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هاي اجتماعی در لذا جهت پیشگیري از بروز آسیب افتد.مجال بروز یافته و تعادل معمول حیات اجتماعی به مخاطره می

هاي عوامل موثر بر وقوع آسیب بررسیهدف پژوهش حاضر رسد. ساز آن ضروري به نظر می، مطالعه عوامل زمینهشهرها

هاي مورد باشد. این عوامل عبارتند از عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و شخصی. آسیبمی در  شهر اردبیل اجتماعی

گري و نزاع و درگیري. پژوهش حاضر با استفاده از وندالیسم، تکديبررسی پژوهش حاضر نیز عبارتند از اعتیاد، سرقت، 

مستقل،  T، ايتک نمونه T اي و میدانی انجام گردیده و جهت نیل به اهداف پژوهش از آزمونهايمطالعات کتابخانه

- ان میپژوهش نش جه حاصل ازیبهره گرفته شده است. نت SPSSتحت نرم افزار رگرسیون و پیرسون شفه، ، Fآزمون 

هاي اجتماعی بوده و لزوم توجه مهمترین عامل موثر بر وقوع آسیب پاسخگویاناز نظر دهد عامل سیاسی و اقتصادي 

در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل از  گردد.هاي مناسب توسط دولت مشخص میبیش از پیش به اتخاذ سیاست

ها ، مسائل اقتصادي جامعه باید در اولویت برنامهی اجتماعیپیشنهاد شده است که جهت پیشگیري از بروز آنومپژوهش، 
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  مقدمه - 1- 1

هاي شهري گوناگون و متفاوت، مضاف بر وجود تراکم جمعیتی، در کالنشهرها به دلیل وجود گروه     

اي خورد. بنابراین حتی افرادي که در طبقهمی پدیده تراکم اخالقی و گسست فرهنگی نیز به چشم

گیرند، به علت عدم تجانس در نظر اقتصادي نیز در یک سطح جاي مییکسان قرار دارند و از نقطه

گزینند. متفاوت و گاهی نامشروع برمی هایشان، براي دستیابی به هدفی مشخص، ابزارهاییفرهنگ

ون خیابان، کوچه و محله نیست، این پدیده در اشکال هایی چنمودهاي آنومی صرفا مختص به محیط

  . )63: 1392(خاشعی،  ها رسمی و غیررسمی نیز آشکار شده استها و ارگانمختلف حتی در سازمان

شود. اگر افراد جامعه به قوانین و زندگی اجتماعی انسان به وسیله هنجارها، قوانین و مقررات اداره می    

کنند مقید نباشند رهایی که رفتار آنها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف میمقررات اجتماعی و هنجا

 گاه نظم اجتماعیآن). Willson, 2011: 96فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج و مرج خواهد شد (

شود و در آن صورت افراد جامعه با هنجارهاي اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است هم نوا مختل می

در این میان اگر جامعه داراي تضاد شوند. ها میو مرتکب رفتارهاي انحرافی و انواع قانون شکنی نگردیده

ها، شدت نادیده گرفتن مبانی ارزش ،فرهنگی و اجتماعی باشدطبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادي، 

اي اجتماعی در هآن نیز گسترش آسیب شود که پیامدهايهنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می

   ).Smith, 2008: 245هاي مختلف روابط متقابل افراد جامعه است (حوزه

لذا با شناخت عوامل موثر بر  .باشدمیآن مشکل ساز قدم اول در حل هر مشکلی، بررسی عوامل زمینه     

هاي جهت پیشگیري از بروز آسیب توان اقدامات الزم و اصولیهاي اجتماعی در شهرها، میوقوع آسیب

هاي رهاي مورد بررسی و محدودیتیدر فصل حاضر، مسئله، ضرورت، پیشینه، متغ .پیش گرفت اجتماعی

  ذکر گردیده است. و در پایان نیز تعاریف واژگان کلیدي پیش روي پژوهش

  بیان مسئله -2- 1



 

٣ 
 

ماهیت آن در میان کشورها متفاوت است باشد، اما شهرنشینی پدیده عام بعد از جنگ جهانی دوم می     

)Yuki, 2006: 1دهدهاي سازمان ملل متحد نشان میکند. داده) و از کشوري به کشور دیگر فرق می 

اند، در حالی که این میزان زیستهدر شهرها می 1991درصد جمعیت جهان سوم در سال  34که بیش از 

جهان در حال حاضر ساکن شهرها هستند و طبق درصد بود. بیش از نیمی از جمعیت  73در اروپا 

درصد از مجموع رشد جمعیت در نواحی شهري وسیع اتفاق  88، 2025برآوردهاي بانک جهانی تا سال 

درصد از رشد شهري در کشورهاي در حال توسعه جذب خواهد شد (طبیبیان و  90خواهد افتاد و 

  ).96: 1392همکاران، 

شوند و تفاوت ري را شامل میب، باید اذعان داشت که شهرها تنوع بیشتبا در نظر گرفتن این مطال    

- هاي اجتماعی را در شهر دامن زده و انواع مختلفی از آسیبار یکدیگر، گستردگی آسیبنها در کفرهنگ

اي اي که بشر در هیچ عصر و دورهشود، به گونههاي مختلف باعث میها و مکانهاي اجتماعی را در زمان

اي به میزان امروز ن میزان دچار انحراف و سقوط اخالقی نشده و جامعه بشري در هیچ قرن و دورهبه ای

  . )14: 1384(خاکپور و پیري،  هاي ناشی از جرایم، انحرافات و جنایات نبوده استدچار مصیبت

بر  هابیآس و میو نوع جرا زانیجوامع بشري است. م جیرا هايدهیاز پد یاجتماع هايبیجرم و آس     

در شهرها  یهاي اجتماعبیآس از اريی. بسشوندیم نییو کارکردي آن جامعه تب یساخت طیشرا مبناي

مسکن،  یمانند. مشکالت اجتماعیم ها پنهاندهید آنها از شتریب ت،یتراکم جمع لیدل و به رندیگیم شکل

 ،یررسمیهاي غو سکونتگاه ینینشهیاشتغال، آموزش، حاش ،یعموم بهداشت ک،یتراف ست،یز طیمح

 طبقات گستردة و فاحش اختالف .اندشهري یو... غالباً از مسائل عمده زندگ سرقت قتل، اد،یطالق، اعت

 مهاجران تا شودمی موجب زندگی جاري هايهزینه سنگینی و گرانی و بزرگ ساکن شهرهاي اجتماعی

 هر به دست خود نیازهاي برآوردن منظور به دهد،نمی را مخارجشان آنان کفاف درآمد که غیرمتخصص

 هايکجروي انسانی، هايارزش رفتن بین از لحاظ شرایطی به چنین در بزنند. غیرقانونی ولو کاري

  ).158: 1388نیا و افشانی، (حکمت کندمی رشد سریعاً اجتماعی

 ینیشهرنش ساختاري، و ناکارآمدي نهادي و وبیساختارهاي مع لیدل توسعه، به در کشورهاي درحال     

 هاي شهري متعددي را به بار آوردهبیآس و مسائل و شده لیاي ناهنجار تبددهیغالباً به پد ییو شهرگرا



 

۴ 
 

که رشد نامتوازن  ییشهرها دارد. نابسامان شهري مالزمه کارکرد مسائل و مشکالت، با ساختار و نیاست. ا

کالبدي و  ،یطیمح ،یفرهنگ ،یاجتماع اقتصادي، هايرا در حوزه هایینابسامانی ،و ساختار ناسالم دارند

رشد و گسترش شهرها  .ردیگیم خود به مارگونهیشهر حالت ب یطیشرا نیکنند. در چنیم تجربه یاسیس

از مسائل و مشکالت شهري از  اريیبس تا شد یعامل یونیلیو چندم عتیآن به شهرهاي پرجم لیو تبد

قاچاق  و ادیشهري، اعت یشهري، خشونت و ناآرام میجرا ،یررسمیغ هايو سکونتگاه ینینش هیحاش لیقب

 کاذب، و اشتغال کاريیب ،یابانیهاي خمزاحمت ست،یز طیمح یمهاجرت، آلودگ شهري، موادمخدر، فقر

کودکان کار و  تکدي، هاي شهري،یو ناامن داتیجرح، تهد و ، ضربتسرقت، قتل، خشون سم،یوندال

 ,Donards( شوند داریحاد پد صورت به -کیتراف-ونقل شهري  حقوق شهروندي، طالق و حمل ،یابانیخ

2004: 131(.  

هاي اجتماعی را در آب و هوا و یا در برخی عوامل شخصی محدود در گذشته عوامل موثر بر بروز آسیب

محققان به تاثیر این ساختند، اما با گذشت زمان و بروز مشکالت عدیده سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، می

ساختارهاي معیوب در کشورهاي  هاي اجتماعی توجه بیشتري نمودند.عوامل بر وقوع آنومی و آسیب

. این گرددمی و غیره اخالقیت عدیده سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، جهان سوم باعث به وجود آمدن مشکال

گذارد. لذا جاي میامطلوبی از خود بر زند و آثار نهاي مختلف در جامعه دامن میمشکالت به بروز آسیب

موثر عوامل  مهمترین هاي صورت گرفته در این زمینه در پژوهش حاضر چهار مورد ازبا توجه به پژوهش

حکومتی،  - اند که عبارتند از: عوامل سیاسیهاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتهبر بروز آسیب

مورد بحث قرار قی که در بخش متغیرهاي پژوهش اخال -اجتماعی و شخصی -مالی، محیطی -اقتصادي

  .اندگرفته

، با توجه به سبقه تاریخی و مذهبی گرفته استحاضر مورد بررسی قرار  پژوهششهر اردبیل که در       

هاي اجتماعی، در وضعیت مناسبی قرار ندارد، چنانکه طبق اعالم سازمان خود، متاسفانه در زمینه آسیب

، استان اردبیل در جایگاه دوم بیشترین تعداد نزاع و درگیري قرار داشته 93در سال  پزشکی قانونی کشور،

و  یاین مسأله با وقوع قتل، نقص عضو، زندان، خسارت مال ).1394است (سازمان پزشکی قانونی کشور، 

چون  یامدهاییها و ایجاد پآن يهاهر دو طرف نزاع و خانواده يجبران برا رقابلیغ یروح يهابحران

 ،استان یو مخدوش کردن چهره فرهنگ یاجتماع تیبر امن یمنف ریتأث ،یاجتماع يهابیافزایش آس
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در زمینه وندالیسم نیز متاسفانه سیماي شهر و اماکن شخصی و عمومی  باشد.یم یتوجه و بررس ازمندین

رد. نکته قابل خووضعیت مناسبی ندارند و تخریب عناصر شهري در جاي جاي شهر به وضوح به چشم می

تامل این که حتی افرادي که با هدف خدمت به مردم و استان قصد ورود به مجلس شوراي اسالمی و 

لذا در این پژوهش  سازند.دارند نیز قبل از انتخابات با عناصر تبلیغاتی خود چهره شهر را نازیبا میرا غیره 

 وهش مورد بررسی قرار گرفته ماننداین پژ هاي دیگري که درآسیب به این مسئله نیز پرداخته شده است.

بوده و هرکدام به نحوي چهره شهر را نامطلوب به وضوح در شهر اردبیل قابل مشاهده  اعتیاد و گريتکدي

هاي اجتماعی در شهر اردبیل موجب خواهد بنابراین، بررسی در زمینه عوامل موثر بر بروز آسیب .نمایدمی

اجتماعی در این شهر تبدیل به یک معضل غیر قابل  هايآسیبل از اینکه هاي مربوطه، قبشد تا دستگاه

لذا در این پایان نامه متغیرهاي  حل گردد، بستر را براي بهبود شرایط و پیشگیري از بروز آنها فراهم آورد.

هاي اجتماعی مورد بررسی سیاسی، اقتصادي، محیطی و شخصی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بروز آسیب

  رار گرفته است.ق

  سواالت پژوهش -3- 1

  گردد:ها اشاره میپژوهش حاضر همچون سایر تحقیقات به دنبال پاسخگویی به سواالتی است که به آن

  اي وجود دارد؟رابطه در شهر اردبیل هاي اجتماعیبا آسیب حکومتی -عوامل سیاسیآیا میان  - 1

  دارد؟ رابطه در شهر اردبیل هاي اجتماعیآیا مشکالت اقتصادي افراد با آسیب - 2

  موثر است؟ در شهر اردبیل هاي اجتماعیمحیطی افراد در وقوع آسیب -آیا شرایط اجتماعی - 3

  اي وجود دارد؟رابطه در شهر اردبیل هاي اجتماعیآیا میان شخصیت افراد و وقوع آسیب - 4

  اردبیل کدام است؟هاي اجتماعی در شهر مهمترین عامل تاثیرگذار بر وقوع آسیب - 5

  فرضیات پژوهش -4- 1

  در رابطه با سواالت پژوهش فرضیاتی مطرح است که عبارتند از:
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  وجود دارد. رابطه در شهر اردبیل هاي اجتماعیو وقوع آسیب عوامل سیاسیمیان رسد به نظر می - 1

وجود  رابطه در شهر اردبیل هاي اجتماعیمیان مشکالت اقتصادي افراد و وقوع آسیبرسد به نظر می - 2

  دارد.

موثر  در شهر اردبیل هاي اجتماعیمحیطی افراد در وقوع آسیب - شرایط اجتماعیرسد به نظر می - 3

  است.

  موثر است.  در شهر اردبیل هاي اجتماعیبر وقوع آسیب اخالقی - هاي فرديویژگیرسد به نظر می - 4

  

  اهداف پژوهش -5- 1

  کند عبارتند از:دنبال میاهدافی که پژوهش حاضر 

  هاي اجتماعی در شهر اردبیل؛بررسی مهمترین عوامل موثر بر بروز آسیب - 1

در شهر  هاي اجتماعیهاي دولت و نهادهاي تصمیم گیرنده بر وقوع آسیببررسی ارتباط بین سیاست - 2

  ؛اردبیل

  ؛ر شهر اردبیلد هاي اجتماعیبررسی ارتباط بین مشکالت اقتصادي مردم و وقوع آسیب - 3

  ؛در شهر اردبیل هاي اجتماعیبررسی تاثیر محیط پیرامون افراد بر وقوع آسیب - 4

  ؛در شهر اردبیل هاي اجتماعیبررسی رابطه بین شخصیت افراد و گرایش به آسیب - 5

  .هاي اجتماعیآسیب اثرات زمینه در دانش بهبود و آگاهی توسعه - 6

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1

 آنهاست. ها درناهنجاري و هاآسیب افزایش بزرگ، شهرهاي رویهبی و سریع رشد ناگوار پیامدهاي از     

انسان،  و زمان مکان، که انددریافته هاي اجتماعیآسیب بروز عوامل موثر بر شناسایی در اندیشمندان

 نابرابر رفتاري، توزیع و زمانی مکانی، ساختار در تفاوت بنابراین، هستند. جرم گیريشکل در اصلی عناصر

 خود، خاص شرایط داشتن با برخی شهرها،  واقع در دارد. پی در شهرها سطح در را بزهکاران و جرایم انواع

  ). Fiens et al, 1997: 103هستند ( بزهکاري هایی ازگونه ارتکاب کننده تسهیل و مستعد
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ضعف و میزان  تنها تفاوت در شدت و شود وهاي اجتماعی در همه جوامع کم و بیش یافت میآسیب     

 جوامع زیاد و چشمگیر و در لیکن در برخی ،ر همه جوامع وجود دارددآن است. به عنوان مثال خودکشی 

یا  هاتجاوز به عنف، اعتیاد و سایر آسیب قاپی،ست. طالق، سرقت مسلحانه، کیفابرخی اندك و نادر 

ما  است. نکته آن است که در جوامعی چون کشور هدهجتماعی هم در همه جوامع قابل مشاانحرافات ا

نگرانی جامعه و مسئوالن شده است  چشمگیر بوده، از یکسو موجب به افزایش و ها روین آسیبابرخی از 

                .)4: 1389(آقایی و تیمورتاش،  مخصوصا ناامنی اجتماعی را دامن زده است امنیو از سوي دیگر نا

هاي اجتماعی در شهر اردبیل، هاي نگارنده در پرداختن به موضوع آسیبمهمترین انگیزهیکی از      

طبق اعالم سازمان پزشکی مربوط به آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مسئول بوده است. چنانکه 

شور، قانونی کشور، استان اردبیل از نظر نزاع و درگیري در رتبه دوم کشور قرار دارد (پزشکی قانونی ک

بودن لقب داراالرشاد، نیازمند توجه بیش از پیش  دارااین آمار با توجه به سبقه مذهبی این استان و ). 93

  نماید.مسئوالن و دانشگاهیان این استان به پیشگیري از بروز نزاع و درگیري را مشخص می

 کلی مربوط به آن، به آمارهاي دیگر همچون سرقت، با توجه به محرمانه بودن آمار در مورد آسیب     

گردد که طبق نظر آنها رتبه استان اردبیل از نظر تعداد وقوع ارائه شده توسط مسئوالن مربوطه اکتفا می

کشوري را دارد که این مورد هم نشاندهنده  19و  17، 14هایی همچون سرقت نسبت به جمعیت، رتبه

گري و هاي دیگر همچون وندالیسم، تکديآسیبباشد. در مورد نه چندان مطلوب این استان می توضعی

توان آنها را همه روزه به چشم مشاهده نمود. همانطور که از اعتیاد هیچ آمار رسمی اعالم نشده اما می

روزهاي قبل از انتخابات تقریبا تمامی نامزدهاي انتخاباتی دست به نوشتن تبلیغات خود بر روي اماکن 

ناگفته پیداست که وقتی به عنوان مثال سازند. ره شهر را نازیبا مینمایند و چهشخصی و عمومی می

توانند کنند، مردم عادي نیز به راحتی مینماینده مجلس یا شوراي شهر چنین کاري با شهر خود می

ي اماکن عمومی و شخصی منقش هاي مبتذل خود را بر رودست به چنین کاري زده و تبلیغات یا نوشته

   سازند!

هایی است که به وضوح در همه شهرهاي کشور قابل مشاهده است. ي گري و اعتیاد نیز از آسیبتکد     

بدیهی است  سازد.کم نبوده و لزوم پرداختن به این مسئله را نمایان میراد در شهر اردبیل نیز تعداد این اف
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ر شده و مقابله با آنها تگفته جدي هاي پیشکه با نادیده گرفتن این موارد و عدم پیشگیري از آن، آسیب

  گردد.بدین ترتیب ضرورت انجام پژوهش مشخص می تر خواهد بود.نیز مشکل

  متغیرهاي پژوهش - 7- 1

در پژوهش حاضر جهت نیل به اهداف پیش گفته، به بررسی متغیرهاي مستقل و وابسته و تاثیر متغیر     

  گردند:معرفی میمستقل بر متغیرهاي وابسته پرداخته شده است که بطور خالصه 

  متغیرهاي مستقل - 1- 7- 1

مالی: در این زمینه مواردي همچون مشکالت درامدي، هزینه باالي گذران امور  - عوامل اقتصادي -     

و... قرار دارند. هدف از طرح این موارد بررسی تاثیر عوامل  دید در جامعهوجود فاصله طبقاتی ش زندگی،

هاي اجتماعی شهري بوده و نتایج مربوطه در فصل چهارم در وقوع آسیب ساز مربوط به مسائل مالیزمینه

   به تفصیل بیان شده است.

هاي نهادهاي حکومتی گذاريدر این بخش مواردي همچون تاثیر سیاستحکومتی:  -عوامل سیاسی  -    

اقدامات نامزدهاي هاي اجتماعی، عدم حمایت جدي دولت از شروع کسب و کار، در گرایش افراد به آسیب

، وجود مشاغل آزاددلیل از هاي بیاخذ عوارض و جریمه، مانند دیوارنویسی و... انتخاباتی قبل از انتخابات

سازي مناسب دولت در زمینه ، عدم آموزش و فرهنگرتبه کشورفسادهاي بزرگ مالی در نهادهاي عالی

هاي اجتماعی مورد بررسی قرار عوامل بر بروز آسیب و... قرار دارند تا تاثیر این هاپیشگیري از وقوع آسیب

   گیرد.

مشکالت و شرایط موجود در جامعه و پیرامون افراد یکی مهمترین محیطی:  -عیاعوامل اجتم -     

باشد. لذا در این زمینه سواالتی همچون هاي اجتماعی و گرایش افراد به آن میعوامل موثر بر وقوع آسیب

  اند.و... مطرح شدهها، عدم آموزش مناسب خانوادهاخالقی فراوان در جامعه،  - اعیهاي اجتموجود آسیب

هاي مثبت و منفی اخالقی: شرایط فردي و اخالقی افراد جامعه در گرایش آنها به راه -عوامل شخصی -    

-درست برمیهاي بار رشد یافته و راهاي با شرایط اسفتاثیرگذار است. چه بسا افرادي که در خانواده

مالی مناسبی رشد یافته و به  -اجتماعی-اي با موقعیت فرهنگیگزینند و چه بسا افرادي که در خانواده
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- بخش بودن بی. لذا با طرح مواردي همچون لذت)Taylor, 2006: 14فردي بزهکار تبدیل شده است (

در بررسی تاثیر این عوامل  هنجاري براي افراد، تن پروري و عدم تالش براي شروع کسب و کار و... سعی

  گردیده است. ي اجتماعیهابر گرایش افراد به آسیب

  متغیر وابسته:  -2- 7- 1

که در  گريمتغیرهاي وابسته پژوهش نیز عبارتند از سرقت، نزاع و درگیري، وندالیسم، اعتیاد و تکدي    

  اند.گردیده تشریحفصل دوم 

  پیشینه پژوهش - 8- 1

تحقیقاتی در زمینه نزاع و درگیري در جهان و ایران صورت گرفته که به برخی از آنها در سالهاي اخیر،     

  گردد:اشاره می

فرهنگ  دهد که بین رفتار خشن ونشان می با عنوان خشونت و شهر، درتحقیقی) 1986( براون -     

د دارد. وي ضمن در برخی جوامع نسبت به رفتار خشن نگرشهاي بسیار مثبتی وجو ارتباط وجود داشته و

وجود  محرومیت اي به نام سیمبو دریافت به دلیل کمبود زمین،بررسی  رفتارهاي خشن در  میان قبیله

عدم امکان پخش برابر منابع موجود فرهنگ ذهنی این  بعلت عدم اطمینان به سیستم قضایی و داشته و

  باشد.تجاوز سازگار می گروه با رفتار خشن و

 آموزان دانش از نفر 475 روي که مدارس، در وندالیسم عنوان تحت تحقیقی ) در1986(لونستین  -     

 انجام متغیره چند و ساده رگرسیون تحلیل و پرسشنامه تکنیک از با استفاده آمریکا و انگلستان مدارس

 در خرابکاري مخصوصاً و ضد اجتماعی باالي رفتارهاي میزان: یافته است دست زیر نتایج به است، داده

 چنین عضو که کسانی است از بیشتر اند،داشته عضویت بزهکار دستۀ و دار در که آموزانیدانش بین

 والدین، مخصوصاً خانواده اعضاي همۀ آیا اینکه یعنی خانواده ساخت محقق، نظر به. اندنبوده باندهایی

 نابسامان و گسیختهاز هم خانوادة اینکه یا و دهندمی انجام مطلوبی نحو به خانواده در را خود هاينقش

 که دهدمی نشان تحقیق این نتایج سایر. دارد معناداري رابطۀ انجام رفتارهاي خرابکارانه میزان با است،
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 و بزهکاري میزان در مادر وجود عدم از خانواده بیش در ناپدري وجود یا و خانواده در پدر وجود عدم

  .است مؤثّر فرزندان خرابکاري

هاي اجتماعی، رفتارهاي پرخاشگرانه و گروه«در پژوهشی با عنوان  )1994(همکاران  و گلداشتاین -     

 اهداف با است ممکن ايقبیله میان یا گروهی هاي میاندرگیري که رسیدند نتیجه این به» آموزش

 براي برخی مقابل، طرف به حرمتیبی و توهین تحقیر، براي هااین درگیري از برخی: شود انجام مختلفی

 رفته و دست از هايزمین و امالك دوبارة آوردن دست به براي گاهی پیروز، طرف اعتبار شهرت و افزایش

  .گیردمی صورت» قلمروداري«اصطالح  به و جدید هايزمین و امالك تصاحب منظور به نیز گاهی

، انجام داده »آمیزجنسیتی شدن بزهکاري خشونت«) تحقیقی با عنوان 1999( 1هایمر و کاستر -    

آمیز در میان پسران و دختران و نیز هاي تبیین بزهکاري خشونتاست. محققین به بررسی مکانیسم

نشینی افتراقی، نظریه پردازند. در این تحقیق، محققین از نظریه همها میسطوح خشونت در میان آن

اند. آمیز استفاده کردهبزهکاري خشونت یدهمطالعات مربوط به جنسیت براي بررسی پد فمینیستی و

ها از پیمایش ملی جوانان اخذشده است. از نتایج مهم تحقیق صورت پیمایشی بوده و دادهتحقیق به

در  آمیزآمیز را در تبیین بزهکاري خشونتیادگیري خشونت«توان به موارد زیر اشاره کرد: محققین می

والدین (نظیر انضباط اجباري  اشکال کنترل مستقیم«آنان معتقدند که » داند.میان هر دو جنس مهم می

که اشکال کنترل آمیز نزد پسران مؤثر است درحالیتر بر یادگیري تعاریف خشونتو نظارت) بیش

نزد دختران مؤثر  آمیزتر بر یادگیري تعاریف خشونتغیرمستقیم والدین نظیر (پیوندهاي عاطفی) بیش

است. متغیر نظارت بر دوستی فرزندان اهمیتی بر خشونت دختران ندارد. تعاریف سنتی از جنسیت 

داد اما چنین تعاریفی بر خشونت پسران آمیز دختران را کاهش میصورت معناداري بزهکاري خشونتبه

سران مرتکب [بزهکاري] دلیل اساسی که دختران از پ«نویسند: درمجموع محققین می». مؤثر نبود

آمیز را تر تعاریف خشونتشوند این است که آنان قویاً متأثر از پیوند با خانواده هستند، کمآمیز میخشونت

  ).1999(هایمر و کاستر،  »اند که خشونت بامعناي زنانه بودن ناسازگار استگیرند و آموختهیاد می

    

                                                             
1- Haymr and Custer 
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انجـام  » یـز آمجوانان خیابانی و بزهکاري خشـونت «عنوان  ) تحقیقی با9199( 2بارون و هارت نیگل -    

ماه در شـهر آلبرتـا در کانـادا     6است که طی  خانمانینفر پسر خیابانی ب 200اند. نمونه این تحقیق داده

فرهنـگ خیابـانی (نظیـر    متفاوت عوامل خـرده  يهااند. محققین در این تحقیق به بررسی نقشانجام داده

ابان، همساالن مجرم، مصرف الکل و دارو...)، عوامـل محرومیـت اقتصـادي (نظیـر     زمان صرف شده در خی

شدن، مورد ضرب و شتم اشکال قربانی شدن (نظیر مورد دزدي واقعدرآمد، طول بیکاري ...) و سابقه (تاریخ) 

گرا و...) هاي خشونتقرار گرفتن و...) بر اشکال متفاوت خشونت جوانان (نظیر دزدي، ضرب و شتم شدید، گروه

فرهنگ خیابـان، محرومیـت اقتصـادي و قربـانی شـدن      خرده«که  دهدی. نتایج تحقیق نشان ماندپرداخته

کـه   دهـد یو ایـن تحقیـق نشـان مـ     کنـد یآمیز عواملی هستند که خشونت خیابانی را تبیین مـ خشونت

نیسـتند. همچنـان کـه    تنهایی براي تبیین انواع اشکال متفاوت خشـونت کـافی   کدام از این عوامل بههیچ

کـه عناصـر تجربـه خشـونت     ، عوامل اقتصادي در مورد سرقت پراهمیـت هسـتند درحـالی   رفتیانتظار م

 يهـا گـرا و ضـرب و شـتم   هاي خشونتشده از خانه و خیابان فرهنگ خشونت بیشتر در مورد گروهکسب

ایـن   یـز آمتـار خشـونت  جدي کاربرد دارد. مصرف زیاد دارو الکل در خیابان نقـش کـوچکی در تبیـین رف   

  ).1998(بارون و هارت نیگل » رسدیجمعیت دارد و خشونت مرتبط با مصرف این مواد تفریحی به نظر م

آموز دانش 50شناختی بزهکاري از هاي جامعه) در ارتباط با تبیین2003( 4بارگو دري 3وانتی -    

رسانی به اموال بزهکارانه خود نظیر دعوا، آسیببزهکار خواستند تا به زبان خودشان علت رفتارهاي 

هاي کوچک، فرار از مدرسه و استفاده از مواد مخدر را توضیح دهند، نتایج حاصله نشان داد عمومی دزدي

توجهی با نظریه عمومی فشار، همساالن، کنترل اجتماعی، فنون هاي آنان به طرز قابلکه پاسخ

  تفسیر بودند.سازي و خود بازدارندگی قابل خنثی

- می آمیز در نیویورك، چنین بیان، در پژوهشی با عنوان رفتارهاي خشونت)2004(ویلسون  و رنگام -    

 دفاع اجتماعی، اعتبار و منزلت، جایگاه، براي گروهی یا شخصی منافع جمعی،دسته هايدرگیري در: کنند

 خانوادگی، ساختار شخصی، و اقتصادي فشارهاي اي،قبیله  قومی و گروهی اتحاد و انسجام و همبستگی از

                                                             
2- Baron and Nigel Hart 
3- Teevan 
4. Drybargh 
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چشمگیرتري  حضور مردان اغلب و آیندمی شمار به دخیل عوامل جمله از و تهیدستی فقر میزان و سطح

  .دارند هانزاع این در

 خشونت رفتار و خویشتنداري اجتماعی، نظارت منطقه، بافت« عنوان با تحقیقی در )2007( ووِل -    

 سازمان، بی مناطق در ساکن جوانان« که کند می اشکار تحقیق نتایج .است پرداخته »جوانان آمیز

 داشتند بزهکارانه تعاریف که هاییگروه با خویشتنداري ضعف و داشتند ضعیفی اجتماعی پیوندهاي

 افراد این که محیطی به که است ضعیف اجتماعی نظارت محصول آمیز خشونت رفتار و داشت همبستگی

  .شدمی مربوط بودند ساکن آن در

انجام داده » بررسی وضعیت خشونت در بین جوانان«با عنوان  ی) پژوهش2008( 5ماسچی و براولی -    

اند آمیز شرکت داشتهخشونت رفتارهايجوانانی که در یک سال گذشته در نتیجه پژوهش نشان داد است. 

هاي باالیی اند، نرخآمیز شرکت نداشتهخشونت رفتارهايدر نسبت با جوانانی که در یک سال گذشته در 

زاي زندگی، خشم، افسردگی و در معرض دوستان بزهکار در معرض خشونت قرار گرفتن، حوادث استرس

  کنند. را گزارش می

 فقدان که کندمدل عمومی شهر، گذشته و آینده، بیان می ) در پژوهشی با عنوان2010ویلسون ( -   

 متوسط، طبقه و خانوارهاي کارگران هم سر پشت هايمهاجرت همچنین و رت پایینمها با هاییاشتغال

 فرصت به کمتري دسترسی اقتصادي، نظر از و دارد شناختیبوم و فرهنگی، فردي اقتصادي، پیامدهاي

 نظر از آمریکا شهرهاي مرکزي کنند که نواحیگیري میدارند. ایشان چنین نتیجه رسمی اقتصادي

 گسیخته،عنان جرم باالي معرض سطوح در هستند، گتو که ايشهري نواحی و شده منزوياجتماعی 

  آن هستند.  نظایر و فقر بیکاري،

مناطق  فضاي ریجرائم شهري را تحت تأث ریختگی شهري،) در پژوهشی با عنوان بهم2012شاو ( -    

 براي را هاي متعدديفرصت اي،حاشیه دهد که مناطقنتایج تحقیق نشان می .داندیخاص شهري م

 و اعمال خرابکارانه الکلی، مشروبات مسروقه، اموال مخدر، فروش مواد و خرید جمله از مجرمان فعالیت

  دهند.می قرار اختیار مجرمان در غیره و عفت منافی و متجاوزانه

                                                             
1- Maschy and Bravly 
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به این » نشینینشین و حاشیهآسیب اجتماعی، حاشیه«) در پژوهشی با عنوان 2015هاریس ( -   

- ها را بیشتر افرادي که شغل مناسب و دائمی ندارند تشکیل میکند که ساکنان حومهموضوع اشاره می

نشینان در زمینه بهبود دهند. نتایج پژوهش حاکی از این امر است که دولت باید با حمایت از حاشیه

هاي وقوع آسیب زمینه نشینی بکاهد تاحمل و نقل، بهبود کیفیت زندگی و غیره از آثار سوء حاشیه

  اجتماعی از میان رود.

  گردد:هاي صورت گرفته در داخل کشور نیز به مواردي چند اشاره میاز پژوهش

 در جمعی نزاع شناسی جامعه تبیین و توصیف عنوان تحت پژوهشی در) 1372( چلبی و عبدالهی -    

. ندگرفت بهره اسنادي و محتوا تحلیل روش پیمایشی، از اطالعات گردآوري منظور به لرستان، استان

هاي اند. یافتهبوده لرستان استان شهري و روستایی هاي عشایري،جامعه پژوهش، این آماري جامعه

 سطح در آید،می شمار به عام اجتماع مهم هايویژگی از که عام انسجام دهد که میزانپژوهش نشان می

و  عام انسجام میزان. است حساب آمده به جمعی هاينزاع مهم علل از یکی و است ضعیف نسبتاً استان

. است عشایري مناطق از بیش روستا در و روستایی از مناطق بیشتر شهري مناطق در ترتیب به گراییعام

 انقالب از قبل دادگستري و ژاندارمري پلیس، مانند رسمی هايارگان از عملکرد نمونه جمعیت بیشتر

 قابل در بعد از انقالب افزایش شده ذکر هايارگان به افراد نسبت رضایت میزان البته. اندرضایت نداشته

  است. داشته توجهی

بررسی  به ،)مشهد – نیپاتولوژي شهري (و یقیتطب ايیجغراف یدر بررس )1378( یعزت اهللا ماف -    

- گیري مینتیجههاي اجتماعی دو شهر وین و مشهد پرداخته است. ایشان چنین جرم و جنایت و آسیب

) سکونت نینشهیو محالت حاش یدرآمد (مانند نواحهاي کمدر محله شتریمجرمان شهري بکنند که 

   .دارند

 مؤثّر عوامل و علل بررسی منظور به خرابکاري، و بزهکاري عنوان تحت تحقیقی ) در1383سهامی ( -   

 تحقیق این در وندالیسم. است پرداخته شیراز هايدبیرستان آموزانروي دانش بر مطالعه به وندالیسم بر

  پرسشنامه از استفاده با و پیمایشی روش فوق با تحقیق. استبوده مدنظر بزهکارانه رفتار یک عنوان به

 جنس، متغیرهاي دو متغیره، تحلیل و تجزیه در که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. استگرفته انجام
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تعهدات  پدر، شغلی منزلت مادر، تحصیالت فرد، تحصیلی وضعیت خانوار، بعد زندگی، محل سن،

 تحلیل و تجزیه در. دارند وندالیسم وابستۀ متغیر با معناداري رابطۀ خانوادگی دلبستگی و خانوادگی

 و تعهدات سطح قوانین، به پایبندي جنس، متغیر مرحله، به مرحله از رگرسیون استفاده با چندمتغیره

  .داشتند داريمعنی رابطه شدن، تحقیر و احساس سرخوردگی خانواده، ساخت اي،مدرسه دلبستگی

 و وندالیسم میزان سنجش عنوان با خود کارشناسی ارشد نامۀپایان ) در1384آباد (نالبلب محمدي -    

 سنندج شهر متوسطه مقطع یک ناحیۀ آموزاندانش بین در آن با اجتماعی مرتبط و فردي عوامل بررسی

- نمونه روش و پرسشنامه اندازه گیري ابزار ترکیبی و تحقیق روش از استفاده با 83- 84تحصیلی  سال در

 از به دست آمده نتایج. پرداخته است هاداده آوريجمع به نمونه نفر 426 با متناسب ايطبقه گیري

 و دتول محل جنسیت، حسب بر وندالیستی رفتارهاي میزان بودن متفاوت از حاکی فرضیات، آزمون

 خانوادة داراي و مهاجر پسر، آموزاندانش وندالیستی رفتارهاي میزان که بطوري باشد،می خانواده ساخت

 هايگروه با افراد ارتباط عدالتی،بی و اجحاف احساس بیگانگی اجتماعی، متغیرهاي. است بیشتر نابسامان

 و مثبت و مستقیم رابطه وندالیسم با در مدرسه وندالیستی رفتارهاي مشاهدة میزان و خانوار بعد بزهکار،

 اقتصادي و پایگاه مدرسه و خانواده به آموزاندانش تعلّق میزان تحصیلی، مناسب وضعیت متغیرهاي

  .دارد معکوس و منفی رابطۀ خانواده اجتماعی

 و نزاع شناختی بروز جامعه عوامل و علل بررسی عنوان تحت پژوهشی در) 1384جاوید ( و هاخراط -    

 هايکالنتري سطح در و پرسشنامه ابزار از استفاده و میدانی روش کارگیري به با، آن پیامدهاي و درگیري

 ها وآسیب وجود نظیر عواملی که دهدمی نشان پژوهش هايیافته است و شده انجام تهران گانه 82

 عدم ها،سازمان و نهادها برخی کژکارکردهاي اجتماعی، نظارت و کنترل در ضعف اجتماعی، مسائل

 شهر در درگیري نزاع و بروز مهم عوامل از درگیري و نزاع هايکانون فراوانی و پراکندگی قانون، حاکمیت

  .هستند تهران

 ايپرسشنامه صورت که به ایران، اجتماعی مسایل و هاآسیب بندياولویت طرح در )1386معتمدي ( -    

 و مهم خیلی هايیافت: الف) آسیب دست هاآسیب از دسته دو به است درآمده اجراء به نفر 823 بین در
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 که اهمیت؛بی و اهمیتکم هايشدند؛ ب) آسیب شناسایی فقر و اعتیاد بیکاري، آن راس در که مهم؛

  اند. دسته این از گیبیوه و نشینیحاشیه مهاجرت،

 نزاع به گرایش بر موثر فرهنگی - اجتماعی عوامل بررسی عنوان با ايمطالعه در )1386( نظري -   

 جامعه از و ایالم استان منتخب هايشهرستان تحقیق در این. است پرداخته نزاع موضوع بررسی جمعی به

 اساس بر نفر 384 که است بوده) باالتر و ساله 15( و ایوان چرداول شیروان ایالم، شهرستان سه آماري

 این اطالعات گردآوري ابزار و شدند انتخاب ايمرحله چند ايگیري طبقهنمونه روش به و کوکران فرمول

 جامعه بین در نزاع به گرایش) الف: دهدمی نشان پژوهش این هايیافته. بوده است پرسشنامه پژوهش

متغیرهاي  کل تاثیر شده، مطرح منتقل متغیرهاي بین از) ب. است بوده باال به بررسی متوسط مورد

. باشدمتغیرها می سایر از بیش جمعی، نزاع به گرایش متغیر بر) برابر میزان به( گرایی قوم و پرخاشگري

  .است بوده کاهنده جمعی نزاع به گرایش به اجتماعی کنترل متغیرهاي تاثیر) ج

 بین در وندالیسم با مرتبط اجتماعی عوامل تطبیقی بررسی عنوان با تحقیقی ) در1387راد ( عادلی -    

 به آموزاندانش از نفري 400 نمونۀ یک از پیمایشی روش به بوشهر، و شهرهاي شیراز پسر آموزاندانش

 متغیرهاي از هریک بین که داد نشان بررسی نتایج این. است پرداخته وندالیسم اجتماعی عوامل بررسی

 از هریک و دارمعنی و رابطۀ معکوس آموزشگاهی خانوادگی تعهدات تحصیلی، وضعیت والدین، تحصیالت

 دانش آموزان، میان در تبعیض احساس خانوار، بعد بزهکار، دوستان با دلبستگی و معاشرت متغیرهاي

اما . داشت وجود درصد 95 اطمینان سطح در آموزاندانش خرابکارانۀ رفتار با داريمعنی و مثبت رابطۀ

 با مسکن نوع و تحصیلی رشتۀ خانواده، ساخت سکونت، محل بافت تحصیلی، میزان پیشرفت متغیرهاي

 شیراز شهر آموزاندانش بین در خرابکارانه رفتار میانگین. داري نبودندمعنی رابطۀ داراي خرابکارانه رفتار

 سکونت محل تفکیک به دوسویه تحلیل واریانس اساس بر. باشدمی بوشهر شهر آموزاندانش از بیشتر

 داراي رفتار خرابکارانه تبیین در هم با تعامل در خانواده ساخت و والدین اشتغال حسب بر آموزاندانش

 معنادار هم با تعامل در سکونت محل بافت و مسکن نوع تحصیلی، رشتۀ حسب بر اما بودند معنادار رابطۀ

  .باشندنمی
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نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی مطالعه با عنوان حاشیه ی)، در پژوهش1388( یو افشان اینحکمت -    

نشینی یکی از پیامدهاي صنعتی کنند که حاشیهییزد، با استفاده از پرسشنامه، عنوان مموردي: شهر 

حاصل از  جینتاشدن و رشد شهرها در کشورهاي مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. 

دهد که بین مهاجرت، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه یپژهش نشان م

   داري وجود ندارد.عنیم

 از نفر 172بویراحمد،  شهرستان کهگیلویه و در منازعه ، در پژوهشی با عنوان عوامل)1388(درستی  -   

 نتایج اند؛داده قرار بررسی مورد اند راداشته شرکت جمعی منازعات دسته در بار یک حداقل که افرادي

و  جوییانتقام اي،قبیله و قومی تعصبات در باید را جمعی منازعات ریشۀ که دهندنشان می پژوهش این

  .کرد جو و جست ملکی اختالفات

 ینینشهیاز حاش یناش یهاي اجتماعبیبا عنوان مطالعه آس ی) در پژوهش1392و همکاران ( يریام -     

 نی، به اSPSSافزار شهري، با استفاده از پرسشنامه و نرم رانیمد دگاهیشهرداري تهران از د 19در منطقه 

 یو روابط اجتماع لبديشهر تهران به واسطه فضاي کادر کالن ینینشهیاند که  حاشموضوع اشاره نموده

نموده است که  يریگجهینت نیچن تیدر نها شانیدارد. ا یرا در پ یخاص یهاي اجتماعبیدر آن، آس

 کاري،یدانند و بیو اقتصادي م یخانوادگ را مسائل یهاي اجتماعبی، خاستگاه آس19منطقه  رانیمد

   .ندیمانیم یها معرفبیآس نیترگري را به عنوان مهمو تکدي ادیاعت

ارتکاب به  هاينهیو زم زيیخبر جرم ینگرش ) در پژوهشی با عنوان1393نژاد و همکاران (حاتمی -     

استفاده از پرسشنامه، عنوان ، با خان شهر قمیمورد پژوهش؛ محله شادقل نینشهیحاش جرم در محالت

ها تاثیر دارند. ایشان چنین نشینی و بروز انواع جرمهاي حکومت مرکزي بر حاشیهاند که سیاستکرده

 ،یو روزمرّگ کاريیب ،یینمادوستان ناباب، قدرت ،یوجود مشکالت خانوادگ اند کهگیري نمودهنتیجه

  هاي اجتماعی تاثیر دارند.آسیبغیره روي بروز و  یکمبود مهر و عاطفه خانوادگ

هاي اجتماعی گردد، در ایران و جهان مطالعات چندي در زمینه آنومی و آسیبهمانطور که مشاهده می

هاي یاد هاي صورت گرفته این است در بیشتر پژوهشتفاوت پژوهش حاضر با پژوهشصورت گرفته است. 

وندالیسم و...) مورد بحث قرار گرفته است، اما در هاي اجتماعی (همچون نزاع، شده، یکی از موارد آسیب
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 و هاي اجتماعی (سرقت، وندالیسم، نزاع و درگیري، اعتیادپژوهش حاضر پنچ مورد از مهمترین آسیب

هاي پیش اند. مورد بعدي اینکه در هیچکدام از پژوهشدر شهر اردبیل مورد بحث قرار گرفته گري)تکدي

طه بین سیاست و مسائل سیاسی و اعمال خرابکارانه شهري پرداخته نشده گفته در بحث وندالیسم به راب

در شهر اردبیل را مورد بررسی قرار هاي ذکر شده تاکنون هیچ پژوهشی آسیباست. مورد آخر نیز اینکه 

لذا پژوهش حاضر با علم به این ها بوده است. اند و تحقیقات موجود فقط در زمینه یکی از آسیبنداده

  هاي جزیی دیگر نگاشته گردیده است.همچنین تفاوت مسائل و

  هاي پژوهشمحدودیت -9- 1

پژوهش حاضر نیز جهت نیل به اهداف پیش گفته با مشکالتی همراه بوده که در زیر به برخی از آنها      

  گردد:اشاره می

  مشکالت مربوط به تکمیل پرسشنامه و رغبت کم برخی افراد به تکمیل آنها؛ - 1

  نامه و محرمانه بودن آنها؛پایانموضوع نبود آمارهاي مربوط به  - 2

  هاي شخصی نگارنده؛گرفتاري - 3

  گري؛هاي اجتماعی مانند وندالیسم و تکديدر مورد برخی آسیب معتبر کمبود منابع - 4

  واژگان کلیدي و تعاریف آنها - 10- 1

  آنومی اجتماعی -1- 10- 1

رفتاري و مواردي از این قبیل تعریف شده است. آنومی هنجاري، کجآنومی در منابع مختلف به بی    

هاي اجتماعی بوده و معنایی فراتر رفتاريهاي اجتماعی و گرایش افراد به کجاجتماعی به معنی ناهنجاري

باعث بروز مشکالتی در روابط مردم  تعارض اخالقی هرگاهرساند. به عبارتی دیگر، اجتماعی را می از آسیب

 کند.د آنومی اجتماعی نمود پیدا میگرد

  



 

١٨ 
 

  آسیب اجتماعی - 2- 10- 1

هاي نظمیآسیب اجتماعی مفهومی محدودتر از آنومی اجتماعی بوده و به معنی وجود اختالل و بی    

ها و هاي اجتماعی شامل جرمباشد. آسیبتواند زمینه فسادهاي گسترده را فراهم آورد میجامعه که می

سرقت، اعتیاد، طالق، نزاع و درگیري، توان به باشد که از آن جمله میاي میدههاي گسترکجرفتاري

  وندالیسم، قتل و... اشاره نمود. 

  حکومتی - عامل سیاسی - 3- 10- 1

شوند و در رخ اي هستند که معموال خود به خود و بدون زمینه ایجاد نمیهاي اجتماعی پدیدهآسیب     

ساز حکومتی یکی از مهمترین عوامل زمینه -تاثیرگذار است. عامل سیاسیدادن آنها عوامل متعددي 

تواند شامل وجود فساد در بدنه حکومت یا دولت، ضعف در سیستم آموزشی، هاست. این عوامل میآسیب

  اند.عدم برخورد جدي با متخلفان و... باشد. در پژوهش حاضر نیز این عوامل مورد بررسی قرار گرفته

  مالی -مل اقتصاديعا - 4- 10- 1

مشکالت هاي اجتماعی تاثیرگذارند. مالی نیز در بروز آسیب -همانند عوامل سیاسی، عوامل اقتصادي

  درامدي، شکاف طبقاتی، گرانی و... از موضوعاتی است در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

  بندي:جمع - 11- 1

نگارنده از انتخاب این موضوع مشخص گردیده و اهداف در این فصل سعی بر این بود که انگیزه اصلی     

باشد و با توجه به موضوع این اجتماعی می اي فراتر از آسیبمتصور نیز بیان گردد. آنومی اجتماعی مقوله

باشد، ذکر این نکته ضروریست که با توجه به کلی و عام بودن نامه که آنومی اجتماعی و شهر میپایان

گیرد. در این زمینه مسائلی همچون هاي اجتماعی مورد بررسی قرار میه آسیبموضوع آنومی، مقول

مورد گري و سرقت (با توجه به حاد بودن آنها در شهر اردبیل) وندالیسم، نزاع و درگیري، اعتیاد، تکدي

  بررسی قرار گرفته است.
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  مقدمه -2-1

باشد که در شناسان میریزان شهري و جامعهاجتماعی یکی از مباحث مشترك میان برنامهآنومی     

دیده در همه جوامع وجود دارد و تنها تفاوت در هاي اخیر بیشتر مورد توجه واقع گردیده است. این پدهه

ئل ها و مسااي از پدیده). آنومی اجتماعی طیف گستردهCouter, 2011: 219کم و کیف آنهاست (

هاي اجتماعی ترین مباحث مطرح در آنومی اجتماعی، آسیبگردد. یکی از عمدهاجتماعی را شامل می

گردد که طرح همه آنها در ها را شامل میهاي اجتماعی نیز بسیاري از بزهکاري و ناهنجاريآسیب است.

اي اجتماعی شهر هیک پژوهش بسیار کلی و سطحی خواهد بود. لذا در پژوهش حاضر به مهمترین آسیب

- اردبیل که با توجه به آمارهاي انتشار یافته و مشاهدات نگارنده نزاع و درگیري، وندالیسم، سرقت، تکدي

. این مسائل در همه کشورها و شهرها قابل مشاهده است اما از پرداخته شده است باشدگري و اعتیاد می

هاي اجتماعی ده عوامل موثر بر وقوع آسیبلحاظ میزان وقوع تفاوت دارند. لذا در پژوهش حاضر سعی ش

  در شهر اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی بر اساس نتایج حاصل شده ارائه گردد. 

نظریات ها، هاي اجتماعی، انواع آسیبدر این فصل ابتدا به تعریف واژه آنومی و ارتباط آن با شهر و آسیب

بهاي اجتماعی، راهکارهاي پیشگیري از وقوع آسیبهاي اجتماعی و... مطرح شده در رابطه با آنومی و آسی

  پرداخته شده است.

  شناسی آنومیواژه - 2-2

 و سازپیشوند منفی aآن  در که شده مشتق )Anomos(یونانی  واژه از آنومی لغوي، نظر از     

Nomos فرهنگ در. است هنجاريبی قانونی یابی معناي به آنومی بنابراین است؛ رسم و قانون معناي به 

  قانون به اعتناییبی و) نظمیبی( قانونیبی قانون، نکردن رعایت«معناي  به آنومی نیز آکسفورد انگلیسی
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Abstract: 

In the developing cites, appearance of social damages seems inevitable by 

increasing of population density and Consequently, appearance of moral 

compression. In such conditions at society, Cultural disturbances, Valuable, norm’s 

mismatches are found appearance chance and the usual balance of social life are 

risked. So in the cites, its Predisposing factors study seems necessary for prevention 

of Social damages emersion. The aim of present study is effective Factors 

specifying on the social damages in Ardebil city. These factors are Political factors, 

Economic, social and personal. as well as Investigated damages of present research 

as follows: Drug addiction, theft, vandalism, beggary, struggle and conflict. the 

present research has been done by using Library and field Studies and to achieve of 

Research objectives, single sample T-test, Independent-T, F-test, Scheffe, 

Regression and Pearson in SPSS software Have been used. The result of research 

shows that in respondents’ opinion, Political and economic factors have been most 

important effective factor on the social damages and Necessity of more than ever 

attention to appropriate policies adoption determined by the government. Finally, 

proposals are provided according to the results of research. 
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