
 

 شناختی به منابع ترس از جرم نگرشی جامعه

 1مطالعه: شهر اردبیل(مورد )
 

 2نویسنده مسئول() طاها عشایری

 3پرور  طاهره جهان

 چکیده

نگرانی فرد از قربانی شدن به دست ولگردان،  ی دل ترس از جرم و قربانی شدن به پنداره زمینه و هدف:
های بزهکار و افراد غیراخالقی است که ممکن  رباها، مزاحم خیابانی، سودجوها، گروه معتادان، سارقان، کودک

پژوهش کنونی بر آن است است خود یا یکی از نزدیکان وی را مورد تهدید و قربانی قرار دهند. بر این اساس، 
 ی ن شهروندان اردبیلی تبیین کنند. الگوی انتخابی پژوهش برای تبیین موشکافانهیتا منابع ترس از جرم را در ب

 است. یسازمانی اجتماع ی بی رخداد ترس از جرم(، انگاره) رویداد اجتماعی
دوین پرسشنامه و ساز و کار اجرای پژوهش، روش کمی است. روش کمی پژوهش، از راه ت روش:

های کارآمد بر آن را مورد آزمون قرار داده  نظرسنجی از شهروندان، در کنار سنجش میزان ترس از جرم، سازه
ز برآورد یپرسشنامه ن ییایو پا یین و روایینفر تع 281برابر با  sample power افزار است. حجم نمونه با نرم

 شده است.

 ثباتی سکونتی (، بی97610) آشفتگی -نظمی دهد که بین متغیرهای بی آزمون پیرسون نشان می ها: یافته
( با ترس از 97208) ی رویارویی با جرم (، تجربه97101) (، آنومی اخالقی-97484) (، نظارت غیررسمی97446)

دار  الت فاقد ناهمگونی معنییت و تراز تحصیداری داشته است. ترس از جرم به فراخور جنس پیوند معنی جرم،
پذیرد.  ( ناهمگونی می55769) دانشجو ( و محصل/61725) کاری(، ب55734) شاغل یعنیی شغل؛  و به فراخور گونه

( R Square adjusted=97363) شده، برابر با ن تعدیل ییب تعیون چندگانه، ضریهمپوشی برآیندهای الگوی رگرس
 ( است.R Square=97381) ن، برابر باییب تعیضرو 
 

 آشفتگی، ترس از جرم. -نظمی ، بییسازمانی اجتماع ثباتی سکونتی، بی بی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

در محافل علمی پیدایش  1ترس از جرم، در تاریخ چهل سال گذشته، همچون پرسمان اجتماعی
ی رخداد امر ترس از جرم در جامعه را بررسی  یافته و پژوهشگران را به این امر سوق داده است که ریشه

های فرهنگی به چه  شود؟ ساختار اجتماعی و سازه نماید؟ چگونه اجتماع با چنین چالشی روبرو می
باشد؟ و سرانجام ساز و کار پیشگیری از  دهی به ترس از جرم کارایی داشته تواند در شکل اندازه می

 اند ترس از جرم در اجتماع چیست؟ به این خاطر ترس از جرم را ترس از قربانی جرم شدن بازشناسانده
شود که از سوی قانون و نظام قضایی زیر پیگرد  ( و جرم به عمل و رفتاری اطالق می5: 5996 2هال،)

 3اسیتن و همکاران،) م همانند یک پرسمان اجتماعیگیرد. ترس از جر حقوقی و کیفری قرار می
 اجتماعی -های بحرانی و ناامنی پیدایش یافته و روی کیفیت زندگی شخصی ( است که در زمان7887

 1کارو و همکاران،) کند های بزرگی را ایجاد می ( کارایی داشته و نگرانی7883، 4دولن و پیسگود)
ای  (. ترس از جرم به گونه5977 7باکس و اندریو،) گردد مینیز  1ی جابجایی سکونتی ( و مایه7858

( و بر روی نگرانی اجتماعی 457: 7888 9وار،) گفته شده است 3شناسی های جرم گسترده در پژوهش
جکسون ) کند و رفاه آنها را تهدید می 11( و سالمت اجتماعی7854، 10کاشمور) شهروندان کارآمد بوده

ویژه جرائم و انحرافات اخالقی،  ی ناامنی اجتماعی به بیل، در زمینه(. استان ارد6: 7858 12و گری،
ای  سازمانی اجتماعی روبروست؛ به گونه نزاع، سرقت، مشروبات الکی و تجاوز به عنف با بحران و بی

پرونده بوده و این امر در  697، استان اردبیل دارای 5735های جنسی در سال  ی چالش که در زمینه
سیر صعودی را پیموده  5797ی خود قرار داشته و در حالت فراگیر این جایگاه تا سال  کمترین اندازه

به کمترین حالت خود رسیده و  5733، سال 797برابر با  5735است. آمار جرائم جنسی، در سال 
، آمار جرائم جنسی 5776-5777روند افزایشی داشته است. از سال  5739سپس این روند در سال 

مورد  7988اتی، اخالقی، ناموسی به شدت رو به افزایش بوده و بیشترین شمار خود؛ یعنی اعم از منکر
                                                           

1. Social problem 
2. Hall 
3. Austin & et al. 

4. Dolan & Peasgood 

5. Carro D, Valera S, Vidal 

6. Residential Displacement 
7. Box S, Hale C, Andrews G 

8. Criminology 

9. Warr 
10. Cashmore 

11. Social health 

12. Jackson & Gray 
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روند افزایشی خود را آغاز کرده و به باالترین رقم؛ یعنی  5777رسیده است. این رقم دوباره در سال 
راگیر ای روند کاهشی پیدا کرده است، در حالت ف تا اندازه 5797و  5795عدد رسیده و در سال  5398

در  697رقمی  های زناشویی، اخالقی و ناموسی از عدد سه  توان گفت که آمار منکراتی، خیانت می
گر رشد نابهنجار  رسیده که نمایان 5797در سال  7833به عدد چهار رقمی خود یعنی  5735سال 

 5794های  لهای شهری اردبیل، میزان تهدید و قربانی شدن، در سا اجتماعی در استان دارد. در محله
(. بر این اساس، پژوهش کنونی قصد دارد، چرایی رخداد 5796عشایری، ) یافته است  افزایش 5796تا 

 ترس از جرم را در بین شهروندان اردبیل تبیین کند.
 بررسی منابع ترس از جرم در بین شهروندان شهر اردبیلهدف اصلی: 

 های نظری مبانی و دیدگاه. 1

ترس(، ) ی سه بعد عاطفی دهنده انبوهی از پاسخ به زیستگاه بوده و دربرگیرنده نشانترس از جرم، 
(. ترس از جرم اشاره 5793عشایری، ) رفتار محدودشده( است) شده( و رفتاری خطر ادراک) شناختی

به میزان هراس اجتماعی، سرآسیمگی عمومی، دلهره و نگرانی نسبت به قربانی شدن خود، بستگان، 
هایی  دیدگی یکی از ترس و خویشاوندان در برابر جرائم اجتماعی دارد. ترس و نگرانی از بزه فرزندان

ای با آن درگیرند و بر کیفیت زندگی، سلوک و رفتار  است که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ به گونه
فراد از خطر (. ترس پاسخی است که امکان پرهیز ا7886 1هوانگ،) اجتماعی آنها کارایی فراوانی دارد

ترسند، برای کاهش ترس خود،  دیدگی و خطرهای آن می آورد. بسیاری افرادی که از بزه را فراهم می
فیشر و لب، ) دهند های دیگری برای پرهیز از خطر انجام می هایشان را کاهش داده یا کنشگری کنشگری

5795 :554.) 

 پیشینه تجربی پژوهش. 2

 خارجی : پیشینه تحقیقات داخلی و1جدول 

 نتایج نویسندگان ردیف

1 

محمد و 
 2همکاران

(2990) 

کنند. تعهد مذهبی نیز نقش مهمی در  سنجی با مجردان تجربه می ها ترس کمتری را در هم متأهل
یابد؛ اما درآمد  کاهش ترس از جرم دارد. با افزایش سطح تحصیالت افراد، ترس از جرم نیز افزایش می

داری  ترس جرم بوده است. بین محل سکونت و ترس از جرم نیز پیوند معنیفاقد کارایی معنادار بر 
کنند، اضطراب و نگرانی  شهر زندگی می وجود دارد، به این معنی افرادی که در مناطق شهری و کالن

 شود. بیشتری نسبت به جرائم دارند؛ ولی در زیستگاه روستایی، کمترین ترس از جرم دیده می

                                                           
1. Hwang 

2. Mohammed, Saridakis & Sookram 
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 نتایج نویسندگان ردیف

2 
 1ری گرو

(2996) 

گذاری در جامعه، نزاکت و حفظ نظم زیستگاه، وضع تأهل، تحصیالت،  بین روشنایی زیستگاه، سرمایه
 داری وجود دارد. درآمد، سن و جنسیت با ترس از جرم پیوند معنی

3 
و  2گیبسون

 (2996)همکاران
 کند. یکپارچگی اجتماعی به کاهش ترس از جرم کمک می

4 
دوران و 

 (2911)بارگس

نظمی مدنی، ناهمگونی ساکنان و منطقه گذار جمعیتی و  ریشه در ناامنی اجتماعی، بی ترس از جرم،
 ربایی و غیره دارد. وقوع پیشامدهای ناگواری ازجمله قتل، نزاع، سرقت، کودک

5 
 3آستین

(2914) 

نظمی اجتماعی، به ترس  شود، در آن هنگام، افزایش تراز بی ی کاهش ترس می انتظارات مشترک مایه
های دیگر، ازجمله پنداشت از جرم و جنایت،  انجامد. سازه بیشتر از جرم در هر یک از این سه شهر می
ای پیوسته با ترس از جرم  گونه  شناختی، به های جمعیت قرار گرفتن دستخوش قربانی شدن و ویژگی

نظمی و جرم،  دهد که کارایی ساختاری فاکتورهای شهر یا افزایش بی وابسته نیستند. این نشان می
 مند سازد. ممکن است بر روی پنداشت خطر کارایی داشته و رفتارهای ساکنان را کران

6 

ربانی و 
 همتی

(1381) 

ی غیرمستقیم، از راه افزایش تلقی از خطر  ی مستقیم، توان تبیینی مناسبی نداشته؛ اما تجربه تجربه
داری با ترس از جرم  ونت نیز پیوند معنیی سک قربانی شدن بر ترس از جرم کارایی داشته است. منطقه

که افرادی که در مناطق کمابیش مرفه سکونت دارند، بسته به افراد ساکن  ای  را نشان داده؛ به گونه
نظمی و نگرش افراد  در مناطق کمتر مرفه، احساس ترس بیشتری دارند. از سوی دیگر، تلقی از بی

فی به پلیس و کاهش رضایت از محل زندگی بر ترس از نسبت به زیستگاه خود از راه ایجاد نگرش من
 جرم کارآمد است.

6 

احمدی و 
 عربی

(1309) 

(، رضایتمندی -182/9) (، طول مدت اقامت در محله-142/9) (، بعد خانوار159/9) بین متغیرهای سن
 اعینظمی اجتم (، بی-154/9) (، پیوند همسایگی-131/9) خاطر به محله (، تعلق-152/9) از پلیس

ی پیوند قومیت با ترس از جرم رد  داری داشته است و تنها انگاره ( با ترس از جرم، پیوند معنی316/9)
دهنده این راستینگی بود که متغیرهای  شد. همچنین برآیندهای برآمده از رگرسیون چند متغیره، نشان

(، 10/9) (، جنس46/9) (، پیوندهای همسایگی46/9) ی قربانی شدن (، تجربه80/9) نظمی اجتماعی بی
درصد از تغییرات متغیر ترس از  223/9(، روی هم رفته 98/9) ( و رضایتمندی از پلیس15/9) تأهل

 اند. جرم را تبیین کرده

1 

احمدی و 
 همکاران

(1301) 

ی مسکن و در مردان با  ای، رضایت از پلیس، سن و گونه ترس از جرم زنان با متغیرهای پیوند محله
داری به دست آمده  خاطر به محله، مدت اقامت در محله و ناهمگونی قومیتی، پیوند معنی متغیر تعلق

 است.

8 
 پور عبداله

(1301) 

نظمی در محله و  ای و نگرش مثبت به پلیس و بی سن، جنس، تحصیالت از بین متغیرهای زمینه
میزان ترس از جرم در بین تجربه قربانی شدن فردی و تجربه قربانی شدن اعضای خانواده، در تبیین 

 کننده داشته است. شهروندان نقش تبیین

                                                           
1. RAE GROHE 
2. Gibson  

3. Stein 
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 نتایج نویسندگان ردیف

0 

احمدی و 
 عربی

(1302) 

های  (، تماشای شبکه97195) های تلویزیون داخلی پیوند مستقیم و مثبتی بین میزان تماشای شبکه
( با ترس از جرم وجود دارد. همچنین 97213) و میزان بررسی مطبوعات (97111) تلویزیون خارجی

های رادیویی، با ترس از جرم از  گیری از اینترنت و گوش دادن به برنامه شکار شد که بین میزان بهرهآ
 لحاظ آماری، پیوند معناداری وجود ندارد.

19 
 مطیع اهلل

(1303) 

بعد عینی و ذهنی(، ناهمگونی قومی، چگونگی زندگی و تجربه ) اقتصادی -متغیرهای پایگاه اجتماعی
 دیدگی( بر ترس از جرم شهروندان کارا هستند. آسیب) قبلی جرم

11 

زاده  سهراب
 و همکاران

(1303،) 

 (، چگونگی تأهل-52/9) (، طول اقامت در محله11/9) نزاکتی (، بی-34/9) پیوند بین کیفیت محله
(، اعتماد 46/9) تفاوتی اجتماعی (، بی41/9) (، تکرار رخداد جرم-38/9) (، نظارت اجتماعی20/9)
( با ترس از جرم معنادار و متغیرهای سن، 41/9) ( و داغ ننگ-56/9) (، حضور پلیس-33/9) جتماعیا

 تحصیالت و رسانه با ترس از جرم معنادار نبوده است

12 
 تنی پنج

(1303) 

ترس از جرم( ) نظمی فیزیکی تصوری با متغیر وابسته نظمی اجتماعی تصوری، بی بین متغیرهای بی
ای و مهار  معناداری وجود دارد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق محلهپیوند مستقیم و 

 اجتماعی غیررسمی با متغیر وابسته، پیوند وارونه و معناداری برقرار است.

13 
 عبدالملکی

(1305) 

ای، احساس  فارس بودن(، اعتماد اجتماعی، پیوند محله) شده، نگرانی اجتماع، قومیت بین خطر ادراک
 دار بودن(، با ترس پیوند معناداری برقرار است. خانه) نظمی فیزیکی در محله و کنشگری بی

 سازمانی اجتماعی چارچوب نظری: دیدگاه بی

سازمانی  (. دیدگاه بی57: 5797ساروخانی، ) کند سازمان، نبود سازمان را بیان می اصطالح بی
شود،  ها و نظام هنجاری جامعه می شدن ارزش گسیختگی و شکسته ی ازهم اجتماعی بر شرایطی که مایه

سازمانی اجتماعی بر اثر به هم خوردن یا از بین رفتن  (. بی47: 5779آزاد ارمکی، ) تأکید دارد
 سازمانی اجتماعی پیوند بین ساختار جامعه ی بی دهد. انگاره پیوستگی سازمان اجتماعی رخ می

ی پیوند اجتماعی  ت در شهرها را از راه متغیر واسطهسطح اجتماعی و اقتصادی( و میزان جرم و جنای)
ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی  کند. از نگرگاه این انگاره، ترس از جرم، برونداد درهم تبیین می

ای  دهنده است. اشکال گوناگون نابهنجاری، برآیند دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان
(. کاهش کارایی نهادهای اجتماعی، 577: 5795محمدی اصل، ) ندا تر وجود داشته است که پیش

(، تعارض 47: 5774احمدی، ) سستی تقیدهای خویشاوندی، نیروهای غیررسمی مهار اجتماعی
(، 574: 5775محمدی اصل، ) قواعد اجتماعی، فقدان هنجارهای گوناگون رفتاری در سطح جامعه

ی بنیادین  ماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی را انگیزههنجاری، ضعف قوانین و ناه تضاد فرهنگی، بی
کید دارد که دگرگونی5795کاوه، ) کند ترس از جرم تلقی می ی  های شتابان اجتماعی، مایه (. دورکیم تأ

شود تا مرزهای هنجاری از بین رفته و آنومی فردی و اجتماعی پدیدار شوند. این  ایجاد جایگاهی می
باور وی، گونه و شدت جرم، بستگی به سطح   ترس از جرم در پیوند است. بهکار، با بروز خشونت و 

ی گذاری را مطرح کرد که با نرخ باالیی از جرائم روبروست، زیرا  ی جامعه دارد. وی جامعه توسعه
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اجتماعی کافی برخوردار نیستند و تخطی از هنجار اجتماعی و نقض  -ساکنان، از تعهد اخالقی
های  (. با رخداد دگرگونی777: 5795کافی،) روپاشی عصبیت اجتماعی استی ف وفاداری، مایه

های بیرونی در بین طبقات متوسط و کارگر از مرکز شهر به پیرامون شهری، به دلیل،  صنعتی و مهاجرت
، 1ویلسون) یابد تعادلی، جرم و خشونت علیه اجتماع، افزایش می های غیررسمی و بی کاهش نظارت

ی افزایش  های ثابت سنتی به مدرن، مایه گذار، انزوای اجتماعی و گسستن از هویت (. در دوران7887
های مهار در رفتار و کردار آنهاست. در مناطق  ی این کار در فقدان سازوکار جرم شده است و انگیزه

 یریگ فقیر که با کمبود خدمات اجتماعی رویارو هستند، آنها با یأس، نامیدی، رنجش، نارضایی و انتقام
کید دارند که به دالیل فقدان حمایت 7887) 2(. کروبین و ویتزر5973ویلسون، ) روبرو هستند (، تأ

رود؛ زیرا آنها با نگریستن به فرهنگ آن  ی رخداد جرائم خشن نیز باال می پلیس در مناطق فقیر، زمینه
و در پیمایش این کار،  گیرند های خود، از فرهنگ عرفی بهره می و فصل ناسازگاری زیستگاه، برای حل 

یابد. رویکرد ساختاری دورکیم، برای واکاوی جایگاه اجتماعی و  قتل و خشونت نیز افزایش می
شناسان به این  شناسی است. جامعه های بنیادین جامعه های اجتماعی در جوامع، از دیدگاه پرسمان

کید دارند که ساختار اجتماعی بر روی ناامنی اجتماعی کارایی دار ی  های رایج درباره د. یکی از انگارهتأ
سازمانی اجتماعی است که به کارآمدی ناهمگونی نژادی و اخالقی بر  ی بی جرم و ناهنجاری انگاره

هایی که پیوند اجتماعی کمتری با هم دارند، جرم  کند. بر اساس این انگاره، همسایه جرم تأکید می
گانه  اجتماعی است. این انگاره در قالب الگوی سهدهند و علت آن کاهش مهار بیشتری را انجام می

( به 5794ای و مرادی،  سبزه) نظمی اجتماعی گوناگونی خورده فرهنگی؛ نگرانی اجتماعی و الگوی بی
پردازد. از این نگرگاه، نابسامانی برآیند دگرگونی اجتماعی است که به کاهش پرسمان ترس از جرم می

ورت نابسامانی اقتصادی حاد و مزمن، نابسامانی خانوادگی رخ انجامد. در ص نظارت اجتماعی می
های عدم تعادل که  دهد. آنها همه نمودهای نبود توازن میان امکانات و نیازها هستند، جایگاه می

امکانات آن برای پاسخگویی به نیازها کافی نیست. نابسامانی حاد اقتصادی به هنگام رونق یا رکود 
سازد،  ها وابسته می ای که ابزارها را به آرمان هر دو جایگاه هنجارهای کهنه دهد. در اقتصادی رخ می

شوند، در این شرایط، عدم تعادل و ناخرسندی ایجاد  غیرقابل اطالق و افراد از قید اجتماعی آزاد می
شود. نابسامانی مزمن اقتصادی برونداد کاهش درازمدت نظارت  شده و به افزایش خشونت منجر می

جای  های مذهبی و شغلی، به سستی گراییده و به هاست. گروه ی بر پیوند میان ابزارها و آرماناجتماع
های تجاری و صنعتی  اینکه صنعت ابزار شمرده شود، به آرمان تبدیل شده است. میزان بزه در حرفه

ن کند. میزا ها و رسمی دارد که چارچوب ایجاد می بیش از کشاورزی است، زیرا دومی هنوز سنت
                                                           

1. Wilson 

2. Kubrin & Weitzer 



 

 

75 

 )مورد مطالعه: شهر اردبیل( شناختی به منابع ترس از جرم نگرشی جامعه

اقتصادی نسبت به قشر فقیرتر زیادتر است. تعهدات اخالقی نیز  -خشونت در اقشار باالتر اجتماعی
های اخالقی،  یابد. با فروپاشی هنجاری بندوباری کاهش می فزونی یافته و زمینه نابسامانی و بی

ارد. دورکیم، کننده پیشگیرانه در جامعه وجود ند یابد، زیرا حمایت خشونت و ناامنی نیز افزایش می
های اجتماعی مورد توافق، یعنی  ثباتی، بر اثر غیاب ارزش منزله جایگاهی از بی فقدان هنجارها را به

 (.575: 5797تامپسون، ) مقاصد اجتماعی بررسی کرده است

 الگوی نظری پژوهش

 
 : مدل نظری تحقیق1شکل شماره 

 فرضیه پژوهش

 داری وجود دارد. جرم، با ترس از جرم پیوند معنیی رویارویی با  رسد بین تجربه به نظر میـ 
 داری وجود دارد. ای با ترس از جرم، پیوند معنی رسد بین مصرف رسانه به نظر میـ 
 داری وجود دارد. رسد بین آنومی اخالقی با ترس از جرم، پیوند معنی به نظر میـ 
 داری وجود دارد. نیثباتی سکونتی با ترس از جرم، پیوند مع رسد بین بی به نظر میـ 
 داری وجود دارد. رسد بین نظارت غیررسمی با ترس از جرم، پیوند معنی به نظر میـ 
 داری وجود دارد. آشفتگی با ترس از جرم رابطه معنی -نظمی رسد بین بی به نظر میـ 
 شناختی، ناهمگون است. ترس از جرم برحسب متغیرهای جمعیتـ 

 روش پژوهش

گزارش نموده است. محقق به دنبال  773های پژوهش،  فرض را بر اساس پیش افزار حجم نمونه نرم
افزار را نیز در برگیرد.  شده به دست نرم هایی است که شمار کمتر یا بیشتر از شمار گزارش بررسی جایگاه

شده است. به راستی دو سطح  در نظر گرفته 8085و  8087، 8085بر این مبنا، سطح آلفا، 



  

 

77 

 1411 بهار و تابستان، 11، شماره 6سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

با  768تا  788را نیز مورد بررسی قرارگرفته است. حجم نمونه نیز از  8087و  8085تر  گیرانه سخت
موشکافی بیشتر   تا در نظر گرفته شده است. سرانجام با نگرش به اهمیت پرسمان و گرایش به 78فاصله 

کرده و بر در برآیندها و در نظر گرفتن توان مالی، زمان و نیروی انسانی مورد نیاز حجم نمونه را انتخاب 
در سطح  773شده است، پژوهشگر با تعداد نمونه  ی این حجم نمونه، سناریوی پایانی تعیین  پایه

رسد که جایگاهی سراسر قابل دفاع در مجامع علمی است. شیوه  درصد می 78به توان  8085آلفای 
مناطق معین و در پژوهش فعلی نخست،  ای تصادفی است. ای چندمرحله ی سهمیه گیری از گونه نمونه

بندی هماهنگ، نسبت جنسیتی در هر منطقه نمایان و بعد بر  گیری طبقه ی شیوه نمونه سپس بر پایه
 گیری تصادفی ساده، افراد نمونه برگزیده شدند. ی شیوه نمونه پایه

 : شاخص عملیاتی پژوهش2جدول شماره 

 (08.1.آلفای کرونباخ: ) ی رویارویی با جرم تجربه

دستی، پول و ...(، سرقت منزل، سرقت خودرو، سرقت وسایل خودرو، زورگیری و اخاذی، تعقیب و  کیف) سرقت خیابانی
 مزاحمت تلفنی، تهدید به دست افراد مست و ولگرد، تهدید به دست معتادان، ضرب و شتم فیزیکی

 (0753.آلفای کرونباخ: ) ای مصرف رسانه

تلگرام، اینستاگرام و...(، ) های اجتماعی مجازی ها، اینترنت، شبکه روزنامه منابع کسب خبر: رادیو، تلویزیون، صفحه حوادث
 ای های ماهواره شبکه

 (0692.آلفای کرونباخ: ) آنومی اخالقی

گویی، وجود خودخواهی و  برداری، عدم گذشت و فداکاری، تملق و چاپلوسی، رواج دروغ داری، تقلب و کاله فقدان امانت
 نبود انصاف، دورویی و تظاهر، عدم رعایت حقوق همسایگی، اهمیت ندادن به منافع دیگرانحسادت، رباخواری، 

 (08.2.آلفای کرونباخ: ) نظارت اجتماعی

. ساکنان محله ما، به حفظ 2 دهند. . ساکنان محله، حساسیت زیادی نسبت به رفتارهای اعضای محله از خود نشان می1
 کنند. . ساکنان محله ما، برای تأمین آرامش ساکنان محله، نهایت تالش خود را می3دهند. میپاکیزگی و زیبایی محله اهمیت 

. وقتی کار خالفی از کسی سر بزند، مردم 5 ای است که اهل محل، مراقب رفتارهای یکدیگرند. . فضای محله ما به گونه4
 دهند. درنگ به پلیس اطالع می دهد، مردم بی . زمانی که کار خالفی در محل رخ6دهند. محله ما، به آن واکنش نشان می

 (0725.آلفای کرونباخ: ) آشتفگی -نظمی بی

های  استفاده یا خریدوفروش مواد مخدر در محله، وجود افراد مزاحم و عالف در خیابان، وجود چالش) نظمی اجتماعی . بی1
نزاع( و جروبحث ) ها، مشاهده دعوا پارک و مخروبهخواب در اطراف  غیراخالقی در محله و خیابان، مشاهده افراد کارتن

گردها در محل، پرسه زنی افراد  فروش و دوره افراد، تجمع معتادان و افراد ولنگار در محله و پارک، مشاهده گدا، افراد دست
سرپناه  افراد بی کشی یا چاقوکشی افراد شرور؛ وجود وآمد افراد غریبه و مشکوک، عربده ولگرد در محله و معابر عمومی؛ رفت

وپاش در محله، سرازیر شدن فاضالب  های رهاشده، وجود ریخت ها و خانه وجود زمین) نظمی فیزیکی . بی2 و پرسه زدن(.
ی تبلیغات،  هددربرگیرن) ها ساخته و مخروبه، دیوارنوشته های نیمه شده، خانه ها، وجود اموال عمومی تخریب ها به خیابان خانه

کاغذی، وسایل دورریز(  دستمال) ها، رها کردن زباله روها، معابر محله و کوچه غیراخالقی و...(، تاریکی پیادهالفاظ نامناسب و 
 در خیابان و محله(
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 های پژوهش یافته. 3

 الف. توصیفی

درصد آقا و  5403دهد که  نفر نشان می 773های توصیفی با حجم نمونه  برآیند برآمده از یافته
درصد  707درصد مطلقه و  509 درصد متأهل، 5707درصد مجرد،  7705درصد خانم،  4507

درصد دارای مشاغل کارگری هستند. بررسی جایگاه درآمدی پاسخگویان  78047شده،  همسر فوت
 درصد افراد یعنی بیشتر آنها درآمد بین دو میلیون تا سه میلیون دارند. 4409گر این است که  نمایان

 س از جرمگانه تر سنجی سطوح سه هم

 
 گانه ترس از جرم : مقایسه سطوح سه1نمودار شماره 

 توزیع پراکندگی کلی متغیرهای پژوهش

 : توزیع پراکندگی شاخص اصلی پژوهش مستقل و وابسته3جدول شماره 

 طبقات

دامنه 

 تغییرات
 ماکزیمم مینیمم

انحراف 

 معیار
 باال متوسط پایین متغیر میانگین

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 ترس از جرم 51712 12762 88 20 50 55 1072 188 6575 44 1573

 آشفتگی -نظمی بی 45702 11725 66 10 41 41 1674 118 4171 122 4275

 تجربه مواجهه با جرم 59748 0741 15 21 54 39 1975 110 6270 18 2172

 ای مصرف رسانه 0749 3782 29 5 15 153 5373 194 3672 39 1975

 آنومی اخالقی 29761 0738 48 12 36 181 6371 88 3971 18 673

 نظارت غیر رسمی 13731 6781 56 19 46 116 6173 09 3173 21 174
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(، تجربه مواجهه با 45097) آشفتگی -نظمی (، بی53037) میانگین کلی شاخص ترس از جرم
( و نظارت غیر رسمی برابر با 78063) اخالقی (، آنومی9048) ای (، مصرف رسانه58047) جرم

 است. 57075
 تفاوت میانگین میزان ترس از جرم به تفکیک جنسیت

 : آزمون تفاوت میانگین4جدول شماره 

 میزان ترس از جرم به تفکیک جنسیت

 جنسیت میانگین تفاوت میانگین tمقدار  درجه آزادی سطح معناداری

97219 285 1725 1781 
 مرد 58751

 زن 56719

( بیشتر از 57053) برآیند دستاورد برآمده از آن است که میانگین ترس از جرم در بین مردان
 t( است. با نگرش به اینکه سطح معناداری آزمون 56038) میانگین بروز این رفتارها در بین زنان

زنان و مردان در میزان ترس  توان به این برآیند رسید که بین بنابراین می است؛ 80753( برابر با 5075)
 داری وجود ندارد. از جرم ناهمگونی معنی

 طرفه میزان ترس از جرم به تفکیک تحصیالت پاسخگو آزمون آنالیز واریانس یک

 طرفه : آزمون آنالیز واریانس یک5جدول شماره 

 میزان ترس از جرم به تفکیک تحصیالت پاسخگو

 طرفه آزمون آنالیز واریانس یک
 تحصیالت میانگین

 درجه آزادی کمیت F داری سطح معنی

97129 97513 281 

 سواد/ ابتدایی بی 51708

 راهنمایی 58792

 دیپلم 56728

 دیپلم فوق 56755

 لیسانس 58711

 ارشد و باالتر 69753

آنها، مطابق با نگاه به نزدیکی میانگین ترس از جرم پاسخگویان نسبت به هم و ناهمگونی اندک 
80537f =  80378وsig = داری نیست. این ناهمگونی معنی 
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 طرفه میزان ترس از جرم به تفکیک نوع شغل آزمون آنالیز واریانس یک

 طرفه ترس : آزمون آنالیز واریانس یک6جدول شماره 

 از جرم به تفکیک شغل

 طرفه آزمون آنالیز واریانس یک
 نوع شغل میانگین

 درجه آزادی Fکمیت  داری سطح معنی

97991 17316 284 

 شاغل 55734

 بیکار 61725

 دانشجو محصل/ 55769

ی شغل در  ی میزان ترس از جرم، به فراخور گونه طرفه پاسخگویان درباره آزمون آنالیز واریانس یک
 شده است.  نمایش داده 577جدول شماره 
ی شغل  طرفه ترس از جرم، به تفکیک گونه یک آمده از آزمون آنالیز واریانس دست برآیند به

ی شغل، ناهمگونی معناداری  دهد که میانگین میزان ترس از جرم، به تفکیک گونه پاسخگویان نشان می
 در بین پاسخگویان داشته است، بیشترین میانگین میزان ترس از جرم به ترتیب در بین افراد، بیکار

 شده است. ( گزارش 55074) شاغل( و 55068) دانشجویان (، محصل/65075)
های مورد  دهد که افراد بیکار میانگین ترس از جرم بیشتری را نسبت به دیگر گروه برآیندها نشان می
تواند کاهنده یا  ی امر این است که سرمایه اقتصادی و شرایط مالی، می بررسی دارند. انگیزه

  دهنده چالش ترس از جرم در بین این گروه باشد. افزایش
سنجی  نفس کمتری نسبت به افراد شاغل هستند. همچنین افراد بیکار، در هم افراد بیکار دارای عزت

با افراد شاغل، باور بسیار کمتری به خود خواهند داشت، خود را کمتر شایسته دانسته و در ارزشمندی 
ران حس داشتن کنند. بیکا خود احساس تردید داشته و بیشتر احساس دلهره، افسردگی و ناشادی می

 دهند.  آرمان مثبت و خوشایند را در اجتماع و در بین نظام خانواده از دست می
اندازهای  های گوناگونی از جمله کسالت، از دست دادن عالقه به چشم از دست دادن شغل به حالت

مه(، های اجتماعی، قرض گرفتن کتاب، خواندن روزنا تماس) های بیرونی گیری از کنشگری دور، کناره
شود. بر این اساس بیشتر افراد بیکار، دارای رفتار و انگیزه از  ناتوانی از به یادآوردن رخدادها منجر می

راحتی خود را در برابر ناامنی و تهدید،  شده نسبت به آینده و سرنوشت خود بوده و به ی تسلیم گونه
 شوند. بیند و نیز قربانی می قربانی می
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 ب. تحلیلی

 متغیر وابسته() متغیرهای مستقل با ترس از جرم همبستگی بین

 متغیر وابسته() : آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل با ترس از جرم7جدول شماره 

 برآورد متغیر متغیرهای مستقل

 وابسته

 ترس از جرم

 کل اخالقی روانی جانی مالی

 آنومی اخالقی
 97101 97214 97252 97188 97905 ضریب همبستگی

 97991 97999 97999 97991 97191 داری معنی

 نظارت غیررسمی
 -97484 -97225 97354 97449 97348 ضریب همبستگی

 97999 97999 97999 97999 97999 داری معنی

 ای مصرف رسانه
 97994 97914 97961 97124 97190 ضریب همبستگی

 97044 97290 97195 97216 9561 داری معنی

 سکونتیثباتی  بی
 97446 97194 97210 97466 97398 ضریب همبستگی

 97999 97918 97999 97999 97999 داری معنی

 تجربه مواجهه با جرم

ی  تجربه
 مستقیم

 97235 97940 97111 97241 97299 ضریب همبستگی

 97999 97496 97993 97999 97991 داری معنی

ی  تجربه
 غیرمستقیم

 97264 97161 97161 97229 97291 ضریب همبستگی

 97999 97994 97995 97999 97999 داری معنی

 کل
 97428 9781 97291 97281 97246 ضریب همبستگی

 97999 97119 97999 97999 97999 داری معنی

 آشفتگی -نظمی بی

نظمی  بی
 اجتماعی

 97583 97411 97504 97385 97333 ضریب همبستگی

 97999 97999 97999 97999 97999 داری معنی

نظمی  بی
 فیزیکی

 97645 97388 97530 97596 97493 ضریب همبستگی

 97999 97999 97999 97999 97999 داری معنی

 کل
 97610 97488 97630 97409 97496 ضریب همبستگی

 97999 97999 97999 97999 97999 داری معنی

 دهد که: برآیندها نشان می
 آنومی اخالقی

دهد که بین دو متغیر آنومی اخالقی و ترس از جرم،  برآیندهای برآمده از آزمون پیرسون نشان می
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% 5داری، کمتر از  ی ضریب همبستگی دو متغیر در سطح معنی داری وجود دارد و اندازه پیوند معنی
طح است. آنومی اخالقی که نشان از به هم خوردگی ترازمندی اخالقی یا کاهش س 80593برابر 

نظمی و ناامنی را بیشتر  اخالق اجتماعی ساکنان یک اجتماع است، پتانسیل آشفتگی و اقدام به بی
های فردگرایانه، بزهکارانه و  کند. از بین سامان یا نظم اخالقی اجتماع، منجر به گسترش کنش می

ه اخالقی باالست، هایی که در آن روی کند. زیستگاه شود که زیستگاه را دچار ناامنی می ضداجتماعی می
های دارای اخالق اجتماعی پایین، مردم با اطمینان و اعتماد بیشتری در پیوندهای  بسته به زیستگاه

روی  شوند. اخالق حفاظ اجتماعی، در برابر اقدام به خشونت و هرگونه کج اجتماعی ظاهر می
آنها را از اقدام به سرپیچی و گر درونی افراد است که  ی نظارت شود. به تعبیری گونه اجتماعی تلقی می

های اخالقی، اجتماع را به  مداری و پایبندی به بنیان کند. اخالق یا نقض حریم اجتماعی دیگران منع می
کند،  دهد و آنها را در برابر رفتارهایی که به ساکنان آسیب وارد می پیوندهای خودجوش سوق می

ی اخالقی ازجمله صداقت، وفای به عهد، ها نماید. کاهش بنیان یکدست، متحد و یکپارچه می
گیری اعتماد اجتماعی را  داری، شکیبایی، بسترهای شکل گویی، رازداری، امانت اخالقی، راست خوش

اعتمادی و مسئولیت گریزی، افراد را در برابر  برد، رواج سوءظن، بی در بین اجتماع ساکنان از بین می
ای از فاصله اجتماعی رواج پیدا  ده و بر این اساس، گونهانگار نمو محله و محیط زیستی خود، یکسان

اند.  راحتی قربانی افرادی بشوند که فاقد بنیان اخالقی شود که هم به ای می کند و این امر انگیزه می
کند و فرد  ای را برای کنشگران تعیین می های هنجاری رفتاری ویژه مداری اجتماعی، چارچوب اخالق

داند. برابر دیدگاه دورکیمی، نظم  ر به رعایت این هنجار و قواعد اجتماعی میاخالقی خود را ناگزی
های غایی بسته به خواهش و  کند که هماهنگ با خواست اخالقی اجتماع، ارزش اجتماعی ایجاب می

ها نه امری مادی؛ بلکه امر معنوی هستند که بر  های فردگرایانه، برتری داشته باشد. این ارزش انگیزه
کند. حیات اخالقی اجتماعی با ترس از  جسمانی و مادی چیرگی داشته و افراد را مهار می خواهش

 کند. جرم، پیوند تنگاتنگی دارد و آنها را ناچار به رعایت حقوق شهروندی می
 نظارت غیررسمی

های برآمده از بررسی ضریب همبستگی دومتغیره بین نظارت غیررسمی و ترس از جرم،  یافته
ی ضریب همبستگی دو متغیر برابر با  بوده و اندازه 80888داری در سطح  وجود پیوند معنیگر  نمایان

است. بروز ترس از جرم در اجتماع، برونداد از بین رفتن نظارت غیررسمی است. نظارت  -80474
 ی بیرونی شود. این نظارت به دو گونه غیررسمی یکی از سازوکارهای پیشگیری از جرم تلقی می

خودکنترلی(، ساکنان را در برابر هم مهار و پیوندهای اجتماعی را هماهنگ ) ی( و درونیاجتماع)
کند. کارکرد مهم نظارت غیررسمی در اجتماع، آسودگی از انجام گرفتن کارهای حیاتی برای  می

ی ناامنی و به هم خوردن امنیت آن  هایی است که مایه ها و آشفتگی مجموعه و پیشگیری از اختالل
گیرد که در این  شود. این دو وظیفه مهم، از راه سازوکارهای وارسی غیررسمی صورت می اع میاجتم
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حالت، نظم و امنیت جامعه، بر اساس تشویق رفتارهای شایسته و تنبیه رفتارهای ناشایست و ناپسند، 
لیل عدم گردد. هنگامی که پویوند اجتماعی بین افراد یک اجتماع، پایین باشد، به د دهی می سازمان

رود و چنین  خاطر جمعی از بین می گیری شبکه اجتماعی قوی و اثربخش، احساس تعلق شکل
شود. پیوندهای  انگاری نسبت به زیستگاه و افزایش ترس از جرم آنها می ی یکسان احساسی، مایه

نماید.  کند که بسترهای امنیت را تقویت می ای از نظارت اجتماعی خودگردان ایجاد می همسایگی، گونه
ی اجتماعی همسایگی است، عبارت از شمار همسایگان  نظارت غیررسمی که نشأت گرفته از سرمایه

نزدیکی که فرد با آنها در تماس هستند، این امر طول مدت سکونت افراد، انسجام اجتماعی، مشارکت 
می که اعتماد گردد. در اصل هنگا گیری نظارت بهنجار و پویا می ی شکل در کنشگری همسایگی، مایه

یابد. نظارت غیررسمی برآمده از کنشگری  بین ساکنان باال باشد، میزان نظارت غیررسمی نیز افزایش می
ای نظارت  ها، انجمن و نهادهای محلی است که با پیوند خود، گونه جمعی اجتماع محلی، همسایه

، این نظارت برآمده از نظارت کنند ی اخالق، هنجار و حیا در اجتماع تولید می خودجوش درونی بر پایه
های خودجوش بین اعضای اجتماع،  جمعی جامعه است. نظارت غیر رسمی با ایجاد پیوندهای شبکه

سازد و آرمان آنها را  مدت عضویت ساکنان را افزایش و آنها را در برابر جرائم و ناامنی زیستی توانمند می
 سازد. یا و یکپارچه میدر راستای حفظ زیستگاه و برخورد با اخاللگران مه

 ثباتی سکونتی بی
داری  ثباتی سکونتی و ترس از جرم پیوند معنی دهد که بین متغیر بی های آزمون پیرسون نشان می یافته

است.  80446برابر با  80888داری  ی ضریب همبستگی دو متغیر در سطح معنی وجود دارد. اندازه
جابجایی، میزان ترس از جرم را در بین ساکنان افزایش  ثباتی سکونتی به دالیل مهاجرت بیشمار و بی
دهد. در این حالت شکل صمیمیت اجتماعی دچار دگرگونی شده و خوی بهنجار اجتماع محلی از  می

آسانی به توافق و اجماع عمومی  های عمومی و مشترک، به ی چالش تواند درباره رود و ساکنان نمی بین می
گیری پیوند دوسویه میان  ی شخصی باقی مانده و امکان شکل ها در گستره دست یابند. پیوندها تا مدت

دهد. شناخت پایین از همدیگر و کاهش  افراد، ساکنان با همدیگر و نهادهای محلی، دیرهنگام رخ می
دهد.  تعامل اجتماعی چهره به چهره، افراد را در برابر جرائم قربانی کرده و ترس از جرم آنها را افزایش می

ای بین  های محلی و فروپاشی هویت محله های اجتماعی میان همسایگان و اتحادیه شدن مراودت کم
های  نماید. مهاجرت و عدم پایستگی بین اعضای اجتماع و دگرگونی پذیرتر می ساکنان، ساکنان را آسیب

د بین های خودجوش و پیون گیری همسایگی و نظارت ی جمعیت، گنجایش شکل درپی و یا ناپیوسته پی
های  ثباتی، در کنار تضعیف نمودن شبکه برد. بی ساکنان و نهادهای اجتماعی و محلی را نیز از بین می

 دهد. ی انحراف و ناهنجاری را نیز افزایش می دوستی محلی، زمینه
ای تعهد به هنجارهای عرفی را کاهش داده و به نرخ باالی جرائم و  پذیری اجتماع، گونه تحرک

نگرند که به زیستگاه و  نجامد؛ زیرا در این حالت، به همدیگر به چشم مسافرانی میا بزهکاری می
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 برد. ساکنان آن دلبستگی ندارند و این امر بسترهای مهار اجتماعی را از بین می
گیری پیوند عاطفی و تجربه شخصی،  هرچه قدمت پایستگی سکونتی بیشتر باشد، به دلیل شکل

ی  کنند. اقامت طوالنی و مالکیت خانه افراد به همدیگر اعتماد می یابد و امنیت نیز افزایش می
کند، در این حالت افزون بر افزایش شمار دوستان در  مسکونی، شناخت همسایه را از یکدیگر بیشتر می

کند؛ اما با تحرک و  فضای عمومی، مشارکت آنها را در راستای بهبود امنیت خاطرجمعی تقویت می
های پیوند محور، زمان تماس پیوسته را کاهش داده  به خاطر اختالل و نوسان در شبکهثباتی اجتماع،  بی

های دوستی، انجمنی و  دهد. ثبات سکونت، به گسترش گروه ی ترس از جرم را نیز افزایش می و گمانه
انجامد که این امر ریشه در سابقه سکونتی و ماندگاری فرد در  خویشاوندی و پیوندهای نهادی می

ثباتی سکونتی و ترس از جرم در این است  ی کارآمدی مستقیم و مثبت بی ماع و محله دارد. انگیزهاجت
ای قوی و متراکم از  گیری شبکه که وقتی ثبات سکونتی طول و دوام بیشتری داشته باشید، شکل

احتی و ر گیرد، آنها از این شبکه دانش به اطالعات و دانش هنجاری و اخالقی در بین ساکنان شکل می
ی برخورد با آن به دست  ی ناامنی، جرم، جایگاه محله و شیوه سهولت برای ترابرد اطالعات درباره

 دهد. ای سامانمند افزایش می ی نظارت رسمی و مهار غیررسمی را به گونه آورند. این امر نیز زمینه می
ا الگوی فرهنگی و سبک دهد، افراد جدید و مهاجرانی ب ثباتی سکونتی رخ می وقتی در اجتماع، بی

ای از  شود، این گونه زندگی نو و گاهی ناهمسان با دیگر اعضای اجتماع، وارد فضای اجتماعی می
آید، دیگر ساکنان  دهد و نوعی تماس اجتماعی بین آنها پایین می فردگرایی را در بین آنها گسترش می

انگاری از این امر آشکار  ه یکسانکنند، برآیند ایک نسبت به یکدیگر احساس تعهد و مسئولیت نمی
جای افزایش پشتوانه عاطفی و گنجینه از سرمایه مدنی، افراد را به  گردد. فقدان پایستگی سکونتی، به می

برد و همین امر در کنار ایجاد دلهره، افراد را در زیستگاه زندگی  های گروهی می انزوا و طرد از شبکه
های  کند. در این حالت همسایه ا را قربانی جرائم و خشونت میراحتی آنه پذیر کرده و به خود آسیب

شوند؛ زیرا رخدادها و رویدادهای درون  ی همسایگی مجازی یا سیال تلقی می گرفته، از گونه شکل
هایی که  آید. در محله حساب نمی بار به چنان برای همسایگان امری مهم و اندوه محله و خانوادگی آن

ای و منطقه در حال افزایش است،  های درون محله دارد و یا میزان مهاجرت شمار زیاد جمعیت وجود
کنند، اما بیشتر آنها  ی بسیار کمی از یکدیگر زندگی می چون شمار بسیار زیادی از جمعیت در بازه

بوم شناسانه  ای زیست شناسند و تماس آنها زودگذر و ناپیوسته است و گونه درستی همدیگر را نمی به
 افزاید. ینشان شکل نگرفته است. این امر، میزان مهار اجتماعی را پایین آورده و بر ترس آنها میمشترک ب

 ی رویارویی با جرم تجربه
صدم ضریب  5داری کمتر از  دهد که در سطح معنی برآیندهای برآمده از آزمون پیرسون نشان می

ی مستقیم  است. تجربه 80477بر با ی رویارویی با جرم و ترس از جرم برا همبستگی بین متغیر تجربه
ی رویارویی با جرم،  کند. تجربه یا غیرمستقیم از قربانی شدن در جامعه، سطح نگرانی فردی را زیاد می
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به شکل مستقیم یا غیر بر ترس از جرم افراد کارساز است. قربانیان راستین جرائم از افراد غیر قربانی 
قربانی شدن باالیی دارند، همیشه ساکنانی با ترس از جرم  ترسند، مناطقی که نرخ جرم و بیشتر می

کند که در سراسر  بیشتری خواهند داشت. به راستی، رویدادهای جنایی، امواجی شوک ساطع می
شنوند، قربانی  ی جرم چیزهایی می یابد، افرادی که درباره های اجتماعی انتشار می جامعه از راه شبکه

های گزارش جرائم محلی و  یابد. پژوهش از جرم آنها افزایش می غیرمستقیم هستند که سطح ترس
ی جرم در  دهد. تجربه ای متقارن ترس از جرم را افزایش می گونه  رویدادهای وابسته با آن از قربانیان، به

ی برداشت منفی نسبت به زیستگاه شده و در صورت عدم وجود جرم  ساکنان و اعضای خانواده، مایه
آورد. رویارویی با جرم،  ی ترس بعدی را فراهم می ی دیگر نیز، رخداد پیشین جرم، زمینهها در زیستگاه

دهد و ترابرد تجارب از راه شبکه اجتماعی محلی  افراد سست بنیه و ناتوان را بیشتر فراروی ترس قرار می
دهد. پیوند  ایش میی ترس از جرم و خطر قربانی شدن دوباره را در افراد افز به هم نوعان، نیز القاکننده

دهد. به این  ی رویارویی با جرم، میزان ترس از جرم را افزایش می ساکنان با افراد بزه دیده و دارای سابقه
گاهی پیاپی از پیشامدهایجرم و پیوند با قربانیان جرائم و همچنین مشابهت جنسی، سنی،  معنی که آ

 قربانیان جرم، در افزایش ترس از جرم کارآمد است. جایگاه فرد با قربانی و قرار گرفتن در جایگاه مشابه
 آشفتگی -نظمی بی

آشفتگی اجتماعی و ترس از جرم  -نظمی دهد که بین دو متغیر بی برآیند آزمون پیرسون نشان می
است.  80639صدم برابر با  5داری کمتر از  داری وجود دارد و این اندازه در سطح معنی پیوند معنی

ها، معتاد و حاشیه شده را به مرکز شهر و  جتماعی، بستر ورود افراد ولگرد، غریبهآشفتگی ا -نظمی بی
کند. آشفتگی برآمده از خریدوفروش مواد مخدر و توزیع آن، رواج  های امن و ناامن جذب می محله

نظمی و  ی بی گونه مکان، زمینه ها در این فروش خواب در پارک و فضای عمومی و دست افراد کارتن
ها فراهم  مرور، بستری را برای قربانی شدن به دست همین گروه نظمی به کند. بی ی را فراهم میآشفتگ

نظمی اجتماعی  ی تشدید بی ها، مایه های نیمه کاره، وجود آشغال، زباله و دیوارنوشته آورد. ساختمان می
حضور گداها، های زیستی، وجود و  کاره، تجمع پسمانده های نیمه شود. وجود مکان و آشفتگی می

ی تولید ترس از جرم هستند و بسترهای قربانی شدن  معتادان و جوانان بیکار و معابر نامناسب، زمینه
نظمی و عبور و مرور آزادانه مخالن اجتماع،  ی بی دهند. زوال فیزیکی اجتماع، شایعه افراد را افزایش می

توجهی به  سازد. بی انگاری بدل می ز یکسانپیوندهای اجتماعی را از بین برده و محله را به زیستگاهی ا
دهد. نبود  نظم محله، ریختن زباله، تجمع فروشنده در معابر محله و خیابان، سطح ناامنی را افزایش می

 ی هراس و ترس است. نور کافی و اختالل فیزیکی، القاکننده
، نزاع و درگیری های شهری با رواج مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر کیفیت محله و سکونتگاه

یافته و  های مخروبه و رهاشده(، کاهش های دیواری، قمار و خانه مانند کثیفی، نقاشی) و یا زیستی
دهند.  کند. در این حالت، ساکنان، آرامش و آسودگی خاطر خود را از دست می آشفتگی را تجربه می
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ها و  ست، نگرانی به در خانوادهبینند که اجتماع با این وضع و آشفتگی رویارو هنگامی که ساکنان می
های غیررسمی و از بین حس کارایی  شود. در کنار کاهش نظارت گیر آنها می ساکنان رواج یافته و دامن

یابد.  ترسند و بسترهای ترس از جرم نیز افزایش می گونه افراد شدن، می جمعی، آنها از قربانی این
های  فروش و افراد بیکار، خانه حله، تمرکز دستنظمی اجتماعی همانند کیفیت پایین فیزیکی م بی

مخروبه، کارگر، شلوغی محله و پایین بودن کیفیت منازل و سطح پایین نظافت عمومی، بسترهای ترس 
 دهد. از جرم را افزایش می

 ضرایب مسیر پژوهش
 : ضرایب مسیر معنادار در مدل اصلی پژوهش8جدول شماره 

 داری سطح معنی تی مقدار اثر مستقیم متغیرهای پژوهش

 97851 97181 -97990 ترس از جرم <-آنومی اخالقی 

 97991 37431 97112 ترس از جرم <-ثباتی سکونتی  بی

 97999 07810 97481 ترس از جرم <-آشفتگی  -نظمی بی

 97999 47101 97125 ترس از جرم <-تجربه مواجهه با جرم 

 97999 07328 -97136 ترس از جرم <-نظارت غیررسمی 

 اثر کل پژوهش
97363  =R Square adjusted 

97381  =R Square 

 گیری بحث و نتیجه. 4

ترس از جرم از نگاه الگوی کارایی جمعی، در به هم ریختن تعادل اجتماعی برآمده از فرسایش 
های محلی و حس همسایگی است. افزایش آمارهای رسمی جرم از جمله  نظارت غیررسمی، شبکه

ربایی، درگیری خیابانی، توزیع و خرید و فروش مواد، دسترسی آسان به مواد مخدر،  قتل، کودک
دهد که اجتماع  دفاع شهری، سرقت و تهدید و اخاذی، نشان می وبات الکی در مناطق بیمصرف مشر

راحتی به  کند. اجتماعی که به ای از زوال در باب نظارت و بازدارندگی را تجربه می سکونتی، گونه
ی دهد، در خود پنجایش چندانی برا ها و افراد سودجو، فرصت اقدام به رفتارهای دلخواه را می غریبه

توجهی جمعی نسبت  ای بی کند و گونه ای و تعلق اجتماعی به محله را احساس نمی احیای هویت محله
توجهی اجتماعی روبرو هستند، با گذشت  هایی که با بی به نظم و امنیت محیط حاکم است. محله

ست زمان آلودگی زیستی و کیفیت پایین نظم را تجربه کرده و محله کیفیت اجتماعی خود را از د
های دور از دید طبیعی مردم، جای خود را به افرادی  کاره و زیستگاه ها، منازل نیمه دهد. مخروبه می
مرور محله و اجتماع مسکونی،  برداری به نفع خود هستند. به دهند که در پی فرصت برای بهره می

اند و جایگاه  کرده شود که زوال اقدام جمعی را درک و تجربه ها و افرادی می ی فراخوانی گروه مایه
شده، هرکدام از این مناطق،  بینند. شهر اردبیل که از چهار منطقه تشکیل ارتکاب به جرم را مهیا می
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هایی با ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی هستند که جرائمی ویژه را مرتکب  محله
تل، کودک ربایی، خرید و فروش گر توزیع جرائم از جمله درگیری، سرقت، ق شوند. شواهد نمایان می

 مواد مخدر، مزاحمت ناموسی و اخالقی در هر یک از مناطق چهارگانه شهری است.
ی الگوی کارایی جمعی است که نقش مهمی  ثباتی سکونتی یکی از متغیرهای مهم در انگاره بیـ 

 داری از جرم پیوند معنیثباتی سکونتی با ترس  دهد که بی ها نشان می در تبیین ترس از جرم دارد. یافته
از ترس از جرم را تبیین  80545ثباتی سکونتی توانسته  (، دارند. در الگوی ساختاری، بی80446)

ثباتی سکونتی، میزان  ثباتی سکونتی بیشتر، ترس از جرم هم بیشتر خواهد شد. بی نماید. هرچه بی
ر رویارویی با جرائم را نیز افزایش برد و خط اعتماد و تعلق اجتماعی فرد به زیستگاه را از بین می

 دهد. می
ی این پیوند برابر با  داری دارد و اندازه آشفتگی اجتماعی با ترس از جرم پیوند معنی -نظمی بیـ 

یابد.  آشفتگی بیشتر، میزان ترس از جرم شهروندان نیز افزایش می -نظمی است. هرچه بی 80639
های ترس از جرم را  از دگرگونی 80494ساختاری،  آشفتگی اجتماعی در الگوی -نظمی متغیر بی

 نماید.  بینی و تبیین می پیش
های اجتماعی آشکار به درک عمومی  های محله و کنشگری ها و خیابان نمای فیزیکی ساختمانـ 

 هایی کند. ویژگی مانند وجود زباله یا سروصدا در خیابان و جوانان پرهیاهو، هماره نشانه محله کمک می
نظمی  ی وخامت رخدادها، به بی از وخامت فیزیکی و اجتماعی محله است. این عالئم مشهود درباره

دیدگی را که خود بر  ای غیرمستقیم، بزه نزاکتی در محله به گونه کند. بی نزاکتی محله اشاره می یا بی
ن پرسمان چه از دهد. ای ها نسبت به محله کارآمد است، تحت تأثیر قرار می نگرش ساکنان و غریبه

صورت رفتاری  دیدگاه اجتماعی و چه از دیدگاه فیزیکی، هماره معادل فروپاشی استانداردهای جامعه به
 پذیرش است. قابل

رسد و همچنان که ساکنان حس اثربخشی و سودمندی  در این سان، محله مهارنشدنی به نظر میـ 
انسجام بینجامد. چنانچه ساکنان پیوند مستقیم  تواند به سستی نزاکتی محله می دهند، بی را از دست می

شود که با  دیدگی پیدا کنند، دور چنداشته می میان رویدادهای ناگوار فیزیکی و اجتماعی و افزایش بزه
دهی که زیر کارآمدی خشونت  این اقدامات جمعی، احساس قدرت نمایند. در محالت بدون سازمان

اکنان آن با جوانان گستاخ، نوشته یا پوسترهایی که به دیوار و وحشیگری فیزیکی و اجتماعی هستند، س
های زباله، افراد غریبه، افراد  های مخروبه، سطل شود، کاالهای ترک شده، ساختمان چسبانده می

ها، مزاحمان، ازدحام، افراد خشمگین، چرک و کثافت  زنند، فاحشه مست، ولگردها، افرادی که پرسه می
گزینند و افراد در  های بازی که در آن جوانان مسکن می ها و زمین وند. پارکش و بوی تعفن روبرو می

 کنند. زنند، به این ترس کمک می آنجا پرسه می
از ترس از جرم را تبیین و  80567متغیر تجربه رویارویی با جرم در الگوی ساختاری توانسته ـ 
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ی  تغییری، تجربه است که هم بینی نماید. برآیند ضریب همبستگی همچنین برآمده از این پیش
  ی رویارویی با جرم به است. بر این اساس، تجربه 80477رویارویی با جرم و ترس از جرم برابر با 

گردد. ترس ریشه در تجربه دارد.  ی افزایش ترس از جرم قربانیان می ی مستقیم یا غیرمستقیم، مایه گونه
اند.  ترسند که از جرائم فرار کرده ینده بیشتر از کسانی میاند، از آ ساکنانی که کمابیش قربانی جرائم شده

شوند که نزدیک فردی باشند که در محل آنها، مواد مخدر بفروشند، آنها  مردم زمانی دچار ترس می
ممکن است از اینکه کودکان به این فرد نزدیک و درگیر مواد مخدر شوند، بترسند. حضور چنین 

ی  رساند که محله مراه با نرخ باالی جرائم باشد، ساکنان را به این باور میهایی به ویژه زمانی که ه گروه
شود. ترس از جرم در اثر گفتگو نیز  ناپذیر می آنها خطرناک بوده و قربانی جرائم شدن به نظر اجتناب

ا ی رویارویی ب کنند، تجربه شوند با دیگران صحبت می تواند ایجاد شود. افراد زمانی که قربانی می می
ی دگرگونی در سبک زندگی و استراتژی افراد در  جرم در میزان ترس از جرم دیگران نیز کارا بوده و مایه

های مدنی  کنند و ترازهای باالی جرائم و نابهنجاری گردد. افرادی که در محالتی زندگی می اجتماع می
 اعتماد و بدبین هستند. شود، بسیار بی در آن دیده می

 های از دگرگونی -80447و ترس از جرم پیوندی واژگون دارند. این متغیر توانسته  بازرسی غیررسمیـ 
 -80474تغییر دو متغیر برابر با  ترس از جرم را در الگوی ساختاری تبیین نماید و همچنین سطح هم

است. نظارت غیررسمی یکی از ساز و کارهای مهم در کاهش ترس از جرم است. نظارت غیررسمی، 
هایی شکل  میان خویشاوندان، نظام همسایگی، ارکان محله و زیستگاه، سرای محله و سمناز پیوند 

نمایند. در اجتماعی  ساز مبارزه می های ناامن گیرد که بازدارندگی را در اجتماع پویا نموده و با سازه می
لیت جمعی را انگار نبوده و مسئو که بازرسی غیررسمی آمادگی دارد، ساکنان، نسبت به زیستگاه یکسان

توان میزان ترس از  بخشند. بر این اساس با نیرو بخشیدن به بازرسی غیررسمی بین ساکنان، می نیرو می
 جرم شهروندان را کاست.
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