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چکیده
خشونت ،رفتاری آسیبزننده به دیگری است و تحقیقات مختلفی نقش متغیرهاای اجتمااعی را در وعاون آن
نشان دادهاند .خشونت در تمامی شکلهای آن یکی از مسائل اجتماعی ایران امروز است .بهطوریکه آمارهای
مربوط به جرائم خشن در دههی گذشته و نیز نتایج تحقیقات نشان مایدهناد کاه جارائم خشاونتآمیاز در
سالهای اخیر به اشکال و صور متعدد افزایش یافته است .لذا این پژوهش باا هادت تییاین جامعاهشاناختی
جرائم خشونت آمیز براساس مؤلفههای نظریه آنومی نهادی طراحی شده است تا در پرتو آن ،تییینی از جرائم
خشن را ارائه دهد .در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل ثانویه ،دادههای استانی دو دهه اخیر مربوط باه
نهادهای اجتماعی و جرائم خشونتآمیز مورد تحلیل عرار گرفتهاند .یافتههاای تحقیان نشاان مایدهناد کاه
حمایت تجربی از رویکرد نظریه آنومی نهادی در ایران در حد متوسطی است و در بین سازههای تعریف شاده
برای تییین جرائم خشونتآمیز ،اختالل و ععف نهاد خانواده و اختالل در نهاد اعتصاد بیشترین تأثیر را دارند؛
اما احتماالً متغیرهای آشکار انتخاب شده برای سنجش میزان عاعف در دو نهااد دیگار ،تاوان تییاین کاافی
نداشتهاند .نتیجهی تحقین ،گزاره های نظریه آنومی نهادی مینی بر باال رفتن میزان جارائم خشاونتآمیاز در
نتیجهی ععیف شدن نهادهای غیراعتصادی را تأیید میکند .بدین معنا که رابطاه نهادهاای غیراعتصاادی باا
جرم مثیت بوده است .در نتیجه میتوان گفت که نتایج نشاندهندهی اخاتالل و عاعف نهااد خاانواده و نیاز
اختالل در نهاد اعتصاد بر تعادل نهادی عدرت است و میتوان ادعا نمود که جامعه ایران با ناوعی نااموزونی و
عدم تعادل نهادی عدرت و بهتیع آن رشد جرائم خشن مواجه است.
کلید واژهها :جرائم خشونتآمیز ،آنومی نهادی ،تعادل نهادی عدرت ،سرعت ،عتل.
 -1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه ایالم
 -2دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران
 -3دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور تهران غرب
 -4دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه پیامنور تهران
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه و بیان مسئله
پدیده خشونت یکی از مسائل اجتماعی است که بسیاری از جواماع باا آن مواجاه هساتند و
الیته میزان فراگیری آن در جوامع مختلف متفاوت است .چنانکه در ساال  ،2014در سراسار
جهان  400000نفر از طرین عتل جانشان را از دست داده اند که نرخ عتل به ازای هر یکصاد
هزار نفر  6/0نفر بوده است» (برنامه توسعه سازمان ملل .)11 :2014 ،همچنین ،آمار نزان هاا
در ایران از رشد زیادی برخوردار بوده است و این موعون می تواند بحرانی و عابل تأمل ارزیابی
شود (صدین سروستانی.)113 :1333 ،
در تحقیقاتی که در مورد خشونت در ایران صورت گرفته است ،عمدتاً متغیرهای احسااس
آنومی ،احساس محرومیت نسیی ،تعلن به جامعه عییلهای ،خاستگاه خانوادگی (حساینزاده و
همکاران)131 :1330 ،؛ انسجام اجتماعی ،تقسیم باه گاروه خاودی و غیرخاودی ،مسائلهی
ناموسی ،جامعهپذیری (شاطریان و همکاران)60 :1334 ،؛ پرخاشگری و عومگرایای (رباانی و
همکااران)104 :1333 ،؛ عوامال اجتمااعی ،اعتصاادی ،فرهنگای و جغرافیاایی (مساعودی و
همکاااران)00 :1333 ،؛ موردبررساای عاارار گرفتااهانااد .همچناین ،یوساافوند ( )1333نیاز در
پژوهشی رابطهی جرائم خشونتآمیز (عتل ،عربوجرح ،سرعت و  )...در بین استانهای ایران
را با توجه به نابرابری موجود در بین آنها بررسی کرده اسات .نتاایج تحقیان ایشاان نشاان
میدهد که نرخ عتل و جرح با متغیرهای ناابرابری اجتمااعی و اعتصاادی رابطاه معنایداری
داشتهاند.
یکاای از مؤلفااههااای مهاام اعتصااادی کااه در بساایاری از تحقیقااات در ایااران (موسااایی و
گرشاسیی1333 ،؛ صمدی1332 ،؛ یحیوی دیزج و همکاران )1330 ،بهعنوان عاملی مهم در
تییین جرائم خشن معرفی شده است ،میزان بیکاری است .نابرابری اعتصادی (عریب جینی)
و تورم عوامل اعتصادی دیگری هستند که نشانگر وجود فاصله اجتمااعی باین افاراد جامعاه
است و نقش آن در بروز جرم در تحقیقات متعددی (صاادعی و همکااران1334 ،؛ مهرگاان و
گرشاسیی فخر 1330 ،و چملین و کوکران )1330 ،نشان داده شده است و بهویژه زمانی کاه
با عوامل دیگری نظیر بیکاری گسترده درهمآمیخته مای شاود و حیاات اعتصاادی جامعاه را
دچار بحران میسازد .در وعون جرائم و بهخصوص سرعت و عتل (تاشیما )2000 ،نقش مهمی
ایفا میکند .افزون بر نقش مستقیم عوامل اعتصادی در وعون جرم ،از نظر اثار غیرمساتقیمی
که بر سایر متغیرهای غیراعتصاادی همچاون متغیرهاای اجتمااعی نهاادی مانناد آماوزش،
خانواده و سیاست دارند (مسنر و روزنفلاد ،1330 ،کایم و پرایادمور ،)2003 ،مایتوانناد بار
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میزان جرائم تأثیرگذار باشند .مسنر و روزنفلد ( )1330پیامدهای ناخواسته اخاتالل کاارکرد
نهادهای غیراعتصادی از طرین تأثیرات آنومیک اعتصاد بار آنهاا را نارخهاای جارائم خشان
میدانند (مسانر و روزنفلاد .)00 :2000 ،پیکاوئرو و پیکاوئرو ( )1333دریافتناد کاه روابا
متکثری شامل شاخص های آموزشی و اعتصادی ،پیش بین های مهم میازان هاای جارم ماالی
هستند و اثرات متعامل بین اعتصاد و سیاست و همچنین بین اعتصاد و آموزشوپرورش را بار
جرائم خشن مورد تأیید عرار داده اند .سولیوان ( )2000مدعی اسات کاه در کشاورهایی کاه
اعتصاد ،تعادل نهادی عدرت را زیر سلطه می گیرد ،نابرابری اعتصادی عاوی تارین تاأثیر را بار
عتل خواهد داشت .کیم و پرایادمور ( ،)2000در پاژوهش فقار ،تغییار اعتصاادی اجتمااعی،
آنومی نهادی و عتل؛ با هدت بررسی نظریهی آنومی نهادی در روسایه در حاال گاذار ،اثارات
مستقیم مثیت فقر و تغییر اعتصادی اجتماعی و اثرات مستقیم تضاعیف اساتحکام خاانواده و
سیاست بر میزانهای منطقهای عتل را نشان میدهند.
بروز و گسترش جرائمی نظیر سرعت ،عتل و عربوجرح از سویی نشان از ععف هنجااری
و مکانیسمهای کنترل اجتماعی و شرای آنومیک در جامعه دارد و از سوی دیگار منجار باه
کاهش حس امنیت در بین مردم ،تضعیف حس اعتمااد و گساترش ناهنجااریهاای متعادد
رفتاری میگردد .چنانکه روند تغییرات در نهاد خانواده و نسیت طالق به ازدواج طی دو دهاه
گذشته نشانگر آن است که تقرییاً از هر  0ازدواج یکی از آنها به طالق ختم میگردد .لاذا از
نظر کارشناسان ،چهار موعون عمده در ارتیاط با خانواده؛ افزایش آماار طاالق ،کااهش آماار
ازدواج ،افزایش سیک زنادگی مجاردی و افازایش ناهنجااریهاای جنسای باودهاناد (مرکاز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری )02 :1333 ،که نشان دهنده تضعیف شتابان و زوال
پیشروندهی نهاد خانواده در کشور است .ععیف شدن نهادهای اجتماعی عماده جامعاه نیاز
میتواند حاکی از آنومیک شدن آنها بوده و در بروز جرم نقش ایفا کنند.
همچنین ،برخی از تحقیقات نشاان مایدهناد کاه جامعاهی ایاران باا اناواعی از آناومی
اجتماعی (رفیعپور )1303 ،و آنومی سیاسی (رجبزاده و کوثری )20 :1332 ،مواجاه اسات.
اکثر تحقیقات داخلی به تأثیر آنومی در وععیتهای فردی توجه کردهاند و درصدد باودهاناد
که چگونگی تأثیر آنومی بر نظم اجتماعی و ارتکاب جرم را نشان دهناد اماا در ماورد آناومی
نهادی در ایران تاکنون تحقیقی در سطح کالن انجام نگرفتاه اسات و باه مساائل اجتمااعی
مرتی با نهادهای اجتماعی که تحت تأثیر رونادهای تغییارات اجتمااعی در ایاران همچاون
مدرن شدن ،صنعتی شدن ،شهرنشینی و بوروکراتیک شدن و  ...رخ دادهاند ،تاکنون پرداختاه
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نشده است .بهطور معمول بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد تحلیل جرم خشاونتآمیاز
براساس تئوری آنومی نهادی ،در دنیای غرب بوده است و ارائه تحلیلی براسااس ایان تئاوری
در نون خود دارای ارزش معرفتی است و ایران در حال گذار ،زمینه و ماتن مناسایی را بارای
آزمودن نظریهی آنومی نهادی بهطور خاص فاراهم مایکناد تاا کاربردپاذیری آن را در یاک
زمینهی متفاوت نیز بررسی کند؛ زیرا جامعهی ایران باه سایب برناماههاای عمرانای عیال از
انقالب و نیز به سیب انقالب و برنامههای توسعهی پاس از انقاالب در طای نایم عارن اخیار
دستخوش دگرگونیها ،تغییر و تحوالت عمیان و گساترده دامان و بنیاادینی گشاته اسات.
«جامعه ایران از نظر شکلبندیهای اجتماعی به جامعه مادرن (علیارغم برخای کاساتیهاا)
شیاهت فراوانی دارد» (جالییپور )1332 ،زیرا در پرتو تغییرات اجتماعی ،اعتصادی ،سیاسای
و فرهنگی حاصل از تجربهی بیش از هفتاد سال نوسازی برنامهریزی شده ،روند مدرن شادن
را تا حد زیادی سپری کرده است .ازجمله خانواده گستردهی پیشین دچار انقیاا تادریجی
شده و خانواده هستهای از نظر بعد در سال  1330به  3/3نفر در خاانوار تقلیال پیادا کارده
است؛ حضور بیش از  40درصد جمعیت کشور در مشاغل یقهساپیدی ،اشاتغال بایش از 00
درصد جمعیت در مشاغل مرتی با بخش خدمات ،میزان  04درصادی جمعیات شهرنشاین
(مستخرج از مرکز آمار ایران ،سالنامههاای آمااری) ،رشاد فزاینادهی فراینادهای فردگرایای
(محمودی و ممیینی1332 ،؛ جوادی یگانه1333 ،؛ محمادی و پیجرانلاو1332 ،؛ محسانی،
1306؛ وزارت ارشاد1332 ،؛ صیدایی و همکاران ،1333 ،دینی ترکمانی ،)1330 ،گرایش باه
مادیگرایی (اسدی و همکاران1303 ،؛ طالیان و همکاران1333 ،؛ عیدی و گودرزی1330 ،؛
وزارت ارشاد 1332 ،و  )1334و  ...همگی دال بر مدرن شدن جامعاه ایاران دارناد .از ساوی
دیگر ،همچون جوامع مدرن با انوان مسائل و آسیبهای اجتماعی دستبهگرییاان اسات و باا
کاستیهای بیشماری نظیر فقر بخش عمدهای از جمعیت ،بیکاری مازمن و گساترده ،رعام
خیرهکننده اعتیاد بیش از چهار میلیون معتاد شناسااییشاده و وجاود بایش از  10میلیاون
پرونده عضایی در محاکم دادگستری ،آماار بااالی سارعت ،خشاونت و  ،...شاکات طیقااتی و
نابرابری اجتمااعی (رفیاعپاور 1306 ،و 1303؛ مصالیناژاد1330 ،؛ موساایی و گرشاسایی،
1333؛ صاامدی1332 ،؛ یحیااوی دیاازج و همکاااران1330 ،؛ صااادعی و همکاااران1334 ،؛
مهرگان و گرشاسیی فخر ،)1330 ،بحران هویت و شکات نسلی و  ...مواجه است که نشاان از
کفایت شرای جامعه برای ارائه تییینی از منظر آنومی نهادی از رشد جرائم خشن دارد.
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نگاهی به رویدادهای چهار دههی اخیر کشور نیز نشان میدهد که انوان خشاونت رونادی
افزایشی داشته است که بهنوعی احتماالً نشان از عدم تعادل در نظام اجتماعی دارد .لذا سؤال
محوری پژوهش حاعر این است که :آیا بین آنومی نهادی و خشونت در ایران نسایتی برعارار
است؟ و تا چه اندازه؟
 .2مبانی نظری و تجربی آنومی نهادی
دورکیم ،بر نهاد بهعنوان مقوم و مالط نظم اجتماعی تأکید نموده و وجود عارارداد اجتمااعی
را منوط به وجود جامعهای با عواعد و توافن از پیش اندیشیده شده و سازمانیافته میداند .از
نظر دورکیم ،آنومی به ناتوانی جامعه در تنظیم مؤثر شیوههای کارآمد و مشرون برای تعقیاب
اهدات و امیال نامحدود افاراد داللات دارد کاه موجاب فشاار بار افاراد و رنجیادگی خااطر،
سردرگمی ،آشفتگی و ایجاد حس نومیدی در آنان میشود و باعث میشاود کاه افاراد بارای
رسیدن به خواسته ها و امیالشان به انجام جارم میاادرت نمایناد .باه نظار دورکایم باهطاور
مشخص شرای آنومیک احتماالً در جوامعی رخ خواهد داد که تغییارات ساریع اجتمااعیای
ازجمله بحران اعتصادی و یا رونن اعتصادی شتابانی را تجربه کارده باشاند و در نتیجاه ایان
تحوالت شتابان نظام کنترل و انتظامبخش اجتماعی دچاار درهامریختگای شاده و نااتوان از
تنظیم و اعمال محدودیت بر امیال افراد باشد .وی همچنین از ناوعی فرعای از آناومی تحات
عنوان فقدان هماهنگی یا عدم تعادل کارکردی بین خردهنظامهای اجتمااعی مختلاف بحاث
میکند (دورکیم )300-333 :1363 ،کاه در هنگاام تغییارات ساریع اجتمااعی و اعتصاادی
بسیار برجسته میشود که در این مقاله ،این نون از آنومی مدنظر عرار دارد.
مرتن ( ،)1363نیز مفهوم آنومی را از دورکیم ( )1330اخذ کرده است ولایکن در تییاین
مرتنی آنومی ،این نظم هنجاری پذیرفته شده یا اصاطالحاً نظاام تنظایم کننادهی اهادات و
آرزوها نیست که فروریختن آن منجر به آنومی میگردد بلکه بیشاتر ،ابزارهاای باهکاار رفتاه
برای دستیابی به آن اهدات است که مسئلهساز میشوند .چنانکه استدالل میکرد کاه منیاع
جرم میتنی بر شیوههای سازماندهی جامعه است .مرتن استدالل میکرد که نظام عشربندی
در ایاالتمتحده هم منیع نابرابری اجتمااعی و هام ناابرابری درآماد اسات .مارتن اساتدالل
میکرد که «آنومی بهاحتمالزیاد اثر مخربی بر افراد سطوح پاایین سلسالهمراتاب اجتمااعی
داشته باشد (مثالً فقرا)» (مرتن )1133 :1333 ،و در چنین وععیتی است کاه افاراد گرفتاار
آمده در میدان تناعضات عینی بین اعتضائات فرهنگی و موانع ساختاری اجتماعی برای گریاز

266

آزمون تجربی رابطهی آنومی نهادی و جرائم خشونتآمیز در ایران

فیضاللهی و همکاران

از ابزارهای مشرون و عانونی تحتفشار عرار میگیرند .از همین زاویه است که مرتن بار نقاش
اخالق فرهنگی غالب در جامعه تأکید نموده و آن را در تفاوت نرخ جرم میان جوامع مختلاف
مؤثر می داند .مرتن در تحلیل آنومی بهطور مشاخص بار ساویهی پنهاان و تاریاک فرهنا
آمریکایی تأکید کرده است که به ایجاد ساختارهای هنجاری انحراتآفرین کمک میکند.
مسنر و روزنفلد نیز از ایان منظار مرتنای باه ساویهی تاریاک فرهنا آمریکاایی یعنای
موفقیتطلیی مادی تحت عنوان رؤیای آمریکایی پرداختهاند ولیکن آنان نظریه آناومی را باه
فراتر از تحلیل عشربندی اجتماعی و تحلیل نظام های فرهنگای و اجتمااعی ماوردنظر مارتن
بس میدهند و بر نقش چهار ارزش اصلی تمایل به موفقیتجویی ،فردگرایای ،عاامگرایای و
بتانگاری پول ،تأکیاد دارناد کاه زیربناای اصالی فرهنا آمریکاایی را شاکل مایدهناد و
تشکیلدهندهی اخالق فرهنگی غالب جامعه آمریکا هستند که «تأکیادی عاوی بار موفقیات
پولی و تأکیدی بسیار ععیف بر ابزار عانونی دستیابی به این موفقیت دارد» (مسنر و روزنفلد،
 .)3 :2001آنان ،بحث آنومی نهادی را تحت عنوان تعادل نهادی عدرت مطارح مایکنناد تاا
نشان دهند که انحرات اجتماعی نتیجه محتوم این فرهن است که نه فق طیقات پاایین را
بلکه کل طیقات اجتماعی را درگیر کنشهای انحراتآمیز مایساازد .آناان معتقدناد کاه در
وععیت آنومیک ،در رواب نهادهای اجتماعی نیز ممکن است عدمتعادلهاایی رخ دهاد کاه
تسهیل کنندهی رفتارهای انحرافی باشاند .ایان وعاعیت آنومیاک محصاول ایان اسات کاه
نهادهای غیراعتصادی که بایستی کنترلکننده تأکید افراطی بر توفین اعتصادی باشند عادرت
خود را از دست داده و تحت سلطه اهدات اعتصاادی در آمادهاناد و دالیال عاعف نهادهاای
غیراعتصااادی را مااوارد زیاار ماایداننااد« )1 :ارزشزدایاای از کارکردهااا و نقااشهااای نهااادی
غیراعتصادی»  -بهعنوانمثال ،آموزشوپرورش اغلب جهات دساتیابی باه یاک شاغل کساب
می شود تا اینکه هدت از یادگیری به خاطر یادگیری باشد؛ باه عیاارتی کاار کاردن در ساایر
نهادها اولویت کمتری نسیت به مشاغل مالی و موفقیت پاولی دارد )2 .همسااز شادن دیگار
نهادها با نقش های اعتصادی  -نظیر تنظیم زمان بارداری و بچاه زایای مصاادت باا انتقاال یاا
مصالح شغلی؛  -ترجیح مشاغل و مطالیات کاری و مالی بر مطالیات سایر جنیههای زنادگی-
و « )3سرایت هنجارهای اعتصادی به دیگر حوزه های نهادی» همچون «تمایل باه نگریساتن
دانشجویان به عنوان «مشتریان» در «کسب وکار» آموزش عالی (مسنر و روزنفلد-06 :2001 ،
 .)00لذا زمانیکه نهادی همچون اعتصاد بار ساایر نهادهاای اجتمااعی غیراعتصاادی مسال
می شود ،تعادل نهادی عدرت نهادهای مزبور به هم میخورد و نهادهاا دیگار تواناایی کنتارل
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رفتار مردم را مطابن با نظم هنجارین پذیرفته شده و ماورد توافان از دسات مایدهناد و در
نتیجه ،شرای بیهنجاری در سطح نهادها یا آناومی نهاادی رخ مایدهاد .ازایانرو ،مطاابن
آموزههای دیدگاه آنومی نهادی ،میتوان گفت جرائم خشن پیامد تاأثیر دوگاناهی فرهنا و
ساختار اجتماعی و سازوکارهای جاری در هر یاک از ایان حاوزههاسات .بادین نحاو کاه در
سویه ی فرهنگی« ،تأکید بر رؤیای آمریکایی منجر به هام فشاارهای شادید فرهنگای بارای
رسیدن به موفقیت مالی و هم افزایش در آنومی می شود .تسل اعتصاد بر ساختار اجتمااعی،
اثر سامانبخش نهادهای غیراعتصادی (بهعنوانمثال ،خانواده ،آموزشوپارورش و سیاسات) را
تضعیف میکند .جرائم نتیجاهی ایان تضاعیف اسات»(مسانر و روزنفلاد)03 :2001 ،؛ زیارا
نهادهای غیراعتصادی توانایی تنظیم رفتار افراد را از دست میدهند و آنومی در سطح نهاادی
رخ میدهد و در نتیجه میتواند به افزایش میزان جرم بیانجامد.
در تحقیقات تجربی انجام شده براساس این نظریه ،مسنر و روزنفلد ( )1330با اساتفاده از
دادههای ثانویهی نمونهای مرکب از  40کشاور ایان نظریاه را آزماودهاناد .باه نظار آناان در
جوامعی که اعتصاد حکومت می کند ،مقادار زیاادی آناومی و در نتیجاه ،میازان هاای بااالی
میزانهای عتل وجود داشته و استدالل میکنند کاه تسال اعتصااد پیامادهای ناخواساتهای
برای نهاد غیراعتصادی دارد ،بهویژه توانایی نهادهای غیراعتصاادی در انجاام نقاشهایشاان از
طرین تأثیرات آنومیک اعتصاد بر آن ها ،مختل خواهاد شاد (مسانر و روزنفلاد.)00 :2000 ،
پیکوئرو و پیکوئرو ( )1333با تحلیل ثانویاه داده هاای  ،1330نظریاهی آناومی نهاادی را در
ایالت های کشور آمریکا در موردبررسی جرائم خشن و جرائم مالی آزمودند .مدل آناان اثارات
متعامل بین اعتصاد و سیاست و همچنین بین اعتصااد و آماوزش وپارورش را عیاان سااخت.
سولیوان ( )2000نیز از طرین بررسی میزانهای بین ملی عتل ،دریافت که در کشورهایی که
اعتصاد ،تعادل نهادی عدرت را زیر سلطه می گیرد ،نابرابری اعتصادی عاوی تارین تاأثیر را بار
عتل خواهد داشت .کیم و پرایادمور ( ،)2000در پاژوهش فقار ،تغییار اعتصاادی اجتمااعی،
آنومی نهادی و عتل؛ با هدت بررسی نظریهی آنومی نهادی در روسیهی در حال گذار ،نتیجاه
گرفتند که اثرات مستقیم مثیت فقار و تغییار اعتصاادی اجتمااعی و اثارات مساتقیم منفای
استحکام خانواده و سیاست ،میزانهای منطقهای عتل را نشان میدهند .هاگز ،شییل و گییاز
( ،)2010در مقاله «سلطه اعتصادی ،رؤیای آمریکایی و عتل :بررسی بین ملای نظریاه آناومی
نهادی» به آزمون نظریه آنومی نهادی مسنر و روزنفلد پرداختهاند .آنان شاخصهای فرهنا
و عتل را در بین نمونهای از  00کشور بررسی کردهاند .یافتهها نشان مایدهناد کاه عتالهاا

262

آزمون تجربی رابطهی آنومی نهادی و جرائم خشونتآمیز در ایران

فیضاللهی و همکاران

بیشتر اوعات در کشورهایی رخ میدهند که اصاول باازار آزاد و اعماال ناشای از اعتصااد و در
جاییکه تعهدات فرهنگی اصلی به سمت موفقیت ،فردگرایی ،باتانگااری پاول و عاامگرایای
جهت یافتهاند .یافتهها تنها شواهد محدودی در پشتییانی از تز اساتثناگرایی آمریکاایی ارائاه
میدهند.
 .2چارچوب نظری
براساس دیدگاه نظری آنومی دورکیم تغییار اجتمااعی ماالزم و هماراه باا مدرنیتاه اسات و
آسیبهای اجتماعی در هم زمانی برآمدن مدرنیته و وعاون تغییارات اجتمااعی پار دامناه در
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و ناهمترازی بین این دو باروز و ههاور ماییابناد .در
این مطالعه از این نظر که درصدد تعیین اثر مؤلفههای ساختاری کالن بر جرائم خشونتآمیز
است و اینکه دورکیم بر نقش ساختارهای اجتماعی کالن و تغییرات ساختاری بر میزانهاای
جرم تأکید دارد؛ بهویژه در مطالعه مشهورش خودکشی نشان داده است که چگونه مؤلفههای
ساختاری و اجتماعی فرد را باه ساتاندن جاان خاویش و شاکلی از خشاونت علیاه خاود وا
میدارد ،مناسب برای استفاده در این مطالعه است.
بهطورکلی ،مفروعهی اصلی این مطالعه این است که جامعه ایران به سیب مدرنیزاسایون
و برنامه های عمرانی عیل و پس از انقالب در طی نیم عرن اخیر دستخوش دگرگونیها ،تغییر
و تحوالت عمین و گسترده دامن و بنیادینی گشته است کاه ازجملاه پیامادهای آن اخاتالل
کارکردی و آنومی نهادی است .لذا بر آن است تا با بررسی مسئلهی اجتمااعی جارائم خشان
مناتج از ناکارآمادی نهادهاای اجتمااعی ،پنداشاتی نظاری فاراهم آورد و امکاانپاذیری یاا
امکانناپذیری تحلیل آنها را براساس نظریهی آنومی نهادی مشخص سازد .باا وجاود اینکاه
زادگاه معرفتی این نظریه در حوزهی تمدنی غرب است ولیکن همچنان کاه در مقدماه بیاان
شد ،شواهدی دال بر سمتوسوی تغییرات در سااختارهای جامعاهی ایاران وجاود دارد کاه
میتوانند احتماالً دالیلی بر این باشند که بتوان از این نظریه برای تییین و تحلیل بسیاری از
مسائل اجتماعی جامعهی ایران که بهگونهای با کارکردهای نهادهاای اثرگاذار اجتمااعی کاه
خود در معر تغییرات عامدانه و غیرعامدانهی ناشی از تغییرات و تحوالت اجتماعی میتنای
بر اهدات برنامههای توسعه در ایران بودهاند ،بهره گرفت .علیایحاال ،ایان تحقیان درصادد
است تا براساس مفروعات نظریهی آنومی نهادی خشونت را نیز بهعنوان یک متغیار وابساته
موردبررسی عرار داده و تییینی جامعهشناختی از آن ارائه دهد و کاربردپذیری آن را در ایاران
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بررسی کند .همانطوری که در مدل نظری تحقین نشان داده شده است ،جرائم خشونتآمیز
از متغیرهای نهادی مرتی با چهار نهااد اصالی اجتمااعی تاأثیر مایپذیرناد .برخای از ایان
متغیرها بهصورت مستقیم و برخی دیگر به شکلی غیرمستقیم میزان خشونت را تحات تاأثیر
عرار میدهند ،درحالیکه متغیرهای اعتصاادی باه شاکلی مساتقیم بار میازان خشاونت اثار
میگذارند به شکلی غیرمستقیم نیز از طرین خاانواده ،سیاسات و آماوزش بار خشاونت اثار
میگذارند .خانواده ،سیاست و آموزش درحالیکه به شکلی مستقیم بر خشونت اثر میگذارند
بهعنوان متغیر میانجی اثار متغیرهاای اعتصاادی بار خشاونت نیاز ایفاای نقاش مایکنناد.
بهطورکلی در این مقاله ،خشونت بهعناوان یاک پدیادهی اجتمااعی از طریان منظوماهای از
متغیرهای اعتصادی ،خانوادگی ،سیاسی و آموزشی تییین میگردد.

نمودار  :1مدل نظری تحقیق

 .1-2فرضیههای تحقیق

فرعیه اول :به نظر میرسد اختالل در حوزه خانواده بر افزایش میازان جارائم خشاونتآمیاز
تأثیر دارد.
فرعیه دوم :به نظر میرسد اختالل در نهاد سیاست بر افزایش میازان جارائم خشاونتآمیاز
تأثیر دارد.
فرعیه سوم :به نظر میرسد اختالل در نهاد آموزش بر افزایش میازان جارائم خشاونتآمیاز
تأثیر دارد.
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فرعیه چهارم :به نظر میرسد اختالل در نهاد اعتصاد بر افزایش میزان جارائم خشاونتآمیاز
تأثیر دارد.
فرعیه پنجم :به نظر میرساد نهادهاای غیراعتصاادی میاانجی اثار نهااد اعتصااد بار جارائم
خشونتآمیز میشوند.
 .2روششناسی پژوهش
تحقین حاعر در زمرهی نون درون کشوری ،1پهنانگر ،متغیر محور و میتنی بر تحلیل آمااری
داده های ثانویه در مطالعات تطییقی است .در این پژوهش داده های نهادی و خشونت در یک
دورهی زمانی  16ساله ( )1303-1334برای مقایسهی متغیرهای مربوط به آناومی نهاادی و
نیز جرائم خشونتآمیز در ساطح  23اساتان کشاور جماعآوری شاده اسات .ساطح تحلیال
پژوهش ،کالن است و علمرو موعوعی آن آناومی نهاادی در ایاران و رابطاهی آن باا متغیار
وابستهی تحقین یعنی جرائم خشونتآمیز است .در تحلیال آمااری ابتادا از رگرسایون یاک
متغیره و چند متغیره به روش گامبهگام در آزمون فرعیهها استفاده شد .ازآنجااییکاه مادل
مورداستفاده در پژوهش حاعار ،از ناون مادل واریاانس محاور اسات و بارای اینکاه بارآورد
مطمئن تری از پارامترهای موردبررسی یعنی عراییی که نشاندهنده رواب بین متغیرهاست،
بهدست آید ،دادهها به نرمافزار  SmartPLSوارد شده و چون در اینگونه مادلساازی ،عاالوه
بر متغیر وابسته و مستقل ،متغیرهای میانجی نیز حضور دارند که فار بار ایان اسات کاه
بخشی از یا تمام تأثیر متغیر مستقل بر وابسته بهواسطه متغیرهای میانجی صورت میگیارد.
لذا ارزیابی مدلها با استفاده از  PLSدر دو مرحله صورت گرفته است :اول ،ارزیاابی روایای و
پایایی مدل اندازهگیری و دوم ،ارزیابی مدل ساختاری.

1. cross-sectional and sub-national
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جدول  :1متغیرهای تحقیق و منابع نظری و تجربی آنها
نوع
متغیر

وابسته

منبع نظری و تجربی

منبع اخذ آمار و

متغیرها

اطالعات
مرکز آمار ایران ،سالنامه
آماری

متغیرها

ابعاد

تعریف مفهومی متغیرها

جرائم
خشن

 -1میزان عتل
عمد -2 ،میزان
عربوجرح و
 -3سرعت

میزان جرم شاخصی است که از
تقسیم تعداد جرم در هر مورد در
سال بر جمعیت در آن سال،
عربدر  ،100000بهدست میآید.

مسنر و روزنفلد،
1330؛ چملین و
کوکران1330 ،

اعتصاد

 -1عریب
جینی-2 ،1
نرخ بیکاری،
 -3تورم و -4
درآمد سرانه

میزان بیکاری ،عریب جینی،
میزان تورم و درآمد سرانه که
مجموعاً نشان از فرصت دستیابی
یا عدمدستیابی به اهدات را دارند.

چملین و کوکران،
1330؛ ماومه و لی،
2003؛ پیکوئرو و
پیکوئرو1333 ،؛ شوئفر
و پیکوئرو2006 ،؛
کوکران و بیرگارد،
 ،2011مسنر و
روزنفلد1330 ،

 بیکاری از :سالنامهآماری .عریب جینی و
درآمد سرانه و تورم از:
بانک اطالعات
سریهای زمانی
اعتصادی ،بانک مرکزی

خانواده

 -1نرخ طالق
مربوط به
جمعیت 10
ساله و بیشتر2

اختالل و آنومی در خانواده
شاخصی است که از طرین محاسیه
نرخ طالق و نسیت طالق محاسیه
میشود.

چملین و کوکران،
1330؛ ماومه و لی،
2003؛ پیکوئرو و
پیکوئرو1333 ،؛ شوئفر
و پیکوئرو2006 ،؛
کوکران و بیرگارد،
،2011

مرکز آمار ایران ،سالنامه
آماری

آموزش

سهم بخش
خصوصی در
آموزشوپرورش
و آموزش عالی

سهم بخش خصوصی در
آموزشوپرورش عمومی و نیز در
آموزش عالی بهعنوان مقیاس
سنجش نفوذ ارزشهای اعتصادی
در آموزشوپرورش در نظر گرفته
شد.

هزینههای دولت از
تولید ناخالص داخلی
در آموزش ،کوکران و
بیرگارد،

درگاه ملی آمار ،مرکز
آمار ایران

سیاست

درصد افراد در
انتخابات رأی
ندادهاند

میزان عدم مشارکت در انتخابات
ریاستجمهوری و مجلس شورای
اسالمی مورداستفاده عرار گرفته
است.

چملین و کوکران،
1330؛ کوکران و
بیرگارد ،2011 ،مسنر
و روزنفلد1330 ،

وزارت کشور

مستقل

 .1محققان از این شاخص برای اندازهگیری محرومیت نسبی یا نابرابری اقتصادی بهعنوان شاخصی است که معرف ماان دساتیابی باه هادفهاای
اقتصادی است ،همچنین از میزان بیکاری بهعنوان شاخص ضریب قدرت اقتصادی استفاده کردهاند .در این تحقیق از چندین شاخص استفاده شاده
است .چنانکه مسنر و روزنفلد  1991و هانون و دی فرونزو  1991و استاکی  3002نیز از شاخصهایی با چندین معرف استفاده کردهاند.
 .3مسنر و روزنفلد ،یکی از مؤثرترین سنجههای معرف اختالل در نهاد خانواده را نرخ طالق معرفی کردهاند و در بسیاری از تحقیقات (موماه و یای،
 3002و گارتنر )1990 ،بهعنوان معرف نابسامانی خانواده نیز مورداستفاده قرار گرفته است .نرخ باالی طاالق نااان ر شکسات خاانواده هساتهای
سنتی است.
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جدول  :2پایایی معرفها -پایایی مرکب
پایایی مرکب

سازه و شاخص اندازهگیری
اختالل در نهاد اعتصاد

0/30

اختالل در نهاد آموزش

0/36

اختالل در نهاد سیاست
اختالل در نهاد

/00

خانواده1

1
0/33

خشونت

نمودار  :2روایی همگرای مدل

با توجه به نمودار فوق ،میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای موردمطالعاه بیشاتر از
 0/0میباشد ،بنابراین روایی همگرای مدل تأیید میشود.
جدول  :2روایی واگرای مدل براساس معیار فورنل -الرکر
سیاست

0/300

آموزش

خانواده

اقتصاد

جرم
0/333

جرم

0/013

0/263

اعتصاد

0/003

-0/466

-0/260

آموزش

1

-0/324

0/220

/002

خانواده

0/400

-0/200

0/103

/340

سیاست

با توجه با جدول باال جذر  AVEبیشتر از همیستگی میاان متغیرهاا مایباشاد ،بناابراین
روایی افتراعی مدل بر حسب معیار فورنل الرکر تأیید می شود .این بدان معنی است که ابازار
اندازهگیری برای تعریف و تییین سازهها دارای همپوشانی نمیباشند.
جدول  :2شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص Q2
جرم خشن

اقتصاد

سیاست

خانواده

آموزش

0/334

0/243

0/262

1

-0/003

 .1مقدار پایایی مرکب برای سازههای تک آیتمی برابر یک است.

شاخص

Q2
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شاخص  Q2در واعع توانایی پیشبینی مادل در ساازههاای درونزا را مشاخص مایکناد.
هنسلر و همکاران ( )2003سه مقدار  0/02بهعنوان توانایی پیشبینی کام 0/10 ،متوسا و
 0/30عوی را تعیین نمودهاند.
 .2یافتههای پژوهش
جدول  :2میانگین نرخ خشونت در ایران در دهههای 22-22
دهه

نرخ قتل عمد

نرخ خشونت (ضربوجرح و )...

دهه 1300

3/3

202/06

دهه 1330

4/22

204/2

دهه 1330

4/32

220/36

منیع :محاسیات محققان ،به ازای یکصد هزار نفر جمعیت  10-64ساله

اطالعات جدول فوق روند نرخ خشونت را نشان میدهاد کاه خشاونت در تماامی شاقوق
موردبررسی روندی افزایشی داشتهاند.
جدول  :6میانگین نرخ انواع جرم خشونتآمیز براساس استان در طول دوره موردبررسی
استان

قتل عمد

ضربوجرح

سرقت

جرائم خشونتآمیز

آذربایجان شرعی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال بختیاری
خراسان رعوی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
عزوین
عم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان

2/06
4/2
2/10
2/33
4/63
0/66
3/00
3/63
3/21
4/36
2/36
3/6
10/62
6/12
2/03
2/36
3/41
0/33
6/43
3/33
3/20

140/0
201/63
043/63
102/03
30/30
00/3
236/0
033/43
213/11
103/01
142/22
663/36
130/60
214/23
110/06
400/03
103/33
133/34
43/13
33/00
30/12

366/34
341/31
203/34
046
402/11
304/03
1131/60
300/44
631/10
403/00
413/42
330/13
430/03
010/43
623/22
303/00
333/31
403/61
403/03
600/34
463/61

101/30
132/32
204/33
300/32
163/33
100/40
430/00
364/30
302/0
131/01
136
006/23
203/34
240/23
240/02
404/33
134/00
210/30
103/06
214/62
133/33

222

آزمون تجربی رابطهی آنومی نهادی و جرائم خشونتآمیز در ایران
2/43
0/31
0/03
3/40
0/06
3/31
2/0

گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

140/23
62/46
33/11
103/64
136/31
240/20
200/04

فیضاللهی و همکاران
343/02
330/10
333/32
064/34
400/20
330/32
000/12

163/03
101/16
142/34
242/63
222/04
214/3
323/22

منیع :محاسیات محققان ،به ازای یکصد هزار نفر جمعیت  10-64ساله

اطالعات جدول فوق توزیع جرائم خشن در باین اساتانهاای کشاور را نشاان مایدهاد.
همچنین دستهبندی استانها براساس خوشهبندی به روش سلسله مراتیی نشان میدهد کاه
استان تهران بهتنهایی دارای باالترین میزان جارائم خشاونتآمیاز و پاس از آن اساتانهاای
کرمانشاه ،اصفهان ،چهارمحال بختیاری ،خراساان رعاوی ،فاارس و سیساتان و بلوچساتان،
آذربایجان شرعی و غربی ،لرستان ،ایالم و خوزستان در گروه دوم و سایر استانهای کشور در
گروه سوم از نظر تراکم جرائم خشونتآمیز عرار دارند.
جدول  :2میانگین نرخ انواع جرم خشونتآمیز براساس سال در طول دوره موردبررسی
سال

قتل

ضربوجرح

سرقت

1303

3/3

201/30

200/33

جرائم خشونتآمیز
100/36

1330

4/10

213/0

466/33

223/23

1331

0/31

134/33

213/63

136/13

1332

4/63

133/36

233/43

164/30

1333

4/03

203/16

236/33

163/03

1334

4/33

210/23

233/24

163/13

1330

4/26

133/4

230/04

163/33

1336

3/33

130/26

136/3

132/04

1330

4/62

130/22

233/02

140/13

1333

3/30

133/61

000/44

230/66

1333

4/6

214/33

630/30

303/43

1330

3/32

06/36

000/1

206/03

1331

3/03

200/01

633/21

232/60

1332

3/06

210/24

333/23

401/36

1333

3/03

313/6

1103/00

403/4

1334

4/33

333/33

1300/33

403/04

منیع :محاسیات محققان ،به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت  10-64ساله

اطالعات جدول فوق توزیع جرائم خشان در ساالهاای موردبررسای را نشاان مایدهاد.
همچنین دسته بندی سالهای موردبررسی از نظر توزیع جرائم خشن براساس خوشهبندی به
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روش سلسله مراتیی نشان میدهد که در ساالهاای  1333تاا  1334ارتکااب جارم خشان
بیشتر از بقیه سالهای موردبررسی بوده است.
جدول  :2مقادیر ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته جرائم خشونتآمیز
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

قتل
r

خانواده

سیاست

آموزش

اعتصاد

ضربوجرح

طالق

0/033

sig
0/000

0/433

sig
0/000

0/606

sig
0/000

r
0/041

sig
0/336

نسیت طالق

/006

0/240

-0/000

0/323

0/044

0/303

0/042

0/303

میزان عدم رأی در
انتخابات مجلس

0/233

0/000



-0/110

0/020

-0/031

-0/036

-0/003

0/036

میزان عدم رأی در
انتخابات ر  .ج

0/000

0/240

-0/006

0/110

0/100

0/000

0/166

0/000

سهم بخش خصوصی
در آموزش پ

0/133

0/000

0/110

0/020

0/023

0/003

0/033

0/410

0/010

-0/033

0/062

0/103

0/021

0/043

0/363

0/060

0/100

0/140

0/000

0/102

0/001

سهم بخش خصوصی
در آ  .عالی



r

سرقت



r

خشونت کل

0/003

-0/100

میزان بیکاری

0/260

0/000

0/033

0/033

میزان تورم

0/134

0/004

0/003

0/223

درآمد سرانه

- 0/106

0/000

0/340

0/000

-0/231

عریب جینی

0/106

0/01

0/141

0/000

0/060

-0/124





0/000

-0/330

0/201

0/034

0/000
0/000

 معناداری در سطح   ،0/00معناداری در سطح 0/01

نتایج آزمون عریب همیستگی پیرسون نشاان مایدهاد کاه از باین متغیرهاای مساتقل
تحقین ،متغیرهای طالق ،میزان عدم رأی در انتخاباات مجلاس ،ساهم بخاش خصوصای در
ارزشافزوده آموزشوپرورش و آموزش عالی ،میزان بیکاری و درآمد سرانه باا متغیار وابساته
عتل عمد و نیز متغیرهای طالق ،میزان عدم رأی در انتخابات مجلس ،سهم بخش خصوصای
در ارزشافزوده آموزشوپرورش و آموزش عالی ،میزان بیکاری ،درآمد سرانه و عاریب جینای
با متغیر وابسته عربوجارح و همچناین متغیرهاای طاالق ،میازان عادم رأی در انتخاباات
ریاست جمهوری ،میزان تورم و درآمد سرانه با متغیار وابساته سارعت دارای رابطاه معناادار
بوده اند .از ترکیب جارائم ساهگاناه شااخص جارائم خشاونتآمیاز ایجااد و آزماون عاریب
همیستگی نشان داد که بین میزان عدم رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری ،سهم بخش
خصوصی در آموزش عالی ،میزان تورم و درآمد سارانه رابطاه معنااداری وجاود دارد و ساایر
متغیرها با جرائم سهگانه و خشونت کلی دارای رابطه معناداری نیودند.
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جدول  :2خالصه معادالت رگرسیونی و ضرایب متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته جرائم خشونتآمیز
متغیر وابسته :جرائم خشونتآمیز

متغیرهای
مستقل

معادله :1متغیر ضربوجرح

معادله :2متغیر وابسته سرقت

معادله :2متغیر وابسته قتل

B
0/603

s.e
0/030

Beta
0/661

Sig.
0/000

B
0/003

s.e
0/001

Beta
0/611

Sig.
0/000

B
3/133

s.e
0/133

Beta
0/622

Sig.
0/000

درآمد سرانه

0/001

0/000

0/103

0/003

-1/403

0/000

-0/100

0/014

0/000

0/002

0/104

0/006

عریب جینی

-

-

-

-

104/003

03/036

0/130

0/003

-

-

-

-

نرخ تورم

-

-

-

-

-1/103

0/031

-0/033

0/030

-

-

-

-

بیکاری

03/000

23/404

0/030

0/013

-

-

-

-

-

-

-

-

constant

-060/630

034/033

-

0/002

23/600

10/003

-

0/023

-1003/304

1400/333

-

0/016

طالق

R

0/014

0/033

0/664

R-square

0/010

0/303

0/440

Sig.

0/013

0/030

0/000
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 -1همانگونه کاه در مادل نهاایی فاوق مشاخص اسات ،نتاایج رگرسایونی متغیار وابساته
عربوجرح نشان میدهد که عرایب طالق ،درآمد سرانه و بیکاری بهترتیاب 0/103 ،0/661
و  0/030است که هر سه از نظر آماری معنادار هستند .مدل ارائهشاده  01درصاد تغییارات
ایجاد شده در خشونت (عرب وجرح) را تییین می کند که از لحاظ آماری مقدار مطلوبی است
و با توجه به نتایج تحلیل بیشترین تأثیر بر خشونت عرب وجرح را باهترتیاب طاالق ،درآماد
سرانه و بیکاری دارند.
 -2همانگونه که در مدل نهایی فوق مشخص است ،نتاایج رگرسایونی متغیار وابساته عتال
نشان میدهد که عرایب مسیر طالق ،درآمد سرانه ،عریب جینی و تاورم باهترتیاب ،0/611
 0/130 ،-0/100و  -0/033است که هر چهار از نظر آماری معنادار هستند و مدل ارائهشاده
 30/3درصد تغییرات ایجاد شده در خشونت عتل را تییین می کند که از لحاظ آمااری مقادار
مطلوبی است و با توجه به نتایج تحلیل بیشترین تأثیر بار عتال را باهترتیاب طاالق ،درآماد
سرانه ،عریب جینی و تورم دارند.
 -3همانگونه که در مدل نهایی فوق مشخص است ،نتایج رگرسیونی متغیار وابساته سارعت
نشان میدهد که عرایب بتای استاندارد طالق معادل  0/622و مقدار بتا برای درآماد سارانه
 0/104است که این دو نیز از نظر آمااری معناادار هساتند و مادل ارائاهشاده  44درصاد از
تغییرات ایجاد شده در جرم سرعت را تییین می کند که از لحاظ آماری مقدار مطلوبی است و
با توجه به نتایج تحلیل بیشترین تأثیر بر سرعت را بهترتیب طالق و درآمد سرانه دارند.
ارزیابی مدل معادالت ساختاری پژوهش
برای تعیاین مقادار اثار مساتقیم و اثار غیرمساتقیم متغیرهاای نهاادی تحقیان بار جارائم
خشونتآمیز (عتل ،عربوجرح ،سرعت) با استفاده از امکانات مدلسازی معاادالت سااختاری
نرمافزار  Smartplsبه ارزیابی مدل تحقین پرداخته شده است.
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نمودار  :2آزمون محاسبه ضرایب مسیر مدل

با توجه به نمودار باال در بین سازه های تعریف شده برای تییین خشونت ،اختالل در نهااد
خانواده و سپس اختالل در نهاد اعتصاد بیشترین تأثیر و اختالل در نهاد آموزش و اختالل در
نهاد سیاست کمترین تأثیر را دارند.

نمودار  :2آزمون معناداری مدل ساختاری تحقیق
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نمودار  :2پیشبینی کنندههای نهایی معنادار مدل

با توجه به اینکه عریب تعیین برای متغیر خشونت (عربوجارح و عتال و سارعت) برابار
 0/61شده است و ازآنجاکه آزمون نهایی این متغیر (نمودار  )4نشاان مایدهاد کاه تنهاا دو
پیشبینی کنناده معنایدار در مادل دارد (نماودار )0؛ بناابراین مقادار آن در ساطح بااال و
عابلتوجه میباشد و این عریب نشان میدهد که منیع حدود  61درصاد از واریاانس متغیار
وابسته یا مالک تحت تأثیر واریانس متغیرهای مستقل یا پیشبین اسات .محاسایه شااخص
ارزیابی مدل نهایی یعنی  GoFکه نشان میدهد که تاا چاه انادازه داده هاا باا مادل نظاری
هماهن هستند ،عدد بهدستآمده  0/31است که نشاندهناده بارازش تقرییااً خاوب مادل
تحقین است زیرا هر چه  GoFبزرگتار باشاد حمایات دادههاا از مادل بیشاتر اسات .آذر و
غالمزاده ( )1330میزان  0/10را بارازش عاعیف ./20 ،را بارازش متوسا و  /36را بارازش
خوب میدانند.1
بحث و نتیجهگیری
نقش عوامل اعتصادی در میزان جرائم خشونتآمیز همواره موردتوجه و بررسی محققان باوده
است و در تحقین حاعر نیز مؤلفههای تشکیلدهنده عامل اعتصادی تحت عنوان اخاتالل در
نهاد اعتصاد موردبررسی عرار گرفته است .نتاایج تحقیان حااکی از ایان اسات کاه برخای از
معرتهای مربوط به متغیرهاای اعتصاادی از عییال درآماد سارانه و میازان بیکااری ،اثارات
 -1فرمول محاسبه شاخص

222

آزمون تجربی رابطهی آنومی نهادی و جرائم خشونتآمیز در ایران

فیضاللهی و همکاران

بیشتری بر میزان جرم خشونت (عرب وجارح) در دوره موردبررسای داشاتهاناد .یافتاههاای
تحقین همچنین نشان میدهند که عامل طالق باهعناوان معارت اخاتالل در نهااد خاانواده
بیشترین تأثیر را بر جرم خشاونت (عاربوجارح) دارد و اخاتالل در نهااد خاانواده یکای از
مهمترین عوامل تییینکننده میازان خشاونت در جامعاه در دوره موردبررسای اسات .نتاایج
آزمونهای رگرسیونی نیز نشان میدهد که منیع حدود  01درصد از واریانس متغیار وابساته
یا مالک خشونت (عربوجرح) تحت تأثیر واریانس متغیرهای مستقل یا پیشبین است.
نتایج تحلیلی مربوط به جرم عتل حاکی از ایان اسات کاه از میاان متغیرهاای اعتصاادی
درآمد سرانه ،عریب جینی و تورم بهترتیب بیشترین تأثیر را بر جرم عتل دارناد و بیشاترین
اثر متغیرهای اعتصادی در تحقین حاعر بر جرم عتل بوده است .همچنین اثر عامل طاالق در
ارتکاب جرم عتل دارای بیشترین اثر بوده است بادین معنای کاه هرچقادر اخاتالل در نهااد
خانواده بیشتر باشد ،بر میزان جرم عتل افزوده میشود .نتایج حاصل از آزمونهای رگرسیونی
تحقین نیز حاکی از این است که منیع حدود  30درصد از واریانس متغیر وابساته یاا ماالک
خشونت (عتل) تحت تأثیر واریانس متغیرهای مستقل یا پیشبین است.
نتایج تحلیلی مربوط به جرم سرعت حاکی از این است که از میاان متغیرهاای اعتصاادی،
فق درآمد سرانه بیشترین تأثیر را بر جرم سرعت دارد .همچنین اثر عامل طالق در ارتکااب
جرم سرعت دارای بیشترین اثر بوده است بدین معنی که هرچقدر اخاتالل در نهااد خاانواده
بیشتر باشد ،بر میزان جرم سرعت افزوده میشود .نتاایج حاصال از آزماونهاای رگرسایونی
تحقین نیز حاکی از این است که منیع حدود  44درصد از واریانس متغیر وابساته یاا ماالک
سرعت تحت تأثیر واریانس متغیرهای مستقل یا پیشبین است.
یافتههای پژوهش نشان از همخوانی الگاوی جارائم خشاونتآمیاز در ایاران باا برخای از
نظریههای مرتی با موعون موردبررسی دارد؛ زیرا پژوهشهای دیگری نیز این واععیت را کاه
«نابرابری درآمد میتواند موجب تضاد توزیعی در جامعه شاود را تأییاد مایکنناد و یکای از
شکلهای هاهر شدن این تضادها تضاد انتشاری مانناد عاربوجارح و عتال اسات (چلیای،
 .)210 :1300نتایج تجربی تحقین حاعر همچنین با یافتههای چملاین و کاوکران ()1330
مینی بر اینکه ععف نهادهای غیراعتصادی ،اثرات متغیرهاای اعتصاادی بار جارم را افازایش
میدهد ،همچنین با یافته های کایم و پرایادمور ( )2000مینای بار اثارات مساتقیم میازان
استحکام خانواده و سیاست بر میزانهای عتل» و بییرگارد و کوکران ( )2003 aو (جنسان،
 )2002مطابقت دارد .چملین و کوکران ( )1330دریافتند که بهیود شرای اعتصاادی زماانی
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میتواند منجر به کاهش نرخ جرم شوند که همزماان نهادهاای غیراعتصاادی تقویات شاوند.
همچنین نتیجه مطالعه بییرگارد و کوکران ( )2003گزارههای نظریه آنومی نهادی را مینای
بر اینکه با ععیف شدن نهادهای غیراعتصادی میزان جرائم عتل و دزدی باال میرود را تأییاد
کرده است و با نتایج تحقین حاعر همخوانی دارد چون در تحقین حاعر نیز رابطه نهادهاای
غیراعتصادی با جرم مثیت بوده ولیکن رابطه اختالل در نهاد خاانواده باا تماامی شاکلهاای
جرائم خشونتآمیز معنادار بوده است.
همچنین یافتههای تحقین با نتایج تحقین یوسفوند ( )1334تحات عناوان تییاین رابطاه
جرائم خشونتآمیز با توسعه اعتصادی-اجتمااعی اساتانهاا ،همخاوان اسات .نتاایج تحقیان
یوسفوند نیز نشان داده است که میزان بیکاری و ناابرابری درآماد در افازایش جارائم خشان
بیشترین نقش را دارند و نیز میازان سارعت در اساتانهاای برخاوردار بایش از اساتانهاای
غیربرخوردار و میزان خشونت عربوجرح به عکس در استانهای غیربرخوردار کمتر اسات و
در تحقین حاعر نیز چنین روندی مشاهده شده است.
به عقیده فرجاد ( ،)1301توزیع ناعادالنه درآماد در جامعاه و نوساانات اعتصاادی موجاب
بزهکاری اجتماعی میگردد و در تحقین حاعر نیز نقاش نوساانات اعتصاادی چاون تاورم و
تفاوت میران درآمد سرانه بین استانها در میزانهای جرم بهویژه جرائم عتل و عاربوجارح
معنادار بوده است .نتایج این تحقین در موعون رابطه متغیر بیکاری و میزان طالق با جرم باا
نتایج مطالعه محسنی تیریزی و سلیمانی ( )1333همخوانی دارد.
نتایج کلی حاصل از این تحقین با نتیجه مطالعه کیم و پرایدمور ( )2000کاه در مطالعاه
جامعه روسیه پس از فروپاشی شوروی انجام شده است و بر آن اسات کاه مطاابن باا تفسایر
مجدد شکلهای نابهنجار تقسیمکار دورکیم ،مینی بر اینکه عدمتعادل بین بخش ساختاری و
اعتصادی با بخش فرهنگی ناشی از تغییرات ساریع در بخاش اعتصاادی یاا سیاسای و عادم
توانایی بخش فرهنگی منجر به عدمشکلگیری هنجارهای مالزم با آن شده و همین موعاون
منجر به افزایش جرم و جنایت میشود ،همخوانی دارد زیرا آنان نیز نشان مایدهناد کاه در
نتیجه تغییرات مزبور در جامعه روسایه و تنازل جایگااه ارزشهاای جماعگرایاناه و کااهش
اهمیت خانواده ،گرایش به فردگرایی و اهمیت یافتن ثروتانادوزی و  ...در مجماون باه عادم
سازگاری میان بخش های اعتصادی و اجتماعی منجر گشته است که مؤید نظریه تقسایمکاار
نابسامان دورکیم است و در این تحقین یافتههای مربوط به جامعه ایران بهویژه از دهه هفتاد
تاکنون همراستا و همداستان با چنین روندی است.
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از نظر دورکیم در نتیجاهی تغییارات ساریع اجتمااعی ،گسساتن و تضاعیف پیونادها در
جوامع مدرن می تواند منجر به آنومی شود .آنومی به یک ویژگی ساختار اجتماعی اشاره دارد
که نتیجه درهمریختگی و ناتوانی جامعه در تنظیم رفتار افراد است و خود محصول تغییارات
اجتماعی سریع در ساختارهای اجتماعی است .همچنین ،با توجه به اینکاه جامعاه ایاران در
هفت دههی گذشته شاهد تغییرات شتابان ناشی از برناماهی نوساازی دورهی پهلاوی ،وعاون
انقالب اسالمی ،وعون جن تحمیلی هشت ساله ،برنامههاای بازساازی و نوساازی اعتصاادی،
تحریمهای همه جانیه اعتصادی در دهاه گذشاته ،رشاد ساریع جمعیات در دهاه  ،60رشاد
شهرنشینی شتابان ،رشد جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی و  ...و از ساوی دیگار رشاد بسایار
زیاد آمارهای جرم بهطورکلی و خشونت بهطور خاص از دهه هفتاد شمسی تااکنون ،همگای
شواهدی بر وجود آنومی موردنظر دورکیم هستند .نرخ باالی بیکاری ،نرخ عریب جینی ،نرخ
متفاوت درآمد سرانه در بین استانها و تیعاً در بین اعشار مختلف اجتمااعی ،بیکااری بااالی
تحصیلکردگان دانشگاهی ،سهم بااالی بخاش خصوصای و خاانواده هاا در آماوزش عاالی و
عمومی بهعنوان عوامل ساختاری مؤثر بر راههای دستیابی به هدت و موانع سااختاری ،مؤیاد
نشان از ععیف شدن و ناتوانی نهادهای اجتماعی غیراعتصادی در کنترل جرم بوده است کاه
ماایتااوان آن را پیامااد توسااعهی تااکبعاادی ،سااختافزارانااه ،نااامتوازن ،تکنااوکراتیزهشااده،
اعتصادمحور و میتنی بر عقالنیت ابزاری و به تعییر هابرماس محصول استعمار و غلیهی نظاام
بر زیستجهان دانست.
تغییرات سریع ارزشهای اجتماعی و از همه مهمتر جهاتهاای متفااوت و بعضااً متضااد
تغییرات ارزشی در چند دههی اخیر؛ افزایش و تداوم شکات طیقااتی در جامعاه ناشای از یاا
تثییت و تشدید شده توس برنامههای موسوم به توساعه توسا دولاتهاای عیال و بعاد از
انقالب بر افزایش جرم در جامعه مؤثر بوده است .باهعناوان نموناه ،براسااس پیماایش ملای
ارزشها و نگرشهای جوانان ( 00/3 ،)1332درصد معتقدند که در شارای فعلای هار کاس
باید به فکر خودش باشد .در حقیقت ،فردگرایی خودپرستانه ،نوعی از خودپرستی و جیاریات
است که فرد را وامیدارد که در هر موععیتی همه چیز را برای خود بخواهاد و باا عائال شادن
محوریت تام برای خویش ،صرفاً منفعت شخصی خود را بدون توجه به نفع دیگاری ،جساتجو
کند که این نون فردگرایی به اعتقاد توکویل «بذر هرفضیلتی را خااک مایکناد» (کیویساتو،
 .)122 :1303اکنون به نظر میآید که در جامعهی ایران با وععیتی مواجاه هساتیم کاه در
آن افراد بخش عمدهای از توان و هرفیت خود را برای کسب موفقیتهای فاردی باه خادمت
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میگیرند .وجود نوعی ولع موفقیت در زمینههای مالی و منزلتی در جامعهی ایران عابلرؤیات
است .میل زیاد به کسب پول از مسیرهای مشرون و نامشرون و خیال انیاوه متقاعایان اخاذ
مدارک دانشگاهی برای ارتقاء منزلت ،نماگر عناصری از رؤیای موفقیتطلیایاناد کاه بخاش
عمدهای از فضای زیست ایرانی را تشکیل میدهند .این نون خصیصاهی فرهنگای داللات بار
فردگرایی خودخواهانه و فروپاشنده دارد .معیدفر نیز به تجربهی تااریخی ایاران و بایثیااتی
همیشگی در گذشتههای دور و نزدیک اشاره میکند که در نتیجه آن ،ایرانیهاا بایش از هار
ملتی ،شیوههای حل فردی دسترسی به اهدات و ارزشهای اساسای را آموختاهاناد (.)1330
براساس یافتههای این تحقین ،دگرگونی ارزشی و تغییرات در میزان اهمیت ارزشهای مادی
در جامعه ،افزایش میزان اهمیت پول و ثروت و رشد زیاد فردگرایی (محسانی1306 ،؛ وزارت
ارشاااد 1303 ،و 1330؛ غفاااری1330 ،؛ موسااوی )1330 ،و ارزیااابی منفاای شااهروندان از
سازمانهای دینی ،بازار و دولت (پیمایش ملای سارمایه اجتمااعی )1333 ،و  ...رشاد بااالی
میزان خشونت در جامعه دال بر کفایت نسیی استفاده از نظریه آنومی نهادی در ایاران بارای
تییین جرائم خشونتآمیز است.
محدودیتهای تحقیق
 -1ازآنجاییکه غالب دادههای گردآوریشده برای تحلیل در این تحقین ،دادههاای ثانویاهای
هستند که عمدتاً توس سازمانها دولتی گردآوریشده اند لذا محقن اذعان دارد که اشکاالت
و انتقادات وارد بر دادههایی ازایندست بر این دادهها نیز وارد است.
 -2اولین چالش مهم فراروی محقن ،عملیاتی کردن ادعاهای بسیار انتزاعی این نظریاه بارای
تمهید آزمون تجربی آن بوده است که مسنر و روزنفلد خودشان نیز بدان اذعان داشتهاند اماا
بااینوجاود نویساندگان های گوناه راهنمااییای در ماورد مفهاومساازی و عملیااتی کاردن
ساختارهای اصلی نظریهشان به عمل نیاوردهاند.
پیشنهادهای اجرایی و سیاستی
 -1با وجودی که نتایج تجربی این تحقین بیانگر حمایت متوسا باه بااال از ایان نظریاه در
ایران است بااینوجود ارتیاط متغیرهای آشکار و پنهان نهادهای چهارگانه باا متغیار وابساته،
مثیت و در مواردی برای هر کدام از شقوق خشونت معنادار بوده است و نشان داد که برخای
از نهادهای اجتماعی نظیر خانواده و آموزش دچار اخاتالل باوده یاا بارای بارآورده سااختن
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اعتضائات حیات روزمره تحتفشارند و استحکام آنها در حال فرسایش است لذا یاک راهحال
برای اصالح شرای وعون جرم و روند جرم خیزی ،تقویت نهادهای غیراعتصادی برای رسایدن
به تعادل عادالنهتر با اعتصاد است.
 -2به نظر می آید گرانیاری کارکردهای نهاد خانواده بهعنوان پناهگااه نهاایی فارد در مقابال
مشکالت محنت بار اعتصادی در دههی اخیر بر تضعیف استحکام آن اثرگذار باوده باشاد کاه
نقش بایستهای را در تعدیل فشار نهاد اعتصاد بر افراد برای بازداشتن آنان از ارتکاب جرم ایفاا
ننموده است.
 -3خشونت اعتصادی یا سرعت در طول دوره موردبررسی بیشترین بسامد و بیشترین شادت
رشد را داشته است که عابلبررسی و توجه بیشتر نیز هست .میزان بیکاری فرساینده باهویاژه
در بین تحصیلکردگان و در تمامی استانها توجه خاصی را باه موعاوعات رفااه اجتمااعی و
اشتغال میطلید و در سیاستگذاریها توجه بیشتری به توسعه متوازن کشوری شود و ایجاد
فرصتهای کار و افزایش کیفیت زندگی اعشار و طیقات ععیف جامعه موردتوجه عرار گیرد.
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