامی خشنودی و رضایتمندی کنند ،نمیتوان آن جامعه را
توسعه یافته خصوص ًا در بعد اجتماعی قلمداد کرد ..قدر مسلم کسانی که در مناطق حاشيه
نشين شهرها زندگی میکنند بهنوعی محرومانی هستند که احساس نشاط و شادکامی در آنها
در پایينترین و نازلترین سطﺢ قرار دارد و زمانی که افراد احساس فقر و بیعدالتی میکنند
واکنشهای شدید عاطفی مانند کارشکنی و انواع جرائم را انجام میدهند وقتی این احساس به
اعلی درجه خود برسد به احساس تضاد اجتماعی میانجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد.
(هزار جریبی )88:1388،
در جامعه امروز خشونت به شکل های گوناگون آن به یﮏ معضل اجتماعی روبه رشد و به عنوان
بخشی از رفتار معمولی تبدیلشده است  .ما هرروزه شاهد بروز خشونت در اطراف خود در
اشکال مختلفی چون ناسزاها ،هل دادان ها ،داد کشيدنها  ،آسيب رساندن به اموال ،خشونت
عليه زنان و کودکان و غيره در سطﺢ شهرها هستيم آمارها حاکی از رشد روزافزون خشونت
بهخصوص در نواحی حاشيه نشين شهر ها هستند  .شهر بوشهر نيز از این قائده مستثنا نيست
و درنهایت حاشيه نشينی هم به عنوان یکی از بسترهای وسيع نابهنجاریها و ترویج
خشونت های کالمی و مشاجره ضرب و شتم بين جوانان و اعضای خانواده این ضرورت را پيش
میآورد که درباره افزایش خشونتهای اینچنينی بهویژه با سالﺡ سرد و لحن رکيﮏ با شيوه
خشن در جامعه خود توجه بيشتری داشته باشيم شاید این حساسيتها موجب شود دراینباره
چارهاندیشی شود تا حداقل شاهد رشد روز افزون این خشونتها در سطﺢ شهر یاسو بوشهر ج
نباشيم.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
تعيين رابطه بين محروميت نسبی با خشونتهای شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر
اهداف فرعی
 -1تعيين رابطه بين محروميت فردی و خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر.
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 -2تعيين رابطه بين محروميت گروهی و خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر.
 -3تعيين رابطه بين ميزان درآمد افراد و خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر .
 -4تعيين رابطه بين محل سکونت و خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر
.
 -5تعيين رابطه بين نوع مسکن و ميزان خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر .
 -6تعيين رابطه بين نوع شغل ساکنان حاشيه نشين و ميزان خشونت شهری در مناطق
حاشيه نشين شهر بوشهر .
 -7تعيين رابطه بين ميزان بهرهمندی ساکنان حاشيه نشين از خدمات دولتی و ميزان
خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر .
 -8تعيين رابطه بين عدم امنيت ساکنان حاشيه نشين و ميزان خشونت شهری در مناطق
حاشيه نشين شهر بوشهر .

روش تحقیق
این تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی است .همچنين از نظر ماهيت و روش در
دستۀ تحقيقات همبستگی قرار میگيرد و به دليل اینکه در فاصله زمانی معين انجام شده
است ،از نظر زمانی مقطعی میباشد.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کليه عناصر یا افرادی که در یﮏ مقياس جغرافيایی (جهانی یا
منطقهای) دارای یﮏ یا چند صفت مشترک باشند جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 50.000
نفر از افرادی که در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر سکونت دارند .
10
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روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
در این پژوهش با توجه به اینکه حجم جامعه مورد مطالعه  50.000نفر بود از جدول مورگان
تعداد  381نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و از روش نمونه گيری تصادفی ساده
استفاده شد.
روش جمعآوری دادهها و اطالعات
گردآوری داده ها در تحقيق باید با توجه به اهداف تحقيق ،روش تحقيق و خصوصيات نمونه
انتخابشده صورت میگيرد .بنابراین برای جمعآوری دادههای مورد نياز این تحقيق از
روشهای گوناگون استفاده شده است .این روشها در دو طبقهبندی مختلﻒ جای گرفته است
که عبارت است از:
روش کتابخانهای
در این تحقيق جهت جمعآوری اطالعات برای پیریزی مبانی کلی تحقيق همچون تعریﻒ
مفاهيم کليدی ،طرﺡ ضرورتها ،بيان کاربردها و تشریﺢ اهميت آن از مطالعات کتابخانهای
مانند مطالعات مقاالت فارسی و التين و کتب فارسی و التين درزمينهٔ متغيرهای تحقيق و
پایاننامههای مشابه در این زمينه و منابع اینترنتی و درس گروهیها استفاده گردیده است.
روش میدانی
در این زمينه از ابزارهایی مانند مشاوره و مصاحبه با خبرگان درزمينهٔ طراحی پرسشنامه و
تجزیه و تحليل آن استفاده شده است .در تحقيق حاضر ،ابزار اصلی سنجش ،پرسشنامه است
که یکی از ابزارهای رایج تحقيق و روش مستقيم برای کسب دادههای تحقيق است .برای
سنجش متغيرها از دو پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه شامل دو بخش سؤاالت
عمومی (جنسيت و مدرک تحصيلی ،ميزان سابقه خدمت وضعيت تأهل) و سؤاالت تخصصی
میباشد .در این تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحليل دادهها از آزمونهای آماری (تحليلهای توصيفی ،استنباطی) به
تجزیه و تحليل آماری اطالعات به دست آمده برای آزمون فرضيهها پرداخته شد در این تحقيق
11
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از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند گانه با استفاده از نرمافزار  SPSSجهت بررسی
رابطه بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل یافته ها
فرضیه اصلی  :بين محروميت نسبی با خشونتهای شهری در مناطق حاشيه نشين شهر
بوشهر رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)1نتایج آزمون همبستگی محروميت نسبی با خشونتهای شهری
متغير

خشونتهای شهری
پيرسون

محروميت نسبی

فراوانی

ضریب
همبستگی

سطﺢ
معناداری

0/62

0/001

381

یافته آزمون همبستگی پيرسون جدول ( )1نشان میدهد که بين محروميت نسبی با
خشونتهای شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر در سطﺢ معناداری  95درصد
همبستگی معناداری وجود دارد )p=0/001( .و ( )r=0/62میتوان اذعان کرد بين محروميت
نسبی با خشونتهای شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
فرضیه های فرعی
بين محروميت فردی -محروميت گروهی -ميزان درآمد -محل سکونت -نوع مسکن -نوع
شغل -عدم امنيت -ميزان بهرهمندی ساکنان حاشيه نشين از خدمات دولتی با خشونت شهری
در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر رابطه معنی داری وجود دارد.
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جدول ( :)2نتایج آزمون همبستگی فرضيه های فرعی تحقيق
متغير

خشونت شهری
فراوانی

پيرسون
ضریب
همبستگی

سطﺢ معناداری 381

0/44

0/007

محروميت گروهی

0/51

0/001

381

ميزان درآمد

0/65

0/002

381

محل سکونت

0/42

0/001

381

نوع مسکن

0/52

0/008

381

نوع شغل

0/61

0/001

381

عدم امنيت

0/60

0/004

381

بهرهمندی از خدمات دولتی

0/84

0/001

381

محروميت فردی

یافته آزمون همبستگی پيرسون جدول( )2نشان میدهد که بين محروميت فردی -محروميت
گروهی -ميزان درآمد -محل سکونت -نوع مسکن -نوع شغل -عدم امنيت -ميزان بهرهمندی
ساکنان حاشيه نشين از خدمات دولتی با خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر
در سطﺢ معناداری  95درصد همبستگی معناداری وجود دارد .میتوان اذعان کرد بين
محروميت فردی -محروميت گروهی -ميزان درآمد -محل سکونت -نوع مسکن -نوع شغل-
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عدم امنيت -ميزان بهرهمندی ساکنان حاشيه نشين از خدمات دولتی با خشونت شهری در
مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پیشبینی خشونت شهری بر اساس محرومیت نسبی:

جدول ( :)3خالصه مدل
ضریب
همبستگی

0/74

مجذور

مجذور ضریب

خطای

ضریب
همبستگی

همبستگی
تعدیل شده

معيار
برآورد

0/533

0/511

8/68401

با توجه به جدول ( )3ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی یا ضریب تعيين رانشان
میدهد به گونهای که ميزان ضریب همبستگی بين متغيرها  0/74میباشد .همچنين ضریب
تعيين نشان دهنده این است که  0/533درصد از خشونت شهری بر اساس مؤلفههای
محروميت نسبی پيش بينی میشود.
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جدول ( :)4خالصه مدل
مجموع
مجذورات

رگرسيون

مجذور
ميانگين

درجه
آزادی

8 7503/569

باقيمانده

6560/866

372

جمع

/434
14064

380

f

سطﺢ
معنیداری

0/001

/876 1875/891
24
75/411

با توجه به جدول ( F ،)4محاسبهشده ( )24/876در سطﺢ اطمينان  0/95درصد معنادار می-
باشد.

جدول ( :)5ضرایب رگرسيون

متغير

ضرایب
نشده

استاندارد ضرایب
استانداردش
ده

t

سطﺢ
معنی-
داری

B

خطای
معيار

BETA

محروميت فردی

0/603

0/189

0/303

/003 194
0
3/

محروميت گروهی

0/610

0/230

0/208

/010 636
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2/

0

ميزان درآمد

2/621

0/633

0/382

/002 312
0
3/

محل سکونت

2/734

0/633

0/385

/001 322
0
4/

نوع مسکن

0/393

0/172

0/192

0/026 280
2/

نوع شغل

0/352

0/188

0/176

0/046 398
2/

عدم امنيت

0/341

0/182

0/174

/042 395
0
2/

بهرهمندی از خدمات 0/560
دولتی

0/244

0/191

/005 284
0
2/

با توجه به جدول ( ،)5با مراجعه به آماره  Tو سطوﺡ معنیداری میتوان قضاوت کرد که همه
ابعاد محروميت نسبی بر خشونت شهری ،اثر معنادار دارند .بر اساس ميزان بتای محاسبهشده،
بعد محل سکونت با ميزان بتای ( )0/385بيشترین سهم را در خشونت شهری داشته و بعد
عدم امنيت کمترین اثر را در خشونت شهری داشتهاند.
نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش محروميت نسبی در خشونتهای شهری مناطق حاشيه
نشين شهر بوشهر بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد رابطهی مثبت و معناداری بين محروميت
نسبی با خشونتهای شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر وجود دارد .همچنين بين
ابعاد محروميت نسبی(بين محروميت فردی -محروميت گروهی -ميزان درآمد -محل سکونت-
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نوع مسکن -نوع شغل -عدم امنيت -ميزان بهرهمندی ساکنان حاشيه نشين از خدمات دولتی)
با خشونت شهری در مناطق حاشيه نشين شهر بوشهر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که همه ابعاد محروميت نسبی بر خشونت شهری ،اثر معنادار
دارند .بر اساس ميزان بتای محاسبهشده ،بعد محل سکونت با ميزان بتای ( )0/385بيشترین
سهم را در خشونت شهری داشته و بعد عدم امنيت کمترین اثر را در خشونت شهری داشتهاند.
بنا بر نتایج تحقيق میتوان بيان کرد که شهر بوشهر حدود یﮏ شهر مهاجرپذیر در دهه گذشته
بوده است .که این موضوع تبدیل به یکی از معضالت مهم در شهر بوشهر گردیده است و هرروز
بر تعداد جمعيت وسعت مناطق حاشيهای افزوده میشود .که مهمترین عامل آن فقر و کمبود
درآمد و بيشترین تعداد ساکنان مناطق حاشيهای در این شهر را مهاجرین (داخلی و خارجی)
که بنا به دالیل مختلﻒ به این شهر مهاجرت کردهاند ،تشکيل میدهند .که تفاوت فرهنگی و
اقتصادی این افراد در این قسمت از شهر با سایر نقاط شهری میتواند پيامدهای ناگواری را به
همراه داشته باشد .خشونت شهری میتواند زمينهساز اختالل و ناامنی در زندگی شهروندان
شود .بر اساس نظرات صاحبنظران و تحليل گران علوم اجتماعی و روانشناسی باید گفت که
به وجود آمدن یﮏ رفتار خشونتآميز تابع علل و عوامل اجتماعی و روانی مختلفی است.
مهم ترین عامل و متغير تاثيرگزار که ما در این پژوهش بران تأکيد کردیم محروميت نسبی
است .افرادی که در مناطق حاشيه نشين زندگی میکنند به دليل تفاوت ميان تواناییها و
انتظاراتشان در ابعاد اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی احساس محروميت میکنند و اعتماد و
مشارکت و گستره شبکه روابطشان کم شده و سطﺢ سرمایه اجتماعی و تعاون و همکاری آنها
افت میکند همچنين به دليل احساس عدم امنيت و نداشتن فرصتهای برابر و بر اساس نظریه
گار برای تغيير وضعيت موجود دست به هر اقدامی در محيط زندگی خود میزنند مانند
عربدهکشی ،زورگيری ،چاقوکشی،خریدوفروش مواد مخدر،باجگيری و...گاهی هم در قالب
دستههای بزهکار دست به خشونت میزنند .در مطالعه حاضر خشونت شهری در ميان
حاشيهنشينان با تمرکز بر شهر بوشهر موردبحث و بررسی قرارگرفته است .نتایج حاصل از این
تحقيق با نتایج پژوهشی از لهسایی زاده ( )1391همسو بوده است.
حاشيهنشينی پدیده ای است که نتایج و تبعات زیادی برای شهرها به دنبال دارد  .مهاجرت که
خود نتيجهی نابرابریهای مکانی و بیعدالتیهای منطقهای میباشد ،به دليل ویژگیهای خاص
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مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها به دنبال دارد که
ازجملهی آنها ظهور و گسترش پدیدهی حاشيهنشينی در شهرهای بزرگ میباشد .از سوی
دیگر حاشيهنشينان به علت فقر شدید و همه جانبه ( اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و…) و
اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها  ،اقدام به فعاليتهایی مینمایند که
موجب سلب آسایش شهروندان و امنيت شهرها میگردد .این موضوع در شهر بوشهر از شدت
بيشتری برخوردار بوده و مشکالت زیادی را هم ایجاد نموده است .سرقتهای متعدد  ،آدمربایی
و آدمکشی ،قاچاق مواد مخدر  ،شرارت  ،تجمعات خيابانی و غيره ازجملهی این معضالت
هستند .بنابراین مسئولين شهر بوشهر میبایست با توانمندسازی حاشيهنشينان از طریق
طرﺡهای اجتماعمحور زمينه مشارکت هر چه بيشتر مردم در اداره امور و بهبود بخشی امور
محله ای فراهم کنند .و توجه بيشتری به توسعه کمی و کيفی امکانات و فرصتها بهویژه در
سطﺢ کالن و توزیع عادالنه آنها برای مناطق حاشيه نشين شهری در نظر بگيرند و با ایجاد
فرصتهای شغلی از طریق طرﺡهای تعاونی محلهای و مشارکتی بروز جرائم با به حداقل
برسانند.
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