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چکیده:
سیر جرایم در جامعه روند پر شتابی به خود گرفته و انجام اقداماتی پیشگییرانه در ایگ زمینگه رگروری
است .از جمله ای جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی جگدی تبگدی شگده ،شگرارت
خیابانی است .وظیفه برخورد با ای شرارت در وهله اول به عهده پلیس است  .در ایگ تحقیگ ایگ مسگاله
بررسی شده است که آیا پلیس خراسان شمالی از طری برخورد با شرارت خیابگانی در سگالهای  1385تگا
 1389توانسته است از بسیاری نابهنجاریهای دییر که در آینده احتمگال بگروز دارنگد پیشگییری نمگوده و
امنیت الزم را برای جامعه به ارمغان آورد .بررسی موروع با استفاده از نظریه آشفتیی صورت گرفت و هدف
آن بود که بگا شناسگایی و تقویگت الیوهگای رفتگاری وسگاختاری مناسگت (فراکتالهگای اجتمگاعی زیبگا) از
کوچکتری جزء جامعه تا ک آن ،زمینههایی که جامعه را به سوی پیشرفت وزندگی بهتر (آشفتیی اجتمگاعی
پیشبرنده) هدایت میکند ،شناخته شوند .روش انجام ای تحقی تحلی ثانوی یعنی استفاده از آمگار وقگوع و
کشف شرارت در سالهای  1385تا  1389میباشد .نتایج بدست آمده از تحقیگ بگازگوی آن اسگت کگه
پلیس خراسان شمالی با همکاری سایر سازمانهای متولی امور فرهنیی در برخورد با شگرارت (فراکتالهگای
اجتماعی زشت) در سالهای  1385تا  1389کم وبیش موف بوده و اقدامات انجام شده در سطحی قابگ
قبول به افزایش امنیت اجتماعی منجرشده است.

واژگان کلیدی :شرارتهای خیابانی ،آشفتیی ،آشفتیی اجتماعی پیشبرنده ،آشفتیی اجتماعی واپسبرنده،
فراکتال ،فراکتالهای اجتماعی زیبا ،فراکتالهای اجتماعی زشت ،اثر پروانهای.

 1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشیاه پیام نور ،تهران ،ایرانSahad.namvar@yahoo.com.
 2دانشیار علوم اجتماعی،دانشیاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 3دانشیار علوم اجتماعی ،دانشیاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه:
از آنجا که همیام با رشد اقتصاد سرمایه داری و جهانی شدن ،نابرابری و تمگایز در میگان اقشگار
اجتماعی گسترش یافته و در سایه فرد گرایی مدرن ،دستیابی به ثروت ومنزلت از هگدفهای اصگلی
جمعیت به ویژه جوانان شده است و با توجه به ای واقعیت که امکان پیشرفت و دستیابی به ثروت و
رفاه برای همیان به یک اندازه فراهم نیست ،پس میتوان انتظار داشت کگه روز بگروز شگاهد بگروز
جرایم پیچیدهتر و سنیی تری باشیم .امروزه و در عصر پست مدرن میگزان خشگونت افگزایش یافتگه
است وجوامع در کشورهای جهان مشک رویارویی با آن را دارند (گیدنز .)6 :1996 ،جامعه ما نیز از
ای مشک مستثنی نیست .برای فهم بیشتر و بهتر ای مشک در ای مقالگه بگه بررسگی یکگی از
جلوههای ای مساله یعنی شرارتهای خیابانی میپردازیم .موروع بررسگی شگرارتهای خیابگانی در
پرتو نظریه آشفتیی 1از دو جنبه کاربردی و نظری حائز اهمیت است .جنبه اخیر یعنی بعد نظگری آن
بیان کننده دیدگاه جدیدی نسبت به مسائ و مشکالت اجتمگاعی در عصگر حارگر اسگت .از لحگا
کاربردی از آنجا که امنیت اجتماعی نیاز اصلی هر جامعهای است و شرارت مسگئله ایسگت کگه ایگ
امنیت را تهدید میکند و برخورد با شرارت وظیفه اصلی سیستمهای کنترل اجتمگاعی اسگت ،لگذا در
ای بررسی می توان با سنجش موفقیت یا عدم موفقیت سیستم کنترل اجتماعی رسمی در برخورد بگا
انواع شرارتها در جهت افزایش امنیت اجتماعی گام برداشت .بر ای اساس میتوان با بررسی نقگا
قوت و رعف سیستم کنترل اجتماعی درجهت تقویت نقا قگوت وکگاهش نقگا رگعف آنهگا بگه
رویکردهای موثرتری رسید.از لحا نظری با استفاده از نظریه آشفتیی که بر بگی نظمگی و هگر و
مر دوران پست مدرن داللت دارد میتوان به تحلی مسئله آسیتهای اجتماعی پرداخگت  .درچنگد
دهه اخیر ،انقالب عظیمی درعلوم و به ویژه علوم طبیعی پدید آمده است .ای انقالب درشگیوه در
وتبیی پدیده ها،به وسیله اندیشمندانی صورت گرفته است که درسالیان گذشته معتقد بودند معلولها
به صورت خطی برآیند عل خاصی هستند اما اکنون آنها برنقش خالقانه بی نظمی وآشفتیی تآکید
کرده وجهان را مجموعهای از سیستم هایی میدانند که بگه شگیوه هگایی خگود سگازماندهنده عمگ
میکنند و پیامدهای ای شیوه زندگی وجود حاالت پیش بینی ناپذیر و تصگادفی اسگت .امگا در ایگ
شرایط ،قوانی جبری طبیعی کماکان حاکمیت دارند و پی برده شده که سیستمها به شیوهای دورانی
- Chaos Theory
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عم میکنند که در آن بی نظمی منجر به نظم و نظم منجر به بی نظمی میشود  .ایگ یافتگههای
علمی مضمون اصلی نظریه آشفتیی یا نظم دربی نظمی را تشکی میدهد .نظریه " نظم غایی " یا
" نظم دربی نظمی" به ما ابزار ح مسائ پیچیده را درمحیط آشگوبنا و آکنگده ازتغییگر و تحگول
امروز و فردا میدهد [  . ]1390 , www.Aftabir.comبه نظر میرسگد کگه چنگی رویکگردی را
میتوان به نحوی کارآمد در تحلی و تبیگی پدیگدههای مگرتبط بگا زنگدگی اجتمگاعی و از جملگه و
خصوصا در مورد آسیتهای اجتماعی به کار گرفت.
در ای مقاله سعی شده است تا با بیان شرارتهای خیابانی بمثابه یک فراکتال اجتماعی زشت در
بط آشفتیی اجتماعی و هر ومر زندگی روزمره ،میزان اثر فزاینده مخرب ونفوذ کننگده آن را در
جامعه مورد شناسایی قرار داده و برلزوم کنترل اجتماعی مناست با آن و نیگز بگر نقگش سگازمانها و
نهادهای دولتی درمقابله و ایجاد فراکتالهای اجتماعی زیبا تاکید گذاشت.
 )1پیشینه و ررورت تحقی
درباره انواع کجرویها و آسیتهای اجتماعی ،تحقیقات و مطالعات زیادی از سگوی دانشگمندان و
صاحت نظران علوم اجتماعی انجام شده است ولی هیچ یک از تحقیقات در دسگترس بگا اسگتفاده از
نظریه آشفتیی به تحلی موروع نپرداختهاند .برای پر کردن ای خالء در ایگ مطالعگه بگه بررسگی
طرح برخورد پلیس با شرارت در خراسان شمالی ،از آغاز اجرای ای طرح یعنی سال 1385تا زمگان
ای تحقی ( ،)1389در پرتو نظریه آشفتیی پرداخته شگده اسگت .در آغگاز بحگ اشگارهای آسگیت
شناختی به بحران افزایش جرم و جنایت در جوامع اخیر شده و سپس خاستیاه نظریه آشفتیی مگورد
بررسی قرار گرفته و در ادامه به ررورت تحلی شرارت با استفاده از نظریه آشگفتیی پرداختگه شگده
است .از آن جا که سیر جرایم در جامعه روند پر شتابی به خود گرفتگه اسگت ،انجگام اقگداماتی بگرای
پیشییری در ای زمینه اجتناب ناپذیر مینماید .نخستی گام در ای ارتبا شگناخت شگرایط موجگود
است .در رفتار پرخاشیرانه انسانی ،یادگیری نقش مهمتری از غریزه دارد که ای امر حاصگ تعامگ
ساختاری پیچیده بی انییزههای ذاتی فرد و پاسخهای آموخته شده است .البتگه بگا اصگالح سگاخت
یادگیری افراد ،میتوان طبیعت پرخاشیری آنها را تعدی و بگا انعطگافتر نمگود .بخگش اعظمگی از
یادگیری از طری مشاهده رفتار دییران است .نکته مهم در ای دیدگاه عدم نیاز بگه تقویگت فگوری
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است .یعنی فرد رفتاری را مشاهده کرده و میآموزد ولی تا زمانی که نیازی به ابگراز آن نباشگد و بگه
عبارتی عام تقویتی وجود نداشته باشد،آن رفتار بروز نمی کند(هرگنهان.)275 :1379 ،
در ای جاست که اهمیت پیشییری از وقوع شرایط بوجود آورنده شرارت و برخورد با افراد شگرور
که عام انتشار رفتارهای شرارت آمیزدر جامعه هستند مشخص میشود .جامعه نقش بسگیار مهمگی
درانحراف یا عدم انحراف افراد ایفا میکند ومی توان گفت دربسترجامعه است که شرارت معنگا پیگدا
میکند ویا بر طب دیدگاه نظریه انگ زنی 1برچسگت شگرور بگه فگرد مجگرم زده میشگود .شگرارت
میتواند با بر هم زدن امنیت جامعه در روند کلی فعالیتهای اجتماعی ایجاد اختالل کگرده و زمینگه
ساز بروز ناامنی و شالودهی فقدان امنیت در جامعه باشد.امگا از نظریگه آشگفتیی چگه اسگتفادهای در
راستای تبیی ای موروع میتوان کرد؟
جهانی که ما در آن زندگی میکنیم الیویی است از هر ومر وبی نظمی که در بط ای هگر
ومر نظم خاص "فراکتالی" 2وجود دارد ( ناوارو . )70 :2010 ،اگر ما بتگوانیم انگواع فراکتالهگای
اجتماعی را شناسایی کرده وبه نظم نهفته در آنهگا پگی ببگریم ،تجزیگه وتحلیگ هگر ومر هگای
اجتماعی برای ما راحتتر خواهد شد[ .]1390, fa.wikipedia.org/ wikiاگر بتوان الیوهای رفتار
اجتماعی را بر حست آنچه در ریاریات جدید معمول است فراکتال در نظر گرفت ،با توجه بگه پیونگد
تفکیک ناپذیر الیوهای رفتار اجتمگاعی در جامعگه بگا نظگام ارزشهگای اجتمگاعی ،مگی تگوان ایگ
فراکتالها را به «فراکتالهای زیبا» یعنی رفتارهای منطب بر هنجارها وارزشهای به طور اجتماعی
پذیرفته شده ،و «فراکتالهای زشگت» یعنگی رفتارهگای انحرافگی و ناسگازگار بگا نظگام هنجارهگا و
ارزشهای اجتماعی تقسیم بندی کرد .در ای معنا ،فراکتالهای زیبا بازگوی الیوهگای جامعگه پگذیر
شده و فراکتالهای زشت بازگوی الیوهای جامعه ستیزانه و رد جامعوی است .
جامعه ما در کنار تحوالت جهانی با رشد رسگانهها و ارتباطگات هگر لحظگه دسگتخوش تحگوالت
گوناگونی در زمینههای فرهنیی ،سیاسی ،اقتصادی واجتماعی میگردد.در ای میان قگرار گگرفت در
مسیر توسعه وپیشرفت نیازمند روی آوری کارگزاران و کارشناسان بگه تحلی هگای جدیگد و روزآمگد
است .به نظر میرسد که با شناسایی فراکتالهای اجتماعی و تمیز فراکتالهای اجتمگاعی زیبگا وبگه
کارکرد از اقسام زشت و کژکارکرد آن میتوان آشفتیی اجتماعی را در مسیر پیشرفت و توسعه قگرار
-Labeling Theory
-Fractal
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داد .بنابرای اگر پلیس بتواند با شناسایی درست انواع شرارتهای خیابانی با آنها برخورد نمگوده واز
بروز رفتارهای شرارت آمیز پیشییری کند ،از وقوع بسیاری ازجرایم دییر نیز کگه در ادامگه فراکتگال
اجتماعی زشت شرارت قرار دارند پیشییری شده ونوعی اثر پروانهای در جهت ایجگاد امنیگت بیشگتر
پدید می آید که تاثیر آن شیفت انییز و بلکگه دور از انتظگار اسگت .البتگه فقگط حگذف فراکتالهگای
اجتماعی زشت از سوی پلیس ،برای رسیدن به چنی نتیجه ای ،کافی نیست بلکه سایر سگازمانها و
نهادهای دولتی نیز بایستی همیام با حذف فراکتالهای اجتماعی زشت توسط پلیس ،اقدام به خلگ
فراکتالهای اجتماعی زیبا بنمایند تا در بط آشفتییهای اجتماعی گریزناپذیر جاییزی اقسام زشت
آن شود.
در پاسخ به هدف و سئوالهای اساسی تحقی  ،با بهره گیری از نظریه آشفتیی ،فرریههای ذی
قاب طرح است:

-1

بی برخورد پلیس خراسان شگمالی بگا شگرارت در سگالهای  1385تگا  1388و وقگوع

شرارت درآن سالها رابطه وجود دارد.

-2

بی برخورد پلیس خراسان شمالی با شرارت دوره مورد بررسی و وقوع شگرارت درآن دوره

زمانی رابطه وجود دارد.

 -3بی برخورد پلیس خراسان شمالی با شرارت در سال  1389و وقوع شرارت درآن سال رابطگه
وجود دارد.

 -4بی برخورد پلیس خراسان شمالی با شرارت (فراکتالهای اجتمگاعی زیبگا) دوره زمگانی مگورد
بررسی و وقوع شرارت (آشفتیی اجتماعی واپسبرنده ) درآن دوره رابطه وجود دارد.

 )2مبانی نظری
مباح نظری نه فقط فهم و در پدیدههای پیچیده را تسهی میکنند بلکه راهیشگای عمگ و
فراهم کننده زمینههای کست موفقیتهای الزم برای پیشرفتاند .در عرصگه آسگیتهای اجتمگاعی
بح های نظری ،به ویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که حجم کج رفتاریهای مردم از سقف تحمگ
جامعه فراتر رفته و نیرانیهایی در بی همهی گروهای اجتماعی ایجاد کرده باشد .مثأل امگروزه کگه
برخی هنجار شکنیها از جمله شرارتهای خیابانی از حد معمول و مألوف جامعه بیشترشگده و رشگد
فزایندهای یافته است ،همه جا و همه کگس میپرسگند کگه چگرا ارتکگاب بگه کگج رفتاریهگا و بگی
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هنجاریها تا ای اندازه در بی مردم گسترش و عمومیت پیدا کرده ،در اینجا طبیعگی اسگت کگه بگر
عهده نظریه هاست که به ای سئوال مهم و اساسی پاسخ گوینگد (صگدی سروسگتانی.)2: 1383 ،
برای روش تر شدن موروع شرارتهای خیابانی و تبیی آن با استفاده از نظریه آشفتیی نخست باید
به تعریف مفاهیم اساسی در ای زمینه بپردازیم :

 )1-2شرارتهای خیابانی و انواع آن
شرارت :نوعی ابراز عصیان و سرکشی در مقاب عرف جامعه است که در حقیقت ریشه در نگوعی
اعتراض دارد و به اعمالی اطالق میشود که فرد یا افرادی با توسگ بگه آنهگا و از طریگ قلگدری،
تهدید و ایجاد رعت ووحشت در دییران موجبات سگلت آسگایش وامنیگت مگردم را فگراهم سگازند و
مصادی آن هم عبارتند از :زور گیری و با گیری ،چاقو کشی و قمه کشی ،ایجاد رعگت و وحشگت،
عربده کشی و اسید پاشی و نظایر آن ها.
زور گیری و با گیری :به عملی گویند که با تهدید وارعاب فرد یا افرادی را بدون ررایت قلبگی
ملزم و مجبور به پرداخت وجه نقد یا هر چیز با ارزشی نمایند.

چاقو کشی و قمه کشی :هرگاه کسی چاقویی را به قصد رربه زدن چه با ایجاد رعگت و وحشگت
ویا به هردلی دییری ،مورد استفاده قرار دهد مرتکت جرم چاقوکشی شده است.

سایر شرارتها :در طبقه بندی جرایم شام ایجاد رعت و وحشت در مردم ،عربگده کشگی واسگید
پاشی و نظایر ای ها است.
ایجاد رعت و وحشگت :بگه وجگود آوردن تگرس ودلهگره در دییگران بگه وسگیله تهدیگد ،عربگده
کشی،شکست شیشه و سایر طرق ممک توسط افراد شرور.

عربده کشی :به فریادهای ناهنجاری اطالق میشود که غالبگا بگه همگراه فحاشگی توسگط افگراد
الابالی و شرور بمنظور ایجاد ترس و وحشت و دلهره در دل فرد یا افرادی از اهالی یگا کسگبه محگ
صورت میگیرد (خواه در حال مستی باشد خواه در حال عادی).
اسید پاشی :ریخت و پاشیدن هرگونه ماده اسیدی بر روی بدن یگا امگوال دییگران جهگت ایگراد
خسارت جانی یا مالی یا حیثیتی که غالبا توسط افراد شرور با قصد و نیت قبلی انجام میشود.

 )2-2نظریههای اصلی در حوزه آسیتها و انحرافات اجتماعی
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تبیی های جامعه شناختی در حوزه آسیتها و انحرافات اجتماعی را به طور کلگی میتگوان بگه دو
دسته نظریههای کالسیک و معاصر تقسیم کرد:
در دسته کالسیک میتوان به صاحت نظرانی نظیر دورکیم ،مرت  ،ویلیامز و سگاترلند و در دسگته
جدید ومعاصر خصوصا باید به هوارد بکر و ارونیگ گافم اشاره کرد.
دور کیم کجروی و انحراف را نوعی عم مجرمانه و مستوجت مجگازات میدانگد  .بگه عقیگده او
«جرم هر نوع عملی است که در حد معی خودش موجت واکنش ویژهای بر رد عام عم میشود
که نامش مجازات است ( ».دورکیم .)83 :1369 ،عم مجرمانه از آن رو مستوجت مجازات اسگت
که « وجدان جمعی را جریحه دار میکند( ».همان . )93:دورکیم عالقمند است که رویکگرد جامعگه
شناختی به عم مجرمانه را از رویکرد حقوق جزایی به ای قبی اعمال متمایز کند.
او میگوید« :در حقوق جزای متمگدنتری اقگوام ،آدم کشگی معمگوال بگاالتری جگرم محسگوب
میشود .در حالیکه بحران اقتصادی ،تغییر ناگهانی بورس و یا حتی ور شکستیی ممک است خیلگی
شدیدتر از یک مورد آدم کشی در متالشی کردن سازمان پیکر اجتماعی موثر باشد( ».همان . )85:
او مجازات را اساسا واکنشی عاطفی با شدت معی میداند «که جامعه از طری هیگات سگازمان یافتگهای
در برابر آن دسته از اعضایش که از برخی قواعد کرداری معی تخطی کرده اند ابراز میدارد».

دور کیم می گوید هیچ ملتی وجود ندارد که به طور روزمره به اخالقیاتش هتک حرمگت نشگود .از
ای رو باید بیوییم که وجود جنایت حتمی است و نمی توانگد وجگود نداشگته باشگد ،شگرایط بنیگانی
سازمان اجتماعی به طور منطقی آن را ایجاب میکنند ،در نتیجه وجود جرم و جنایت امگری طبیعگی
است (دورکیم . )444-5: 1378،از دیدگاه دورکیم ،اعمگال مجرمانگه بگه طگور کلگی از مصگادی
نابسامانی اجتماعی (آنومی ) به شمار میآیند که به طور نوعی از فقدان یا از هم پاشیدگی هنجارهگا
یا به سخ دییر از فقدان سازگاری با هنجارهای اجتماعی پدید میآید (آرون.)357 :1370 ،
مرت در فص های چهگارم وپگنجم «نظریگه اجتمگاعی و سگاختار اجتمگاعی » بگه بحگ دربگاره
نابسامانی اجتماعی (آنومی) و شک های رفتار انحرافی میپردازد و پس از دسته بندی انواع پنج گانه
انطباق افراد با الزامات زندگی اجتماعی مشتم بر همنواعی ( ،)comformityنوآوری (،)inovation
مناسک گرایی( ،)ritualismانزوا گرایی( )retreatismوشورش ( )rebellionبه تبیی شگرایط بگروز
نابسامانی اجتماعی براساس رابطه میان هدفها و وسای میپگردازد .از منظگر مگرت اگگر قواعگد و

124

پژوهشنامه تربیتی /دانشیاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره
37

مقررات جامعه چیزهای متضادی به افراد بیوید یا هدفهایی را پیش رویشان بیذارد که رسیدن بگه
آن ها ناممک باشد ،آنیاه افراد در موقعیت و حالت نابسامان قرار خواهند گرفت .مرت کوشیده اسگت
که هرگونه رفتار منحرف را براساس ساخت اجتماعی تبیی کند.او معتقد است که همگه صگور رفتگار
منحرف از شکافها و اختاللهای موجود بی هدفهای کامیابی و وسای مشروع دستیابی به آنهگا
ناشی میشود  .به سخ دییر هرگاه افراد یا گروهاهای معگی قگادر بگه کسگت کامیگابی از طریگ
ابزارهایی که به طور اجتماعی مورد قبول اند نباشد ،به ارتکاب بگه رفتارهگای تالفگی جویانگه رانگده
خواهند شد که مورد پذیرش جامعه نیست  .بنابرای  ،کجروی نتیجه وجود یک فاصله و تفاوت اسگت
بی آرزوهایی که جامعه به طور اجتماعی به اعضایش آموخته است از سویی و راههگایی کگه همگان
جامعه برای تحق ای آرزوها به رسمیت میشناسد از سوی دییر (مرت 121: 1957،تا .)194
رابی م  .ویلیامز پسر ،1منظر دییری ازفونکسیونالیسم ساختی را در زمینه کجروی ارائگه میکنگد
که به نظریه فوق همرنیی ()overcomformityموسوم است .به عقیده او مشک انحراف طبیعتا از
ساخت خود جامعه سرچشمه میگیرد .

ویلیامز به هواخواهان جدی و سرسخت هنجارهای جامعه اشاره میکند که ممکگ اسگت موجگد
نوعی از انحراف باشند .چنی انحرافی در قهرمانان معینی تجلی مییابد .ای قبی افراد که بر رعایت
قوانی رسمی جامعه اصرارمی ورزند در شرایط معینی ممک است مقدس و معصوم بشمار آیند ،ولگی
تحت شرایط متفاوتی ممک است به عنوان ام و مخرب طبقه بندی شوند .اشاره ویلیامزمشخصا در
برگیرنده برخی افراد و گروههای مذهبی است (استیوارت و گلی .)107 :1981 ،
هوارد بکر وارع نظریه برچست زنی ( )labelingدر کتاب « دربگاره طردشگدگان  :مطالعگاتی در
جامعه شناسی انحرافات»  2استدالل میکند که انحرافات متضم برهم کنشی میگان «کسگانی کگه
متهم به یک عم منحرف اند و بقیه جامعه است که خود ممک است به چندی گروه منقسم شگده
باشد» .به عقیده بکر ای سرشت مناسبات میان فرد و جامعه است که منحگرف را در مگوقعیتی قگرار
می دهد که از طری جامعه بر چست بخورد .ای برچست خوردگی بستیی دارد به ایدههای درست و
غلط خود جامعه و یا حتی زیر گروههای جامعه .در واقع گویا بکر از ای نظریه جانبداری میکند کگه
«قوانی مجرم میآفرینند»( .به نق از استیوارت و گلی  ،همان )109 :
-Robin M . Williams Jr.
)-In Outsiders : Studies In The Sociology Of Deviance (1963
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و باالخره ،گافم در کتاب «داغ ننگ» به مسأله کجروی اجتماعی بمثابه یک هویت رایع شگده
مینیرد و میکوشد تا مسأله مدیریت هویت انیشت نما شده ( )stigmatizedرا که از برچست زنی
نشأت میگیرد مورد بررسی قرار دهد .او اصطالح «داغ ننگ» ( )stigmaرا برای اشاره به ویژگیهگا
یا صفاتی به کار میبرد که شدیدا بد نام کننده یا ننگ آورند .اما رمنا تأکید میکند کگه قگدرت داغ
زنی یک صفت نه در ذات خودش بلکه در روابط اجتماعی ریشه دارد .به سخ دییر صفتی کگه داغ
ننگ بر پیشانی فرد دارای آن میزند میتواند به عادی جلوه دادن فرد دییر کمگک کنگد و بنگابرای
فی النفسه نه خوشنام کننده باشد و نه بدنام کننده ( گافم  .)32 :1386 ،از منظر گافم سه نگوع
کم و بیش متفاوت داغ ننگ را میتوان تشخیص داد )1( :اولی نوع زشگتیها و معایگت مربگو بگه
بدن هستند -انواع بد شکلیهای جسمانی؛ ( )2نوع دوم ،نواقص و کمبودهای مربو بگه شخصگیت
فرد را شام میشوند مث متقلت ،رعیف النفس و سلطه پذیر بودن یا احساسات غیر طبیعی ،عقایگد
انعطاف ناپذیرو غیرقاب اعتماد داشت ؛ و( )3داغ ننگ قومی و قبیلهای که منظور از آن داغ ننگهای
مربو به نژاد ،ملیت و مذهت است (همان  .)33-4 :به عقیده گافم افرادی که داغ ننگگ خگورده
اند به انواع گوناگون ممک است به موقعیت خود واکنش نشگان دهنگد کگه از آن جملگه انگد :رفتگار
تندخویانه و ارطراب آلود ،بالتکلیفی و احساس ناامنی (همان.)45-6 :
شرارتهای خیابانی را هم میتوان از زمگره مصگادی همگی نگوع واکنشهگای مگورد نظگر داغ
خوردگان به شمار آورد که طبیعتا همان گونه که گافم در پی استدالل پیامدهای ای قبیگ مگوارد
است به رایع شدن هویت اجتماعی افراد منجر میشود.
 )3-2نظریه آشفتیی
آشفتیی در لغت به معنی بی سازمانی ،هر و مر و بی نظمی است .ای واژه با مفهگوم بحگران
قرابت دارد که خود به معنای بروز نا بسامانی در ورعیت یا شرایط یک پدیده ،یگک حگوزه یگا یگک
عملکرد خاص است .بحران در رشتههای مختلف علوم معانی متفاوتی دارد ،مثال در روانشناسگی بگه
معنای بروز اختالل در ساختار شخصیتی یا عدم تعادل روانی است .در جامعه شناسی نیز داللتهایی
قریت به بی سازمانی دارد .استعاره بحران در علوم اجتمگاعی عمومگا بگه مثابگه ابگزاری بگرای در
دراماتیک آسیت شناسی اجتماعی ،فروپاشی و نابسامانی تعبیر شده اسگت و فضگایی مفهگومی بگرای
ابراز احساس عدم تحم ورعیت حارر فراهم میآورد .آشفتیی دانش بررسی رفتار سیسگتم هگایی
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است که اگرچه ورودی آنها قاب تعیی واندازه گیری است ،اما خروجی ای سیستم ها ،ظاهری بی
نظم و تصادفی دارد ( مون.)57: 1990،
نظریه2ﻼ آشفتیی به مطالعه ﺎ .سیستمهای دینامیکی آشگوبنا میپردازد.سیسگتمهای آشگوبنا ،
سیستمهای دینامیکی غیرخطی هستند که نسبت به شرایط اولیه شگان بسگیار حسگاساند .تغییگری
اند

�◌ چنگی سیسگتمهایی موجگت تغییگرات بسگیار در آینگده خواهگد شد(مسگتر
در شرایط اولیگه

منیجرز . )4:2009،در ریاریات نظریهی آشفتیی به بررسی رفتار سیستمهای خاصی میپردازد که
حساسیت زیادی نسبت به شرایط اولیه خود دارند .نتیجهی ایگ حساسگیت نسگبت بگه شگر اولیگه
میتواند منجر به بروزرفتارهای بسیار پیچیده و تصادفی و غیر قاب پیش بینی شود .جالت اینجاست
که ای رفتار آشوبنا حتی در سیستمهای معی هم دیده میشود؛ یعنی سیستمهایی که درگیر هیچ
پارامتر یا ورودی تصادفی نیستند (تیورفیالرو.)168 :1992 ،
طرفداران نظریه آشفتیی بر ای باورند که در میان الیوهای "رفتار ظاهراً تصگادفی" پدیگدههای
مختلف -از سیستمهای هواشناسی گرفته تا سازمانها و بازارهای بورس -نوعی نظم وجگود دارد .در
ورای ای تفکر ،فرریه شیفت آوری مطرح میشود ،مبنی بر اینکه "هگر سیسگتم پیچیگده ،زنگدگی
خاص خود را دارد و از قواعد خاص خود پیروی میکند .تالش چالش برانییز پژوهشیران سیسگتمی
ای است که قواعدی را برای پیش بینی رفتار "سیستمهای پیچیده به ظاهر غیر قاب پگیش بینگی"
(نامنظم) کشف کنند (ررائیان.)22-18:1385،
ویژگیهای نظریه آشفتیی:

نظریه آشفتیی با چند مولفه ساختاری تعریف و بازشناخته میشود که از ای قرارند:
الف)اثر پروانه

ای1

ب) خود انطباق

دهی2

) خودمانائی یا خاصیت

هولوگرافیک3

د) جاذبگههای عجیت ]1390 , www.Aftabir.com ]4

- Butterfly Effect
-Self Adaptation
3
-Self Similarity
4
-Attractors Strange
1
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الف) اثر پروانهای  :نام پدیدهای است که به دلی حساسیت سیستمهای آشوبنا به شرایط اولیه
ایجاد میشود .ای پدیده به ای اشاره میکند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوبنا چون جگو
سیاره زمی (مثالً بال زدن پروانهای در برزی ) میتواند موجت تغییرات شدیدی (مثالً وقگوع طوفگان
در تیزاس) درآینده شود (تیوفیالرو .)1992،اگر فقط ذرهای در هر سوی ای بازه جابجا شگود همگه
چیز ممک است تا بی نهایت پیش برود ! یک بار به هم خوردن بالهای یک پروانه کافیست تا مگا را
با یک رفتار آشوبنا روبرو کند .ای رفتار به آرامی به آشوب گونیی می نمگی کنگد بلکگه سیسگتم
ناگهان از نقطهای به سمت بی نهایت میرود (ادوارد. )86-83 :2002،
ای ایده که پروانهای میتواند موجت تغییری آشوبنا شگود نخسگتی بگار در  ۱۹۵۲در داسگتان
کوتاهی به نام آوای تندر کار "ری برد بری" مطرح شگد .عبگارت « اثگر پروانگه ای» هگم در ۱۹۶۱
درپگگی ارائگگه مقالگگه ای از ادوارد لگگورنتس بگگه وجگگود آمگگد.وی در صگگد وسگگی و نهمگگی اجگگالس"
ای.ای.ای.اس" در سال  ۱۹۷۲مقالهای با ای عنوان ارائه داد که «آیا بال زدن پروانگهای در برزیگ
میتواند موجت ایجاد تند باد در تیگزاس شگود ؟ » (الیگوت )3: 1997،میتگوان نشگان داد کگه در
سیستمها آشوبنا بازهای از مقادیر اولیه موجت ایجاد رفتار آشوبنا میشود (گلیک)213:1987،
.
در سال  ۱۹۶۰لورنتس یک مدل حسابیر ساده برای کار هواشناسگی درسگت کگرد .رایانگه ایگ
دانشمند در آن زمان نه سرعت کافی برای پردازش یک شبیه سازی ساخته شده از رفتگار اتمسگفر را
داشت و نه از حافظه کافی برای ذخیره ای اطالعات برخوردار بود .بگاوجود ایگ  ،لگورنتس توانسگت
مدل هایی از نظریه آشفتیی را با استفاده از ای رایانه و با کمک دییگر هواشناسگان "ام .ای  .تگی"
نشان دهد (لورنتس . )23 :1996 ،لورنتس در پژوهش بر روی مدل ریاری بسیار سادهای از آب و
هوای جو زمی  ،به معادلگهی دیفرانسگی بسگیار پیچیگدهای رسگید .وی بگرای حگ ایگ معادلگه از
روشهای عددی به کمک رایانه بهره گرفت و برای اینگکه بتواند ایگ کگار را در روزهگای متگگوالی
انجام دهد ،نتیجه آخگری خروجی هر روز را به عنوان شرایط اولیه روز بعد وارد معادله کرد .لورنتس
در نهایت مشاهده کرد که نتیجه شبیهسازیهای مختلف با شرایط اولیه یکسان با هم کامالً متفاوت
است .بررسی خروجی رایانهای که لورنتس از آن استفاده میکرد نشان داد ،دادهها تگا  ۴رقگم اعشگار
گرد شده در حالی که محاسبات داخ ای رایانه با  ۶رقم اعشار صورت میگرفت .لورنتس بگه ایگ
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نتیجه رسید که از بی رفت دورقم آخر موجت چنی تاثیری شده است .ای واقعیت نگاممک بگودن
پیش بینگی آب و هگوا در دراز مگدت را بگازگو میکنگد],forum.patoghu.com/newreply.php

. ]1390
ب) خودانطباق دهی  :در محیط در حال تغییگر امگروزی  ،سیسگتمهای بگی نظگم در ارتبگا بگا
محیطشان هم چون موجودات زنده عم میکنند و برای رسیدن به موفقیت همگواره بایگد خگالق و
نوآور باشند .اما هنیامی که سیستم به تعادل سازگار نزدیک میشود.

برای حفظ پویایی نیاز به تغییرات اساسی درونی دارد که ای تغییرات به جای سازگاری و تطبیگ
موقت و مقطعی با محیط ،سازگاری پویا را موجت میشود که نتیجه آن دگرگونی روابط پایگدار بگی
افراد ،الیوهای رفتاری ،الیوهای کار ،نیرشها و طرز تلقیها و فرهنگها است .در چنگی شگرایطی
است که تغییرات کوچک میتواند تغییرات مهمی را در رفتار سیستم ایجاد کند و تحت ایگ شگرایط
است که اثر پروانگهای در کنگار سگازگاری پویگا تبلگور مییابگد .دانشگمندان معتقدنگد کگه آشگفتیی،
سازگاریها و انطباقها را در هم میشکند که ای امر در ظهور نظم نوی گاهی بسیار رروری است
و موجت خالقیت مستمر در سگایه تخریگت خگالق در سیسگتم میشگود ] , www.Aftabir.com

 . ]1390مورگان خاصیت خود نظمی (خود انطباق دهی مستمر) 1در سیستمها را تگابع چهگار اصگ
میداند :نخست آن که سیستم باید توان احساس ودر محیط خگود وجگذب اطالعگات از آن را دارا
باشد .دوم آنکه سیگستم باید قادر به برقراری ارتبا بی ای اطالعات و عملیات خگود باشگد .سگوم
آنکه سیستم باید قدرت آگاهی از انحرافات را داشته باشد وچهگارم آنکگه توانگایی اجگرای عملیگات
اصالحی برای رفع مشک را دارا باشد .هرگاه ای چهار شگر اصگلی برقگرار شگوند رابطگهای بگی
سیستم و محیط ایجادشده و سیستم خود نظم میشود و در مقاب وقایع ،نگوعی هوشگمندی از خگود
بروز میدهد (مورگان. ) ۱۹۹۷:۲۶8 ،
) جاذبههای عجیت :به رغم پیش بینی ناپذیری و غیرخطگی بگودن رفتگار ،جاذبگههای عجیگت
بیانیر الیوهای منظمی هستند که از آشفتییهای موجود در سیستم و بی نظمی موجگود بگه دسگت
میآیند .جاذبههای عجیت در همه جا وجود دارند؛ همگه آنچه را که مگا در نظگر اول بگی نظگگگگم و
آشوبنا میبینیم در درازمدت و با گذر زمان الیویی مگنظم و دارای نظگم از خگود نشگان میدهگد.
-Mussachusetts Institute of Technology1
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تغییرات شدید ،رفتارهای نامنظم ،دگرگونیهای پیش بینی ناپذیر ،حرکات بحرانی و… همه در ذات

خود دارای نظمی نهفتهاند .جاذبههای عجیت ،الیوهایی هستند که از منظر یا منظرهای گوناگون بی
نظم و آشفته ولی ازمنظر یا منظرهای دییر دارای نظماند .هرچه اف دیگد گسگتردهتر باشگد ،یگافت
جاذبه عجیت ممک تر وقدرت پیش بینی بیشتر خواهد بود (الوانی. )36: ۱۳84،
د) فراکتالها :برخال یا فراکتال ساختاری است که هر جزء از آن بگا کلگش متشگابه اسگت  .واژه
فراکتال از ریشه یونانی فراکتیوس به معنای سنیی است که به شک نامنظم تکگه تکگه و شکسگته
شده باشد .جزء در ای نوع شک ها ،نمایندهای از ک است .به چنی شک هایی نام «خود متشگابه»
نیز داده اند (مندلبرت .)117: 2004 ،برخالها (فراکتال ها) خودهمانند
هستند .در خودهمانندی ،شک جزء شباهت محسوسی به شگک کگ دارد .ایگ جگزء ،در همگه
جهات به نسبت ثابتی رشد میکند و ک را به وجود میآورد (آبراهام. )48: 2000 ،
هگ)خودمانایی  :گربهها ،قناریها و کانیوروها اگر به نحوی بتوانیم شباهتی بی آنها پیگدا کنگیم
به هم شبیه هستند (مثال میتوانیم بیوییم همه یک سر ،دو چشم ،و دو پگا دارنگد) .امگا در هندسگه
تشابه معنای خاصی دارد .تشابه ،یکسانی شک ها در عی متفگاوت بگودن انگدازه هاسگت .بگه زبگان
سادهتر اگر بتوانیم با بزرگ یا کوچگک کگردن دو تصگویر آنهگا را درسگت مثگ هگم کنگیم ،آن دو
متشابهاند .چنی شک هایی اجزای سازنده هندسه جدید فراکتالی اند؛ هندسهای که به گفته مندلبرت
یکی از خالقان آن ،ابزاری را برای دیدن بی نهایت در اختیار ما قرار میدهد (چ . )2002 ،
خود مانایی رمنا داللت بر شک گیری از راه تکرار نیز دارد .مقصود از شک گیری از راه تکگرار
چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال میتوانیم یک تصویر معمولی هندسی (مثالً یک خط)
را برداریم و با آن یک تصویر پیچیدهتر بسازیم .بعد با آن تصویر به دست آمده تصگویر پیچیگدهتری
بسازیم ،و همی طور به ای کار ادامه دهیم .شک های فراکتالی به ای طری بگه وجگود میآینگد و
برنامههای کامپیوتری متعددی بگرای ایجگاد آنهگا نوشگته شدهاسگت [fa.wikipedia.org/ wiki

. ]1390,
 )4-2آشفتیی اجتماعی
ما در زندگی روزمره خود حوادث و وقایع بسیاری را تجربه میکنیم یا از طری روابط با دییران و
مطبوعات از آنها با خبر میشویم ؛اگرچه اکثر ای رخدادها ظاهری تصگادفی دارنگد امگا اگگر نیگک
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بنیریم در دل هر کدام از ای اتفاقات نظم خاصی وجود دارد .ورودیهای زندگی جمعی مانند انسان
ها ،ساختمان ها ،خودروها ،سازمان هگا ،کنشهگا و هنجارهگا و ...همیگی دارای سگاختاری مگنظم و
مشخص اند ولی زمانی که حادثهای را مشاهده میکنیم بنظر تصادفی است و ایگ همگان خاصگیت
سیستم های آشوبنا است که قبال به آن اشاره شد .نکته کلیدی بح در ایگ اسگت کگه اگگر چگه
ظاهر ای آشفتیی کترهای و تصادفی است ولی در مقیاس کالن قاب پیش بینی و اصگالح اسگت و
در بط آن روابط منظم وقاعده مند وجود دارد .نکته دییر در آشفتیی اجتماعی اینست که در بطگ
آن فراکتالهای اجتماعی وجود دارند،ای فراکتالهای اجتماعی همان کنشها و رفتارهگایی هسگتند
که ما بطور روزمره در تعامالت با دییران آنها را بکار میبریم و ای رفتارها از کودکی در ذهگ مگا
نهادینه شده اند پس اولی ویژگی فراکتالهای اجتماعی اینست که از طری یادگیری به ذه افگراد
جامعه وارد میشوند و دومی ویژگی آنها عنصر تکرار است زیرا وقتی رفتاری مرتبگا از انسگان سگر
بزند پس از چندی ملکه ذه او میشود و اگر ای را به ک جامعه بسط دهیم نتیجه به وجود آمدن
یک فراکتال اجتماعی خواهد بود .به سخ دییر وقتی یک الیوی رفتاری در جامعگه بوجگود آمگد و
مرتبا تکرار شد میتوان نام فراکتال اجتماعی بر آن نهاد .به ای ترتیت میتوان ادعا کگرد؛ از زمگانی
که اولی اجتماعات شک گرفتند اولی فراکتالهای اجتماعی نیز بوجگود آمدنگد وبگا تگوالی نسگ ها
بصورت سینه به سینه از والدی به فرزندها منتق شدند .بدینیونه میتوان گفت کگه مگا امگروزه در
احاطه فراکتالهای اجتماعی زیادی قرار گرفته ایم  .برخی از آنها قدمتی بسیار کهگ دارنگد ماننگد
سنت ها؛ و برخی نو ظهور و جدیدند ،مث قوانی  .ای فراکتالهای اجتماعی آنچنان دربط روابط و
برهمکنش های اجتماعی ما نفگوذ کگرده انگد کگه امگروزه زنگدگی بگدون آنهگا نگاممک مینمایگد.
جریانهای فراکتالی مختلف البته آشفتییهای اجتماعی مختلفی را نیز به وجود میآورند.
الزم به یادآوری است که هر رفتاری که بصورت روزمره از ما سر میزند فراکتالی نیست ،فراینگد
ایجاد و تشکی فراکتالهای اجتماعی مراحلی دارد  :اول اینکه آن رفتارها یا روابط دارای بعد صحیح
نیستند وتا حدود زیادی نسبیاند .به سخ دییر آن دسته از رفتارها و روابط اجتماعی در ایگ حگوزه
قرار میگیرند که نسبیت پذیر باشند یعنی توانایی ای را داشته باشگند کگه در زمانهگا و مکانهگای
مختلف بسته به شرایط حاکم تغییر کنند ،مانند فحشا و قمار که در جامعه ما جرم انیاری شگده و در
قانون برای آن مجازات تعیی شده ولی مثال در ایاالت متحده آمریکا شغ است و مایه کست درآمد
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محسوب میشود و دولت نه تنها با آنها مبارزه نمی کند بلکه از سود حاصگله از آنهگا مالیگات هگم
میگیرد ؛ دوم اینکه آن رفتارها و روابط اجتماعی باید خود همانند بوده و مرتبگاً تکگرار شگوند یعنگی
چرخه ای را به وجود آورند تا از خالل آن یک فراکتال اجتماعی شک بییرد .در واقع پس از ای کگه
ای رفتارها از طری یادگیری وارد ذه افراد شد و سپس بارها و بارها تکرار شد ،بگه نگوعی عگادت
تبدی شده و ملکه ذه میگردد .البته ای رفتارها وروابط باید خود هماننگد باشگند یعنگی رفتگار یگا
رابطهای که در کلیت یک سازمان یا جامعه یا پدیده اجتماعی مشاهده میشود حاص تکرار و تگداوم
رفتاراولیه است یا رابطهای نوعی دارد که شباهت محسوسی را با رفتار حارر در آن میتگوان یافگت.
مثال کارمند بانکی که از وجوه دولتی اختالس میکند در حال تگداوم فراکتگالی اسگت کگه ریشگه در
کودکی او دارد؛ مثال زمانی که از کیف هم کالسی هایش موادغذایی و میوه بر میداشت.
برای بررسی میزان و نوع اثر یک فراکتال اجتماعی درایجاد آشفتیی اجتماعی چند نکته اصلی را
باید مد نظر قرار داد:

- 1از لحظه آغاز هر فراکتال اجتماعی خاصی تا کنون چقدر زمان میگذرد؟ هر چه یک فراکتگال
اجتماعی(زیبا یا زشت) قدیمیتر باشد چون بیشتر تکرار شونده اسگت پگس دنبالگه فراکتگالی آن نیگز
وسیعتر خواهد بود وآشفتیی اجتماعی گستردهتری ایجاد میکند و احتمگال از بگی رفگت آن کمتگر
است و انرژی و هزینه بیشتری برای از میان رفت و مردن صرف میکند.

 - 2منبع و منشاء فراکتال مهم است .در مواردی منبع و زمینه اولیه آن دیگ اسگت کگه مگاهیتی
ربانی دارد و در بط شعایر ،مناسک و اعتقادات دینی نهفته است؛ در مواردی دییر ریشگه در قگانون
دارد که دارای جنبه بازدارندگی یا سرکوبیری است ؛ و باالخره انواع دییری هم هست که ریشگه در
عرف دارد و در روح جمعی نهفته است .از لحگا شگدت و قگدرت اثگر ،فراکتگال اجتمگاعی دیگ در
مرتبهای باالتر وسپس فراکتال اجتماعی قانون و در پائی تری درجه فراکتال اجتمگاعی عگرف قگرار
میگیرد.

نکته مهم ای است که ای فراکتالها دارای چه بازخورد یگا کگارکردی هسگتند؟ زیگرا در نهایگت
همی فراکتال ها ،آشفتیی اجتماعی را بوجود میآورند .از آن جا که یکی از خواص نظریه آشگفتیی
اجتماعی پارادوکسیکال (تناقض نما) بودن آنست و اینکه تمام رفتارهگا یگا خگوب هسگتند و کگارکرد
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مثبت دارند ویا بد هستند و کژکارکرد دارند ،لذا فراکتالهای اجتماعی را میتوان مسامحتا به دو نوع
زیبا و زشت تقسیم بندی کرد:

-1

فراکتالهای اجتماعی زیبا (به کارکرد) :

ایگگ نگگوع فراکتالهگگا را میتگگوان در برگیرنگگده شگگک های مگگنظم خودهماننگگدی از روابگگط و
برهمکنشهای اجتماعی اعم از عرف ها ،سنت ها ،عقاید و قوانی تعریف کرد کگه انسگان برحسگت
تجربه تاریخ ویا با رجوع به عق یا تجربه از به کارکردی آنها آگاه است .ای نوع فراکتالها نشگان
دهنده خوبی و نیکی در جامعه اند و در بط هر ومر بگه خگوبی ایفگای نقگش نمگوده و آشگفتیی
اجتماعی پیشبرنده را بوجود میآورند .برای ذکر نمونهای از ای فراکتالها میتوان آیی های قناعگت
یا سخت کوشی را نام برد .بسیاری از شک های فراکتالهای اجتماعی زیبا را میتوان در کتابهگای
آسمانی چون قرآن ،انجی و تورات مشاهده کرد؛ مانند :یکتا پرستی ،اعتقاد به پیگامبران ،اعتقگاد بگه
قیامت ،شهادت ،جهاد در راه عقیده ،عبادت و امثال ای ها .ای فراکتالها عناصر سازنده ادیان بگوده
و منشاء ربانی دارند .انواع دییر فراکتالهای زیبا در قوانی یافت میشوند مانند :قانون رد آپارتایگد،
قانون صلح جهانی ،قانون حفاظت از محیط زیست ،قانون دادرسگی ،توسگعه پایگدار وامثگال ای هگا .
اقسام دییری از ای فراکتالها در عرف موجودند؛ مانند :اخالق حسنه ،راستیویی ،برابگری ،عگدالت،
شجاعت ،قناعت ،صرفه جویی ،همنوع دوستی و امثال ای ها.
ماکس وبر در کتاب اخالق پروتستان و روحیه سرمایه داری اشاره به ایگ دارد کگه پایبنگدی بگه
اصول و مبانی دینی میتواند موجت پیشرفتهای اقتصادی جامعه در سطح کالن بشود .ای کارکرد
بخشی از بح ای مقاله اسگت کگه ایجگاد وتگرویج فراکتالهگای اجتمگاعی زیبگا میتوانگد موجگت
پیشرفت های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنیی و سیاسی خاص در حوزه خگود بشگود .بگه همگی لحگا
غایت ای نوع فراکتالها را میتوان آشفتیی اجتماعی پیشبرنده دانسگت .ای هگا نگوعی آشگفتیی و
هر ومر اجتماعی اند که دارای بازخورد مثبت درجامعه اند؛ زیرا فراکتالهگای اجتمگاعی زیبگا وبگه
کارکرد اجتماعی آن را به وجود آورده اند.از آنجا که آشفتیی ،ظاهری کترهای وتصگادفی دارد درنگوع
پیشبرنده آن ،هر چه ریزتر بنیریم فراکتالهای اجتماعی زیبا وبه کارکرد را مشاهده میکنیم که بگه
خوبی ایفای نقش نموده وجامعه را در مسیر پیشگرفت قگرار میدهنگد .بگازخورد ایگ نگوع آشگفتیی
اجتماعی مثبت است و میتواند در تمامی زمینههای خرد و کگالن اجتمگاعی ،اقتصگادی ،فرهنیگی و
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سیاسی رخ دهد و ای بستیی به نوع فراکتگال و شگدت اثگر و پهنگه فعالیگت آن دارد؛ مگثال تگرویج
فرهنگ صرفه جویی در یک رادیوی محلی در نهایت میتواند موجت پیشرفتهای اقتصگادی در آن
ناحیه شود .که البته استثناهایی چون اثر پروانهای نیز وجود دارند که به آن اشاره خواهیم کرد.
-2

فراکتالهای اجتماعی زشت (کژ کارکرد):

ای نوع فراکتالها را میتوان شک های خود هماننگدی از کنشهگا و برهمکنشهگای اجتمگاعی
تعریف کرد که به دلی زیاده خواهیها و جاه طلبیهای افراد یاجوامع مختلف بصورت ناخودآگگاه یگا
آگاهانه ساخته میشوند.ای نوع فراکتالها با توجه بگه نتگایج بگدکارکردی آن ،نشگان دهنگده بگدی
وپلیدی در جامعه اند و موجت بوجود آمدن آشفتیی اجتماعی واپسبرنده شده ودر نهایت جامعگه را از
پیشرفتهای اقتصادی ،فرهنیی ،اجتماعی وسیاسی باز میدارند .خگرده فرهنگهگای پانگک ،هگوی
متالها وگروههای مافیایی نمونههایی از ای نوع فراکتالها هستند .در ک هر آنچه در نقطه مقابگ
فراکتالهای اجتماعی زیبای برخاسته از دی  ،قانون وعرف قرار داشته و رمنا خاصیت فراکتالی نیگز
داشته باشد را میتوان از انواع فراکتالهای زشت در نظرگرفت زیرا کژکارکردهایی بگه همگراه دارنگد
که موجت اختالل در روند زندگی عادی جوامع میشوند .به عنگوان مثگال میتگوان از فراکتالهگای
زشت دروغیویی ،ریا ،خشونت گراییهای فکری ،پگو گرایگی و امثگال ای هگا در زمینگه باورهگای
اندیشیی نام برد .انواع دییر فراکتالهای اجتماعی زشت تروریسم ،قت  ،سرقت ،فساد مالی و اداری،
شرارت ،جرایم سازمان یافته ،جرایم اقتصادی وقاچاق مواد مخدر اند که از عدم رعایگت هنجارهگای
قانونی نشأت میگیرند و اقسام دییر آنها نظیر اسراف ،نژاد پرستی (صرف نظر از برخی کشگورهای
دنیا که نژادپرستی در آنها جرم انیاری شده و بصورت قانون در آمده است ) ،عیاشگی ،خیانگت ،بگد
قولی و امثال ای ها نیز فراکتالهای زشت در زمینه عرف میباشند که همیی موجت توقف پیشرفت
و حتی گاهی پسرفت جامعه میشوند و از همی روی میتوان آنها را آشفتیی اجتماعی واپسگبرنده
نامید .ای ها در مقاب آشفتیی اجتماعی پیشبرنده قرار داشته وبه دلی وجود فراکتالهای زشگت یگا
کژ کارکرد در شالوده آن ،جامعه را از حرکت به سمت پیشرفت باز میدارند .برزمینه و بستر ای نگوع
آشفتیی اجتماعی ،افراد ونهادها در برقراری کنشها وتعامالت با یکگدییر دچگار شکسگت وگسسگت
میشوند .بازخورد ای نوع آشفتیی اجتماعی منفی است .لذا به نظر میرسد کگه از طریگ مبگارزه و
مقابله با فراکتالهای اجتماعی زشت میتوان مانع از گسترش آنها درجامعه وتأثیرپذیری منفی روند
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پیشرفت جامعه از آنها شد .درهمی ارتبا میتوان به موروع بح ای تحقی اشاره کرد؛ به ایگ
معنی که چون شرارت نوعی فراکتال اجتماعی زشت در زمینه قانون است لذا نیروی پلیس از طریگ
مقابله با آن میتواند از آشفتیی اجتماعی واپسبرنده جلوگیری کند .یا بگه سگخ دییگر مگانع از اثگر
بخشی منفی آن برروند توسعه در جامعه شود.
اثر پروانهای در جامعه شناسی :

ای اثر داللت دارد بر آن که کنش یا رفتاری با خاستیاهی خرد (فردی) میتوانگد تگأثیری چنگان
کالن وعمی بر جامعه بیذارد که اصالَ انتظارش را نداریم .برای مثال نمونگهای از اثگر پروانگهای را
میتوان با استعانت از آموزههای دینی (قرآن و احادی ) نام برد .بدی صورت که وقتی در جامعگهای
گناه کوچکی (فراکتال زشت )روا پیدا کند و افرادبر آن اصرار بورزنگد(تکرار فراکتگال)پس از چنگدی
گناه در قلت آنها نفوذ کرده (ملکه ذه شدن) ومرتبا توسط افراد مختلگف تکگرار میشگود(فراکتال
گسترش مییابد)و در نهایت موجت ایجاد آشفتیی اجتماعی واپسبرنده در ک ساختارهای آن جامعه
میگردد .اثر پروانهای یک گناه کوچک مانند دروغ گفت یا خیانگت در امانگت میتوانگد موجگت بگی
اعتمادی و ایجاد گسستهای عمیقی در روابط افراد در جامعه شود بدی صورت که اعتمگاد افگراد را
به یکدییر کاهش داده و از طری فرسایش اعتماد اجتمگاعی ،همبسگتیی و انسگجام میگان افگراد و
نهادهای جامعه را تضعیف میکند .تاریخ همانند نمایشیاه اثر پروانهای در جوامگع بشگری اسگت کگه
نمونهای از آن را مثال میتوان در بسیاری از تمدنهای باسگتانی از قبیگ تمگدن یونگان باسگتان یگا
امپراطوریهای باستانی از قبی ایران ،رم و امثال آنها یافت .البته باید خگاطر نشگان کگرد کگه اثگر
پروانهای هم مانند فراکتالها دو کارکرد و بازخورد مثبت و منفی دارد .
تاکنون بیشتر در خصوص اثر پروانهای منفی در جامعه سخ گفتیم اما باید توجه داشت که اثگر
پروانهای از بعد مثبت آن هم قاب بررسی است؛ مثال از جنبه مثبت آن میتوان از ماجرای خودکشی
“جوان دستفروش تونسى” ،که کلید انقالب تگونس و سایرکشگورهای درگیگر در فراینگد موسگوم بگه
بهارعربی را زد نام برد .محمد البوعزیزى که در تاریخ هفدهم دسامبر 2010بدلی نبود فرصتهای
شغلی مناست با مدر تحصیلی لیسانسش در حالی که گاری دستفروشی وی نیز توقیف شگده بگود
اقدام به خودکشى کرد .خودکشى او با همدردى و اعترارات جوانان شهرش و سپس کشورش تداوم
یافت و موجت شد که بسا حکومت استبدادی ب على در مدت کوتاهی برچیگده شگود و آثگار ایگ
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تحول موجت تحریک جنبش اجتماعی در مصر ،لیبی ،سوریه و ...نیز شد .به ای ترتیت ناآرامیهایی
که در پی قربانی شدن ای جوان تونسی پدید آمد ،نه تنها حکومت یکی از رهبران مستبد و دیرپگای
منطقه را نابود کرد بلکه تاثیر ای جریان بر فضای سیاسی منطقه و کشورهای عربی نیگز هماکنگون
مشهود است که ای آثار را میتوان اثر پروانهای مثبت تلقی کرد [. ]1389 ،www. Blogfa.com
 )3روش شناسی تحقی
روش انجام ای پژوهش به صورت تحلی ثانویه آمار و اطالعات وقوع و کشف شرارت اخذ شگده
از فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی است .ای آمار بر مبنگای واقعیگت رخ داده در سگالهای
 1385تا  ،1389یعنی از زمان آغاز طرح مقابله با شرارت تا زمان اجرای تحقیگ حارگر،گردآوری
شده است  .عالوه بر ای  ،تحلی ثانویه آمار واطالعات مربو بگه سگاختار فرهنیگی رسگمی اسگتان
خراسان شمالی در سالهای  1384تا 1388اعم از آمارهگای ادارهی کگ کتابخانگههای عمگومی،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ادارهی ک اوقاف و امور خیریه ،ادارهی ک تربیت بگدنی،
ادارهی ک فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکگز خراسگان شگمالی
وادارهی ک دادگستری استان نیز مورد توجه بوده است .گردآوری ای اطالعات به روش اسگنادی و
کتابخانهای صورت گرفته است .جامعه آماری قلمرو تقسیمات سیاسی استان خراسان شگمالی اسگت.
تعداد جمعیت استان در سرشماری سال  1385معادل  811572نفر بوده است .متغیر مستق طرح
برخورد پلیس با شرارت بوده و متغیر وابسته شرارتهای خیابانی است .تجزیه و تحلی اطالعات بگه
صورت کمی انجام شده و مقایسه درصدی میزان تغییرات (افزایش یگا کگاهش) شگرارت نسگبت بگه
سال های گذشته مورد نظر بوده است که در پایان تاثیر ساختار اجتمگاعی اسگتان و نیگز تگأثیر طگرح
برخورد با شرارت بر میزان وقوع شرارتها در استان مگورد بررسگی و تحلیگ قگرار گرفتگه اسگت تگا
مشخص شود آیا برخورد با فراکتالهای زشت و ازبی بردن آنها در نهایت باعگ ایجگاد آشگفتیی
اجتماعی پیشبرنده شده است یا نه؟
پرسش مهم درارتبا با اعتبار تحقی آن است که آیا برخورد پلیس با شرارت به تنهایی میتوانگد
افزایش امنیت اجتماعی را در پی داشته باشد و ای که سایر سازمانها در ای زمینه چه نقشی دارند؟
برای رفع ابهامات در ای خصوص و افزایش اعتبار تحقی عالوه بر سگنجش آمگار وقگوع و کشگف
شرارت از طری پلیس ،آمار و عملکرد نهادهای اجتماعی و فرهنیی استان نیز بررسی و تحلی شده
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و عملکردها به صورت مقایسه درصدی اعتبار سنجی شده است .همچنی با استفاده از نتایج حاصگ
از تحقی صورت گرفته در معاونت اجتماعی ناجا در خصگوص نظگرات شگهروندان اسگتان خراسگان
شمالی در مورد سازمانهای متولی امنیت در سال  1389میزان اثر هر یک از ادارات اسگتانی مگورد
بررسی مقایسهای قرار گرفته است .در پاسخ به ای پرسش که اگرمیزان شرارت افزایش یگا کگاهش
یابد آیا میتوان در مورد تغییر میزان احساس امنیت اجتماعی اظهار نظگر کگرد؟ از نتگایج حاصگ از
تحقی دییری که توسط معاونت اجتماعی ناجا در خصگوص احسگاس امنیگت اجتمگاعی شگهروندان
استان خراسان شمالی از سال  1385تا  1388صورت گرفته استفاده شگده اسگت .درمگورد پایگایی
تحقی نیز میتوان گفت که چون تمامی آمار و اطالعگات مربگو بگه شگرارت از وقگایع رخ داده در
استان خراسان شمالی طی دوره زمانی  1385تا  1389گردآوری و استنبا شده است ای تحقی
را میتوان از پایایی بالنسبه باالیی برخوردار دانست.
یافته ها
در جدول ( )1میزان وقوع و کشف شرارت در اسگتان خراسگان شگمالی در سگالهای  1385تگا
1389به نسبت سال قب مقایسه درصدی شدهاند .در نمودار( )1میزان وقوع شرارت با کشف آن به
صورت ساالنه مقایسه شده است همانیونه که مشگاهده میشگود بیشگتری میگزان وقگوع و کشگف
شرارتها مربو به سال  1385بوده و کمتری میگزان آن مربگو بگه سگال 1387اسگت .وقگوع
شرارت از سال 1385تا  1387سیر نزولی داشته و پس از آن تا سال  1388سگیر صگعودی پیگدا
کرده و تا سال  1389بدون تغییر مانده است .همچنی میگزان کشگف شگرارت از سگال 1385تگا
 1387سیر نزولی داشته و از سال 1388تا  1389سیر صعودی پیدا کرده است.

در جدول ( )2میزان وقوع و کشف شرارت درسال 1389با میانیی سالهای  1385تا 1388
مقایسه درصدی شده است  .از آن جا که بر مبنای نظریه آشفتیی پیش بینی شگرایط آتگی فقگط در
مقیاس کالن ممک است لذا میتوان پذیرفت که فقط با بررسی متغیرهای وقگوع و کشگف شگرارت
توسط پلیس نمی توان در مورد افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی ک استان اظهار نظر کرد ،لذا بگه
منظور جهت گیری به سگوی یگک رویکگرد گشگتالتی بگه ایگ مورگوع در ادامگه از آمگار عملکگرد
سازمانهای دست اندر کار امور اجتماعی ،اقتصادی و فرهنیی استان خراسان شمالی اعگم از ادارهی
ک کتابخانههای عمومی ،کانون پرورش فکگری کودکگان و نوجوانگان ،ادارهی کگ اوقگاف و امگور
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خیریه ،ادارهی ک تربیت بدنی ،ادارهی ک فرهنگگ و ارشگاد اسگالمی ،صگدا و سگیمای جمهگوری
اسالمی ایران مرکز خراسان شمالی وادارهی ک دادگستری استان در سگالهای  1384تگا 1385
که فعالیتهای آنها را میتوان نوعی ترویج فرهنگ مدارا و جامعه پذیری و از ای منظگر همسگو و
دارای هدف مشتر با اقدامات بازدارنده پلیس تلقی کرد؛ استفاده شده است.
با آزمون آماری روابط همبستیی بی متغیرهای مستق و تابع میتوان به بررسی فرریههای ای
تحقی پرداخت:
برای آزمون فرریه اول از رریت همبستیی گشتاوری پیرسون استفاده شد که مقدارrxy=0/99

بدست آمد .به ای ترتیت فرریه اول تحقی تایید میشود .ایگ تائیگد بگازگوی آن اسگت کگه بگی
برخورد پلیس با شرارت در سالهای 1385تا  1388و وقوع شرارت درآن سالها رابطه همبسگتیی
مستقیم وجود دارد .

برای آزمون فرریه دوم نیز از رریت همبستیی گشگتاوری پیرسگون اسگتفاده شگده کگه مقگدار
 rxy=1بدست آمد .پس فرریه دوم نیز تایید میشود یعنی بی برخورد پلیس با شرارت در سگالهای
1385تا  1389و وقوع شرارت درآن سالها رابطه همبستیی مستقیم کام وجود داشته است.

آزمون فرریه سوم با توجه به جدول ( )1بازگوی آن است که میزان وقوع شرارت درسال1389
تغییری نداشته ولیک آمار کشفیات پلیس  %23/68افزایش یافتگه اسگت .ایگ نتیجگه را میتگوان
اینیونه تعبیر کرد که فعالیتهای پلیس در واحدهای پیشییری در سال  1389موجگت شگده اسگت
که میزان وقوع شرارت ثابت بماند .آمار همچنی بازگوی آن اسگت کگه همزمگان فعالیگت پلگیس در
واحدهای کشف جرم افزایش یافته است .پس میتوان ای طور استنبا کرد که بی برخورد پلیس با
شرارت در سال 1389و وقوع شرارت درآن سال رابطگه علگی معکگوس وجگود دارد یعنگی افگزایش
برخورد پلیس با شرارت موجت افزایش موارد کشف جرم و از ای طری موجت کاهش وقوع شرارت
گردیده است.

آزمون فرریه چهارم با توجه به جدول ( )2ونمودار( )2نشان میدهد که با فعالیتهای پلیسی در
واحدهای پیشییری و کشف جرم میزان برخورد با شرارت در سالهای  1385تگا %9/94 ،1389
افزایش یافته ودر نتیجه میزان وقوع شرارت  %4/54کاهش یافته است .پس میتوان نتیجه گرفگت
که بی برخورد پلیس با شرارت (فراکتالهای اجتماعی زیبگا ) و وقگوع شگرارت (آشگفتیی اجتمگاعی
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اجتماعی واپسبرنده ) رابطه علی معکوس وجود دارد یعنی با افزایش برخورد پلیس با شگرارت میگزان
وقوع شرارت کاهش مییابد.

در اینجا چندسوال اساسی مطرح میشود  )1( :آیا میتوان گفت که تنها عام در کاهش میگزان
وقوع شرارت در استان خراسان شمالی وافزایش امنیت اجتماعی فعالیتهای پلیسگی اسگت؛ و( )2یگا
واقعیت آن است کگه سگایر سگازمانها و نهادهگای اجتمگاعی کگه کارکردشگان اساسگا معطگوف بگه
فعالیتهای فرهنیی و ترویج جامعه پذیری است نیز در ایگ موفقیگت دخیگ بگوده انگد؟ ( )3نظگر
شهروندان در مورد نقش سازمانهای مختلف در تولید و حفظ امنیت اجتماعی و کاهش نا امنیهگا و
شرارتهای خیابانی چیست ؟ ( )4و باالخره آیا واقعا طی سالهای اجرای ای طرح ،امنیت اجتماعی
افزایش یا به سخ دییر ناامنیهای اجتماعی (و از آن جمله شرارتهای خیابانی) کاهش یافته است
؟
برای پاسخ به سئوال اول میتوان به مقوله پیشییری از وقوع جرم اشاره کرد یعنی بررسی ایگ
نکته که در فرایند جاییزینی فراکتالهای اجتماعی زشت از طری اقدامات سخت افزاری انجام شده
توسط پلیس آیا فراکتالهای اجتماعی زیبا ایجاد و جاییزی شده اند یا نه؟ به سخ دییر آیا ساختار
کلی استان توانسته است فراکتالهای اجتماعی زیبا را جاییزی فراکتالهای اجتماعی زشت بنمایگد.
بررسی آمارها نشان میدهد که فعالیتهای سازمانهای متولی امور فرهنیی ،اجتمگاعی و اقتصگادی
در استان خراسان شمالی از سال  1384تا  1388با افزایش و گسترش چشم گیر روبرو بوده است؛
به ای نحو که مثال :نرخ بیکاری در سال  1388نسبت به سالهای گذشته کاهش داشگته و بطگور
همزمان سهم اشتغال (اگرچه ناقص) افزایش یافته اسگت و نیگز فعالیگت واحگدهای ارائگه دهنگدهی
خدمات پیشییری ،امور فرهنیی و اعتیاد ادارهی ک بهزیستی استان و میزان تولید برنامهی صگدا و
سیمای استانی مرکگز خراسگان شگمالی ،توزیگع مطبوعگات ،سگاخت و بهگره بگرداری ازتأسیسگات و
مکانهای ورزشی ،ساخت و بهره برداری از اماک مذهبی ،تعداد اعضگاء ومراجعگان بگه کتابخانگهها
وتعداد باسوادان برحست جنس در نقا شهری و روستایی همیی افگزایش داشگته اسگت .یعنگی بگر
مبنای نظریه آشفتیی همزمان با از بی رفت فراکتالهای اجتماعی زشت در نتیجه اقدامات سگخت
افزاری پلیس ،فراکتالهای اجتماعی زیبا به تبع گسگترش فعالیتهگای فرهنیگی و نگرم افگزاری در
استان متولد و جاییزی شده اند پس قاعدتاَ باید پیشگرفتهای مثبتگی در سگال  1389نسگبت بگه
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سالهای گذشته در مقوله برخورد با شرارت و آشگفتیی اجتمگاعی پیشگبرنده یعنگی افگزایش امنیگت
اجتماعی بوجود آمده باشد .ای استدالل رمنا بازگوی آن است که در فرآینگد موفقیتهگای بدسگت
آمده سازمانهایی که درکنار اقدامات سخت افزاری پلیس به فعالیتهای فرهنیی و نگرم افگزاری در
استان اشتغال داشته نیز موثر و دخی بوده اند.
برای پاسخ به سئوال مربو به نظر شهروندان در مورد نقگش سگازمانهای مختلگف در تولیگد و
حفظ امنیت اجتماعی میتوان اشاره کرد به ای که مرکز افکگار سگنجی معاونگت اجتمگاعی ناجگا در
سالهای  1384تا  1388به صورت پیمایشی و با اسگتفاده از پرسشگنامه در جامعگه آمگاری افگراد
باالی  18سال استان خراسان شمالی با روش نمونه گیری تصادفی ،تحقیقگی در خصگوص بررسگی
نقش سازمانهای مختلف اجتماعی در تولید و حفظ امنیت اجتماعی از نظگر شگهروندان انجگام داده
است که در آن از مجموع  16نهاد و سازمانی که مورد پرسش قرار گرفته اند ،بیشتری نقش از نظر
پاسخ گویان در تولید و حفظ امنیگت اجتمگاعی بگه ترتیگت مربگو بگه نیگروی انتظگامی( ،)%28/6
دادگستری() 12%/1وسپاه پاسداران ( )11%/6بوده است که در جدول شماره ( )4بازگو شده اسگت.
به ای ترتیت میتوان نتیجه گرفت که اوال شهروندان موفقیتهای بدست آمده در زمینه مقابلگه بگا
ناامنی و شرارتهای خیابانی را مثبت ارزیابی کرده و ثانیا از نظر شهروندان عگالوه بگر سیسگتمهای
کنترل اجتماعی سازمان یافته و رسمی (اقدامات پلیس) ،سازمانهای اجتماعی مختلفی چون صگدا و
سیما ،وزارت آموزش و پگرورش ،مراکگز فگوریتی ،نهادهگای دینگی ،شگورای شگهر ،وزارت فرهنگگ
وارشاداسالمی ،سازمان تامی اجتماعی مطبوعات(روزنامه،هفته نامه ،مجالت و ،)...وزارت کار و امگور
اجتماعی ،وزارت کشور و استانداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز هر کدام تا اندازهای درتامی
و حفظ امنیت اجتماعی یا به سخ دییر کاست از ناامنیها سهیم بوده اند.

و باالخره برای پاسخ به سوال چهارم و با فرض ای کگه احسگاس امنیگت پدیگدهای اجتمگاعی و
نس بی است و اظهار نظر در مورد آن به موقعیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان بستیی دارد میتوان
از نتایج تحقی مرکز افکار سنجی معاونت اجتماعی ناجا در خصوص بررسی میزان احسگاس امنیگت
شهروندان استان خراسان شمالی که در جگدول ( )3ونمگودار ( )3بگازگو شگده اسگت اسگتفاده کگرد.
همانیونه که در جدول میتوان دید از سال  1385تا  1388احساس امنیت شهروندان بنا به اظهار
جمعیت نمونه ،روند صعودی داشته است ومیانیی احسگاس امنیگت شگهروندان در اسگتان خراسگان
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شمالی ( )50%/02از  100نمره بوده است که نسبت به سال  87به مقدار(  )11%/1افزایش نشان
میدهد و است ان از ای نظر در رتبه شانزدهم کشوری قگرار دارد (میگانیی احسگاس امنیگت در کگ
کشور  48/85از  100نمره است) (معاونت اجتماعی ناجا. )1389 ،
بحث و نتیجه گیری:

جوامع انسانی را میتوان دستخوش نوعی بی نظمی وهر ومر نا آشکار در نظر گرفت که انواع
کج رفتاریها و آسیتهای اجتماعی واز جمله آنها رفتارهای شرارت آمیز (خیابانی) از مصادی ایگ
نوع آشفتییها هسگتند  .در بطگ ایگ آشگفتیی هگا ،نظگم خگاص فراکتالهگای اجتمگاعی زشگت
(کژکارکرد) را میتوان یافت ،ای فراکتالهگای زشگت در نهایگت باعگ ایجگاد آشگفتیی اجتمگاعی
واپسبرنده (کاهش امنیت) میشوند .مقابله و برخورد با ای فراکتالهای زشت از برخوردهای سگخت
افزاری و فیزیکی نیروی پلیس گرفته تا برخوردهای نرم افزاری و فرهنیی سازمانهای دسگت انگدر
کار امور فرهنیی ،اجتماعی و اقتصادی نظم خاص فراکتالهای اجتماعی زیبا (به کارکرد) را تشکی
میدهند که در نهایت باع ایجاد آشفتیی اجتماعی پیشبرنده (افزایش امنیت) میشوند.
بر طب نظریه آشفتیی پیش بینی شرایط آینده در مقیاس خرد و کوتاه مدت ممک نیست و فقط
در سطح کالن و طوالنی مدت میتوان نتایج و پیامدهای محتم ناشی از بگروز وقگایع اجتمگاعی را
مورد تحلی قرار داد .لذا برای تحلی روابط بی متغیرها از آمارهای وقوع و کشف شرارت اخذ شگده
از فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی و تحلی ثانوی استفاده شد .همچنی تحلی ثانوی آمگار
و اطالعات مربو به ساختار کلی فرهنیی استان نشگان داد کگه فعالیگت ایگ دسگتیاههگا در کنگار
اقدامات پلیس به کاهش شرارتها و افزایش فراکتالهای پیشبرنده در سطح استان منجر شده است.
الزم به یادآوری است که گردآوری کلیه ای آمار و اطالعگات بگه روش اسگنادی و کتابخانگهای
انجام شده است و اطالعات بر مبنای حوادث رخ داده است .جامعه آماری تحقی جمعیت سگاک در
استان خراسان شمالی است که بر طب سرشماری سال  1385معادل  811572نفر بگوده اسگت.
تجزیه و تحلی اطالعات از طری کمی انجام شده وشاخص کمی پایهای مقایسگه درصگدی میگزان
تغییرات (افزایش یا کاهش) شرارت نسبت به سالهای گذشته است؛ همچنی تاثیرات کگ سگاختار
اجتماعی استان نیز درکگاهش شگرارت و افگزایش امنیگت اجتمگاعی براسگاس اطالعگات مگرتبط بگا
سازمانهای فرهنیی استان به صورت تحلی ثانویه مورد بررسی و تحلی قرار گرفت.
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بر طب نتایج بدست آمده از تحقی میتوان گفت که میزان وقگوع مجمگوع شگرارتها در سگال
 1389نسبت به میگانیی وقگوع مجمگوع شگرارتها در سگالهای  1385تگا ) %4/54( ،1388
کاهش داشته و همزمان آمار کشف معادل  9/94درصد افزایش پیگدا کگرده اسگت .همچنگی بگی
میزان وقوع و کشف شرارت در سالهای  1385تا  1389رابطه همبستیی کام وجود دارد یعنگی
افزایش یا کاهش در وقوع شرارت ،افزایش یا کاهش در کشف جرم را به همراه داشگته اسگت؛ پگس
می توان متغیرهای وقوع شرارت و کشف شرارت را دو متغیر همبسته به شمار آورد.

همچنی بی برخورد با شرارت توسط پلیس به مثابه حافظ و مجری قگوانی مگرتبط بگا امنیگت
اجتماعی (فراکتالهای اجتماعی زیبا) و وقوع شرارتهای خیابگانی (آشگفتیی اجتمگاعی واپسگبرنده )
رابطه علی معکوس وجود دارد یعنی افزایش برخورد پلیس با شرارت میزان وقوع شگرارت را کگاهش
میدهد .همچنی بنابر تحقی مرکز افکار سنجی ناجا ،احساس امنیت اجتماعی شهروندان در اسگتان
خراسان شمالی ازسال  1385تگا  1388در حگال افگزایش بگوده و نیگز فعالیتهگای سگازمانها و
نهادهای دست اندر کار امور اجتماعی ،فرهنیی و اقتصادی نیز از نظر شگهروندان بگر تولیگد و حفگظ
امنیت اجتماعی تاثیرگذار بوده است و ای سازمانها از سال  1384تا  1388بگا افگزایش و بهبگود
چشمییر عملکرد روبرو بودهاند.
از سال  1385تا  1389میزان وقوع شرارت (فراکتالهای اجتماعی زشت) کاهش یافته است و
از طرف دییراطالعات گرد آوری شده درباره فعالیتهگای سگازمانهای فرهنیگی در اسگتان نشگان
میدهد که فعالیتهای سازمانهای فرهنیی استان (فراکتالهای اجتماعی زیبا) افزایش یافته اسگت.
به ای ترتیت بر مبنای نظریه آشفتیی همزمان با محو(یا تضعیف) فراکتالهای اجتماعی زشت از طریگ
پلیس ،فراکتالهای اجتماعی زیبا توسط سازمانهای فرهنیی ایجاد و جاییزی شده اند پگس قاعگدتاَ در
سال  1389نسبت به سالهای گذشته در مقوله برخورد بگا شگرارت ،بایگد آشگوب اجتمگاعی پیشگبرنده
قویتری یعنی افزایش امنیت اجتماعی در کار بوده باشد که بگرای بررسگی ایگ مورگوع بگا اسگتفاده از
تحقی مرکز افکار سنجی ناجا مشخص شد که از نظر شهروندان باالی  18سال استان خراسان شمالی
از سال  1384تا  1388احساس امنیت اجتماعی به طور مداوم در حال افزایش بوده است.

بر ای اساس با استفاده از نظریه آشفتیی و با توجه به یافتههای تحقی میتوان گفت که طگرح
برخورد پلیس با افراد شرور که بوجود آورنده ومنتشر کننده فراکتالهای اجتماعی زشت ماننگد انگواع
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شرارتها هستند ،در جامعه مورد مطالعه در کاهش نرخ وقوع شرارت تاثیر داشته است و هگم زمگان
فراکتالهای اجتماعی زیبا نیز توسط سازمانهای مختلف اجتماعی ایجاد و جگاییزی اقسگام زشگت
شده اند که ای در نهایت بر افزایش احساس امنیت اجتماعی تاثیر مثبتی باقی گذاشته است.
پیوست ها:
جداول و نمودارها:
مقایسه وقوع و کشف شرارت از  1385تا 1389
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نمودار ( : )1مقایسه درصد تغییرات انواع شرارت در سال  1389با سالهای  1385تا1388در اسگتان خراسگان
شمالی

مأخذ :فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی.
جدول ( : )1مقایسه درصد تغییرات انواع شرارت در سال  1389با سالهای  1385تا1388در اسگتان خراسگان
شمالی:
سال
مصادی
شرارت
زور گیگگگری و وقوع
با گیری
کشف
چاقوکشگگگی و وقوع
قمه کشی
کشف
سایر شگرارت وقوع
ها
کشف

مقایسه درصگد
مقایسه درصگد
مقایسه درصگد
مقایسه درصگد
تغییگگگگگگگگرات در تغییگگگگگگگگرات در تغییگگگگگگگگرات در تغییگگگگگگگگرات در
سگگگال 1389بگگگا سگگگال 1389بگگگا سگگگال 1389بگگگا سگگگال 1389بگگگا
سال 1385
سال 1386
سال 1387
سال 1388
 %18/18کاهش
 %28/57افزایش  %12/5افزایش
%25کاهش
 %55/55افزایش
 %100افزایش
 %55افزایش
%75افزایش
 %64/28افزایش  %91/66افزایش  %54کاهش
 %9/52افزایش
 %64/28افزایش  %91/66افزایش  %54کاهش
 %9/52افزایش
 %11/11افزایش  %11/11افزایش  %33/33کاهش  %25افزایش
 %11/11افزایش  %11/11افزایش  %33/33کاهش  %25افزایش
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جمگگگع کگگگ
شرارت ها

وقوع
کشف

%0بدون تغییر
%23/68افزایش

%40افزایش
%46/87افزایش

%20افزایش
%38/23افزایش

 %39/13کاهش
 %29/85کاهش

مأخذ :فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی.
جدول (:)2مقایسه درصدی وقوع و کشف شرارت درسال 1389بگا میگانیی سگالهای  1385تگا 1388درخراسگان
مصادی
شرارت
سال
1389
میانیی سگالهای
 1385تا 1388

زور گیری و با گیری

وقوع
9
9/5

مقایسگگگه درصگگگد
تغییگگگگگگگگگگگرات %5/26
سگگگال 1389بگگگا کاهش
میانیی سگالهای
 1385تا
1388
شمالی:

کشف
14
8/25

69/69
 %افزایش

چاقوکشگگی و قمگگه
کشی
وقوع
23
/25
24
5/15
%
کاهش

سایر شرارت ها

وقوع
10
/25
10

کشف
23
/25
24

2/43
%
کاهش

5/15
%
کاهش

کشف
10
/25
10
2/43
%
کاهش

جمع

وقوع
42
44

4/54
%
کاهش

کشف
47
42/75

%9/94
افزایش

مأخذ :فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی.

50
45
40
35
1389

نمودار( :)2مقایسه وقوع و کشف شرارت درسال 1389با میانیی سالهای  1385تا 1388در خراسان شمالی

مأخذ :فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی.
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جدول( :)3میزان احساس امنیت شهروندان استان خراسان شمالی از سال  1384تا:1388

استان
خراسان شمالی

میزان تغییگرات
سگگگگال
سگگگگگگگال
سگگگگگال
سگگگگگگگال
1388
1387
1386
1385
88نسبت به87
%11/1
%50
%38/9
%36/7
%35/1
افزایش

مأخذ :معاونت اجتماعی ناجا ( )1389بررسی میزان احساس امنیت شهروندان بگاالی  18سگال
استان خراسان شمالی
60
50
40
30
20
10
0

احساس امنیت اجتماعی

1388

1387

1386

1385

نمودار( :)3میزان احساس امنیت شهروندان استان خراسان شمالی از سال  1385تا1388

مأخذ :معاونت اجتماعی ناجا.
جدول( :)4نظرات شهروندان استان خراسان شمالی در مورد سازمانهای متولی امنیت:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نهاد یا سازمان
نیروی انتظامی
دادگستری و قوه قضائیه
سپاه
بسیج
وزارت اطالعات
صدا و سیما
وزارت آموزش و پرورش
مراکز فوریتی(اورژانس،آتش نشانی و )...

درصد
28/6
12/1
11/6
11/6
8/3
7/2
4/8
3/3

9

نهادهای دینی

2/7
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10
11
12

شورای شهر
وزارت فرهنگ وارشاد
سازمان تامی اجتماعی

2/7
2
1/5

13

مطبوعات(روزنامه،هفته نامه ،مجالت و)...

1/5

14
15
16
17

وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کشور و استانداری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
جمع

0/8
0/7
0/5
100

مأخذ :معاونت اجتماعی ناجا ( )1389بررسی نقش سازمانهای مختلف اجتماعی در تولید و حفظ
امنیت اجتماعی از نظر شهروندان باالی  18سال استان خراسان شمالی.
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