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ترس از وقوع جرم و تاثير آن بر كيفيت زندگي در  جرم خيزي،
  )شهر بيرجند: نمونه موردي(محالت شهري

  

  ۲مسعود رسولي،۱رستم صابري فر
  ريزي شهري، دانشگاه پيام نوربرنامهجغرافيا و استاديار گروه  - ۱

  
  پيام نور، دانشگاه برنامه ريزي شهريدانشجوي كارشناسي ارشد رشته   - ۲

saberifar@yahoo.com  
  

  چكيده
با وجود آن كه عوامل متعددي بر كيفيت زندگي اثر گذار مي باشد، جرم و جرم خيزي محالت شهري از جمله 

به اين منظور، اين مطالعه در نظر دارد با روش . شرايطي است كه مي تواند بسياري از اين عوامل را متاثر سازد
نظر وضعيت كيفيت زندگي با تاكيد بر ميزان جرم خيزي مورد  پيمايشي محالت مختلف شهر بيرجند را از

نفر و از طريق  ۳۰۰اي به حجم هاي مورد نياز تحقيق با استفاده از نمونهداده. بحث و بررسي قرار دهد
داده هاي گردآوري شده با استفاده از . به دست آمده است ،اي كه روايي آن از قبل تعيين شده بودپرسشنامه
و بر اساس مدل هاي آماري خاص به خصوص رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSSر نرم افزا
نتايج حاكي از آن است كه سطح جرم خيزي در محالت خاصي كه در شمار محالت حاشيه نشين تلقي . گرفت

سيت رابطه مي شوند، نگران كننده تر بوده و در اين محالت نيز متغيرهاي فردي به خصوص درآمد و جن
ساير متعيرهاي . اندمعناداري با ترس از جرم داشته و زنان ترس از جرم را بيش از مردان گزارش كرده

از سوي ديگر . اندرابطه معناداري با ترس از جرم نداشته) سن، تحصيالت، قوميت و مالكت منزل(فردي
فيت محله و درك جرم در محله به شكل متغيرهاي مربوط به محله، از جمله بي نزاكتي، دلبستگي به محله، كي

در رگرسيون چند متغيره نيز تنها متغير كيفيت محله وارد مدل شده و . معناداري با ترس از جرم رابطه دارند
  . ه را تبيين نمايدتدرصد از تغييرات متغير وابس ۲۲ تتوانس

  . دكيفيت زندگي، جرم، جرم خيزي، حاشيه نشيني، شهر بيرجن  :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
بخش اعظم جمعيت جهان را در خود جاي  شهرهاروند كنوني شهرنشيني و شهرگرايي باعث شده است كه 

ميليارد از جمعيت جهان در شهرها زندگي  ۶بيش از  ،۲۰۵۰ها حكايت از آن دارد كه تا سالپيش بيني. دهند
ق شهري جرم خيزترين مناطاين در حالي است كه ). Madise et al., 2012: 1144(خواهند كرد

كما اين كه اين تصور كلي دوركيم كه با صنعتي شدن و شهرنشيني ممكن است . سكونتگاههاي انساني هستند

                                            
  پيام نور ، دانشگاهجغرافيا و برنامه ريزي شهري استاديار گروه - ۱
   Email: rasouli_pnu@yahoo.com و،شماره تماس  پيام نور ، دانشگاهبرنامه ريزي شهري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته  - ۲
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روي نمونه اي از كشورهايي كه در مراحل  ۳اي كه توسط هيرشيبي سازماني اجتماعي به وجود آيد، با مطالعه
هيرشي، به اين نتيجه رسيد زماني كه يك . واقع شده استمتفاوتي از توسعه هستند، انجام گرفت، مورد تاييد 

م رقه هاي اجتماعي كه باز دارنده رفتارهاي ججامعه بيشتر صنعتي مي شود و تنوع بيشتري پيدا مي كند، عال
باعث اين ترس و دلهره در مناطق شهري و صنعتي . )۳۱۸: ۱۳۶۹دوركيم، (زا هستند، ديگر موثر نخواهند بود

اين توجه تا  .)Schafer et al., 2006(معطوف گرددزيادي به ترس از جرم در مناطق شهري توجه شده است 
ترس از جرم مي تواند . حدودي بدين دليل است كه ترس از جرم تاثير قابل توجهي بر كيفيت زندگي دارد

ه تاثير ترس از البت. احساس بي اعتمادي، عدم امنيت و آسيب پذيري را در افراد ايجاد نمايدچون ي يپيامدها
حتي گروهي  .جرم تنها به سطح فردي محدود نشده و در سطح اجتماعي نيز پيامدهاي منفي را به همراه دارد

ترس از جرم مي تواند اجتماعات را تجزيه كند و توان مقابله اثر بخش با فعاليت هاي مجرمانه اعتقاد دارند كه 
  ).Mays, 2001(را كاهش دهد
ريزي از جمله عوامل موثر بر برنامه موثر بر آن مي تواندردم نسبت به ترس و عوامل احساس ماز آن جا كه 

مطالعه بر نقش محله و روابط مردم با آن  ناي، و اقدامات پيش گيرانه به حساب آيدمناسب براي تامين امنيت 
  .تاكيد داردبه عنوان متغير بسيار مهم و موثر بر ترس از جرم و احساس امنيت 

  نظريپيشينه 
عوامل و  )Das, 2008 and Lee, 2008(به انجام رسيده استدر ارتباط با كيفيت زندگي مطالعات متعددي 

. محالت مي باشدو ترس از جرم در متعددي در اين ارتباط مطرح شده است كه يكي از آنها جرم و جرم خيزي 
بسيار در اين ارتباط  نياز مورد فرضيات دوين بنابراين، ت .وجود نداردتوافق كاملي ، نيز ترس از جرمارتباط با  در

و بي  ۵، امور مربوط به محله۴قرباني شدنبراي بررسي اين موضوع يعني كلي مفهوم سه شايد . مشكل است
  .تواند اين مشكل را مرتفع نمايدب ۶نزاكتي هاي فيزيكي و اجتماعي

اوانز و (با ترس از جرم گزارش كرده اند ۷بسياري از مطالعات رابطه مثبتي بين خشونت فيزيكي و قرباني شدن
در حالي كه قرباني شدن تا حدي در ترس از جرم نقش دارد، اما ديدگاه قرباني  . )و بسياري ديگر ۲۰۰۰فلتچر، 

شدن غير مستقيم در تالش است تا توضيح دهد كه تجربه هاي غير مستقيم قرباني شدن، ترس از جرم را 
  .)Mays, 2001(گسترده تر مي كند

ديدگاه قرباني شدن همچنين اين ايده را در بر مي گيرد كه آسيب پذيري فيزيكي و اجتماعي بر اساس عوامل 
بسياري از مطالعات . جنسيت، نژاد و پايگاه اجتماعي، ترس از جرم را تشديد مي كند هجمعيت شناختي از جمل

بيشتر  ترس از جرم خيزي را  ،ي دارندبيشتر ۸ريينشان داده اند كه زنان و افراد مسن، كه احساس آسيب پذ
آمد پايين و ترس از جرم ربين داين مسئله در ارتباط ). Schafer et al., 2006; Siehr, 2004(گزارش مي كنند
  ).۱۳۸۵مديري، (نيز وجود دارد

بي در واقع ترس از قرباني شدن نمي تواند از درك . تاثير بي نزاكتي ها است ،دومين علت ممكن ترس از جرم
اين واقعيت مي . )Evans and Fletcher, 2000(عمومي فيزيكي يا اجتماعي جدا شود تنزاكتي ها يا انحرافا

                                            
۳Hirshi  
٤. victimization  
٥.Neighborhood Affairs  
٦. Physical and Social Incivilities  
۷. Vicarious Victimization  
۸. Vulnerability  
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اين بي نزاكتي ها شامل جوانان . از جرم مشاهده شود ستواند از طريق شكاف بين نرخ قرباني شدن و سطح تر
ردن زباله ها و امثال اين ها كدا، رها ياغي، نوشيدن مشروبات الكلي در انظار عمومي، همسايه هاي پر سرو ص

نيز  ۹اين ايده در نظريه پنجره هاي شكسته). ۲۰۰۶شافر و همكاران، (مي  تواند باعث تسهيل ترس از جرم شود
 .)Downs and Rock, 1998(مورد تاكيد قرار گرفته كه با احساس عدم امنيت عمومي در ميان مردم رابطه دارد

در اين  .نابساماني را در محله درك كنند، كنتزل محله مورد تهديد قرار مي گيرد زماني كه ساكنيندر واقع، 
مي تواند  اضمحالل اجتماعي و فيزيكي. فعاليت هاي محله تضعيف شده و ترس از جرم افزايش مي يابدشرايط 

  . حاكي از اين باشد كه يك محله توان كنترل را از دست داده و ترس از جرم را افزايش مي دهد
را و سرمايه گذاري در محله  ۱۰از سوي ديگر، پيوندهاي مردم با محله به دلبستگي بيشتر، درك ادغام اجتماعي

 ,.Schafer et al(از جرم اثر بخش استترس را ارتقا مي بخشد كه خود در كاهش و كيفيت محله افزايش داده 

2006 .(  
شاره انيز  ۱۱ايده شهرگراييتوان به ميدر محالت، فوق در ارتباط با تبيين جرم و جرم خيزي عالوه بر مفاهيم 

بودن، گسسته شدن روابط  شهرهاي بزرگ با تعارض هنجاري، فردگرايي، غير شخصيبر طبق اين ديدگاه، . كرد
هاي غير رسمي منجر به وضعيت روانشناختي زيانبازي از جمله بيگانگي، بي قدرتي، ترس و نخستين و نظارت
روان شناختي ناهنجاري كه ترس از جرم مي تواند بخشي از اين  هي نيز اعتقاد دارندگرو. اضطراب همراه است

  .)Liska et al., 1982(باشد
نابساماني و كيفيت كه با  ترس و احساس آرامش بيشتر با اداراكات ذهني از كيفيت زندگي محله در رابطه است

را كاهش ندهد، در عوص كاهش دادن بر اين اساس، كاهش جرم ممكن است ترس . هماهنگ مي باشدمحله 
در كاهش ترس ساكنان تاثير  تموقعيت هاي نابسامان ادارك شده و بهبود كيفيت زندگي در محله ممكن اس

  ).Schafer et al., 2006(بيشتري داشته باشد
، احساس نظم يا نظارت )Acka, 2000(نشان داده اند كه تلقي منفي يك فرد از محله بسياري از مطالعات

 ,Hartangl(و رضايت از محله )mays, 2001(اجتماعي و مشاهده بي نزاكتي در يك اجتماع محلي، انسجام محله

ترس از جرم  عنوان مي دارد كه )Yin, 1985(يين در همين ارتباط .بر ميزان ترس از جرم تاثير دارند )1979
تلقي خطرناك بودن محله  عوامل شخصي همچون سن، جنس، قرباني شدن و. تابعي از شخص و محيط است

به همراه برخي از عوامل محيطي همچون تركيب قوميتي محله، مراقبت پليس محلي، مشاركت در فعاليت هاي 
به  ).Acka, 2000(تحت تاثير قرار مي دهدرا هاي بي نزاكتي در يك محله، ترس از جرم  هاجتماعي و نشان
و با تاكيد شهر بيرجند محيطي در ترس از جرم در در اين مطالعه نقش متغيرهاي شخصي و همين منظور، 

  .بيشتر بر ويژگي هاي محيطي و محله مورد مطالعه قرار گرفته است
  روش تحقيق

تاثير قرار داده بود و امكان بررسي و تحت محدوديت هاي متعددي اجراي اين تحقيق را با توجه به اين كه 
محله  ۱۳برداري شهر بيرجند شامل دو منطقه شهرداري و  در زمان آمار(بيرجندمطالعه جز به جز محالت شهر 

به عنوان محالت حاشيه نشين  ،)ع(بن جعفركوي كارگران، جواديه و موسي (حلهم ۳ ،وجود نداشت )بوده است

                                            
۹. Broken Windows  
۱۰. Social Integration  
۱۱. Urbanism   
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انتخاب و مورد  ،)جرم خيز مد نظر بودبه عنوان محالت  )۱۳۸۸صابري فر، (به انجام رسيدهكه طبق مطالعات 
  . تمطالعه قرار گرف
تعداد مولفه ها موثر در جرم و جرم خيزي نيز چون اعتقاد واحدي در ارتباط با عوامل مختلف در ارتباط با 

بعنوان  ترس از جرمجرم هاي گزارش شده به انجام رسيده است و باالترين وجود نداشت، اين مطالعه بر اساس 
سنجش  و ميزان احساس امنيت، مورد بصورت شخصي و مالي تركيبي از نگراني پاسخگويان از قرباني شدن

بخش  ادراك خطر قرباني شدن به دو .مورد ارزيابي قرار گرفته اندطيف ليكرت بر طبق اين ابعاد . قرار گرفت
با  هابراي دستيابي به ميزان كلي ترس از جرم، اين متغير. شود و مالي تفكيك يتقسيم شد تا جرايم شخص

  .نديكديگر جمع شد
مهمترين مورد سنجش قرار گرفتند كه مختلف از متغيرهاي مورد نظر با استفاده از گويه هاي هر يك در نهايت 
بي نزاكتي، ادراك جرم در محله، ترس از جرم و  متغيرهاي:  و گويه هاي مرتبط با آنها عبارتند ازمتغيرهاي 
طيف  با استفاده از يك احساس امنيت ؛)و مال احساس امنيت، نگراني از قرباني شده جان(متفاوت آن  ابعاد

عملياتي  گويه اي ۵هاي و شخصي هر دو با استفاده از طيف چهار گويه اي، ترس از قرباني شدن از جهت مالي
  . شده اند
 ۲۵۰حدود از طريق فرمول كوكران نمونه مورد نياز و محالت مورد نظر در اين بررسي توجه به جمعيت شهر با 

توجه به  اتعداد باين  .افزايش پيدا كردنفر  ۳۰۰حدود اعتماد اين ميزان به  افزايشنفر تعيين گرديد كه براي 
 . مطالعه شدندوارد به صورت نمونه گيري طبقه بندي شده انتخاب و  جمعيت هر يك از محالت شهر

مقياس هاي مختلف فاصله اي، با  ،به ماهيتمختلف با توجه متغيرهاي نتايج مورد نياز براي دست يابي به 
پيرسون بين گويه اعتبار سازه اي با استفاده از ضريب همبستگي. مورد سنجش قرار گرفتندنسبتي يبي و ترت

تحليل گويه و  آن بررسي شده است و اعتبار سازهاي داخلي با روش هاي ترس از جرم و جنبه هاي متفاوت
  . قرار گرفتندبررسي مورد  همبستگي بين هر گويه و كل طيف

بين متغيرهاي جمعيت شناختي همچون سن، قوميت، درآمد و وضعيت تاهل و آن بود كه  فرضيه اصلي مطالعه
  .سال خانواده و ترس از جرم رابطه وجود دارد ۲۰تعداد فرزندان باالي 
مورد سنجش اي فاصله با مقياس سال خانواده  ۲۰متغيرهاي سن، درآمد و تعداد فرزندان زير به اين منظور، 
سطح تحصيالت در سطح ترتيبي و . عنوان يك متغير دو مقوله اي در نظر گرفته شدجنسيت به . قرار گرفت
به دو گروه قوميت به عنوان متغيري اسمي . طبقه بندي شد و باالتر ديپلمتا و كمتر سطح از ابتدايي  ۵شامل 
يت تاهل نيز وضع. تعريف شد )ساير استانها(و غير محلي) ، يعني محل توليد همين شهر و يا استانبومي(محلي

شرح زير ساير متغيرها به  .مد نظر قرار گرفتو بدون همسر  تاهلمتغيري اسمي كه داراي سه مقوله مجرد، م
  :تعريف شدند
  .)۱۲تمايل پاسخگويان به همكاري با پليسو پليس وظيفه شناسي (به معناي ميزان باور به ابزار :نگرش به پليس
  .محله و زندگي در آنميزان رضايت ساكنين از  :۱۳نگرش به محله
 .به معناي منابع و امكانات موجود در محله: ۱۴كيفيت محله

  .حيثيت اجتماعين يا تهديد يا قرباني شدديدگي آسيب احتمال : ۱۵ادراك آسيب پذيري فيزيكي و اجتماعي
                                            
۱۲. Attitude Toward Police  
۱۳. Attitude Toward Neighborhood  
۱٤. Neighborhood Quality  
۱٥. Perception of Physical and Social Vulnerability   
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  .آناحساس و رضايت از زندگي در محل و تمايل به ادامه زندگي در  :۱۶دلبستگي به محله
  .در محله )...منزل و خودرو و (به معناي احساس خطر ساكنين در مورد اموال: ۱۷يم عليه اموالنگراني از جرا

  .از آسيب ديدن يا مورد حمله قرار گرفتن از سوي ساير ساكنينفرد نگراني : ۱۸نگراني از جرايم عليه اشخاص
  .احساس امنيت در محلهبه معناي  : ۱۹احساس آرامش

  وصيفيتنتايج 
 ۷۰تا سال  ۲۰از كمتر از از گروه هاي مختلف سني انتخاب شده بودند و در اين مطالعه مورد پرسش جمعيت 
با توجه به محدويت هاي . سال بوده است ۴۵ميانگين سني افراد مورد پرسش حدود در واقع . سن داشتندسال 
درصد از  ۱۸تنها  .دخانم بودندرصد از پاسخگويان  ۳۹تنها پاسخ گويان مرد بودند و اغلب ... فرهنگي و مختلف 

درصد از پاسخگويان بي  ۱۰تنها . جرد بوده و بقيه متاهل بوده و يا تجربه يكبار ازدواج را داشتندپاسخ گويان م
بيشترين تعداد را به خود درصد  ۲۳و  ۲۶، ۲۷گروه هاي ابتدايي، دبيرستان و ديپلم به ترتيب با سواد بودند و 

براي جلوگيري از اطاله كالم  . داراي سواد دانشگاهي و يا حوزوي بودند پاسخگويانساير . اختصاص داده بودند
خودداري شده متغيرهاي مختلف به آنها اشاره خواهد شد، در قالب جزئياتي كه در ادامه مطالعه ذكر ساير از 
  .است
  يتحليل نتايج

مورد توجه تر اختصاصي تحليل هايپرداخته و در بخش دوم، آزمون فرضيات نتايج تحليلي ابتدا به در بخش 
د توجه قرار تر نيز موردر كنار فرض اوليه چند فرض فرعيدر اين مطالعه همانطور بيان شد . قرار مي گيرد

سن، جنس، قوميت، ميزان درآمد، وضعيت تاهل ( متغيرهاي جمعيت شناختيرابطه بين  يلصا فرضدر  .گرفت
اصل از اين بررسي در جدول حنتايج . مطرح شده بودز جرم و ترس ا) سال در خانواده ۲۰زير فرزندان  و تعداد
  .ارائه شده است ۱شمار 

  )مطالعات ميداني(ارتباط بين متغيرهاي مورد بررسي و احساس امنيت و عنوان جرايم، ۱جدول شماره 
  ترس از جرم  جرايم فردي  جرايم مالي  احساس امنيت  گروه  متغير
  ۹۵/۳۸  ۰۴/۱۵  ۵۱/۱۲  ۴۹/۱۵  زن  جنسيت

  رد م
  

۹۵/۱۴  ۹۶/۱۱  ۵۸/۱۳  ۴۶/۳۷  

T  ۱۶/۱-  ۸۵/۰ -  ۳۷/۲ -  ۲۵/۱ -  

  ۳۱/۳۷  ۸۶/۱۳  ۷۸/۱۱  ۳۲/۱۵  و كمتر ابتدايي  تحصيالت
  ۵۰/۴۰  ۵۲/۱۵  ۱۴/۱۳  ۰۵/۱۵  كمتر از ديپلم

  ۳۳/۳۷  ۲۹/۱۳  ۸۷/۱۱  ۶۴/۱۴  ديپلم
  ۵۶/۲۰  ۴۷/۱۲  ۳۳/۱۰  ۷۵/۱۵  باالتر از ديپلم

F ۲۲/۱  ۲۹/۱  ۲۶/۲  ۹۰/۱  
  ۵۱/۳۶  ۷۱/۱۳  ۶۱/۱۱  ۶۳/۱۵  جردم  وضعيت تاهل

                                            
۱٦. Attachment to Neighborhood  
۱۷. Worry about Property Crimes  
۱۸. Worry about Personal Crimes  
۱۹. Feeling Safe  
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  ۷۲/۳۸  ۴۰/۱۴  ۴۱/۱۱  ۰۶/۱۵  متاهل
  ۱۹/۳۴  ۷۳/۱۴  ۴۲/۱۲  ۶۲/۱۵  همسربي  

F ۶۳/۰  ۴۶/۰  ۴۷/۰  ۹۹/۰  

  ۰۹/۳۷  ۵۷/۱۳  ۹۹/۱۱  ۳۱/۱۵  محلي  قوميت
  ۶۳/۳۷  ۳۵/۱۳  ۵۴/۱۰  ۹۴/۱۲  غير محلي

F ۳۰/۱  ۸۱/۰  ۸۸/۱  ۰۱/۱  
تنها . معنادار نبوده اند يمتغيرهاي جميعترش شده ميان هاي گزا ميانگينهمانطور كه مشاهده مي شود، 

اكثر تحقيقات گذشته در اين همانند . استبوده  كه معنادار ترس از جرايم عليه اشخاص استتفاوت  ءاستثنا
ان بصورت معناداري زنمورد  در اين. است مردانبيش از زنان ابعاد ترس از جرم براي  تحقيق ميانگين همه

هيچ تفاوت معناداري در ترس از  تحصيالت، وضعيت تاهل و قوميت. شدن مي ترسند از قرباني نمردابيشتر از 
فاصله اي و متغير وابسته را  همبستگي پيرسون بين متغيرهاي۲شماره جدول . نداده اند جرم و ابعاد آن نشان

سال در خانواده  ۲۰فرزندان زير جدول نشان مي دهد كه سن، ميزان درآمد و تعداد نتايج اين. نشان مي دهد
رابطه ميان ترس از جرايم عليه اموال و تعداد البته . وابسته و ابعاد آن نشان نداده است رابطه معناداري با متغير

  .درصد معنا دار مي باشد ۹۵در سطح  كه پاسخگو در محله زندگي كرده است سالهايي
  صله ايمتغيرهاي فاترس از جرم و ، همبستگي ۲جدول شماره 
  ترس از جرم  جرايم فردي  جرايم مالي  احساس امنيت  متغير
  - ۰۲۲/۰  - ۰۴۵/۰  - ۰۳۴/۰  ۰۵۶/۰  سن
  - ۰۵۵/۰  - ۰۵۵/۰  -۰۰۶/۰  -۶۷/۰  درآمد

  - ۰۵۵/۰  - ۰۵۵/۰  ۰۱۳/۰  ۰۸۹/۰  اقامت در محله
  ۰۳۴/۰  ۰۱۱/۰  - ۰۱۱/۰  - ۰۶۶/۰  مالكيت منزل
  - ۱۴/۰  - ۱۱/۰  - ۰۷۸/۰  - /۱۱  كيفيت محله
  - ۱۸/۰  - ۱۵/۰  - ۴۵/۰  - ۰۳۴/۰  دلبستگي

  - ۱۸/۰  - ۱۸/۰  - ۱۸/۰  ۰۲۲/۰  نگرش به نيروي انتظامي
  ۵۲/۰  ۵۴/۰  ۴۵/۰  ۰۳۴/۰  بي نزاكتي
  ۴۱/۰  ۴۵/۰  ۳۲/۰  ۰۴۵/۰  ادراك جرم
  ۰۵۷/۰ ۰۴۵/۰  ۰۶۷/۰  - ۰۲۲/۰  آسيب پذيري

يرهايي متغبه اين منظور . مطرح شدجرم  بين متغيرهاي مربوط به محله و ترس از، رابطه فرعي اولفرضيه در 
، )محله گذاري دراي از سرمايهبعنوان نشانه(مالكيت خانه  از قبيل كيفيت محله، نگرش نسبت به محله،
وارد مدل بي نزاكتي و ادراك جرم در محله در نظر گرفته و  دلبستگي به محله، نگرش نسبت به پليس، ادراك

اي نشان نداده ري با متغيرهاي محلهرابطه معنادا احساس امنيت ،نشان مي دهد ۲همانطور كه جدول  .شد
 .و همينطور ترس از جرم بطور كلي صادق نيست اما اين امر در مورد ترس از جرايم عليه اموال و اشخاص .است

نشان  جرايم عليه اموال و اشخاص و ترس از جرم بطور كلي كيفيت محله رابطه منفي و معناداري با ترس از
 كه قدرت رابطه تقريبا براي همه ابعاد يكسان است و نشان مي دهد ضريب همبستگي پيرسون. داده است

فرد كمتر از جرايم عليه اموال و اشخاص احساس  ،نشان مي دهد كه هر چه كيفيت محله بيشتر برآورد شود
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۳۲۷  
 

 

 

به نيروي انتظامي بصورت منفي و معناداري  به همين ترتيب دلبستگي به محله و نگرش نسبت .مي كند ترس
 .جرايم عليه اموال و اشخاص و ترس بطور كلي دارند از با نگراني

 بي نزاكتي و ادراك جرم با قوت زيادي. نشان داده است ترينگرش نسبت به نيروي انتظامي همبستگي ضعيف
 بي نزاكتي و. بيني بيشتري در مورد ترس از جرم دارد ادراك بي نزاكتي قدرت پيش. به ترس مربوط شده اند
پيش بيني بيشتري نشان داده اند و در مورد جرايم  رد ترس از جرايم عليه اشخاص قدرتادراك جرم در مو

  .داشته است اموال ادراك بي نزاكتي از همه متغيرها اهميت بيشتري عليه
در نظر اجتماعي و ترس از جرم رابطه معناداري  بين ادراك آسيب پذيري جسمي و فرعي بعدي،در فرضيه 

جدول به دست داد كه در جدول شماره انجام شده در اين ارتباط نتايج قابل توجهي را آزمون  .گرفته شده بود
به . است ادراك شده رابطه معناداري با ترس از جرم نشان نداده آسيب پذيريمطابق جدول، . ارائه شده است ۲

جرم  و ترس از امنيت، نگراني از جرايم عليه اموال و اشخاص نظر مي رسد كه ادراك آسيب پذيري با احساس
 . بطور كلي ارتباطي نداشته باشد
تاثير گذار بر ترس از جرم مورد  رگرسيون خطي براي تعيين مهمترين متغير در بخش تحليل هاي دقيق تر،

ارائه  ۳جدول استفاده شده و نتايج حاصل در رگرسيون گام به گام به اين منظور از  .ه استاستفاده قرار گرفت
نشان داده بودند  تحليلهاي دو متغيره رابطه معناداري با ترس از جرم تغيرهايي كه دراز ميان م. شده است

ادراك جرم و بي  دلبستگي به محله، نگرش نسبت به نيروي انتظامي، نگرش نسبت به محله، كيفيت محله،(
  .توضيح مي دهد را درصد از متغير وابسته ۲۲معادله رگرسيون شده است و  تنها ادراك بي نزاكتي وارد) نزاكتي

و سطح معني داري  ۲۱/۴۴معادل  F(، متغيرهاي وارد شده به معادله رگرسيون گام به گام۳جدول شماره 
۰۰۰/۰(  
 R2 S.E Beta T Sig. T  متغير

  ۰۰۰/۰  ۴۷/۷  ۴۸/۰  ۴۲/۱۰  ۲۳/۰  بي نزاكتي
  نتيجه گيري

 رم و ابعـاد آن نشـان  جبا ترس از و فردي رابطه معناداري  نتايج نشان مي دهند كه متغيرهاي جمعيت شناختي
اكثر تحقيقـاتي كـه   اصوالً . از جرم ترس داشته اند مردانبيشتر از  مطالعات گذشته زنانهمانند اغلب . نداده اند
 )بخصوص در مورد جرايم عليه اشـخاص (قرباني شدن  اين حوزه انجام شده اند دريافته اند كه زنان بيشتر از در

 دارند كه ترس بيشتر زنان از جرايم عليه اشـخاص بـدليل   ت انجام شده حتي اعتقادبرخي از تحقيقا. مي ترسند
تحقيقات پيشين نتـايج متفـاوتي در بـاره سـن     . )Schafer et al., 2006()فرضيه سايه اي(آزارهاي جنسي است 

 Smith and(بدسن ترس از جرم نيز افزايش مي يا برخي از تحقيقات نشان داده اند كه با افزايش. داده اند نشان

Hill, 1991; Williams and Dickinson, 1980; Haghighi and Sorensen, 1996.( ات قاما برخي ديگر از تحقي
تحقيق سن رابطه معناداري  در اين. )Perkins and taylor, 1996(متغير با اهميتي نيست نشان داده اند كه سن

  .نشان نداده است با ترس از جرم و ابعاد آن
تـرس از   درآمد، تغييـر معنـاداري در  . تحقيق معنادار نبوده است بين ميزان درآمد و ترس از جرم در اينرابطه 

تـر   هاي قبلي كه دريافته اند ترس از جرم بـا پايگاههـاي پـايين    اين نتيجه بر خالف يافته. جرم ايجاد نمي كند
رابطه اي ميـان ميـزان درآمـد و    )  ۱۳۸۵نجيبي،  عليخواه وو   May, 2001(اقتصادي اجتماعي افزايش مي يابد

  .جرم نيافته است ترس از
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نشـانه   دريافته است كه بي نزاكتي)  ۱۹۹۰( اسكوگان . است يكي از علل مهم ترس از جرم مشاهده بي نزاكتي
دهند نظم محله در حال فرو ريخـتن بـوده و آمـاده قـانون     كارهايي هستند كه نشان مي و هايي از جرم و ساز

وي مفهوم فضاي قابل . طبق نظر نيومن تغييرات طراحي مستقيماً در كاهش جرايم موثر مي باشد .شكني است
دفاع را توسعه داد به طوري كه مكان ها و فضاها در شهر را مد نظر قرار مي داد تا در معرض مشاهده و كنتـرل  

مي كند كه طراحـي محيطـي    اين ديدگاه حتي ادعا. طلبانه جلوگيري شودمحلي باشند و از وقوع جرايم فرصت
اين قابليت را دارد تا يك احساس پنهان وابستگي محلي را در ميان ساكنين بپروراند كه در نتيجه ممكن اسـت  

بـه همـين    ).Burrows, 1980: 134(آنها را عليه مجرمان و اقدامات مجرمانه در جامعه محلي خود تشـويق كنـد  
ا و نصب دقيق نرده و ساير موانع بايد به حدي استفاده كرد كـه  هاز بن بستدليل است كه عنوان شده است كه 

عـالوه بـر آن،   . فرار از آن مايوس شـوند يا اطمينان حاصل نمود افراد ناشناس از امكان دسترسي به يك منطقه 
و نظـارت فزونـي   بيشـتر شـده   هـا  استفاده از زمين هاي بازي افزايش يافته و تعـداد چشـم هـا در خيابـان    بايد 
  ).Bennet, 1984: 97(يابد

دهـد كـه    ترس از جرم بـوده و رابطـه معكـوس آن نشـان مـي     هاي بين  رضايت از محله يكي از قويترين پيش
متغيرهايي  از ميان. اين نتايج با تحقيقات قبلي همخواني دارد. دهد رضايت از محله، ترس از جرم را كاهش مي
انتظـامي   ، دلبستگي به محله و نگرش نسبت به نيرويكيفيت محله كه به محله ارتباط دارد، خصوصيات محله،

احسـاس   امـا نـه  (كلي و نگراني از جرايم عليه اموال و اشـخاص  و ادراك جرم و بي نزاكتي را ترس از جرم بطور
نداشته  به محله و مالكيت خانه رابطه معناداري با ترس از جرم نگرش نسبت. رابطه معناداري داشته اند) امنيت
، خصوصيات محلـه مهمتـر از متغيرهـاي جمعيـت      ايج نشان مي دهد كه در يك منطقه جرم خيزاين نت .است

  . و فردي است شناختي
 ؛رابطه منفي با ترس از جرايم عليـه امـوال و اشـخاص دارنـد     از آنجا كه متغيرهاي محله بسيار با اهميت بوده و

تـرس از جـرم را    مـي توانـد  ) احـي محيطـي  جلوگيري از جرم از طريق طر( بنابراين مي توان گفت برنامه هاي
نگـرش مثبـت    احساس دلبستگي بيشتري به محله خود داشته باشند و اگر مردم. )Cozens, 2002(كاهش دهد

كمتـري از   طريق مشاركت در محله افزايش داده و در نتيجه ترس تري نسبت به آن پيدا كنند، كيفيت آن را از
اجتمـاعي در   هميت متغيرهاي محلـه اي، نشـانگر اهميـت مشـاركت    ا از طرف ديگر. جرم احساس خواهند كرد
  . ايجاد محله هاي امن است
بلكـه ارتقـاء    ؛كـافي نيسـت  ساخت محله باكيفيـت و امـن   پول به تنهايي براي  صرف۲۰مطابق با نظريه همكاري

اقتصادي اجتماعي  پايگاه اصوالً . عمومي امكان پذير خواهد بودمحله با مشاركت ... وضعيت امنيتي و كالبدي و 
 بر طبق اين عقيده،. )Marshall, 2004: 241(نتيجه بر انگيزه هاي مشاركت موثر است بر نيازهاي اجتماعي و در

كنشگران بايد از ميـان افـراد نيـرو بگيرنـد تـا       اين. قرار مي گيردتاكيد مورد اهميت نقش كنشگران دولتي نيز 
مشـاركت شـهروندان، بـا كوششـهاي     به اين منظـور بايـد   . يل كننداطالعات درباره اتفاقات محله را تسه جريان

مشاركت اما در حال حاضر . گردد ورود مردم به فرآيندهاي سياست گذاري شهري تشويق رهبران سياسي براي
 اجتماعي بدون سطح حداقلي از اعتمـاد بـين مـردم و    در حقيقت مشاركت. داردپاييني قرار  اجتماعي در سطح
 بنابراين اقدامات پيشگيرانه بخصوص در مناطق جرم. بود م و نيروي انتظامي امكان پذير نخواهداعتماد بين مرد

 اعتماد را باال برده و در نهايت به تقويت شوراهاي محله خيز بايد با مشاركت محدود اجتماعي آغاز شود تا سطح
زيرا ايـن نهادهـا   . اثر بخش خواهد بود سازمان هاي مردم نهادها نيز در اين زمينه بسيار. در دراز مدت بيانجامد

                                            
۲۰. Coproduction Theory  
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مشـاركت  تنهـا  ه نـ  دولت و نيروي انتظامي عمـل كـرده و بـا كمتـرين هزينـه      مي توانند بصورت بازوي اجرايي
بـه همـين دليـل     .بلكه  اثربخشي اين اقدامات را به باالترين حد ممكن افزايش دهنـد  ،را فراهم آورنداجتماعي 
نيـروي كششـي   (معتقد است كه اگر در جامعه اي همبستگي اجتمـاعي  )۱۳۵: ۱۳۸۴ستوده، (دوركيماست كه 

قوي باشد، اعضاي آن بيشتر با ارزش هاي و هنجارهاي اجتمـاعي  ) كه افراد يك جامعه را به هم پيوند مي دهند
همنوا مي شوند؛ ولي اگر در جامعه اي همبستگي اجتماعي ضعيف باشد، ممكـن اسـت مـردم بـه سـوي رفتـار       

به بيان ديگر افرادي كه با اجتماع خود همبستگي دارند، تمايل به تبعيت از مقـررات آن  . يده شوندمجرمانه كش
  .دارند؛ بر عكس كساني كه از اجتماع بريده اند، ممكن است تمايل به نقض مقررات داشته باشند
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