جامعهشناسي كاربردي
سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
تاريخ پذيرش6934/4/7 :

تاريخ دريافت6939/66/02 :
صص 11-49

تحلیل جامعهشناختی ترس از جرم:
آزمون تجربی نظریههای اثربخشی جمعی و پنجرههای شکسته
اکبر علیوردینیا ،استاد ،گروه جامعهشناسي ،دانشگاه مازندران ،ايران



حیدرجانعلیزاده ،دانشيار ،گروه جامعهشناسي ،دانشگاه مازندران ،ايران
مهدی پنجتنی ،كارشناس ارشد پژوهشگري ،دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
تحقيق حاضر درصدد تبيين ترس از جرم در مناطق حاشيهنشين با تکيه بر نظريههاي پنجرههاي شکسته و اثربخشیي جمعیي اسیت .فرضیيا
پژوهش با روش پيمايش آزمون شدهاند .جامعه آماري را كليه افراد باالي  61سال ساكن در شهرک حجت شهر مشهد تشکيل ميدهنید كیه از
بين آنان  934نفر به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .اطالعا

با ابزار پرسشنامه جمی آوري و تجزيیه

و تحليل شده است و ميزان آلفاي متغير وابسته  2/44بوده است .يافتهها نشان ميدهد بين متغيرهاي بیينظمیي اجتمیاعي تصیوري ،بیينظمیي
فيزيکي تصوري با متغير وابسته (ترس از جرم) رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد و بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي ،احساس تعلیق محلیهاي
و كنترل اجتماعي غير رسمي با متغير وابسته ،رابطه معکوس و معناداري برقرار است .همچنیين نتیاي رگرسیيوني بيیانگر آن اسیت كیه متغيیر
اعتماد اجتماعي ،قويترين تبيينكننده ترس از جرم است و متغيرهاي مستقل اين پژوهش توانستهاند  2/42درصد از تغييرا

متغيیر وابسیته را

تبيين نمايند.
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مقدمه

حاشيهنشين ،بهعنوان مناطق كم برخوردار ،از اين جهت بسیيار

با گسترش روزافزون شهرنشيني و توسعه كالن شهرها به ويیژه

آسيبپذيرتر هستند .در اين مناطق ،پايين بیودن سیطح پايگیاه

در دهههاي اخيیر ،پديیدههیايي چیون صینعتي شیدن ،تیراكم

اقتصادي خانوادهها مان از جابهجايي مکاني آنها میيشیود و

جمعيت ،فشار ترافيک ،از ميان رفتن حس همسايگي ،كیاهش

اگر افرادي احساس ترس از جرم داشته باشند ،مجبور به اقدام

اجتمیاعي ،مهیاجر

روابط خويشاوندي ،كیاهش عواطی

و

شخصي (مثل عدم حضور در اماكن عمومي ،استفاده از سیال

حاشيهنشيني افزايش يافته است و همانطور كه زوكیين اشیاره

سرد و )...براي كاهش آن خواهند شد و در نهايت ،اضیطراب

ميكند« :فضاهاي شهري به اندازه كافي براي مردم امن نيسیتند

ناشي از اين وضعيت بیه افیت كيفيیت زنیدگي افیراد در ايین

تا مردم بتوانند در خلق فرهنگ عمومي مشاركت داشته باشند»

مناطق منجر میيشیود .امیروزه منیاطق حاشیيهنشیين ،مرجی

(1995:38

 )Zukin,وجود چنين مسائلي موجب ميشود ساكنان

اكثريت آمارهاي جرم و جنايت هستند

(رباني و افشاركهن6946 ،؛

شهرهاي بزرگ در زمينه برخورد يا چگونگي مواجهه با جرايم

كلدي و رحماني فيروزجیاه .)6941 ،ايین واقعيیت و ارتبیا آن بیا

پيش رو دچار نگرانيها و ترسهیايي باشیند .فیرارو تیرس از

ديگر ويژگيهاي اجتناب ناپذير شیهري از جملیه نیر بیاالي

جرم را يک واكنش هيجاني به ترس يیا اضیطراب نيسیت بیه

مهاجر  ،تنو قومي و فرهنگي ،تضاد طبقاتي شیديد ،سیطح
نازل انسجام و همبستگي ،توسعه و تغييرا

جرم و يا نمادهايي كه يک شخص همراه با جرم دارد تعريی
ميكند

(1995

 .)Ferraro,پیين 6و ويليیام 0و هودسیون 9تصیور

سري شیهر و در

نتيجه ،ناخوانايي شهر و  ،...همگي موجید پديیده انکارناپیذير

ميكنند كه ترس از جرم دامنهاي وسي از پاسخهاي هيجاني و

ترس از جرم و بازتوليد آن ميگردد .ويژگيهايي را كه شیر

عملي به جرم و بينظمي است كه بهطور فیردي يیا اجتمیاعي

آن در سطور باال رفت ميتوان ذيل عنوان عوامل سیاختاري و

اتفاق ميافتد (به نقل از .)Jaehyung Park, 2008:11 :

يا كالبدي جاي داد و بیاز میيتیوان ايین عوامیل سیاختاري و
كالبدي مؤثر بر ترس از جرم را در دو دسیته عمیده قیرار داد:

پيامدهاي ترس از جرم (احساس عدم امنيت) در سیطو
فردي ،همسايگي و اجتماعي قابل بررسیي اسیت؛ در

دسته اول شامل عوامل فضايي ميگردد؛ از جمله نحوه طراحي

روانشناختي قابیلتیوجهي

محيط شهري ،تراكم جمعيت ،بينظمي و بينزاكتي محيطیي و

دارد زيرا با محدود كردن امکان جابهجايي و تحیرک افیراد در

دسته دوم عوامل غير فضايي از جمله خوانايي و هويت فضاي

محل و همسايگيشان ،آزاديهاي فردي آنهیا را میيكاهید و

شهري ،نحوه كاربري محیيطهیاي شیهري ،كنتیرل اجتمیاعي،

موجب ناخشنودي آنها از همسايگي ،اجتمیا و كیل زنیدگي

عملکییرد پلییيس ،سییرمايه اجتمییاعي ،نییابرابري اجتمییاعي و

ميگردد .در سطح همسايگي و محل ،تیرس از جیرم موجیب

جنسيتي ،همبسیتگي محلیي و اجتمیاعي ،تنیو فرهنگیي و...

كاهش همبستگي و مشاركت در انجمنهیاي محلیي و روابیط

( .)Franklin, 2008; Nicholson, 2010; Schafer & et al., 2006

مختل

سطح فردي ،ترس از جرم تأثيرا

در اجتما میيشیود و نهايتیا در سیطح اجتمیاعي ،پيامیدهاي

مناطق حاشيهنشين جزء مناطقي هستند كه عوامل فضیايي

ناعادالنه و نابرابرانه بر

افییزايش تییرس از جییرم در آنجییا از ديگییر منییاطق شییهري

ناگوار ترس از جرم ميتواند بهصور

افییرادي تحميییل گییردد كییه از لحییا اقتصییادي و اجتمییاعي
محرومند و فاقد مناب الزم براي مراقبت از خیود ،اموالشیان و
يا تغيير محل زندگي خود از چنين مناطق جرمخيیزي هسیتند
(& et al., 2005:40-41

 .)McCreaمییيتییوان گفییت منییاطق
1

Pain
Williams
3
hudson
2

چشمگيرتر است .در اين مناطق به دليل مستمر نبودن نظیار
شهرداري و ارائه انیدک خیدما
ساختماني بهصور

شیهري ،سیاختوسیازهاي

غير مجیاز و نیاهمگون انجیام میيشیود.

كوچههاي تنگ و باريک ،ساختمانهاي نيمهكیاره ،زمیينهیاي
رها شده ،تجم زبالههیا و نخالیههیاي بنایايي و ...بیهصیور
گسترده در اين مناطق ديده ميشود .البته به موارد يادشده بايد
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اندكي در اين حوزه (ترس از جیرم) صیور
عمده تحقيقا

گرفتیه اسیت و

انجام شیده در ايین بخیش  ،احسیاس امنيیت

پليس را كیاهش و بیهتبی آن امکیان

شهروندان را سنجيدهاند .در ادامه به چنید میورد از تحقيقیا

ارتکاب جرم و قرباني شدن افیراد را در ايین منیاطق افیزايش

انجامشده در خارج از كشیور و بیهطیور گیذرا بیه تحقيقیا

ميدهد و در نهايت ،به افزايش ترس از جیرم در ايین منیاطق

داخلي اشاره خواهد شد.
اسوا

منجر ميشود؛ از سوي ديگر ،عوامل غير فضايي اين مناطق از

و همکاران با هد

بررسي رابطه بیين ادراكیي از

قبيل تنو فرهنگي باال ،منزلیت اجتمیاعي و اقتصیادي پیايين،

اثربخشي جمعي و همچنين برداشتي از بينظمیي اجتمیاعي و

ميزان جرمخيزي باال و ...چشمگير است .حاشیيهنشیينان شیهر

فيزيکي با ترس از جرم ،پژوهشي با عنیوان «تیرس از جیرم،

مشهد ،بهعنوان دومين كالنشهر كشور ،با جمعيتي معادل 424

بينظمي اجتمیاعي و فيزيکیي و اثربخشیي جمعیي در چهیار

مشیهد

محله ميامي» انجام دادهاند .نتاي نشان ميدهد كیه رابطیه بیين

ساكن هستند (اميرفخريان و همکاران )63 :6930 ،و از ايین حيی ،

درک از اثربخشییي جمعییي و تیییرس از جییرم ،نیییاهمگوني

شهر مشهد بعد از تهران بيشترين جمعيت حاشيه نشين كشیور

معنيداري را در بين محال

نشیان میيدهید .روابیط بیين دو

را دارد .اگر اين ميزان جمعيت حاشيهنشين را به نسیبت كیل

متغير درک از اثربخشي جمعي و درک از بينظمي اجتماعي و

جمعيت (شهر) در نظر بگيريم ،مشهد رتبیه اول را در داشیتن

فيزيکي و همچنين بين درک از بينظمي اجتماعي و فيزيکي و

ميزان جمعيت حاشيهنشين دارد.

ترس از جرم نبیود تجیانس (نیاهمگوني) را نشیان نمیيدهید

هزار نفر در مساحتي معیادل  1914هکتیار در اطیرا

نظريه پنجره هاي شکسته 6از جمله نظرياتي است كیه بیر

(.)Swat & et al., 2013

عوامل فضايي در تبيين ترس از جرم تأكيید دارد .ايین نظريیه

اسميت در يک مطالعه طولي با عنوان «شفا سازي رابطه

بهويژه براي تبيين ترس از جرم در مناطق حاشيهنشين مناسب

ترس از جرم و تصور بينظمي» به بررسي رابطه ترس از جرم

است .وجود بينظمي هاي محيطي و اجتماعي فیراوان در ايین

و تصور بي نظمیي در بیين جوانیان ولیز و انگلسیتان در طیي

مناطق را ميتوان بهنوعي وجوه عيني مفاهيم نظري اين نظريیه

سال هاي  0220تا  0221پرداخته است .نتاي نشان ميدهد كه

دانست؛ از سوي ديگر ،نظريه اثربخشي 0بيشتر بر عوامیل غيیر

 02درصد پاسخگوياني كه در بازه سني  62-61قرار داشتهاند،

فضايي مؤثر بر ترس از جرم (اعتمیاد اجتمیاعي ،روابیط بیين

نگران اين بودهاند كه از آنها زورگيري شیود ،ايین در حیالي

فردي ،كنترل اجتمیاعي و  )...تأكيید میيكنید .تلفيیق ايین دو

است كه اين درصد در موج سوم مطالعه به  1/4درصد كاهش

نظريه ،موجب غنيتر شدن میدل پیژوهش و افیزايش قیدر

پيدا كرده است .همچنين آمارها نشان ميدهد كه افراد بزرگتر

پژوهش حاضر،

گروه تحت مطالعه ،نشیانههیاي بیينظمیي را بيشیتر مشیاهده

بررسي تأثير يا رابطه عوامل فضیايي و غيیر فضیايي تیرس از

ميكنند و در اين بين ،افرادي كه رفتارهیاي ضید اجتمیاعي از

پنجیره هیاي شکسیته و اثربخشیي

خود بروز ميدهند ،تصور بينظمي بيشتري نسیبت بیه محیيط

جمعي در منطقه شهرک حجت كه از مناطق حاشيهنشين شیهر

اطرا

خود دارنید امیا تیرس از جیرم كمتیري در ايین افیراد

مشهد است.

مشاهده شده است .همچنين بين تصیور قبلیي از بیينظمیي و

تبيينكنندگي آن ميشود .بر اين اساس ،هد
جرم با استفاده از نظريیا

ترس ،رابطه مثبت همسان وجود دارد و داشتن تجربیه قربیاني
پیشینه پژوهش

شدن قبلي بر تصور بي نظمي و ترس از جرم اثر میيگیذارد و

به دليل بدي بودن موضو در داخل كشور ،تحقيقا

تجربیي

Broken Windows Theory
Collective Efficacy Theory

1
2

اين امر ،بهعنوان وجود يیک محیرک خیارجي بیراي تیرس از
جرم و تصور بينظمي شناخته ميشود ()Smith, 2011
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ژانگ و همکاران در پژوهشي با عنوان «گوانجي 6و ترس

آزمون رگرسيون نشان ميدهد كه متغير ويژگيهیاي فیردي و

از جرم در جامعه شهري معاصر چين» به بررسي تیأثير نیوعي

بينظميهاي محلهاي بيشترين قدر

پيشبيني ترس از جیرم

از سرمايه اجتماعي در جامعه چينیي (گیوانجي) بیر تیرس از

را دارند و فرآيندهاي اجتماعي و ساختار محله ،در پیيشبينیي

جیرم پرداختییهانید .محققیان «گیوانجي» را شییکلي از سییرمايه

ترس از جرم اهميت كمتري دارنید .چهیار متغيیر ذكیر شیده،

اجتماعي تعري

كردهاند و آن را شبکهاي شخصي كیه شیامل

پيوند عاطفي و ابزاري است مي داننید .نتیاي نشیان میيدهید
سطح باالي بي نظمي محال  ،ميزان ترس از جیرم سیاكنان را

 92/1از تغييرا

متغير وابسته را پيشبيني ميكنند

( & McCrea

.)et al., 2005

ميسلي و همکاران براي بررسي عوامیل میؤثر بیر شیيو

افزايش مي دهد .اين نتيجه ،میدل بیي نظمیي را در يافتیههیاي

ترس از جرم پژوهشي با عنوان «ميزان شيو و عوامل مؤثر بر

پژوهشگران غربي تأييد ميكند .تحليلهاي چند سطحي بيانگر

ترس از جرم در ايتاليا» انجام دادهاند .محققان عوامل میؤثر بیر

آن است كه گوانجي در محال  ،پيشبيني كننده قابل اطميناني

ترس از جرم را اينگونه ذكیر میيكننید .6 :گسیترش جیرم و

براي ترس از جرم ،هنگامي كه عاملهیاي مهیم ديگیر كنتیرل

جنايت به صور

عيني  .0نامدنيت يا بينظميهیاي اجتمیاعي

شده باشند ،محسوب ميشود (.)Zhang & et al., 2009

 .9شهرنشيني به دليیل ويژگیيهیايي مثیل تیراكم ،نیاهمگوني

آدامز و سرپي پژوهشي را با عنوان «همبستگي اجتمیاعي،

جمعيت و .4 ...متغيرهاي جمعيتشناختي  .1پايگاه اجتمیاعي

آن،

پايين  .1قرباني شدن مستقيم .يافته ها تا حدي تأثير اين عوامل

بررسي عوامل اجتماعي و روانشناختي مؤثر بر ترس از جیرم

را تأييد ميكند .6 :ترس از جرم بیا ميیزان شیيو و گسیترش

و سالمتي ذهني بوده است .نتاي نشاندهنده آن بود كیه افیراد

جرم ارتبا دارد .0 .ترس از جرم گسترش بيشتري نسبت بیه

ساكن در حومه هاي شهر احساس آسيب پذيري بسيار كمتیري

خود جرم دارد .9 .بهتیرين پیيشبينیي كننیده تیرس از جیرم،

نسبت به جرم و همينطور احساس ترس بسیيار كمتیري نيیز

شهرنشيني ،تخريب مناطق مسکوني و اقامت در منطقه شیمال

نسبت به ساكنان مركز (كشور لسآنجلس) دارند .به طور كلي

شرقي ايتاليا بيان شده است .4 .حداقل تیأثير را قربیاني شیدن

در اين پژوهش مشخص شد كه احساس آسيبپذيري و ترس

جنايي دارد و  .1متغيرهاي جمعيتشناختي تیأثير كمتیري بیر

ترس از جرم و رضايت از زندگي» انجام دادهاند كه هد

از جرم ،به صور

غيرمستقيم از طريق كاهش احساس كنتیرل

مردم بر زندگيشان ،بر رضايت از زندگي تأثير دارند (

Adams

ترس از جرم دارند (.)Miceli & et al., 2004
كاوينگتن و تيلور در پژوهشي با عنوان «ترس از جیرم در
محلههاي مسکوني شهري :مفیاهيم بیين و درون منیاب محلیه

.)& Serpe, 2002

مک كرا و همکاران در پژوهشي با عنوان «ترس از جیرم

براي مدل هاي فعلي» به ارزيابي مدل هاي تبيين ترس از جیرم

در برسییبن (اسییتراليا) از منظییر عوامییل فییردي ،اجتمییاعي و

(قرباني شدن غير مسیتقيم ،نگرانیي جامعیه و بیينظمیيهیاي

محلهاي» انجام دادهاند .يافتهها نشان ميدهد كیه ويژگیيهیاي

فيزيکي و اجتماعي) پرداختیه انید .نتیاي نشیان میي دهید كیه

فردي از قبيل جنس و سن همراه با ادراک آسيبپذيري ،ترس

روش هايي كه در اين مدلها استفاده شیدهانید ،بیه خصیو

از جرم را پيشبيني ميكنند .عالئم بينظميهاي محلهاي مانند

مدل قرباني شیدن غيیر مسیتقيم و بیينظمیيهیاي فيزيکیي و

مست كردن و تخريبگري همراه با افزايش درک از خطر ،بیه

اجتماعي نياز بيشتري به بيان نظري ساختار مركزي شان دارند.

ترس از جرم منجیر میيشیود .فرآينیدهاي اجتمیاعي از قبيیل

نتاي همچنين به طور كلي نظريه تنو مري -0توسعه يافتیه از

اعتماد ،مقابله به مثل و جم گرايي در ارتبا بين بیينظمیي و

كار ميداني در بافت مسکن هاي يارانیهاي چنید قیومي -را در

ساختار محله و ميزان واقعي جرم نقش واسطهاي دارند .نتیاي
Guanxi

1

Merry's diversity thesis

2
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شهري كالنشهرها تأييد ميكند (

محال

Corington & taylor,

.)1991
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پاسخگويان متفاو

است .همچنين اين تحقيق نشان میيدهید

كه عملکرد پليس در احساس امنيت تأثيرگذار است.

عبدالهي و يوسفي ( )6936در پژوهشي از منظر حقیوقي

زنجانيزاده ( )6942در تحقيق بر احسیاس امنيیت زنیان

به بررسي عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بیر تیرس از جیرم و

در شهر مشهد به اين نتيجیه رسیيده اسیت كیه ميیزان امنيیت

واكنشهاي ايجاد شده در برابر آن پرداختهاند .طراحي محيطي

اجتماعي ،اقتصادي و شخصيتي كمتیر از حید متوسیط اسیت.

و انییوا آن ،بییينظمییي اجتمییاعي و رسییانه از جملییه عوامییل

همچنين در اين پژوهش ،مهمترين مشیکال

زنیان در شیهر،

اجتماعي هستند كه در اين پژوهش به آن ،اشاره شده است.

مزاحمتهاي خياباني و باور نکردن زنان بهعنیوان موجیوداتي

اميركافي ( )6944در تحليلي ثانويه بیه بررسیي احسیاس

برابر با مردان و خطر دزديدن و تجاوز عنوان شده است.

امنيت و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است .نتاي نشان ميدهید

برخي از پژوهشهاي مذكور آشکار ساختهاند كیه مسیأله

و معنیاداري

ترس از جرم با انوا مختلفي از ويژگیيهیاي فیردي 6میرتبط

وجود دارد و نتاي تحليل علاي حاكي از آن است كه حمايیت

است و تغيير در ميزان ترس از جرم با تغييرا

در ويژگيهاي

اجتماعي ،ريسک و مخیاطره ،بیي نظمیي اجتمیاعي و درک از

اجتما  0ارتبا دارد ليکن ايین پیژوهشهیا در تحليیل نهیايي

بروز جرائم و بزهکیاري ،مهیمتیرين عوامیل احسیاس امنيیت

خود ،ميزان اثر هر يک از متغيرها را بر تغييرا

ترس از جیرم

محسوب مي شوند .بمانيان و همکاران ( )6944در پژوهشي به

به طور جداگانه بررسي كرده اند .اين امر در تحقيقا

مطالعه عوامل مؤثر بر ارتقاي امنيت زنان در محيط شیهري در

كشور كه محققیان عوامیل و ويژگیيهیاي فیردي را در كنیار

بافت مركزي تهران پرداختهاند .نتاي نشان میيدهید كیه بیين

عوامل اجتماعي و سیاختاري قیرار دادهانید و سیعي در تبيیين

امنيت درک شده از فضا و ميیزان تیردد و اسیتفاده از آن فضیا

ترس از جرم داشتهاند نيز مشیهود اسیت ،بیه عنیوان مثیال در

رابطه مستقيمي دارد.

تحقيق مکكرا و آدامز و سرپي؛ علیيرغیم تأكيید بیر عوامیل

كه بين سن با احساس امنيت همبسیتگي ضیعي

رباني خوراسیگاني ( )6947در تبيیين جامعیهشیناختي از
ترس از جرم نشان ميدهد كه احساس ترس نسیبتا انیدكي در
ميییان پاسییخگويان پییژوهش وجییود دارد و عوامییل فییردي در
مقايسه با عوامل زمينهاي ،توان تبييني الزم را ندارند.

خارج از

ساختاري -فضايي در كنیار عوامیل فیردي ،در تحليیل نهیايي
تأكيد بر نقش عوامل فردي مشهودتر بوده است.
بررسي تحقيقا
تحقيقا

انجامشده درباره ترس از جرم ،بیهويیژه

داخلیي ،نشیان میيدهید اكثیر آنهیا بیه متغيرهیاي

صیییادقي فسیییايي و ميرحسیییيني ( )6947در تحليیییل

سیییاختاري-كالبیییدي توجیییه نکیییردهانییید ،ماننییید تحقيیییق

جامعهشناختي از ترس از جرم در ميان زنان شهر نشان دادهاند

زنجانيزاده6942،؛ رباني خوراسیگاني ،ميرحسیيني ،بمانيیان و

كه ترس زنان از جرم به شکل طردهیاي فضیايي و اجتمیاعي

بيا  .توضيح اينكه عوامل ساختاري مؤثر بیر تیرس از جیرم

تحقق مييابد و اين ترس در فرآيند زندگي اجتمیاعي و درک

خییود بییه دو دسییته عمییده عوامییل فضییايي (بییهطییور خییا

زنان از روابط و مناسبا
بهصور
بيییا

قدر

جنسيتي شیکل میيگيیرد و

جدايي گزينيهاي فضايي نمايان ميشود.

بییينظمییيهییاي محيطییي میورد نظییر) و عوامییل غيییر فضییايي
(اجتماعي) قابل تفکيک هستند .در تحقيقا

ذكرشده ،گرچیه

( )6941در مطالعییه «احسییاس امنيییت در بییين

متغيرهاي ساختاري -اجتماعي بررسي شدهاند ليکن غفلیت از

شییهروندان تهرانییي» بییر نقییش پرداخییت رسییانهاي و سییرمايه

بررسي متغيرهاي فضايي -ساختاري كامال مشهود اسیت؛ لیذا

اجتماعي تأكيد كرده است .يافتهها نشیان میيدهید كیه ميیزان

پژوهش حاضر درصدد است تیا بیا بررسیي همزمیان عوامیل

احساس ناامني از حي

جنسيت ،منطقه سکونت ،تأهل و سین
individual characteristics
characteristics community

1
2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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فضايي در كنار عوامل غير فضايي ،به پاسخي براي اين سیؤال

بلکه بهجاي آن ،اين رابطه را زنجيرهاي از وقاي ميدانند كه از

كه عوامل سیاختاري بیه چیه ميیزان تیرس از جیرم را تبيیين

بينظمي به جرم ختم ميشود :بينظمي و جرم معموال بهطیور

ميكنند ،دست يابد.

جدايي ناپذيري به يکديگر مرتبط هستند و در يک سير تیوالي
تکاملي با يکديگر قرار دارند .بهطور خا

ويلسون و كلينیگ

چهارچوب نظری

استدالل ميكنند كه بي نظمي به از بين رفتن كنتیرل اجتمیاعي

نظریه پنجرههای شکسته

غير رسمي منجر ميشود كه اين بهنوبه خود ،به افزايش جرائم

ويلسون و كلينگ از نظريهپردازاني هستند كه بیا طیر نظريیه

جديتر ميانجامد .نظريهپردازان پنجرههاي شکسته بر اولويت

«پنجرههاي شکسته» به بررسي عاليیم ناهنجیاري فيزيکیي در

دادن به وجود نظم در جامعه تأكيید میيكننید و معتقدنید كیه

محل سکونت به عنوان جزئي از بي نظمي اجتماعي و اثر آن بر

بينظميهاي گسترده فيزيکي و اجتماعي به از بين رفتن كنترل

ناامني ميپردازند.

اجتماعي غير رسمي و همچنیين مکانيیکهیاي تنظیيم روابیط

اين نظريه در يک جمله خالصیه میيشیود و آن ايینكیه
چيزهاي كوچک اگر جدي گرفته نشوند موجب بیروز مسیائل

اجتماعي در جامعه منجر ميگردد و در نهايت جیرم را اشیاعه
و ترس را گسترش میيدهید

( Matthews, 1992; Kingays & et

بزرگ خواهند شید .6ارائیهكننیدگان ايین تریوري چنیين بيیان

1986

مي دارند كه احسیاس نیاامني در محلیه تنهیا بیه دليیل جیرايم

وقو جرائم خشین و جیدي اجتنیابناپیذير نيسیت (

خشونت آميز نيست بلکه نابهنجاريها و رفتارهاي اخاللگرانیه

 .)2008:241اسکوگان در سال  ،6332تفسیير بهتیري از نظريیه

چون اعتياد ،ولگردي و تکديگري ،گذشیته از ايینكیه عامیل

پنجرههاي شکسته ارائه ميدهد .او بينظمیي موجیود در يیک

اصلي ترس و احساس ناامني عمیومي هسیتند ،بیهنوبیه خیود

محله را نوعي فقدان نظم و كنترل اجتماعي بيان میيدارد و آن

 )al.,و اذعان ميكنند زماني كیه بیينظمیي وجیود دارد،
Gault,

9

زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مينمايند؛ همیانطیور

را در قالب بينزاكتيهاي فيزيکي و اجتماعي (فقدان مدنيت)

كه اگر پنجره اي از ساختمان بشکند و همچنیان تعميیر نشیده

بررسي میيكنید .بیراي سیاكنان ،بیينظمیي و جیرم ابتیدا بیه

رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهید گرديید .بیراي

عقب نشيني از اجتما منتهي ميگیردد و بیه ايجیاد نگرانیي و

شکسیته شیدن

ترس منجر ميشود .جايي كه بينظمي فراوان است ،هيچكیس

& Wilson

قییانون و انضیبا را در مکییانهییاي

پيشگيري از انهدام اجتما نيز بايد بیه محی

اولين هنجار ،فورا بیا هنجارشیکن برخیورد شیود (

عمومي نميپذيرد و احساس قلمیرو گرايیي در ميیان سیاكنان

.)Kiling, 1982
بینظمی تصوری

مسیؤوليت رفتییار خیال

0

كاهش مييابد .در چنیين شیرايطي ،مجرمیان بیه ايین منیاطق

در نگاه اول ،نظريه پنجرههاي شکسته میيتوانید تفسیيري از

هجوم ميآورند و فرصت ارتکاب جرم پيدا ميكنند .ثبیا

فرض رابطه مستقيم بين بي نظمیي و جیرم باشید .ويلسیون و

محال

كلينگ اظهار ميكنند كه جرايم خشن خياباني در منیاطقي كیه

.)174

سبب كاهش بينظمي میيگیردد

بينظمي رفتیاري در آن مشیهود بیوده اسیت رشید میيكننید.

در

(Skogan, 1990:173-

4

مشاهده و مطالعه بيشتر در اين گزاره میيتوانید بیهآسیاني بیه

بینظمی فیزیکی تصوری

تفسير اينكه بينظمي به جرم و جنايت منجر ميشود بينجامد؛

بينظميهاي فيزيکي شامل نشانههاي ديیداري سیهلانگیاري،

با اين حال محققان يک رابطه مسیتقيم را پيشینهاد نمیيكننید

غفلت (شامل ساختمانهیاي متروكیه ،پنجیرههیاي شکسیته و

1

3

little thing lead to big thing
Perceived Disorder

2

incivility
Percived Social Disorder

4
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چراغهاي شکسیته شیده در خيابیان و )...و پسیرفت منیاظر و

رفتاري توهيني به احساسا

چشماندازهاي شهري مانند ديوارنويسي و تلنبار شدن زباله در

حس گستردهاي از بينظمي ايجاد ميكند و بیه سیاكنان حیس

خيابانهاسیت

(1990:173

 .)Skogan,در ايین شیرايط ،سیاكنان

جمعي محلیه تلقیي میيشیود و

ترس از جرم را القا ميكند .اين امر سبب ميشود ساكنان تاب

رفتار خود را تغيير ميدهند و احسیاس تیرس در ميیان آنهیا

قانون به خارج از فضاي عمومي رانده شوند و اين نبود میردم

رسو ميكند .محققان اظهیار میي كننید كیه چنیين منطقیهاي

عادي ،خود نشانهاي از رفتار انحرافیي قابیل تحمیل در محلیه

مستعد و آسيبپذير وقو جرم اسیت (Galt, 2008؛ عليخیواه و

است (.)Golub & et al., 2003:692

نجيبي .)661 :6941 ،خانه نشیيني شیهروندان ،عیدم حضیور در
محله و همچنين ترک محل از پيامدهاي ايین تیرس اسیت .و

نظریه اثربخشی جمعی

نبود تعامل بين ساكنان يک محل ،به ترس بيشیتر و در نهايیت

براي اولين بار تروري اثربخشي جمعي در ايلينويس شیيکاگو،

ساكنان محل منجر میيشیود .بنیابراين

در دهه  32میيالدي و بیا اسیتفاده از دادهیاي پیروژه «توسیعه

به جدابودگي مضاع

تقويت اجتما  ،راهحل پايان اين مسأله است

(1995

. )Sasson,

جيکوپاسي و فیورد معتقدنید كیه روحيیه عیدم مشیاركت در

انساني در محال

9

شيکاگو» به محک تجربه خورد .سامپسون
4

و همکاران 949خوشه همسايگي بر مبناي دادههاي پيمايشیي

جامعه منجر به ذرهانگاري 6كه در نقطه مقابل انسجام اجتماعي

موجود ايجاد كردند .تعري

است ،ميشود ( )GiaCopassi & Forde, 2000و كاهش بينظمي

بود از« :گروهي از افراد و نهادها كه يک بخش جزئي از يیک

به زنجيیره اي از وقیاي و در نهايیت بیه كیاهش جیرم منجیر

اجتمیا بیزرگتیر را اشیغال كیردهانید» (

ميگردد (.)Golub & et al., 2003:690

 .)1997:919در هیر خوشیه از سیويي منیاب برونیي و كیارآيي

آنها از خوشه همسايگي عبار
Sampson & et al.,

جمعي (تركيبي از كنتیرل اجتمیاعي غيیر رسیمي ،چسیبندگي
بینظمی اجتماعی تصوری

اجتماعي 1يا انسجام و همچنين اعتماد) اندازهگيیري شید و از

0

به نظر اسکوگان ،بينظميهاي اجتماعي يک موضو رفتیاري

سوي ديگر خشونت سنجيده شد .در اين تحقيق ،مفهومسازي

(رفتارهاي ازهمگسيخته) است كه افراد ميتوانند اتفاق افتیادن

و سنجش كنترل غيیر رسیمي اجتمیاعي ،بیهنیوعي جیايگزين

آن را مشاهده يا تجربیه نماينید (ماننید فیروش میواد مخیدر،

پارادايم بي سازماني اجتماعي شد .سامپسیون و همکیارانش از
1

الکلي در مأل عیام و

مفهوم بي رغبتي استفاده كردند و آن را معلول ماهيت كنشي-

آزار و اذيتهاي لفظي در خيابان ،گیروههیاي اراذل و اوبیاش

كنشي-فيزيکي كنترل اجتماعي غير رسمي فرض گرفتند .آنها

و .)...وي بر اين باور است كه بينظمي محلي و ترس از جرم

7

تخريب اموال عمومي ،مصر

مشروبا

چنين شر دادند كه همیانطیور كیه افیراد اثربخشیي فیردي
4

بهطور قوي با يکديگر همبسته هستند و جیايي كیه بیينظمیي

دارند ،اجتماعا

اجتماعي در سطح بااليي وجود دارند ،افیراد احسیاس امنيیت

معتقد است كه اثربخشي جمعي شامل اعتماد در ميان سیاكنان

.)Kohm,

و تمايل به دخالت براي دستيابي به كنترل اجتماعي اسیت .بیا

پيروان نظريه پنجرههاي شکسته معتقدنید كیه بیينظمیيهیاي

توجه به گفتیه سمپسیون ،اثربخشیي جمعیي محلیه برقیراري

ندارنیید و تییرس از جییرم بيشییتري دارنیید

(2009:11

اجتماعي به مانند مارپيچي از وقاي كیه رو بیه پیايين حركیت
میيكنید ،عمییل میينماينید و در نهايییت بیه فروپاشیي محلییه
مي انجامند .اين فرآيند بدين صور

است كه بیي نظمیي هیاي
atomization
Percived physical Disorder

1
2

هم اثربخشي همسايگي دارنید .سامپسیون

3

3

(PHDCN) Project on Human Development in Chicago
Neighborhoods
4
neighborhood clusters
5
social cohesion
6
willingness
7
self-efficacy
8
neighborhood efficacy
9
Sampson
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مشترک براي يک عمیل

تجربه خواهند كرد ( )Garcia & et al., 2007و به جاي گسترش

ارتبا بين انسجام ،اعتماد و انتظارا

است ( .)Sampson, 2004:108غايت نظريیه اثربخشیي جمعیي،

هنجارهايي كه به نف كل جامعه خواهد بود ،تنها مناف فیردي

تأكيدي دوباره بر اهميت فکر كردن به راههاي اجتماعي بیراي

خود را حفظ خواهند كرد ( )Rosenfeld & et al., 2001بنابراين،

حل مسائل اجتماعي است.

اعتماد در بين همسیايگان ضیروري اسیت ،چیون در جوامی

اعتماد اجتماعی

بيسازمان به عنوان يک متغير واسیطهاي در كنتیرل بیينظمیي

6

عمل ميكند.

اعتماد زمينه گسترش همبستگي در بين همسیايگان و اجتمیا
را فراهم ميكند .از آنجا كه برقراري روابط اجتماعي جديد و
تقويت آنها غالبا دشوار است ،انجیام يیا گسیترش ايین كیار،
وقتگير است .اين يک فرآيند مداوم است كه اغلب به سالها
زمان نياز دارد تا اطمينان حاصل شود كه اعتماد در بين ساكنان
محله گسترش میييابید .اصیل اساسیي تعيیين شیده در میدل
سيستماتيک كه در رأس آن حیاكم اسیت (قیرار دارد) ،ثبیا
مسکوني است .محققان به اين نتيجه رسیيدهانید كیه سیاكنان
طوالنيمد

نيز دوستاني در محله دارند و غالبیا تنهیا در ايین

روابط شخصي درگير نميشوند ،بلکه از طريق شيوههاي ديگر
نيز در اجتما مشاركت ميكنند

(1974

.)Kasarda & Janowitz,

محله هايي كه پايداري كمتري دارند ،فعاليتهیاي مجرمانیه را
افزايش ميدهنید ( )Sampson, 1991; Xie &McDowall, 2008و
اين بهطور خا

با جرايم خشیونتآميیز میرتبط شیده اسیت

(.)Morenoff & Samspon, 1997

در اثربخشي جمعي اين استدالل نهتنها به فراتر از ساكنان
در يک محله تعميم پيدا ميكند بلکه بر اهميت مالکيیت خانیه
نيز تأكيد ميشود .هنگاميكه فردي صاحب يیک خانیه اسیت،
مناف گستردهاي در محله دارد .ساكن نهتنهیا در دارايیي خیود
بلکه در امنيت و ايمني محله نيز سرمايهگذاري ميكنید .ثبیا
محله به ساكنان اجازه ميدهد تیا بیه يکیديگر اعتمیاد داشیته
باشند .اين امر در جوام بيسازماني كیه بیه لحیا اجتمیاعي
آشکار هستند ،توانايي غلبه بر شرايط ساختاري را كیه شیاو و
مک كي در رابطه بیا جیرم پیيشبينیي كیرده بودنید گسیترش
ميدهد .هنگامي كه ساكنان جوامی احتیرام و اعتمیادي بیراي
همديگر قائل نميشوند ،بيشیتر رفتارهیاي میرتبط بیا جیرم را
Social Trust

1

چسبندگی اجتماعی

«يکي از برجسیتهتیرين مزايیاي داشیتن يیک محلیه منسیجم،
رضايتمندي ساكنان آن است .داشتن ساكنان راضیي در حفیظ
يک محله منسجم (و داراي نظم) ضروري اسیت ،زيیرا آنهیا
ميتوانند يکپارچگي محله را حفظ كنند و راغب خواهند بیود
تا براي منفعت جمعي عمل كنند .بیر ايین اسیاس مقیداري از
نارضايتي ممکن است آنها را به سمت عمل (كه بیه رضیايت
منجر شود) سوق دهد و به رضايت كلي ساكنان منجر شود .با
توجه به توضيح فوق ،يکي ديگیر از ابعیاد اثربخشیي جمعیي،
چسبندگي اجتماعي است كه بر همگرايي اعضاي يک اجتما
(در اينجا ساكنان يک محله) اطالق ميشود و به ميزان همیراه
بودن اعضاي يک جامعه كیه در پیي رسیيدن بیه يیک هید
جمعي هستند ،اشاره دارد .بنابراين اثربخشي جمعیي بیه طیور
عام و چسبندگي اجتماعي به طور خیا

احساسیي در درون

يک محلیه اسیت كیه فراتیر از اقیرار فیردي اسیت .اعتمیاد و
چسبندگي اجتماعي از آن جهت مهم هستند كه انگيزه ساكنان
براي داشتن حضوري فعال در اجتما (بیه طیور خیا

يیک

محله) را فراهم ميكنند و آنها را از كنشگري خنثي به فردي
مسؤوليتپذير ،داراي احساس تعلق و اثرگذار تبديل میيكنید
(سمپسون و همکاران».)1997 ،
کنترل اجتماعی غیر رسمی

0

مفهوم كنترل اجتماعي غير رسمي اعمالي را در برميگيیرد كیه
در آن سییاكنان بییه همییديگر اعتمییاد دارنیید و داراي طيفییي از
رفتارهاي مقبیول مشیترک هسیتند

(.)Sampson & et al., 1997
Informal social control

2
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كنترل اجتماعي غيررسمي در هر لحظه كه رفتارهیايي خیال

روششناسی

هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه اتفاق افتد ،ميتواند

روش تحقيق پژوهش حاضر ،پيمايشي و از نو مقطعي اسیت

اعمال [و فعال] شود .اين توانیايي اعتمیاد سیاكنان نسیبت بیه

و براي گردآوري دادههیا از تکنيیک پرسشینامه اسیتفاده شیده

همديگر را كه به انسجام محله (همسیايگي) منجیر میيشیود،

است .جامعه آماري كليه ساكنان منطقیه شیهرک حجیت شیهر

بهطور فزايندهاي گسترش میيدهید .ايین دسیتورالعمل جیايي

مشهد است كیه بیر اسیاس سرشیماري سیال  6932برابیر بیا

نوشته نشده ،اما هنگاميكه میورد نيیاز باشید اجیرا میيشیود.

 69404نفییر بییودهانیید .بییراي انتخییاب حجییم نمونییه از روش

مورنو  ،سمپسون و رادنبوش )0226( 6اظهار ميكنند كه اين

نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شده است .در ابتدا

متقابیل

منطقه شهرک حجت بر اساس بافیت جمعيتیي بیه  64بلیوک

توسط ساكنان براي حفظ كنترل محلهشان را نشیان میيدهید.

تقسيم شده اسیت و پیس از بررسیي بلیوکهیا و بیر اسیاس

يک وظيفه خا

است و انتظارا

مشترک و تعهدا

كنترل اجتماعي غير رسمي با ظهور نظار

انتزاعیي در محلیه

وضعيت اقتصادي -اجتماعي بلوکهیا (بیر اسیاس مشیاهدا

ر ميدهد اما هنگامي كیه رفتارهیا مطیابق بیا اسیتانداردهاي

محقق) در نهايت  64بلوک به  9خوشه تبديل شده ،متناسب با

رفتییاري نباشییند ،عمییل اصییالحي ر خواهیید داد .اثربخشییي

تراكم جمعيت هر خوشه ،تعداد نمونه آن تعيين گرديده است.

غيیر رسیمي

حجم نمونه نيز با فرمول كوكران  974نفر محاسبه شید امیا از

نشیان

آنجا كه پيشبيني ميشد برخي پرسشینامههیا نیاقص تحويیل

دادهاند كه معموال محلههاي با سطو باالتر اثربخشي جمعیي،

داده شود و يا بخشیي از آنیان مفقیود گیردد 402 ،پرسشینامه

از Swatt

توزي گرديد و پس از كنار گذاشتن پرسشنامههاي مخیدوش،

 .)& et al., 2012در اين مدل ،كنترل اجتماعي از طريق مداخله

نهايتا  934پرسشنامه تحليیل گرديید .بیراي تجزيیه و تحليیل

در مسییائل توسییط سییاكنان محلییه ،بییه وجییود مییيآيیید .در

اطالعا

از نرمافزار  spssو از آمارههاي توصيفي و اسیتنباطي

صريح ترين معنا ،اثربخشي جمعي زماني مورد انتظار است كیه

(آزمییون تفییاو

جمعي به اين مهم كه چطیور محلیه بیهصیور

توسط ساكنان آن اداره مي شود ،اشیاره دارد .تحقيقیا
سطو پايينتري از خشونت را تجربه ميكنند (به نقل

مداخله مستقيم سبب برطر

شدن مسائل شود.

ميییانگين دوگروهییي و بيشییتر و همچنییين

رگرسيون چندگانه) استفاده شده است .همچنين براي بررسیي
اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا و اعتبار سازه استفاده شده كیه

فرضیات پژوهش

بدين منظور ،بیر اسیاس آزمیون مقايسیه ميیانگين دو گیروه،0

 ترس از جرم تابعي مثبت از بیينظمیي فيزيکیي تصیوري

مشاهده شده است كه ميزان ترس از جرم در بين زنان بيش از
انجامشیده قبلیي

است.

مردان بوده است .اين يافته با نتاي تحقيقا

 ترس از جرم تابعي مثبت از بينظمیي اجتمیاعي تصیوري

(

است.

 )May & et al., 2010مطابقیت دارد؛ در نتيجیه مقيیاس متغيیر

 ترس از جرم تابعي منفي از ميیزان كنتیرل اجتمیاعي غيیر

وابسته (ترس از جرم) از اعتبار سازه نظري برخیوردار اسیت.

رسمي است.

براي تعيين پايايي نيز از ضريب آلفاي كرونبا اسیتفاده شیده

 ترس از جرم تابعي منفي از ميزان اعتماد اجتماعي است .

است .جدول  ،6نتاي تحليل پايايي متغير وابسته و ابعاد متغير

 ترس از جرم تابعي منفي از ميزان احساس تعلق محلیهاي

مستقل را نشان ميدهد.

;Couldwell, 2012; chiriocos, 2012; Cops & Pleyseir, 2011

است.

Raudenbush

1

Independent Samples T-Test

2
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جدول  -1ضریب آلفای مقیاسهای تحقیق
متغیر

ضریب آلفای

تعداد گویه

متغیر

ضریب آلفای

تعداد گویه

ترس از جرم

61

2/44کرونباخ

اعتماد اجتماعي

1

 2/44کرونباخ

بينظمي تصوري اجتماعي

69

2/41

كنترل اجتماعي غير رسمي

1

2/72

بينظمي تصوري فيزيکي

64

2/49

احساس تعلق محلهاي

4

2/77

مفاهیم پژوهش و سنجش متغیرها

بینظمی تصوری

ترس از جرم

بينظمي به عوامل قابل مشاهدهاي اشاره دارد كه ساكنان ،آنها

ساخت و اندازهگيري متغير ترس از جرم هميشه میورد بحی

را بهعنوان نشانههاي شکسته شدن نظم اجتمیاعي و كنتیرل در

 )Park,و در حیالي كیه

محله خود احساس مينمايند .بي نظمي محلي احساس ناتواني

صیاحبنظیران بیوده اسیت

عده اي برخورد مستقيم فرد را با جیرم میورد نظیر داشیته انید

و عجز را در افراد تقويت میينمايید .افیرادي كیه خیود را در

( ،)McCrea & et al., 2005عدهاي ديگر به ابعاد ديگر از جملیه

مجموعه اي از حوادث گرفتار ميبيننید دچیار احسیاس عجیز

بَعد شیناختي ،انفعیالي و رفتیاري ()Doob, 1995; Sacco, 2005

ميگردند ( .)Skogan, 1990:174بينظمي موجود در يک محلیه

اشاره نموده اند و آن را واكنش هيجاني مشخص بیه احسیاس

نییوعي فقییدان نظییم و كنتییرل اجتمییاعي اسییت و در قالییب

خطر و اضطراب ناشي از تهديد به آسيب فيزيکي دانسیته انید

بينزاكتيهاي 6فيزيکي و اجتمیاعي (فقیدان میدنيت) بررسیي

(2008:11

عبیداو يوسی

ميشود .بي نظمي تصوري داراي دو بعید بیينظمیي تصیوري

( .)Garofalo, 1981به نظیر میيرسید تعريی

كامیل و جیام تیري

فيزيکي و بينظمي تصوري اجتماعي است كه با  07گويیه در

باشد :وي ترس از جرم را نگراني فیرد از بیزه ديیدگي عنیوان

طي

( )Skogan, 1990; Muniz, 2012:5با اين سؤال كه

مي كند و آن را داراي دو بعد احساس امنيت و نگراني دربیاره

«به نظر شما در محلهاي كه زندگي ميكنيد ،موارد زير تیا چیه

مبنیاي

حد وجود دارد؟» سنجيده شده اسیت .گويیه هیا متناسیب بیا

ترس از جرم در اين پژوهش قرار گرفته است .بعید احسیاس

و تجربیه زيسیته

(1994

 )Yousef,از ترس از جرم تعريی

جرم ميداند (به نقل از

2000:453

 .)Warr,ايین تعريی

عدم امنيت با  62گويه و با اين پرسش كه «با توجه به شیرايط
محله تان ،لطفا نظر خود را نسبت به هر يک از عبارا

زير بیا

ليکر

وضعيت حاشيه نشیيني مشیهد و مشیاهدا
محقق بومي شدهاند .در ادامه تعري

مفهومي هر يک از ابعیاد

ادراک بينظمي خواهد آمد.

زدن عالمت ضیربدر مشیخص كنيید» در سیطح ترتيبیي و در
قالب طي

ليکر

سنجيده شده است .همچنين بعد تیرس از

بینظمی اجتماعی تصوری

بزه ديدگي نيز در قالب  1گويه و با پرسشي شبيه سیؤال بعید

به نظر اسکوگان ،بينظميهاي اجتماعي يک موضو رفتیاري

سینجيده

(رفتارهاي ازهمگسيخته) است كه افراد ميتوانند اتفاق افتیادن

( )6334و

آن را مشاهده يا تجربیه نماينید (ماننید فیروش میواد مخیدر،

سراجزاده و گيالني ( ،)6943استفاده شده است و با توجه بیه

تخريب اموال عمومي ،مصر

الکلي در مأل عیام و

شرايط فرهنگي -اجتماعي جمعيت مورد تحقيق بیومي شیده.

آزار و اذيتهاي لفظي در خيابان ،گیروههیاي اراذل و اوبیاش

قبل در سطح سنجش ترتيبي و قالب طيی

ليکیر

شده است .در تدوين گويههیا از پیژوهش يوسی

گويههاي اين متغير به پيوست مقاله آمده است.

و)...

(1990

مشروبا

 .)Muniz, 2012:5; Skogan,گويههاي اين متغير بیه
incivility

1
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اين متغير با دو مؤلفه و تحت مفاهيم اعتماد اجتماعي (روابیط
محلییهاي) و احسییاس تعلییق محلییهاي بییا  66گويییه در سییطح

بینظمی فیزیکی تصوری

سنجش ترتيبي و با مقياس ليکیر

بينظميهاي فيزيکي شامل نشانههاي ديیداري سیهلانگیاري،

سراج زاده و گيالني )6943 ،عملياتي شده است .گويه ها با توجه

غفلت (شامل ساختمانهیاي متروكیه ،پنجیرههیاي شکسیته و

به شرايط فرهنگي

اجتماعي جمعيت تحقيق بومي شیدهانید.

چراغهاي شکسیته شیده در خيابیان و )...و پسیرفت منیاظر و

گويههاي اين متغير به پيوست مقاله آمدهاند.

(،Sampson & et al., 1997

چشماندازهاي شهري مانند ديوارنويسي و تلنبار شدن زباله در
خيابییانهاسییت ( .)Skogan, 1990آنچییه در هییردوي ايیین

کنترل اجتماعی غیر رسمی

مجموعه بي نظميها بهعنوان نشانه مشهود است ،از بين رفیتن

كنترل غير رسمي اثربخش بدين معني است كه چه طور محله

هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده است .گويههاي اين متغيیر

بهصور

غير رسمي توسط ساكنان آن محیل اداره میيگیردد؛

به پيوست مقاله آمده است.

اين بدين معناست كه كنتیرل اجتمیاعي از طريیق مداخلیه در
مسائل توسط ساكنان محله به وجود میيآيید (

 )2012:1و ساكنان تمايل به مداخله در جهیت منیاف مشیترک

چسبندگی اجتماعی

هرچند در تعري

Swatt & et al.,

چسبندگي اجتماعي بعضیي محققیان آن را

دارند ( .)Armstrong & et al., 2010:4اين مفاهيم با  4گويیه در

با مفهوم پيوند سرمايه اجتماعي داراي رابطه نزديکي ميداننید

سطح سنجش ترتيبي و با استفاده از مقياس ليکیر

عمليیاتي

با اين حال بسياري محققان نيز تفاو هاي زيادي بين ايین دو

شدهاند ( .)Sampson & et al., 1997گويیههیاي ايین متغيیر بیه

مفهوم قائل ميشوند .چسبندگي محله يک جنبه مثبت از میدل

پيوست مقاله آمده است

سيستماتيک است به طوري كه شامل گسترش روابط و اعتماد
در بين اعضاي محله ميشود .بدون روابیط مثبیت و گسیترش
اعتماد ،چسبندگي محله نميتواند گسترش يابد

یافتهها

( Baumer & et

.)al., 2003; Lederman & et al., 2002; Messner & et al., 2004
جدول  -2توصیف متغیر ترس از جرم
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

ترس از جرم

934

64

71

43/39

66/21

-2/62

2/21

نمره ترس از جرم بين ( 61حداقل نمیره ممکین) تیا 42

آمده  - 2/62است كه بيانگر اين واقعيت است كه نمره تیرس

(حداكثر نمره) متغير است .دادههاي جدول  ،0بيانگر آن است

از جرم تعدادي كمي از اعضاي نمونیه بیاالتر از ميیانگين يیاد

كه حداقل نمره ترس از جرم در حجم نمونه  934نفیر ،برابیر

شده است .ضريب كشيدگي هم ( )2/21در حد ضعي

اسیت

با  64و حداكثر نمره كسیب شیده برابیر بیا  71اسیت .آمیاره

كه نشان ميدهد نمونه مورد بیا انیدكي تسیامح از ايین حيی

ميانگين نيز نشان ميدهد كه متوسط نمره ترس از جرم در بين

نرمال است.

نمونه مورد بررسي  43/39است .ضیريب چیولگي بیه دسیت
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جدول  -3توصیف متغیر ترس از جرم برحسب جنسیت
زن

جنسیت
ترس از جرم

مرد
تعداد

درصد

جمع کل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

كم

64

04

01/0

43

63/1

77

تا حدودي
زياد
جم

94
10
622

14
624
022

41/4
03/4
622

44
17
634

93/1
42/3
622

611
616
934

جدول  ،9بيانگر توزي ترس از جیرم برحسیب جنسیيت

فوق به تفکيک جنسيت نشان ميدهد كه  64درصد ( 04نفیر)

است .بر اين اساس 63/1 ،درصد از پاسخگويان ميیزان تیرس

از زنان ميزان ترس از جرم خود را كم ارزيیابي نمیودهانید در

از جرمشان كم بوده است؛ همچنیين  42/3درصید ( 616نفیر)

حالي كه اين ميزان براي مردان  01/0درصد ( 43نفیر) اسیت.

ميزان ترس از جرم خود را زياد ابراز نمودهاند .نتیاي جیدول
جدول  -4توصیف بعد عدم احساس امنیت برحسب جنسیت
زن

جنسیت
عدم احساس امنیت

مرد
تعداد

درصد

جمع کل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

زياد

11/1

666

07/4

14

46/3

611

تا حدودي

96/1

19

46/4

46

91/1

644

كم
جم

69
622

01
022

92/4
622

13
634

06/1
622

41
934

متغيیر عیدم احسیاس امنيیت

و بسيار كم بوده اسیت (احسیاس امنيیت بیااليي داشیتهانید).

جدول  ،4بيیانگر توصیي

برحسب جنسيت است .نتاي جدول فوق بيانگر آن است كیه

دادههاي مندرج در جدول فوق به تفکيک جنسیيت بيیانگر آن

 46/3درصد ( 611نفر) از پاسیخگويان ميیزان عیدم احسیاس

است كه  11/1درصد ( 666نفر) از زنان ميزان عیدم احسیاس

امنيتشان زياد يا بسيار زياد بوده است (احساس امنيیت پیاييني

امنيت خود را زياد و بسيار زياد دانستهاند و ايین ميیزان بیراي

داشتهاند) و  06/1درصد ( 41نفر) احساس عدم امنيتشیان كیم

مردان  07/4درصد ( 14نفر) بوده است.

جدول  -4توصیف بعد ترس از بزه دیدگی برحسب جنسیت
زن

جنسیت
ترس از بزه دیدگی

مرد
تعداد

درصد

درصد

جمع کل
تعداد

تعداد

درصد

كم

47

34

91/1

76

46/3

611

تا حدودي
زياد
جم

01/1
01/1
622

16
11
022

99/1
03/3
622

11
14
634

03/4
04/1
622

661
669
934
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جییدول  ،1بيییانگر توصییي
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متغيییر تییرس از بییزهديییدگي

كم از خود ابراز نموده اند .نتاي به تفکيک جنسيت بيیانگر آن

برحسب جنسيت است .بر اساس دادههاي منیدرج در جیدول

اسییت كییه  07/1درصیید ( 11نفییر) از زنییان ميییزان تییرس از

فییوق 04/1 ،درصیید ( 669نفییر) از پاسییخگويان تییرس از

بزهديدگي خود را زياد دانستهانید و ايین ميیزان بیراي میردان

بزهديدگي زياد و  46/3درصد ( 611نفر) ترس از بیزهديیدگي

 03/3درصد ( 14نفر) بوده است

جدول  -6توصیف متغیرهای مستقل
تعداد

متغیر
بينظمي اجتماعي تصوري
بينظمي فيزيکي تصوري
اعتماد اجتماعي
احساس تعلق محلهاي
كنترل اجتماعي غير رسمي

جدول  ،1توصي

934
934
934
934
934

حداقل
61
61
1
7
4

حداکثر
19
13
92
01
02

میانگین
94
91/12
67/10
67/40
69/29

انحراف معیار

چولگی
2/16
2/40
-2/62
-2/40
-2/12

7/1
3/11
1/04
9/16
4/23

کشیدگی
2/62
2/24
-2/14
2/61
-2/44

متغيرهاي مستقل تحقيق است .بر اين

شده برابر با ( 92از حداكثر نمره  )92اسیت و ميیزان ميیانگين

اساس حداقل نمره بي نظمي تصوري اجتماعي برابر بیا ( 61از

اعتماد اجتمیاعي در بیين نمونیه میورد بررسیي 67/10اسیت.

حداقل نمره  )69و حداكثر نمره كسب شیده برابیر بیا ( 19از

حداقل نمره متغير احساس تعلق محلهاي برابر با ( 7از حداقل

حداكثر نمره  )11با ميیانگين  94اسیت .حیداقل نمیره ادراک

نمره  )1و حداكثر نمره كسب شیده برابیر بیا ( 01از حیداكثر

بي نظمي فيزيکي ،برابر با ( 61از حداقل نمیره  )64و حیداكثر

نمره  )01با ميانگين  67/40است .حداقل نمیره متغيیر كنتیرل

نمره كسب شده برابر با ( 13از حداكثر نمره  )72است ،آمیاره

اجتماعي غير رسمي در حجم نمونه  934نفیر ،برابیر بیا ( 4از

ميانگين نيز نشان مي دهد كه متوسط نمره ايین متغيیر در بیين

حداقل  )4و حداكثر نمره كسب شده برابر بیا ( 02از حیداكثر

نمونه مورد بررسي  91/12است .حیداقل نمیره متغيیر اعتمیاد

نمره  )02است .آماره ميانگين نيز نشان میيدهید كیه متوسیط

اجتماعي برابر با  ( 1از حداقل نمره  )1و حداكثر نمره كسیب

نمره اين متغير در بين نمونه مورد بررسي 69/29است.

جدول  -5مدل رگرسیون چندگانه تبیینکننده ترس از جرم بر اساس متغیرهای مستقل و جنسیت
ضریب همبستگی چندگانه
2/147

ضریب تعیین چندگانه
2/464

ضریب تعیین تعدیلشده
2/423

معناداری

F

2/222

43/919

همانطور كه در جدول  ،7نشان داده شده است ،ضیريب

تصوري و جنسيت است .ضريب تعيين تعیديليافتیه برابیر بیا

همبستگي چندگانه بين شش متغير وارد شده به مدل برابیر بیا

 %42است .اين معيار نسبت به ضريب تعيين حقيقيتیر اسیت

 2/147است كه با توجه به مقدار  Fو سیطح خطیاي محاسیبه

زيرا لزوما با افزايش تعداد متغيرهاي مستقل افزايش نمييابید.

شده در سطح اطمينان  33درصد ( )  =2/26معنيدار اسیت.

بديهي است ساير درصد تغييرا

ضريب تبيين چندگانه نيز برابیر  2/464اسیت؛ بیدين ترتيیب

و متغيرهايي است كه محقق اندازه نگرفتیه ،در ايین پیژوهش

تیرس از

آورده نشده اسیت .در جیدول زيیر نتیاي تحليیل رگرسیيون

جرم ،متأثر از اعتماد اجتماعي ،كنتیرل غيیر رسیمي ،احسیاس

چندگانه براي آزمون بررسي اثر متغيرهاي پيشبیين بیر متغيیر

تعلق محلهاي ،بينظمي اجتماعي تصوري و بينظمي فيزيکیي

مالک (ترس از جرم) ارائه شده است.

مشخص ميشود كه بيش از  46درصید از تغييیرا

ترس از جرم ناشي از خطیا
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جدول  -6ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه بر اساس متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

B

Beta

t

همبستگی

Sig

صفر

آمار هم خطی

تفکیکی

نیمهتفکیکی

VIF

T

مقدار ثابت

49/102

---

69/943

2/222

---

---

---

---

---

اعتماد اجتماعي

2/711-

2/914-

-7/713

2/222

-2/42

-2/91

-2/92

704/2

6/942

احساس تعلق محلهاي

2/472

2/670

9/324

2/490

-2/249

2/63

2/61

2/141

6/413

كنترل اجتماعي غير رسمي

2/444-

2/611-

-9/464

2/222

-2/96

-2/63

-2/64

2/721

6/463

بينظمي اجتماعي تصوري

2/092

2/611

9/492

2/229

2/92

2/67

2/69

2/777

6/044

بينظمي فيزيکي تصوري

2/924

2/072

1/717

2/222

2/46

2/04

2/00

2/731

6/011

جنسيت

1/317-

2/072-

-1/363

2/222

-2/04

-2/90

-2/01

2/341

6/264

نتاي جدول فوق بيانگر آن اسیت كیه تمیامي متغيرهیاي

است؛ بنابراين متغيرهاي مستقل اين تحقيق همبستگي بااليي با

واردشده به مدل به جز متغير احساس تعلق محلیهاي معنیادار

يکییديگر ندارنیید و فییرض هییمخط یي متغيرهییاي مسییتقل رد

هستند .براي تشخيص سهم هر يیک از متغيرهیاي مسیتقل در

ميگردد.

تبيين و پيش بيني ترس از جرم ،ضرايب تأثير اسیتاندارد شیده
متغيرهاي مستقل با يکديگر مقايسه شیده انید .نتيجیه مقايسیه

بحث و نتیجه

نشان ميدهد متغير اعتماد اجتمیاعي (بتیا ) -2/914 :بيشیترين

فرضيه اول مدعي اسیت كیه تیرس از جیرم ،تیابعي مثبیت از

سهم را در پيشبيني ترس از جرم دارد و پس از آن ،متغيرهاي

بي نظمي اجتماعي تصوري است .اين فرضيه تأييد شده اسیت

بي نظمي فيزيکیي تصیوري (بتیا=  )2/072و جنسیيت ( بتیا=

هر چند به نسبت ديگر متغير نظريه پنجرههاي شکسیته ،سیهم

 ،)-2/072كنتییرل غيییر رسییمي (بتییا=  )-2/611و در نهايییت،

كمتري در تبيين تغييرا

متغير وابسته دارد اما توانسته در كنار

ادراک بينظمي اجتماعي (بتا =  )2/611سهم معناداري دارنید.

متغير ديگر بیيش از  64درصید از تغييیرا

از آنجا كه متغير جنسيت در اين مدل بهصیور

متغيیر وابسیته را

( 2زن) و 6

پيشبيني كند .به طور كلي هر چقدر ميزان بينظمي اجتمیاعي

(مرد) وارد شده است ،ميتوان با آن بهمثابه يیک متغيیر كمیي

تصوري توسط افراد بيشتر باشد ،ميزان ترس از جرم آنان نيیز

(مجیازي) برخییورد نمییود و ميیزان ضییرايب آن را در جییدول

بيشتر خواهد بود .اين كه در خيابیان هیا و محیال

مسیکوني

رگرسيوني تفسير كرد .بر اين اساس ميتوان گفت كه با تغييیر

رفتارهايي مشاهده گردد كه تداعيكننده بينظمي و آنیومي در

ميزان جنسيت از ( 2زن) به ( 6مرد) به ميیزان ( -2/072بتیاي

ذهن ساكنان آن محله بشود ،احساس ناامني را در آنها تشديد

استاندارد ميیزان تیرس از جیرم كیاهش

ميكند و ساكنان آن منطقیه خیود را در ايین وضیعيت تصیور

اتفاق مي افتد (با توجه به منفي بودن شید ) .در جیدول ،62

ميكنند كه هر لحظه امکان دارد میورد بیزه واقی شیوند .ايین

رابطه متغيیر وابسیته بیا متغيرهیاي مسیتقل تحقيیق در سیطح

وضعيت به افزايش ترس از جرم در بين آنها منجر ميگیردد.

همبستگي مرتبه صفر ،تفکيکي و نيمه تفکيکي نيز آمده است.

ويلسون و كلينگ ( )6340اذعان ميكنند كیه احسیاس نیاامني

در ستون آخر آماره همخطي بيانگر آن است كه بين متغيرهاي

تنها به دليل جرائم خشونتآميز نيست بلکیه نابهنجیاريهیا و

مستقل اين تحقيق هم خطي وجود ندارد .مقدار تیولرانس بیه

رفتارهاي اخاللگرانه چون اعتياد ،ولگردي و  ...عامیل اصیلي

عدد يک نزديک است و عامل تورم واريانس از  0باالتر نشده

ترس و احساس ناامني عمومي هستند و بیهنوبیه خیود زمينیه

جنسيت) در انحرا
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Gault,

يکديگر همبسته هستند و در جیايي كیه بیينظمیي در سیطح

 .)2008:24بهزعم ديگر محققان ،انباشت كوچکي از رفتارهیاي

بااليي موجود است ،افراد احساس امنيیت ندارنید و تیرس از

اخاللگر به مسیتعد كیردن محلیه بیراي شیکلگيیري جیرائم

جرم بيشتري دارند ( .)Kohm, 2009:11بينظمي به عوامل قابل

جديتیر نظيیر سیرقت ،ضیرب و شیتم و  ...منجیر میيشیود

مشاهده اي اشاره دارد كه ساكنان ،آنها را بهعنوان نشیانههیاي

 )Muniz,و آنها را از وارد شدن در فضاهاي عمیومي

شکسته شدن نظم اجتماعي و كنترل در محلیه خیود احسیاس

(2012:5

و ...بازميدارد كه اين خود بينظمي رفتاري را تأييد و مشرو
و آن را بازتوليید میيكنید

مينمايند .از طر

ديگر ،بي نظمي محلي احسیاس نیاتواني و

 .)Golubايین

عجز را در افیراد تقويیت میينمايید .افیرادي كیه خیود را در

گرفته در داخیل و خیارج از

مجموعه اي از حوادث گرفتار ميبيننید دچیار احسیاس عجیز

( Swatt & et al., 2013; May & et al., 2010; Zhang & et

ميگردند .به گفته ويلسون وكلينگ ( )6340بينظمي ،توانیايي

،al., 2009; McCrea & et al., 2005; MiCeli & et al., 2004

محال

را براي دفا از خود تحليیل میيبیرد .بیراي سیاكنان،

احمییدي و همکییاران6944 ،؛ اميییر كییافي )6944 ،كییه اثییر بییينظمییي

بي نظمي و جرم ابتدا به عقبنشيني از اجتما منتهي ميگیردد

اجتماعي تصوري را بر تیرس از جیرم سینجيدهانید همسیو و

و به ايجاد نگراني و ترس منجر ميشود .جايي كیه بیينظمیي

يافته ها با نتاي تحقيقا
كشور

(& et al., 2003:692

صور

مؤيد آنهاست.

فراوان است ،هيچ كس مسؤوليت رفتار خال

قانون و انضبا

فرضيه شماره دوم مدعي است كه ترس از جیرم ،تیابعي

در مکانهاي عمومي را نميپذيرد و احساس قلمروگرايیي در

مثبت از بينظمي فيزيکي تصوري است كه با توجه بیه سیطح

ميان ساكنان كاهش مييابد .در چنين شرايطي ،مجرمان به اين

معناداري آن ،اين فرضيه تأييد گرديده است .نتاي آزمونهیاي

مناطق هجوم ميآورند و فرصت ارتکاب جرم پيدا ميكننید و

همبستگي ،همبستگي بیيش از  46درصید را در بیين ايین دو

اين بهنوبه خود ترس از جیرم را افیزايش میيدهید (

متغير نشان مي دهد و ميزان بتاي اين متغير در مدل رگرسيوني

 .)1990:174از آنجا كه اين متغير همیراه بیا متغيیر بیينظمیي

تیأثير

تصوري اجتماعي هر دو با هم نظريیه پنجیرههیاي شکسیته را

نسبي بيشتري نسبت به متغير ديگر نظريه پنجرههیاي شکسیته

تشکيل ميدهند ،اكثیر تحقيقیا

گرفتیه در داخیل و

(بییينظمییي اجتمییاعي تصییوري) برخییوردار اسییت .در نتيجییه

خارج از كشور كه رابطه ادراک بينظمي را بیا تیرس از جیرم

مي توان گفت كه با افزايش ميزان بينظمیي فيزيکیي تصیوري

سنجيدهاند ،هردو را با هم آزمون نمیودهانید .بنیابراين پیس از

نشان ميدهد كه بي نظمیي فيزيکیي تصیوري از شید

صیور

Skagan,

افراد ،ميزان ترس از جرم آنها نيز افزايش مييابد؛ بیهعبیار

بررسي تحقيقیا

ديگر ،هر چقدر در يک محله بیينظمیيهیاي محيطیي بيشیتر

خارجي در فرضيه قبلي ،در مورد نتاي اين فرضيه نيیز صیدق

باشند ،بر ترس از جرم ساكنان آن محله افزوده خواهد شید و

ميكند.

انجیامشیده ،يافتیههیاي محققیان داخلیي و

در ذهن آنان ،محله را توأم با بينظمي و بیيهنجیاري تیداعي

فرضيه شماره سه ترس از جرم را تیابعي منفیي از ميیزان

خواهد نمود .بينظميهاي فيزيکي شامل نشیانههیاي ديیداري

كنترل اجتماعي ميداند كه با توجه به نتاي به دسیت آمیده از

سهلانگاري ،غفلت (شامل ساختمانهاي متروكه ،پنجیرههیاي

آزمونهاي همبستگي ،اين فرضيه تأييد و قابلتعميم به جامعیه

شکسته و چراغهاي شکسته شیده در خيابیان و )...و پسیرفت

آماري است .نتاي مدل رگرسيوني بيانگر آن است كه با توجه

مناظر و چشماندازهاي شهري مانند ديوارنويسي و تلنبارشیدن

به ميزان بتاي اين متغير در بين ديگر متغيرهاي تشیکيلدهنیده

 .)Skogan,اسکوگان بیر ايین

نظريه اثربخشي جمعي ،بيشترين تأثير نسبي را بر تبيين متغيیر

باور است كه بينظمي محلي و ترس از جرم بهطیور قیوي بیا

وابسته (ترس از جرم) گذاشته است .نتاي آزمیون همبسیتگي

زباله در خيابانهاست

(1990:173

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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نشاندهنده همبستگي معکوس  ،- %42بين اين متغير و متغيیر
وابسته است؛ بهعبار

ديگر ،مي تیوان گفیت كیه بیا افیزايش

)et al., 2009; Adams & Serpe, 2008; Tseloni & et al., 2008

همسو است.

از ميزان ترس از جرم

فرضيه شماره چهار ترس از جرم را تابعي منفي از كنترل

آن ها كاسته ميشود .بهزعم صاحبان نظريه اثربخشیي جمعیي،

اجتماعي غير رسمي ميداند كه با توجه به نتاي به دست آمده

اعتمییاد اجتمییاعي ،زمينییه گسییترش همبسییتگي را در بییين

در آزمون هاي همبستگي و رگرسيوني ،معنیادار و قابیلتعمیيم

همسايگان و اجتما فراهم ميكنید .سمپسیون ( )6336اظهیار

به جامعه آماري است .نتاي آزمون همبستگي بيانگر آن اسیت

مسکوني داراي بيشترين اثر مستقيم بر ظرفيت

كه بين متغير تیرس از جیرم و كنتیرل اجتمیاعي غيیر رسیمي

افراد در اجتماعي است كه افراد همديگر را میيشناسیند .ايین

همبستگي معکوسي برقرار است .اين بدين معني است كیه بیا

همچنين به فراتر از آن دسته از ساكناني تعميم مييابد كه فقط

افزايش ميزان كنترل غير رسمي در جامعه مورد بررسي ،ميزان

همسايگانشان را ميشناسند (يا با همسايگانشان آشنا هسیتند).

ترس از جرم ساكنان آن كاهش مييابد .كنترل اجتمیاعي غيیر

نيیز

غيیر رسیمي

اعتماد اجتماعي در بين ساكنان محال

ميكند كه ثبا

تحقيقا

به اين نتيجه رسيدهاند كه ساكنان طوالني مید

رسمي به اين مهم كه چهطور محله بیه صیور

دوستاني در محلیه دارنید و آنهیا غالبیا تنهیا در ايین روابیط

توسط ساكنان آن اداره مي شود ،اشیاره دارد .تحقيقیا

شخصي درگير نميشوند ،بلکه از طريق شيوههاي ديگر نيز در

دادهاند كه معموال محلههاي با سطو باالتر كنترل غير رسیمي

اجتما مشاركت ميكنند و اين مشاركت به كاهش جرم منجر

(بییه عنییوان يکییي از متغيرهییاي اثربخشییي جمعییي) سییطو

ميگردد .محله هايي كه پايداري كمتیري دارنید ،فعاليیتهیاي

پايينتري از خشونت را تجربه ميكنند .در ايین میدل ،كنتیرل

بیا جیرائم

غير رسمي از طريق مداخله در مسائل توسط ساكنان محله بیه

اعتمیاد اجتمیاعي،

وجود ميآيد .اين محلهها عناصري از سطو مؤثر كنترل غيیر

مالکيت خانه و منفعتي كیه فیرد مالیک از امنيیت محلیه

رسمي را دارند كه ساكنان آن ميتوانند بیدون تیرس از انتقیام

ميبرد نيز مطر ميگردد؛ هنگامي كه ساكنان جوام احترام و

(اقداما

تالفيجويانه) به آن عمل كنند .وقتيكه افیراد سیاكن

اعتمادي براي همديگر قائل نميشوند ،آنها بيشیتر رفتارهیاي

در مناطقي كه به لحا اجتماعي ميتوانند بيسیازمان در نظیر

مرتبط با جرم را تجربیه خواهنید كیرد و بیه جیاي گسیترش

گرفته شوند اين توانايي را گسترش ميدهند ،آنهیا در اعمیال

هنجارهايي كه به نف كل جامعه خواهد بود ،تنها مناف فیردي

جمعي حضور پيدا ميكنند كیه در آن افیراد بیراي منیاف كیل

خود را حفظ خواهند كرد؛ بنابراين ،اعتماد در بين همسیايگان

محل عمل ميكنند و محله را از طريیق اقیداما

غيیر رسیمي

ضروري است چون در جوام بيسازمان به عنوان يیک متغيیر

كنترل ميكنند .ويلسون ( )6331ادعا میيكنید كیه بسیياري از

واسطهاي در كنترل بي نظمي عمل ميكند .در تحقيیق حاضیر،

ساكنان جوام فقيیر در شیبکه هیاي اجتمیاعي بیههیمپيوسیته

در بررسي ميزان ترس از جرم در بين كساني كه منزل شخصي

محکمي كه بهعنوان عوامل حمايتي عليه جرم و بينظمي عمل

دارند و كساني كه در منزل اجارهاي (كه بهطور موقیت سیاكن

مي كردند قرار داشتند .ايین شیبکه هیاي اجتمیاعي نیه تنهیا در

ميیانگينهیا

ارتقاي ارزش هاي اجتماعي مهم بودند بلکه مان خشونتهاي

نشان مي دهد كه ميانگين ترس از جرم در بين كسیاني كیه در

جدي نيز ميشدند .كنترل غير رسمي همچنیين سیبب كیاهش

منزل شخصي سکونت دارند به ميزان قابل تیوجهي از كسیاني

بينظميهاي فيزيکي و بهخصو

رفتیاري بیه كیاهش ادراک

كه در منزل اجارهاي (موقت) زندگي ميكنند پیايينتیر اسیت.

بينظمي در ساكنان اين محال

منجر ميشود و بیهتبی آن بیا

( & Zhang

توجه به همبستگي اين ادراكا

با ترس از جرم ،ميیزان تیرس

مجرمانه را نيز افزايش ميدهند و اين بهطور خا
خشونت آميز مرتبط شیده اسیت در بحی
بح

آن هستند) زندگي مي كنند ،نتاي آزمیون تفیاو

اين يافتهها ،با پژوهشهاي خارجي صور

گرفتیه

نشیان
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از جرم كاهش مييابد .مايمون و براوينگ اذعان مينمايند كیه

گرديدهاند .گزاره هاي اصلي تحقيق با توجه به نظريا

درک مناب اثربخشي جمعي (از جمله كنتیرل غيیر رسیمي) و

شده و همچنين تجزيه و تحليل آنها عبار ند از:

نقش حمايتي آن ،بهويژه در جوام در معرض خطیر (جوامی

به موازا

استفاده

افزايش بينظمي فيزيکي و اجتمیاعي تصیوري

ناامن) مثل منیاطق حاشیيه نشیين مهیم اسیت .جوامی نیاامن،

توسط ساكنان محله ،ميزان تیرس از جیرم آنهیا نيیز افیزايش

اثربخشي جمعي بهطور يکجانبه از طريق بينظمي محيطیي و

مييابد.

رفتاري به جرم ربط پيدا ميكند و وقو و تکرار بينظميهاي
فيزيکي و اجتماعي را كه اثر مضري بر وضعيت محیيط محلیه

بين اعتماد اجتماعي ،تعلق محله اي و كنترل غيیر رسیمي
با ميزان ترس از جرم افراد رابطه معکوسي برقرار است.
ميزان ترس از جرم در ميان دو جنس متفاو

دارند ،نشان ميدهند .بينظميهايي از قبيل محيطهاي فيزيکي

است.

بیدون متصییدي و وجیود میینظم گیروههییاي يیاغي و جوانییان
تفرقهانداز ميتواند معايب محال

را افزايش دهد و بیه جیرم

منجر شود ( .)Maimon & Browning, 2012بیا افیزايش كنتیرل
غير رسمي در محال

ميتوان از ميزان بينظمي و بهخصو

منابع
اميرفخريیییییان ،م.؛ رهنمیییییا ،م .و آقاجیییییاني.)6936( . ،
بهداشیتي درمیاني

«اولويتبندي نيیاز بیه خیدما

بي نظمي تصوري اجتماعي كاست و ترس از جیرم را كیاهش

محال

داد .اين نتيجه با يافته هاي فرگوسن و ميندل ( )0227همسو و

پشییتيباني فضییايي چنیید معيییاره» ،مجلییه آمییايش

مؤيد آنهاست.

جغرافيايي فضا ،سال دوم ،ش ،1

حاشيه نشين شهر مشهد بر اسیاس سيسیتم
.97-67

در مجمییو نتییاي ايیین بررسییي حییاكي از آن اسییت كییه

اميركافي ،م« .)6944( .بررسي احساس امنيت و عوامیل میؤثر

پنجرههاي شکسته و اثربخشي جمعي توانستهاند بيش

بر آن (مورد مطالعه :شهر تهران)» ،تحقيقیا علیوم

نظريا

از  42درصد از تغييرا

متغيیر وابسیته را پیيشبينیي و تبيیين

اجتماعي در ايران ،ش ،6

.93-01

نمايند .بر طبق نظريه پنجرههاي شکسته ،زماني كیه بیينظمیي

بمانيان م.؛ رفيعيان ،م .و ضابطيان ،ا« .)6944( .سنجش عوامیل

فيزيکي و اجتماعي تصوري در محله زياد باشد ،تصور ساكنان

مؤثر بر ارتقاي امنيت زنان در محیيطهیاي شیهري:

از محله ،محلهاي توأمان با بينظمي است .بهزعم انديشیمندان

مطالعه موردي :پارک شهر تهران» ،پیژوهش زنیان،

اين نظريه ،اين بي نظمي توهيني به احساسیا

جمعیي محلیه

دوره هفتم ،ش،9

.17-43

تلقي ميشود و به ايجاد حس گسیتردهاي از بیينظمیي منجیر

بيا  ،ب« .)6941( .بررسي عوامل میؤثر بیر احسیاس امنيیت

ميگردد و به ساكنان حس تیرس از جیرم را القیا میيكنید .از

شهروندان تهراني (با تأكيد بر رسیانههیاي جمعیي،

ساكنان اشیاره

عملکرد پلیيس و بیروز جیرائم)» ،فصیلنامه انتظیام

طر

ديگر ،نظريه اثربخشي جمعي به تعامال

دارد .بر اساس گزاره هیاي ايین نظريیه ،هیر چقیدر در محلیه

اجتماعي ،سال اول ،ش ،6

.101-129

چسبندگي اجتماعي (كه تركيبي از ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي و

دادخدايي ،ل« .)6944( .تعمير پنجره هیاي شکسیته :دسیتاورد

احساس تعلق محله اي است) و كنترل غير رسمي بيشتر باشد،

جنییبش بازگشییت بییه كيفییر در آمريکییا» ،نشییريه

ميزان بي نظمي مشاهده شده (بهخصو

بي نظمي اجتماعي) و

بهتب آن بينظمي تصوري كمتر خواهد بود و ميیزان تیرس از
جرم كاهش پيدا خواهد نمود.
به طور كلي از پن فرضيه اصلي تحقيق ،چهار مورد تأييد

قضاو  ،ش 16-47 ،1
رباني ،ر .و افشار كهن ،ج« .)6946( .حاشيه نشيني مشاركت و
مسائل اجتماعي شهري» ،فرهنگ اصیفهان ،ش ،09
. 43 -46
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پیوستها
جدول  -7جدول عملیاتی متغیر ترس از جرم
متغیر

گویه

ابعاد
 .6تنها بودن در خانه در طول روز
 .0تنها بودن در خانه در طول شب

 .9بيرون رفتن از خانه در طول روز بهتنهايي
 .4تردد در خيابان در هنگام شب بهتنهايي
عدم احساس امنيت

6

 .1خالي گذاشتن منزل به مد

چند روز

 .1حمل پول نقد
 .7تردد با ماشينهاي مسافركش شخصي در شب
 .4پارک اتومبيل براي زمان طوالني در خيابان
 .3ورزش كردن صبحگاهي در پارک بهتنهايي

ترس از جرم

 .62ورزش كردن در هنگام شب در پارک بهتنهايي
 .6سرقت اموال و اشيا از منزل
 .0كي قاپي و جيببري
نگراني از وقو جرم و بزه ديدگي

0

 .9كتک خوردن توسط افراد ناشناس
 .4آدمربايي
 .1سرقت قطعا

وسيله نقليه شخصي (ماشين ،موتور و )..

 .1سرقت وسيله نقليه شخصي (ماشين ،موتور و )...

Insecurity Feeling
Fear of Victimiztion

1
2
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14

جدول  -8جدول عملیاتی متغیر تصور بینظمی
متغیر

گویه

ابعاد

 .6استفاده يا خريدوفروش مواد مخدر
 .0مستي و عربدهكشي در انظار عمومي
 .9افراد كارتنخواب
 .4متکديان
 .1افراد ضايعا
تصور بينظمي اجتماعي

جم كن

 .1همسايههاي پر سروصدا
 .7جوانان عال

در خيابان و مزاحم

 .4رانندگي با سرعتباال
 .3تکچر زدن موتورسيکلتها
 .62فحشا
 .66برگزاري مراسم عروسي /عزاداري در منزل تا نيمهشب
 .60رانندگي با موسيقي بلند
 .6خانههاي نيمه ساخته و مخروبه
تصور بينظمي

 .0پر

كردن زبالهها در پيادهروها و جويها

 .9ديوارنوشتهها(شامل تبليغا

و )...

 .4آسيب رساندن به اموال عمومي
 .1سد معبر توسط دستفروشها و يا دورهگردها
 .1تاريکي پيادهروها و معابر
 .7ماشينهاي اسقاطي رهاشده در خيابان
تصور بينظمي فيزيکي (محيطي)

 .4رشد عل هاي هرز در خيايان و هرس نبودن درختان
 .3پارک دوبل در خيابانها
 .62سرازيرشدن فاضالب منازل به خيابانها
 .66وضعيت نامناسب آسفالت و وجود چاله در خيابان
 .60وجود نخالههاي بنايي و مصالح ساختماني در خيابانها
 .69رعايت نکردن حريم جاده در ساختمانسازي
 .64وجود زمينهاي رهاشده
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جدول  -9جدول عملیاتی متغیر اثربخشی جمعی
متغیر

ابعاد

گویه

مؤلفه

 .6همسايگانم را كامال ميشناسم
 .0با همسايگان در مورد مسائل و مشکال

محیل و ...گفتگیو

ميكنم
 .9به همسايگان اعتماد دارم
اعتماد (روابط محلهاي)

 .4اگر قیرار اسیت بیه مسیافر

بیرويم ،منزلمیان را بیه آنهیا

ميسپاريم
 .1هريک از ما مراقب اموال و فرزنیدان ديگیر همسیايههیا نيیز
هستيم

انسجام اجتماعي

 .1در مواق ضروري به هم كمک ميكنيم
 .7من خودم را عضوي از اين محل ميدانم

اثربخشي جمعي

 .4من محله را همچون خانواده خود ميپندارم
 .3من در فعاليتهاي مشترک محله (ماننید برگیزاري جشین و
احساس تعلق محلهاي

شركت در هيرتها) شركت ميكنم
 .62من سعي ميكنم محلهامان را تميز نگهدارم
 .66من نسبت به آنچه در محلیهام میيگیذرد ،حساسیيت نشیان
ميدهم
 .6اگر بچهها در محل مزاحم كسي شوند ،چقیدر احتمیال دارد
به آنها تذكر بدهيد؟
 .0در صور

كنترل غير رسمي

---

مشاهده افراد مشکوک در محله ،چقیدر احتمیال

ميدهيد كه افراد محل به پليس اطال دهند؟
 .9اگر بچه ها در خيابان به عوامل عمومي آسيب بزننید ،چقیدر
احتمال دارد به آنها تذكر بدهيد؟
 .4در صور

ريختن زباله در محله ،چقدر احتمال دارد بیه آن

شخص تذكر بدهيد؟

11
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