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بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين 
  شهر بيرجند

 )كوي كارگران: مطالعه موردي (
 

 ۳، موسي سعادتي۲، داود سيفي قره يتاق*۱محمد مهدي پور
  دانشگاه زابلعضو هيأت علمي گروه حقوق   -۱

m.mehdipour66@yahoo.com 
  عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه زابل  -۲
 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي -۳

 
هاي اجتماعي بوده كه همراه با گسترش آن شاهد افزايش به عنوان يكي از بسترهاي وسيع جهت بروز آسيب ۴حاشيه نشيني

يكي از پيامدهاي صنعتي شدن حاشيه نشيني  .باشيمروسپيگري و خشونت در جامعه مي جنايت،، بزه و انواع مختلف جرم و ناامني
 همسو با ساير ابعاد جامعه تلقي مي ناپديده اي  اين معضل. است وسعه يافته يا در حال توسعهمختلف، اعم از ت يو رشد كشورها

دارد؛ يكي از مهمترين آنها رشد انحرافات اجتماعي شود، چرا كه به نوبه خود پيامدهاي متعددي براي جامعه به دنبال 
  ).p.43 Swain &Garasky,2006,(است
يكي از علل مهمي كه در اين . به خصوص در كشورهاي در حال توسعه با شرايط دشواري مواجه هستند حاشيه نشين مناطق

مانند (غيرقانوني زمين و يا حضور در اراضي مساله دارها به دليل تصرف آن است كه اين سكونتگاه ؛زمينه بايد مورد اشاره قرار گيرد
 هاي خدماتي نيز قرار دارند، معموالً در برنامهكه غالباً خارج از محدوده...) ها و هاي ناهموار، حريم رودخانهها، زمينحاشيه مرداب

موزشي و خدمات زيربنايي؛ مانند آب، برق، لذا بسياري از آنها از امكانات آ. گيرندهاي شهري قرار نميهاي خدمات رساني سازمان
نژاد، حاتمي(مناطق است اري و بزهكاري از خصوصيات عام اينسوادي، بيمبدين ترتيب است كه بي. مانندمحروم مي... گاز و

كافي در  هاي اين مناطق وجود تعداد زياد افراد نيازمند و بيكار، سطح پايين سواد، فقدان روشنايياز ديگر ويژگي). ۲۵:۱۳۸۲
شود مجرمين به راحتي در آنجا پناه بگيرند و تا زماني كه اين عوامل باعث مي كه ها، فضاي خلوت و مخفيمعابر، وجود مخروبه

  ).۳۰۷:۱۳۸۷ ميرخليلي،(اين مناطق بالقوه جرم خيز خواهد ماند ،ساز وجود داشته باشدزمينه
مشكالت اجتماعي، اقتصادي، شده و پديده حاشيه نشيني منجر به ، ۵هاي گذشته گسترش شهرنشينيدر كشور ما نيز در سال 

در  نيز فراواني اجتماعي هايو آسيب مشكالت ،اين پديده در حال رشد .فرهنگي امنيتي و زيست محيطي را به دنبال داشته است
ويژه ه شد شهرنشيني جهان سوم و بواقعيت ديگري را نيز بايد به عنوان عامل اصلي در ر .شهرهاي ايران بوجود آورده استكالن 

 همكاران،رباني و (ي به شهرهاستميزان يا درصد باالي مهاجرت از مناطق روستايو آن كشور ايران مورد توجه قرار داد، 
فاحش و گسترده طبقات  فتنوع، تجمل، اختال. رابطه مستقيم و نزديك دارد ۶بزهكاريپديده حاشيه نشيني با ). ۹۰:۱۳۸۵

شود تا مهاجران غير متخصص كه درآمد موجب مي ،هاي جاري زندگياجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ و گراني و سنگيني هزينه
در چنين مناطقي به . دهد، به منظور برآوردن نيازهاي خود دست به هر كاري، ولو غيرقانوني بزنندآنان كفاف مخارجشان را نمي

اق، فحشا نظاير كنند و اعمالي چون دزدي، اعتياد، قاچ، كجروي هاي اجتماعي سريعاً رشد ميهاي انسانيتن ارزشلحاظ از بين رف
مسكن  ،هاي برابر در داشتن شغلساكنين مناطق حاشيه شهرها به دليل نداشتن فرصت). ۷۷، ۱۳۷۶ستوده، (يابدآن گسترش مي

جامعه باعث زيرا شرايط اجتماعي و مقررات . زنندب بر عليه وضع موجود ميمناسب و ساير حقوق شهروندي دست به يك نوع انقال
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 در واقع مي. دست به هنجارشكني بزنند كنند با واكنش منفي نسبت به قوانين جامعهبه حاشيه راندن آنها شده است و سعي مي
  ).۳۲:۱۳۸۷اميري نژاد، (تايجاد كرده اس توان گفت اين شرايط محيطي و اجتماعي نوعي از انحراف نهادينه شده را در كنش آنها

هاي سكونتگاهي مناطق حاشيه نشين در مقايسه با ساير مناطق شهري داراي واحدهاي مسكوني فرسوده و زيربناي اندك و حوزه
آن ساكنان اين مناطق از اغلب امكانات رفاهي كه خانواده شهرنشين از . باشدساختماني نامناسب و تجهيزات ناقص ميمصالح 

دولتي، بويژه پليس، ازدحام جمعيت، نداشتن كار مطمئن ها و نهادهاي بي اعتنايي نسبت به سازمان. باشندبرخوردارند، محروم مي
هاي مهم اقتصادي اجتماعي مناطق حاشيه نشين است كه زمينه را براي رفتار و دائمي و بزرگ بودن بعد خانوار از ويژگي

هايي همواره همراه با ترس و در معرض جرم بودن زندگي در چنين محله ).۱۰۱:۱۳۸۴ي و ايمان، احمد(سازدبزهكارانه فراهم مي
توانند در شهر و فرهنگ آن توانند برگردند و نه مياست؛ در واقع اهالي چنين مناطقي گويي كه در عالم برزخ قرار دارند، نه مي

اي نظير تخريب و يا كوچاندن اجباري افراد معموالً به نتيجهانه حل هاي غير كارشناساز سوي ديگر متاسفانه راه. جذب شوند
 گيدنز،(هاي مقطعي هيچ سودي نداردحلباشد و راههاي كالن مينشيني به شدت تحت تاثير برنامه ريزيرسد؛ چون حاشيهنمي

۵۷:۱۳۸۹.(   
 ها مهاجرت بيو عالوه بر آن قرار گرفتن در كمربند كويري و مهمتر از اين به دنبال گسترش شتابان شهرنشينينيز،  بيرجندشهر 

با پديده حاشيه نشيني در بعضي كشور افغانستان به اين شهر  ازرويه از روستاهاي اطراف و همچنين ورود غيرقانوني اتباع بيگانه 
روستاي اين شهرستان خال از سكنه شد و  ۲۰۴بيش از  ۱۳۶۶تا۱۳۵۵   هاي براي مثال در طي سال .مناطق خود مواجه است

اين در حالي بود كه از ساير ) . ۱۴۲:۱۳۶۵حسينيون، (خانوار ساكن در اين روستا به شهر بيرجند هجوم آوردند ۱۰۰۰بيش از 
بري صا(نيز گروهي به داليل متعدد به اين شهر وارد شدند... ، فردوس، قاين وشهرهاي اطراف مانند زابل، راهدان، نهبندان

 كه سطح زندگي در اين مناطق از نظر كيفي، نسبت به ساير مناطق و محله مجموعه اين عوامل باعث شده است). ۳۷:۱۳۸۸فر،
بيكاري، فقر، نداشتن مسكن استاندارد، وضعيت بهداشتي نامناسب و . پاييني قرار بگيرد و در سطح بودههاي شهري متفاوت 

اين شرايط باعث . هاي اجتماعي در اين شهر شده استجاري هاي اجتماعي و گسترش آسيببسياري از موارد ديگر باعث بروز ناهن
گسترش  ،شده است، مناطقي بوجود آيد كه عالوه بر عدم توازن با سيماي شهري، موجب بر هم ريختن تعادل و توازن فرهنگي

، اوًال: ضر در پي پاسخگويي به سواالت زير مي باشدلذا، مقاله حا .بزهكاري، تعارض، فقر و ناهمگوني اجتماعي و نظاير اينها شود
، كدام عوامل جامعه شناختي مي تواند در بروز در چه حدي است؟ ثانيًابيرجند در شهر  بزهكاري در مناطق حاشيه نشينميزان 

، ميزان تاثير و ارتباط هر كدام از اين عوامل با بزهكاري در ثر باشد؟ ثالثًاؤم  بيرجندپديده بزهكاري در مناطق حاشيه نشين شهر 
  در چه حدي مي باشد بيرجندمناطق حاشيه نشين شهر 

  موقعيت جغرافيايي شهرستان بيرجند
كيلومتر، تا تهران  ۴۸۱ رضوي خراسان ، فاصله شهر بيرجند تا مركز استانقرار داردمتر از سطح دريا  ۱۴۸۰ارتفاع شهر بيرجند در 

 ۶۸۸۸وسعت اين شهرستان  .باشد كيلومتر مي ۵۸۶ كرمان كيلومتر و تا مركز استان ۴۵۸ سيستان و بلوچستان تا مركز استان ،كيلومتر ۱۲۴۶
دقيقه عرض جغرافيايي ودر  ۵۳درجه و  ۳۲دقيقه طول جغرافيايي و  ۱۳درجه و  ۵۹باشد كه در  مي بيرجند شهر كيلومتر مربع و مركز آن

است و جمعيت آن بر طبق  خراسان جنوبي استان ترين شهرستان اين شهرستان، پرجمعيت .است تري از سطح دريا قرار گرفتهم ۱۴۷۰ارتفاع 
اين شهر از شمال به شهرستان قاين از ). ۱۳۹۰مار سال آ -يگاه اينترنتي مركز آمار ايرانپا(نفر بوده است ۲۵۹،۵۰۶ - ۱۳۹۰سرشماري سال

براساس مصوبه سال . شود به شهرستانهاي فردوس و طبس محدود مي كرمان، از شرق به افغانستان و از غربجنوب به شهرستان نهبندان و 
 بخش سربيشه هر يك به صورت يك شهرستان از شهرستان بيرجند منفك ۱۳۸۱بخش نهبندان و در سال  ۱۳۶۸بخش قاين و در سال  ۱۳۵۸
  .اند شده

  موقعيت و ويژگي منطقه مورد مطالعه
كه  بخش مركزي. و مركزي تقسيم شده است بخش كامالً متفاوت شمالي، جنوبي ۳ند از لحاظ ساختار فيزيكي به شهر بيرج

. قاعده اي است و تقريباً ساكنان اصلي شهر را در خود جاي داده استدهد داراي بافت سنتي و بيهسته اوليه شهر را نشان مي
بخش شمالي و . توجه مهاجران ثروتمند و كارمندان عالي رتبه دولتي استكانون ي با بافتي منظم و شطرنجي بيشتر بخش جنوب

ه مورد مطاله در منطقبه عنوان  كوي كارگران. دهدمدنظر اين تحقيق، از جمله مناطقي است كه بيشترين ناهنجاري را نشان مي
است كه كمتر مورد توجه گروه هاي  ايفيزيكي و توپوگرافي به گونه در ابن بخش شرايط. بخش شمالي شهر بيرجند قرار دارد

اين در حالي . كندوجود تپه هاي متعدد، شيب زياد كوچه ها و خيابان ها بيش از ساير عوارض، خودنمايي مي. گيردمرفه قرار مي
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هاي سفال پزي، بهترين مأمن را براي مهاجران هاي آهك پزي و كارگاهورستان بهشت متقين به همراه كورهاست كه وجود گ
   ).۱۴۶:۱۳۷۰احمديان،( تهيدست، فراهم آورده است

روند پيدايش و شكل گيري منطقه مورد مطالعه، از قديم االيام كوي كارگران به عنوان محل اسكان و نصب چادر گروه در ارتباط با 
به . گرفته قرار ميهاي دوره گردي كه به عنوان كاسب كار و مسگر از ساير نقاط به اين شهر مهاجرت مي كردند، مورد استفاد

بر اين . شد، ماندگار شده و اقدام به ساخت سرپناه هاي موقتي نمودندمرور اين دوره گردان كه از آنها به عنوان غربت ياد مي
اساس، محدوده مورد مطالعه كه كمتر مورد توجه ساكنان اصلي شهر قرار گرفته بود، به يك مجموعه شهري غيررسمي تبديل شد 

محدوده از اين زمان به بعد با ورود مهاجران افغاني به شهر بيرجند ، اين . بضاعت نيز قرار گرفتجه ساير مهاجران بيكانون توكه 
 )۳۹:۱۳۸۸صابري فر،( تحوالت بيشتري را  تجربه كرده و روند توسعه آن ابعاد بسيار گسترده اي پيدا نمود

  نظري تحقيق مباني
ريف مختلفي از آن ارائه شده است كه به طور مختصر اتع ،و تنوع عوامل تشكيل دهنده آن نشينيختلف حاشيهبا توجه به اشكال م

 اي بر اين باورند كه حاشيه نشينان كساني هستند كه در سگونتگاه هاي غيرمتعارف با ساكنينعده. شودبه بعضي از آنها اشاره مي
دافعه خاستگاه چون فقر، بيكاري و عوامل جاذب شهري، از زادگاه هاي مزبور بر اثر نيروي گروه. كننداصلي شهر زندگي ميبافت 

سواد بوده و مهارت الزم را جهت جذب ها بينجا كه اكثريت اين گروهآاز . آورندخود روستا يا شهر رانده شده و به شهرها روي مي
  ).۹۲:۱۳۸۵رباني و همكاران، (كشانده است شهر رانده و به حاشيهزاي شهري نيز آنها را از در بازار كار شهر ندارند، عامل پس

اند و به عنوان گروه كنند از ساخت قدرت و سياست عمومي جامعه جدايي يافتهافرادي كه در مناطق حاشيه نشين زندگي مي
 .ندحاشيه نشينان از نظر اجتماعي داراي موقعيتي ضعيف بوده و در طبقه پايين اجتماع قرار دار. شوندپست اجتماع تلقي مي

جذب شيوه آنان به طور كامل . كننددر نوعي فرهنگ فقر زندگي مي۱هاي تهيدست و غالباً مهاجر كه به تعبير اسكار لوئيسخانواده
  ).۲۸۰.۱۳۸۲ ،احمديان(دهندزندگي جديد شهري نشده و در حاشيه آن به زندگي ادامه مي

سياسي بطور منظم و  و ن طبقات مسلط اقتصاديآشود كه در ميبه موقعيتي از نابرابري اطالق در تعريفي ديگر، حاشيه نشيني 
زات اقتصادي، اجتماعي و سياسي  محروم اها و طبقات تحت نفوذ حاكميت خود را از برخورداري منافع و منابع و امتيمداوم، گروه

ابرابري ها را دائمي كرده و اقشار هاي حاكم و محكوم اقتصادي و سياسي، نپا گذارده شده براي جدايي گروهموانع پيش. دارندمي
  ). ۲۶:۱۳۸۷، حاتمي(كندپايين را به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاشيه اي مي

خلقت بشر  سركشي، رفتار ناشايسته و ناپسند با ،و اجتماعي است و تحت عناويني چون سرپيچي جهانييك پديده بزهكاري نيز، 
نيا و همكاران، عليوردي(دارد و در زمان و مكان متغير استو انفرادي معني و مفهومي ندر حالت انزوا بزهكاري . آغاز شده است
بولك، (شودجرايم ارتكابي در زمان و مكان معين گفته مي بزهكاري يا تبهكاري در اصطالح جرم شناسي به مجموعه ).۱۱۰:۱۳۸۷
بزهكاري در اصطالح جامعه شناسي به اين معنا است كه معيارهاي پذيرفته شده رفتاري در يك جامعه مشخص از  ).۲۷:۱۳۸۵
  ).۷۸:۱۳۸۷جاللي پور و حسيني نثار، (اي از افراد مورد غفلت قرار گيردسوي عده

ر ثف، تعداد و نيز از نظر عوامل ادر نقاط مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضع بزهكاريعوامل بوجود آورنده 
و  هر محيطي به وسيله سلسله عوامل مختلفي چون شرايط جغرافيايي و اقليمي، وضعيت اجتماعي. يكديگر متفاوتند بخش با

كه مسلماً هر يك از اينها در حسن رفتار يا حاكم است  يطرز نگرش خاص ؛يط و موقعيت خانوادگي، تربيتي و شغليااقتصادي، شر
  ).۱۱ -۱۰ :۱۳۸۶عباس زاده گروسي،(از اين رو محيط اجتماعي تاثير فراواني در ارتكاب جرم دارد. تاري افراد بي اثر نيستبدرف

اي به لحاظ چنانچه در يك جامعه. بدون ترديد يكي از عوامل مهم بزهكاري در جوامع انساني به محيط اقتصادي مربوط است
هاي مادي و اقتصادي جامعه را در امكانات و فرصت ،هاي طبقاتي حاكم باشد و گروه اقليتيفاصلهاقتصادي، بي عدالتي و نابرابري و 

اختيار بگيرند، در چنين اجتماعي وقوع جرايم و انحرافات اجتماعي امري طبيعي و حتي از نظر مرتكبان آن امري قابل توجيه و 
حاكم بر محيط خانواده، نابسامان، نابهنجار و آشفته باشد؛ اطفال و همچنين، چنانچه شرايط و اوضاع و احوال  .مشروع خواهد بود

كنند به احتمال زياد نابهنجار گرديده و اين نابهنجاري را از طريق معاشرت و تعامل نوجواناني هم كه در چنين محيطي زندگي مي
  ).۵۴:۱۳۸۸نژاد، رحيمي(به ديگران هم منتقل خواهد كرد 
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كساني كه با اجتماع خود همبستگي دارند، تمايل به تبعيت از مقررات آن دارند؛ : كندچنين بيان مي ۱اجتماعي نظريه نوين كنترل
 معتقد است ۲هيرشي يشتراو. اند ممكن است تمايل به نقص آن مقررات داشته باشندد بريدهودر حالي كه كساني كه از اجتماع خ

كساني كه . عنصر اول، عالقه يا ارتباط مهم با اشخاص معين ديگر است: جامعه داراي چهار عنصر اصلي است كه دلبستگي قوي به
بر . گيرند، بنابراين مايلند با مسئوليت عمل كنندو احساسات اينگونه مردمان را در نظر مي هبه ديگران عالقه و توجه دارند؛ رفا

ازند، پس احتمال بيشتري دارد اين هستند كه روابط اجتماعي خود را به خطر اند اي ندارند، نگرانقهعكس كساني كه چنين عال
 تعهدات يا ديني است كه مردم نسبت به جامعه دارند، هر چند سرمايه: عنصر دوم؛ كه دزدي كنند يا مواد مخدر استعمال نمايند

تر باشد، دليل بيشتري دارند كه همنوا باشند تا گذاري مردم در تحصيالت خود، سوابق شغلي، خانه و ساير دارايي هاي خود بيش
هاي مرسوم ديگر مشغول و سرگرم بر عكس كساني كه بيكارند يا در فعاليت .كه بتوانند از دستاوردهاي خود حفاظت نمايند
مداوم در در پيوند با جامعه، مشغوليت و گرفتاري يا مشاركت : عنصر سوم؛ نيستند، فرصت بيشتري براي جرم و انحراف دارند

وقت و انرژي محدود است، بنابراين شخصي كه عموماً مشغول است مثالً به كار، سرگرمي يا زندگي . هاي غير انحرافي استفعاليت
هاي موسوم ديگر فعاليتبه عكس كساني كه بيكارند يا در . ال انحرافي مشاركت جويدمخانوادگي، فرصت كمي دارد كه در اع

ها و اصول ايمان يعني وفاداري فرد به ارزش: عنصر چهارم؛ رصت بيشتري براي جرم و انحراف دارندمشغول و سرگرم نيستند، ف
اگر مردم باور داشته باشند كه برخي اعمال انحرافي اشتباه است، مشاركت جستن در آنها برايشان دور از  .اخالقي يك گروه است

ها ناديده گرفتن ارزشبر عكس كساني كه وفاداري ضعيفي به اعتقادات اجتماعي دارند؛ ممكن است تمايل بيشتري به . تصور است
هاي متقابل قوي داشته كند كه گروهي كه اعضايش بستگيجه گيري ميهيرشي چنين نتي. و انحراف از هنجارها داشته باشند

  ).۱۲۵:۱۳۸۰جرج و همكاران، (اعضايش خواهد بود قادر به اعمال كنترل اجتماعي باشند بهتر
، نظامهاي چهارگانه فرهنگ، اجتماع فرضي كه در مورد خردهبحث اصلي پارسونز نيز، در تبيين انحرافات اجتماعي بر مبناي پيش

كاركردهاي مناسب هر يك از اين خرده نظامها و ارتباط و كنش متقابل بين . شكل گرفته است ،شخصيت و اقتصاد مطرح كرده
سازماني در هر در مقابل، عدم تعادل و بي. آنها عامل كنترل كننده هر جامعه و همچنين عامل بقا و پايداري نظام اجتماعي است

هاي از ديد پارسونز، نهادها و سازمان. سازدرا تهديد كرده زمينه را براي رفتار انحرافي فراهم مييك از خرده نظامها حيات جامعه 
در صورتي كه نهادها و . پذيري الگوهاي رفتاري و دروني ساختن آنها در افراد هستنداجتماعي عوامل اجرايي و ابزارهاي جامعه

 سه و وسايل ارتباط جمعي كارايي الزم را نداشته باشند جامعه دچار بيپذيري نظير خانواده، مدرهاي كارگزار جامعهسازمان
به اعتقاد پارسونز، افراد با دروني كردن الگوها در فرآيند . سازماني اجتماعي گرديده و پيامد آن شيوع رفتار انحرافي در جامعه است

گيرند كه در يك طرف آن رضايت اجتماعي و مي ها در چهارچوب نظام فرهنگي، روي پيوستاري قرارپذيري و ايفاي نقشجامعه
هنجاري و رفتار انحرافي اقناع دروني و برخورداري از حمايت و پذيرش اجتماعي براي افراد است، در طرف ديگر آن نابساماني و بي

به عنوان منبعي از طغيان پارسونز روابط فرزند و والدين را  ).1942پارسونز، (است كه اجبار و اضطراب اجتماعي را به همراه دارد 
هاي طبقه متوسط هاي پذيرفته شده فرهنگ خانوادههرد كه جوانان به دليل بعضي از گوندادوره جواني ذكر كرده و اظهار مي

به اعتقاد پارسونز چنين مشكلي در ميان جوانان طبقه متوسط در جامعه صنعتي نسبت به جوانان . شوندمرتكب رفتار بزهكارانه مي
پارسونز علل رفتار انحرافي را در ساخت نظام اجتماعي جستجو كرده، بر نهادهاي . طبقات اجتماعي شيوع بيشتري دارد ساير

  ).۱۳۸۴احمدي، (كند اجتماعي تاكيد مي
براي دسترسي به  ۳»ابزارهاي نهادي شده مشروع«، تضاد ميان اهداف فرهنگي مانند پول، قدرت و مقام و )1970(به عقيده مرتن 

هايي هاي قانوني براي بدست آوردن موفقيتهاي اقتصادي و اجتماعي فرصتدر بعضي از ساخت. ن اهداف منبع اوليه آنومي استآ
توانند بعضي از مشاغل را به مثل شغل و تحصيل به طور همگاني و عادالنه در جامعه توزيع نشده است، اگرچه بيشتر مردم مي

صادي، بنابراين، جرم و بزهكاري از ساختار اقت. مشاغل باال فقط براي افراد خاصي فراهم است دست آورند، ولي توانايي دسترسي به
اند و وفاق جمعي درباره ارزشها در همه اعضاي جامعه در ارزشهاي مشترك سهيم. گيردت مياجتماعي و فرهنگي جامعه نشأ

 گيرند، براي درك ارزشدر موقعيتهاي مختلفي قرار مي جامعه وجود دارد، ولي چون اعضاي جامعه به لحاظ ساختارهاي اجتماعي
  )p.32،Bloch & Mervin.1967(هاي مساوي ندارند و چنين وضعي ممكن است موجب انحرافات اجتماعي شودهاي مشترك فرصت
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موقعيت اجتماعي كند كه به مقايسه آنچه را مطرح مي ۱»محروميت نسبي«در ارتباط با الگوي كنش متقابل، مرتن موضوع      
بر اساس ). ۱۹۷۵مرتن، (گردد برمي ،سازدها مشابه او هستند مرتبط ميفرد را به ارتباطات وي با ديگران كه در برخي از جنبه

منطق محروميت نسبي، فقرا يا كساني كه در طبقه پايين قرار دارند، نبايد با آنان كه در شرايط زندگي طبقات متوسط يا باالتر قرار 
. مقايسه كنند ،فقرا و ديگر طبقات اجتماعي بايد خود را با كساني كه با آنها سروكار دارند يا معاشر آنها هستند. د مقايسه شونددارن

مرتن احساس . گيري آنومي و به تبع آن شيوع انحرافات اجتماعي استشدت و گستردگي محروميت نسبي در جامعه زمينه شكل
ناميده است و با يك نگرش سيستمي، عدم ادغام نظامهاي ارزشي در يكديگر را آنومي  ۲سادهجدا شدن فرد از گروه را آنومي 

  ).۱۳۲:۱۳۸۴توسلي، (نامد مي ۳شديد
هاي بوم شناختي كه توسط محققان دانشگاه شيكاگو مانند پارك و برگس توسعه يافت،  تا حد زيادي با تئوري بزهكاريمفهوم 

ت اجتماعي بر متغيرهايي كه با پديده شهرنشيني ارتباط داشت، نظير زبان، قوميت، مهاجرت، آنان در تبيين انحرافا. همراه است
  ).۶۷:۱۳۸۰جرج و همكاران، (گاهي و تراكم جمعيت تمركز كردندهاي سكونتحوزه

 تنيدهاجتماعي، جمعيت شهري و زندگي شهرنشيني در هم -به اعتقاد پارك و برگس محيط فيزيكي شهر با الگوهاي فرهنگي 
 كند و انحرفات اجتماعي را سبب مي ها و غرايز ساكنان ممانعت ميپارك بر اين باور است كه نواحي شهري از انگيزه. است شده
يكي از پيش فرضهاي ). 1978، ۴ساچار(اجتماعي زندگي شهري دارد -سازمان فيزيكي شهر تاثيري عميق بر الگوهاي فرهنگي. شود

سازماني شهرهاي تجاري و صنعتي كه به لحاظ اجتماعي دچار بيهاي درون كه آن دسته از حوزه اساسي پارك و برگس اين است
الگوي «بر اساس نظريه برگس ). 1927پارك و برگس، (دهند اند ارزشها و سنتهاي بزهكارانه و جنايي را توسعه مياجتماعي شده
به شكل دواير متحدالمراكز از مركز به پيرامون به ترتيب به شرح جامعه صنعتي، كالن شهر از پنج منطقه سكونتگاهي ۵»نوع آرماني

منطقه تجاري مركزي، منطقه انتقالي، منطقه سكونتگاهي كارگران، منطقه سكونتگاهي طبقه متوسط و : زير تشكيل شده است
  مايجر ميزان منطقه با كمترين

Byron & Sampson,1989,p.175).(   ،به اعتقاد برگس، در منطقه انتقالي به دليل سطح باالي تحرك جمعيت، نرخ باالي مهاجرت
عدم ثبات جمعيتي و بوم شناختي در منطقه . شودها و تراكم جمعيت، باالترين نرخ جرم و بزهكاري مشاهده ميويراني خانه

ارزشهاي سنتي فرهنگي . شودده و كنترل رفتار ساكنان ميانتقالي موجب تخريب توانايي كاركردي نهادهاي اجتماعي از قبيل خانوا
شوند، در نتيجه، فاقد هويتهاي اي كشيده ميقومي توان متقاعد سازي نوجوانان و جوانان را نداشته و آنان به يك وضعيت حاشيه

هاي ر چنين شرايطي، گروهد. شوند كه آنان را به سمت رفتاري كه در جامعه مورد پذيرش است سوق دهدهايي ميگروهي و مرجع
در . دهنداي ارائه ميهايي براي خروج از اين وجود حاشيهحلهاي همسال بزهكار جاي خالي را پر كرده و راهو گروه۶همسال
هايي كه هيچ گروهي به عنوان يك گروه مرجع در صحنه حاضر نيست، تداوم انزوا و تنهايي موجب ارتكاب رفتارهاي وضعيت
هاي بااليي از جرم و منطقه انتقالي كه ميزان). 1978ساچار، (شود نظير استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسي مي ايرانهابزهك

هاي قومي هنگامي كه به به اعتقاد پارك و برگس اقليت. ها و فقراستكنند بيشتر سكونتگاه مهاجران، قوميتبزهكاري را تجربه مي
هاي ساكنان بنديفرهنگ وارد گروهاز فرهنگ همگن خود جدا شده و به عنوان يك خرده ،شوندعنوان مهاجر وارد كالن شهرها مي

ساكنان ۷»اقتصادي پايين- پايگاه اجتماعي«فرهنگي همراه با هاي اقليت به گروههاي خردهاين فرآيند تبديل گروه. شوندشهري مي
موجب پيدايش خرده فرهنگ بزهكارانه گرديده و  ۸»هاي شهر نشينيزاغه «سكونت در . كنداين منطقه را مستعد رفتار انحرافي مي

ويليام گود با ياري گرفتن از آنومي و تعميم آن به نهاد خانواده  ).p.88،Berger,2006(وع جرم و بزهكاري منتهي خواهد شدو به شي
. هاست بنا به نظريه ويليام گود، خانواده يك ساختار كوچك جامعه پذير كردن انسان. درصدد است كه آنومي اجتماع را تعيين كند
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آن نيز در دهد، نتايج  ودكي پرورش ميگذارد و شخصيت هر فرد را در دوران ك خانواده اولين نهادي است كه انسان درآن قدم مي
  (Faris,1948,p.63) شود بزرگسالي نمايان مي
رفتار انحرافي مانند ساير رفتارهاي اجتماعي از طريق «:  كي معتقد است كه هاي شاو و مك ثير از نظريهأبا ت ۱ادوين ساترلند

ساترلند رفتار بزهكارانه را ناشي از فرآيند ). ۱۰۰: ۱۳۸۳محسني تبريزي، (» شود همنشيني و پيوستگي با ديگران آموخته مي
هاي كوچكي كه در مدرسه، كوچه و محله شكل  داند؛ اين رفتارها مخصوصا در روابط داخلي گروه يادگيري در اثر تماس با افراد مي

اني كه مرتكب قانون نسبت به كس شوند، مطمئنًا وي معتقد است، مردمي كه مرتكب قانون شكني مي. شود گيرند، آموخته مي مي
او بر اين عقيده است كه چنين وضعيتي هم براي مردان و هم براي زنان . شوند ارتباط بيشتري با قانون شكنان دارند شكني نمي
شوند؛ اين تاثير پذيري ناشي از چند عامل  مردم به نسبت همنشيني و ارتباطي كه با قانون شكنان دارند، كجرو مي. وجود دارد
سومين عامل، نسبت تماس با . دومين عامل، سن شخص است. شود ن عامل، تماس زيادي است كه با ديگران برقرار مياولي: است

  ). ۱۰۱: همان(كجروان جامعه در مقايسه با نسبت تماس همنوايان است 
راه حل اين مشكل  ، صنعتي شدن، باعث هجوم روستاييان به شهرها و مكان هاي ارزان قيمت شده است و۲به عقيده دانيل لرنر

وي معتقد است، بسياري از جرايم و بزهكاري ها در . نيز، تحمل اين مكان ها و رها كردن آنها در دست نامرئي بازار مي باشد
ملكميان و شريفيان، (مناطق حاشيه نشين نيز، بر اثر مهاجرت بي رويه و بدون برنامه روستاييان به اين مناطق مي باشد

۵۴:۱۳۸۸.( 
  جربي ت پيشينه

 برمي ۱۳۰۰هاي دهد گرچه سابقه حاشيه نشيني در شهرهاي ايران به سالمطالعات انجام شده در شهرهاي مختلف نشان مي
حاشيه نشيني در ابتدا از تهران شروع شده كه پيدايش اوليه . بوده است ۵۰-۴۰گردد؛ ولي شدت و رواج آن در دهه هاي 

  )۸۵:۱۳۸۲، صادقي(به اين طرف است ۱۳۳۵و رشد و گسترش آن از سال  ۱۳۱۱اجتماعات آلونك نشين در آن به سال 
طي مطالعه اي تحت عنوان وضعيت بزهكاري جوانان به اين نتيجه رسيد كه بين عواملي نظير درآمد و وضعيت  ۳مايكل بريك

اقتصادي خانواده، مهاجرت بدون برنامه، ميزان ارتباط با دوستان بزهكار، وابستگي به خانواده و بزهكاري در مناطق حاشيه نشين 
  ).۲۶:۱۳۸۷حاتمي،(روابط معني داري وجود دارد

نشيني و پيامدهاي اجتماعي گيري مساله حاشيهبررسي عوامل مؤثر بر شكلحقيق ديگري توسط رباني و همكاران تحت عنوان ت
نتايج حاكي از آن بود كه بين مهاجرت، فرهنگ شهرنشيني، . نفر انجام شده است ۳۸۴آن در شهر اهواز با نمونه اي به حجم 
  ).۸۹:۱۳۸۵رباني و همكاران،(اطق حاشيه نشين رابطه وجود داردوضعيت اقتصادي خانواده با بزهكاري در من

با استفاده  مطالعه موردي منطقه كارگران: بررسي تحليلي حاشيه نشيني در شهر بيرجندفر تحت عنوان تحقيقي نيز توسط صابري
شهري، -دهد كه مهاجرت هاي روستاخانوار انجام شده است و نتايج اين پزوهش نشان مي ۵۰۰اي مربوط به هاي نمونهاز داده

ضعف توان مالي ساكنان مناطق حاشيه نشين به همراه ناتواني مسئولين در ساماندهي اين وضعيت، باعث پيدايش حاشيه نشيني و 
  )۲۹:۱۳۸۸صابري فر،( بروز ناهنجاري هاي متعدد شده است

توسط حكمت نيا و افشاني با ) لعه موردي شهر يزدمطا( تحقيق ديگري تحت عنوان حاشيه نشينان و ارتكاب جرايم اجتماعي 
نفر به اجرا رسيده است و نتايج تحقيق نشان داد كه بين متغيرهاي درآمد خانواده، بيكاري، نوع مسكن، ارتباط با  ۲۸۲نمونه 

  ).۱۵۷:۱۳۸۸حكمت نيا و افشاني، (دوستان، اعتياد والدين رابطه معني داري وجود دارد
  روش تحقيق
ها پيمايشي، از بر اساس نحوه گردآوري داده. مورد استفاده در اين تحقيق، بر اساس هدف تحقيق، كاربردي است روش تحقيق

  .گرفتن معيار زمان مقطعي استنگر بوده و با در نظر لحاظ ميزان ژرفايي پهنا
  فرضيه هاي تحقيق

  :توان  فرضيه هاي تحقيق را بصورت زير بيان نمودبا توجه به مواردي كه در بخش چارچوب نظري و پيشينه تجربي مطرح شد مي 

                                                           
1 Edwin H. Sutherland 
2 Daniel Lerner 
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  .بين وضعيت اقتصادي خانواده و بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود دارد
  .بين ميزان پايبندي به خانواده و بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود دارد 

  .نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود داردبين ميزان ارتباط با دوستان و بزهكاري 
  .بين مهاجرت از مناطق روستايي و بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود دارد
  .بين اعتياد والدين به مواد مخدر و بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود دارد

  .نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود داردبين ميزان نظارت نهادهاي رسمي و بزهكاري 
  .بين ميزان پذيرش فرهنگ شهرنشيني و بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين رابطه وجود دارد

 
  گيريفرآيند نمونه

نوان نمونه به عنفر از بين آنان ۲۳۵باشد، كه ساله مي ۲۰- ۲۵واقع در سن  پسرجوانان نوشامل كليه  ،جامعه آماري پژوهش حاضر
 .مورد مطالعه قرار گرفتانتخاب و ، )كوي كارگرانحاشيه نشين  طقهاز من(قشربندي شده ايخوشه گيريبه شيوه نمونهنهايي 

  گيري ابزار اندازه
براي برآورد اعتبار . استفاده شده است) طيف ليكرت(ايبراي سنجش متغيرهاي تحقيق، از پرسشنامه محقق ساخته بصورت رتبه 

نتايج حاصل حاكي از . استفاده شده است ۳آن، از تكنيك آلفاي كرونباخ ۲و براي برآورد پايايي ۱گيري از اعتبار صوريوسيله اندازه
  )۱جدول شماره (باشدمي يقابل قبول متغيرها در حدآن است كه ضريب پايايي بدست آمده براي تمامي 

 ضريب پايايي متغيرهاي تحقيق): ۱(جدول شماره

روايي ضريب  متغير 

۸۱۱/  وضعيت اقتصادي خانواده 
۷۵۲/  پايبندي به خانواده  

۷۰۴/  ارتباط با دوستان 

۶۵۵/  مهاجرت 

۸۷۱/  نظارت نهادهاي رسمي 
۶۷۸/  پذيرش فرهنگ شهرنشيني 

۷۶۴/  اعتياد والدين 

۷۷۱/  بزهكاري نوجوانان 

 
  شيوه تحليل اطالعات

استفاده شده براي تجزيه و تحليل اطالعات  ، دو متغيره و چند متغيره)توصيفي(آماري تك متغيره هاي روش ،در اين پژوهش
نوع آزمون مورد استفاده با همچنين . اندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته SPSSهاي حاصله نيز با استفاده از نرم افزار داده. است

 . باشدون و رگرسيون چند متغيره ميهاي پيرستوجه به ماهيت و سطح بخش متغيرهاي آزمون
  آمارهاي توصيفي تك متغيره

  .مي باشد ۳/۶و انحراف معيار آن  ۲/۲۲نمونه مورد مطالعه، برابر  ۲۳۵ميانگين متغير وضعيت اقتصادي خانواده در بين 
  .بوده است ۵/۵و  ۷/۲۸ميانگين و انحراف معيار برآورد شده براي متغير پايبندي به خانواده برابر 

  .برآورد شده است ۱۸و دامنه تغييرات  ۱/۶و انحراف معيار  ۷/۱۷ميانگين به دست آمده براي متغير ارتباط با دوستان برابر با 

                                                           
1 Face validity 
2 Reliability 
3 Cronbach's alpha technique 
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، انحراف  ۸۴/۱۹، برابرهاي افراد به متغير مهاجرت از مناطق روستايينفر نمونه مورد مطالعه، ميانگين پاسخ ۲۳۵از ميان 
  .باشدمي ۱۷و دامنه تغييرات ۵۴/۵معيار
 ۳۴و دامنه تغييرات ۱/۸و انحراف معيار آن  ۱/۲۲ رسمينهادهاي  نظارتمورد مطالعه، ميانگين سازه  نوجواناننفر  ۲۳۵در بين 

  .برآورد گرديد
  .باشدمي ۲/۶و انحراف معيار آن ۹/۱۹نيز، در بين نمونه مورد مطالعه، متغير اعتياد والدين به مواد مخدرميانگين 

برآورد ۲/۷و  ۷/۲۸پژوهش حاضر، به ترتيب برابر  پذيرش فرهنگ شهر نشيني درمتغير بدست آمده براي ميانگين و انحراف معيار 
  .گرديد
  به عبارتي ميزان  .باشدمي ۱/۵آن نيز و انحراف معيار  ۴/۲۸نيز برابر  بزهكاري نوجواناننگين به دست آمده براي سازه ميا

  .برآورد شده است ين مورد بررسي با توجه به مقدار متوسط به دست آمده، در حد متوسطبزهكاري در بين نوجوانا
 

  تجزيه و تحليل استنباطي دو متغيره 
 rجهت سنجش همبستگي بين متغيرهاي مستقل در سطح سنجش فاصله با متغير وابسته بزهكاري نوجوانان از آزمون همبستگي 

  :دهنده آن است كهنتايج  نشان . پيرسون استفاده شده است
شدت . تاييد شد ۰۱/۰و سطح معني داري % ۹۹با اطمينان  بزهكاري نوجوانانو  وضعيت اقتصاديهمبستگي بين متغير 

، وضعيت اقتصادي خانواده ها در حد مطلوبي باشدباشد، بدين معني كه هر چقدر همبستگي متوسط و نوع رابطه نيز معكوس مي
  .مي گيردقرار  در حد پايينبزهكاري نوجوانان 

به تاييد رسيد، نوع رابطه معكوس و شدت آن % ۹۹همبستگي بين دو متغير پايبندي به خانواده و بزهكاري نوجوانان با اطمينان 
  .در حد متوسطي مي باشد

مورد تاييد واقع ۰۵/۰داري و سطح معني% ۹۵اطمينان  با متغير ارتباط با دوستان بزهكار و بزهكاري نوجوانان، دو رابطه خطي بين
   .مثبت و شدت رابطه در حد متوسط مي باشدشد، نوع رابطه نيز

  .به تاييد رسيد/ ۰۵و سطح معني داري % ۹۵بزهكاري نوجوانان با اطمينان و  مهاجرت از مناطق روستاييهمبستگي بين دو متغير 
مثبت برآورد به تاييد رسيد و نوع رابطه نيز % ۹۵ن با اطمينابزهكاري نوجوانان و  اعتياد والدين به مواد مخدررابطه خطي بين  

  .گرديد به عبارتي هرچه ميزان اعتياد والدين بيشتر باشد، بزهكاري در بين نوجوانان نيز باالتر خواهد بود
و به تاييد رسيد  ۰۱/۰داري و سطح معني% ۹۹با اطمينان  بزهكاري نوجوانانو  نظارت نهادهاي رسميهمبستگي بين دو متغير 

در  بزهكاري نوجوانانبيشتر باشد،  نهادهاي رسميبدين معني كه هر چه نظارت . باشدنوع رابطه معكوس و شدت آن متوسط مي
  .حد پايين قرار مي گيرد
 ).۲جدول شماره (بزهكاري نوجوانان به تاييد نرسيد و  پذيرش فرهنگ شهرنشينيهمبستگي بين ميزان 

 
  ن متغيرهاي مستقل و بزهكاري نوجوانانآزمون همبستگي بي): ۲(جدول شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغير هاي مستقل

 متغير بزهكاري نوجوانان

 ضريب همبستگي سطح معني داري

**۰۰۰/۰ وضعيت اقتصادي خانواده  ۶۲۰/-  

**۰۰۰/۰ پايبندي به خانواده  ۵۵۲/-  

*۰۰۷/۰ ارتباط با دوستان بزهكار  ۱۶۱/  

*۰۰۶/۰ مهاجرت از مناطق روستايي  ۱۵۱/  

والدين به مواد مخدر اعتياد  ۰۰۶/۰*  ۱۲۷/  

**/۰۰۰ نظارت نهادهاي رسمي  ۶۵۵/-  

***۳۴۲/۰ پذيرش فرهنگ شهرنشيني  ۰۴۷/  
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  عدم معني داري/       ***: ۰۵معني داري  در سطح /     *: ۰۱معني داري در سطح **:  

 
  تحليل رگرسيون چند متغيره بزهكاري نوجوانان

اي بر متغير وابسته بزهكاري نوجوانان از تحليل رگرسيون چند ميزان تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل فاصلهجهت سنجش 
  :نتايج بدست از اين آزمون، حاكي از آن است. متغيره استفاده شده است

 به دست آمده خطي ميداري رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته بر اساس جدول آناليز واريانس يكطرفه، با توجه به سطح معني
استقالل . باشد و حاكي از آن است كه مجموعه متغيرهاي مستقل توانسته اند تغييرات متغير بزهكاري نوجوانان را تبيين نمايند

هاي الزم جهت انجام تحليل دگرسيوني نيز مورد شرطخطاها نيز با توجه به دوربين واتسون به دست آمده به عنوان يكي از پيش
  .باشدتاييد مي

دهد بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته همبستگي باشد كه نشان ميمي/ ۷۱۲بين متغيرها ) R(ضريب همبستگي
از % ۴۵باشد، كه نشان از آن است كه مي/ ۴۵۵نيز برابر ) R2(مقدار ضريب تعيين تعديل شده . متوسط رو  به بااليي وجود دارد
مانده در مدل رگرسيوني كه شامل متغيرهاي متغير باقي ۶انان در بين نمونه مورد بررسي بوسيله كل تغييرات متغير بزهكاري نوجو

وضعيت اقتصادي خانواده، پايبندي به خانواده، ميزان ارتباط با دوستان بزهكار، نظارت نهادهاي رسمي، اعتياد والدين به مواد مخدر 
  . و مهاجرت  تبيين شده است

بيشترين تاثير را بر متغير وابسته  نظارت نهادهاي رسميو  ، پايبندي به خانودهاقتصادي خانواده وضعيتمتغيرهاي  همچنين
 ).۳جدول شماره( بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين داشته اند

  بزهكاري نوجوانانآمارهاي تحليل رگرسيوني چند متغيره ): ۳(جدول شماره 
 
۷۱۲/۰  

 
ضريب همبستگي 
 چندگانه

واريانسآناليز  سطح  
معني 
 داري

 tكميت 
 

 متغير بتا

سطح 
معني 
 داري

 Fكميت

۴۱۱/۰   ضريب تبيين 
 
۰۰۰/۰  

 
 
۲۱/۵۲  

۰۰۰/۰  ۵۸/۸-  ۴۲۱/۰  وضعيت اقتصادي خانواده 

۴۵۵/۰ ضريب تبيين اصالح  
 شده

۰۰۰/۰  ۶۱/۶-  ۳۶۰/۰  پايبندي به خانواده 

۰۰۰/۰  ۷۰/۴-  ۳۲۹/۰  نظارت نهادهاي رسمي 
۱۹/۱۰ ۰۰۱/۰ اشتباه معيار برآورد   ۸۸/۳  ۲۳۰/۰  ارتباط با دوستان بزهكار 

۰۷/۲ دوربين واتسون كميت   ۰۰۱/۰  ۵۶/۳  ۲۱۶/۰ مواد مخدراعتياد والدين به    

۰۰۲/۰  ۱۴/۳  ۱۸۹/۰  مهاجرت از مناطق روستايي 

  

 حث و نتيجه گيريب
رود، و رشد روزافزون آن حاكي از ضعف ساختارهاي مي همانطور كه گفتيم حاشيه نشيني يك آسيب اجتماعي جدي به شمار

تحت تاثير خود قرار داده  شهرهاي بزرگرا نيز همانند ساير  شهر بيرجنداين پديده . اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه است
اقتصادي، اجتماعي و  است، عالوه بر اصالح ساختارهاي كه در حال تبديل شدن به يك معضل ايبراي مقابله با چنين پديده .است
   .عمل آورد و سپس به اصالح مناطق حاشيه نشين مبادرت كرد هرنگ از گسترش آن ممانعت بد ي، بايد بدونفرهنگ
نتايج . شدانجام  بيرجندشهر  منطقه كارگرانحاضر نيز در راستاي بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بزهكاري نوجوانان در مطالعه 

همچنين نكته . باشدميانگين بدست آمده براي متغير بزهكاري در مناطق حاشيه نشين در حد متوسطي ميحاكي از آن است كه 
قابل توجه اينكه همبستگي بين متغيرهاي پايبندي به خانواده، نظارت نهادهاي رسمي، ميزان ارتباط با دوستان مورد تاييد واقع 

ها و نهادها رشي باشد كه معتقد است هر چه ميزان وابستگي به گروهتواند در انطباق با نظريه هيشد، كه نتيجه حاصله مي
اين نتيجه مذكور، همسو با نتايج تحقيقات مايكل . يابداجتماعي بيشتر باشد، احتمال ارتكاب به جرم و بزهكاري نيز كاهش مي
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اي مهاجرت از مناطق روستايي، همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين متغيره. باشدمي) ۱۳۸۸(بريك، حكمت نيا و افشاني
اعتياد والدين و وضعيت اقتصادي خانواده با متغير بزهكاري نوجوانان رابطه معني داري وجود دارد؛ نتيجه حاصله نيز همگام با 

باشد؛ از اين رو نتايج تحقيقات مذكور قابل و مايكل بريك مي) ۱۳۸۸(، حكمت نيا و افشاني)۱۳۸۵(تحقيقات رباني و همكاران
متغير باقي مانده در  ۶نتايج حاصل از  تجزيه و تحليل رگرسيوني نشان داد كه از . باشدكاربرد در جامعه آماري مورد مطاله مي

مدل رگرسيوني بيشترين تاثير را متغيرهاي وضعيت اقتصادي خانواده، پايبندي به خانواده و نظارت نهادهاي رسمي بر بزهكاري 
را تبيين ) بزهكاري نوجوانان(از تغييرات متغير وابسته% ۴۵كلي متغيرهاي بكارگرفته شده در اين مدل، نوجوانان داشته اند و بطور 

  .اندنموده
اميد . ارائه نموددر سطح اين شهر و در سطح كالن  توان پيشنهادات زير را در راستاي نتايج حاصله از پژوهش حاضر مياز اين رو 

بيرجند و بويژه كوي كارگران در جهت پيشگيري و كاهش بزهكاري در مناطق حاشيه نشين شهر است كه گامي هر چند كوچك 
  .كالن شهرهاي ديگر باشد شهرها و و الگويي براياين شهر برداشته 

منطقه مورد نظر به دليل كمبود نظارت رسمي، به يكي از مناطق مسأله ساز شهر بيرجند تبديل شده استه به همين خاطر  -
  .تأثير نخواهد بوديروهاي انتظامي بدون شك در كاستن از ميزان ناهنجاري در اين منطقه بيحضور ن

در اين محدوده وضعيت بهداشتي، تفريحي، رفاهي در وضعيت مناسبي قرار نداشته و اين مسأله در گرايش مردم به ارتكاب  -
مي بزرگ در جهت افزايش سالمت ان در اين زمينه كااز اينرو توجه مسئوالن و تصميم گير. جرايم تأثير بسيار گذاشته است

  .و رواني اين منطقه خواهد بود جسمي
ه اين مسأله خود كمشكل ديگري كه ساكنان اين منطقه با آن روبرو هستند، بالتكليفي و سردرگمي آنها از نظر قانوني است؛   -

از اينرو مسئوالن اين شهر . مشاركت اجتماعي بردارند باعث شده است كه همواره احساس نااميدي و عدم امنيت كرده و دست از
  .در جهت حل مشكالت اين منطقه گام بردارندبايستي از لحاظ قانوني مي

كمك به رشد اقتصاد بخش روستايي و تقويت نهادهاي مرتبط با بخش كشاورزي كه با افزايش انگيزه در ساكنين مناطق  -  
اين مسأله در استان خراسان جنوبي و مناطق روستايي اين استان به . ري جلوگيري كندروستايي، از مهاجرت آنها به مناطق شه

  .باشده بيشتري ميجخاطر شرايط كويري نيازمند تو
  مد ملي به منظور ارتقاي ميزان درآمد دهك هاي پايين جامعهآتعديل ثروت و باز توزيع عادالنه در -
  بيكاري در چهارچوب نظام اقتصادي كشورهاي برابر اشتغال و كاهش ايجاد فرصت -
محروم و رويه و لجام گسيخته شهرها، از طريق سرمايه گذاري در مناطق هاي تمركززدايي و جلوگيري از رشد بياعمال سياست -

  ايجاد تعادل 
هاي فقير و دادن به محلههاي شهر، با برتري در سطح محله....) آموزشي، بهداشتي، درماني، رفاهي و (توزيع عادالنه خدمات -

  نشينحاشيه
هاي سازمان بهزيستي و كميته امداد امام پذير به ويژه حمايت و پشتيباني از برنامههاي مددرسان به اقشار آسيبتقويت سازمان -

  )ره(خميني
ط و كم درآمد واگذاري واحدهاي مسكوني از سوي دولت به صورت اجاره به شرط تمليك به منظور رفع مشكل اقشار متوس -

  شهري
ده از نظرات كارشناسان و در شوراي شهري و روستايي، با استفاتشكيل يك كميسون تخصصي در زمينه مسائل حاشيه نشينان  -

  هاي ناشي از اين پديدهامر براي ارائه راهكارهاي مناسب در جهت پيشگيري و كاهش آسيبمتخصصين 
مركز در پذيرش و اصالح برخورد و ايجاد آمادگي ذهني الزم براي مشاركت فعال مردم باال بردن سطح آگاهي مردم بويژه جامعه  -

  در حل مشكالت اين قشر از افراد جامعه
   استفاده از تجارب و تحقيقات جامعه شناسان و روانشناسان داخل و خارج كشور -
آميز و ايجاد تمهيدات الزم در تلطيف سازي و ضتوجه دادن به پيامدهاي منفي و نوع نگاه مسئوالن در برخورد دوگانه و تبعي -

  روحيه همكاري دلسوزانه و منطقي جهت حل مشكالت جوامع حاشيه شهري به خصوص نوجوانان و جوانان
  هاي دولتي با اجراي سياست عدم تمركز در شهرهاي بزرگو كارخانجات و سازمانجلوگيري از تمركز صنايع  -
   طق ايفا كنداها را در اين منخاصي كه بتواند نقش شهرداريايجاد تشكيالت و نهادهاي  -
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هاي هاي بالقوه حاشيه نشينان، از طريق ارتقاي سطح آموزش و ايجاد مهارتاستفاده از سياست توانمندسازي با تكيه بر توان -
ال و افزايش درآمد و بهبود سطح زندگي زمينه هاي اشتغبراي ايجاد  هايي از اين قبيل،الزم و امكان دسترسي به ابزار كار و فعاليت

  .كندهاي بالعوض كه شخصيت حاشيه نشينان و كرامت انساني آنها را خدشه دار مي، به جاي كمكحاشيه نشينان و فقراي شهري
گاز،  اي، اين راهبرد از طريق ارائه خدمات اساسي مانند آب، برق،مناطق حاشيه) بهسازي(اصالح و بهبود داستفاده از راهبر -

باشد، كه بدون شك نقش بسيار مؤثري در كاهش ها و غيره ميسيستم فاضالب، مدرسه و همچنين اصالح معابر، پركردن گودال
متأسفانه در منطقه مورد مطالعه به دليل عدم رعايت ساختارهاي شهرسازي مناسب و . هاي اجتماعي در اين مناطق داردآسيب

  .الً غير مهندسي، امكان ارائه خدمات با مشكل روبرو استوجود كوچه هاي باريك و تركيب كام
اي را از اين پديده پاكسازي كند پرهيز از به كاربردن راهبردهاي تخريبي و كوچاندن اجباري، چرا كه اين راهبرد شايد منطقه -

اهبرد عالوه بر ايجاد ، اين رولي بدون شك منجر به آواره شدن مردمان اين منطقه و ساكن شدن آنها در جاي ديگري است
 .آوردبرخوردهاي خشن و ايجاد نارضايتي در مردم، نتايج مطلوبي به بار نمي
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