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 34فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره

 سازماني اجتماعي و ترس از جرمبي
   ) شهر تهران12 و 3اي مناطق  مطالعه مقايسه(

 
  **، اشرف گيالني*زاده سيدحسين سراج

 
هـاي جامعـه شـناختي متعـددي مثـل             براي تبيين پديده ترس از جرم نظر يه        :طرح مسئله 

شناسي اجتماعي، جامعه بيم زده، قربـاني شـدن، تـاثير رسـانه و                سازماني اجتماعي، بوم    بي
هـاي    هـاي نظريـه     در اين مقاله تالش شده است تا داللت       . ستآسيب پذيري مطرح شده ا    

  .سازماني اجتماعي براي موضوع ترس از جرم بررسي شود شناسي و بي بوم
 شهر تهران، كه از نظر      12 و 3 نفره از ساكنان مناطق      300اي    پيمايش نمونه   با روش  :روش

. مورد برسي قرار گرفتندسازماني اجتماعي و فيزيكي در وضعيت كامالً متفاوتي هستند،  بي
سازماني با ابعـاد   متغير ترس از جرم با دو بعد احساس امنيت و نگراني از جرم و متغير بي            

اي، و دلبـستگي     تنوع خرده فرهنگي، پيوندهاي محله    نظمي اجتماعي، نگراني اجتماعي،       بي
  . اي سنجيده شدند اي تعريف عملياتي و با طيف ليكرت پنج گزينه محله
ـ   يافته همچنـين ابعـاد    .  بـود  3، بـيش از منطقـه       12تـرس از جـرم در سـاكنان منطقـه           : اه
 كمتـر از    12اي در منطقه      اي، و دلبستگي محله    اني اجتماعي به جز پيوندهاي محله     سازم  بي

  . سازماني اجتماعي با ترس از جرم را بطه معناداري داشتند همه ابعاد بي.  بود3منطقه 
جـرم در دو منطقـه مـورد مطالعـه و همچنـين رابطـه ابعـاد                 مقايسه ميزان ترس از     : نتايج
اي است    تنها استنثنا روابط محله   . سازماني است   سازماني با ترس از جرم مويد نظريه بي         بي

اين پديده با توجه به بافت اجتماعي دو محلـه   . كه رابطه اش با ترس از جرم معكوس بود        
  . مورد مطالعه قابل توضيح است

  
  سازماني اجتماعي،  ديدگي، بي ترس از جرم، بزهحساس امنيت،ا: ها كليد واژه

  اي پيوند محله
 18/10/89: تاريخ پذيرش    15/2/89:تاريخ دريافت

  

                                                           
    <serajsh@yahoo.com> دانشگاه تربيت معلم تهران، ،شناسي دكتر جامعه* 

  علم تهرانشناسي، دانشگاه تربيت م كارشناس ارشد جامعه** 
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  مقدمه 
هاي ترس، ترس از جرم و ترس از آينـده گـواهي              ظهور اصطالحاتي از قبيل سياست    

 تـرس و نگرانـي    هاي اخير سواالت پيرامون     در سال . بر اهميت ترس در دنياي كنوني است      
اي مثل ترس از محيط شهري، ترس از جرم، ترس از ديگران و               در ارتباط با مسائل گسترده    

ديدگي يكـي   ترس و نگراني از جرم و بزه. ها مطرح شده است  تقويت ترس از طريق رسانه    
هايي است كه بسياري از ساكنان شهرهاي بزرگ امروزه به نوعي بـا آن درگيرنـد و    از ترس 
 ,Furedi(گذارد  ت زندگي و سلوك و رفتار اجتماعي آنان تاثير فراواني بر جاي ميبر كيفي

2007: 21 .( 
بـه ايـن   . ، ترس جنبه مثبتي از زندگي اجتماعي سـت   )96-93: 1362(به نظر دوركيم    

ها در قبال كنترل جرم بر        دليل كه ترس، شهروندان را براي به عهده گرفتن برخي مسئوليت          
با ايـن  . شود ريق تقويت نظم هنجارين منجر به تقويت اجماع اجتماعي مي      انگيزد و از ط     مي

حال، پژوهشگران ديگر، ترس را يكي از عوامل پايين آوردن كيفيت زندگي و ميزان امنيت               
در تحليل نهايي، آنچه ترس از جرم را به عنـوان يـك   ). Hwang, 2006: 12-20(اند  دانسته

مـردم  .  شدت پيامدهاي آن براي افراد و جامعه است        كند، عمق و    مساله اجتماعي مطرح مي   
آنها ممكن است از حضور در      . دهند  هاي متفاوتي به ترس از جرم واكنش نشان مي          به شيوه 
هاي ويژه اجتناب كنند، تجهيزات پيـشگيري از جـرم خريـداري              هاي معين و در زمان      مكان

هاي روزمـره     شكيل دهند، فعاليت  هايي عليه جرم و يا به منظور دفاع از خود ت            نمايند، گروه 
. و سبك زندگي شان را تغيير دهند و يا از مشاركت در زندگي اجتماعي كناره گيري كننـد                 

زوال زندگي اجتماعي ناشي از ترس، همچنين ممكن است منجر به افـول توانـايي جامعـه                 
اند كـه   هها نشان داد با اين حال پژوهش). Grohe, 2006: 51-52(براي مواجهه با جرم شود 

يـك شـهر امـن جـايي سـت كـه         . توزيع ترس همواره منطبق با نقشه واقعي جـرم نيـست          
هاي عمومي اش عاري از خشونت و جرم با شد، اما اين لزوما بـه معنـاي          ها و مكان    خيابان

به عالوه در شـهرهاي بـزرگ   ). Brenda, 1997:173-286(عاري بودن شهر از ترس نيست 
هـاي مختلـف      ترس ناشي از آن دست به گريبان هـستند، گـروه          كه معموال مردم با جرم و       

  . اجتماعي و ساكنان مناطق مختلف به يك ميزان احساس ترس از جرم ندارند
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پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا ساكنان مناطقي كه از نظر نطم و سازمان يـافتگي                 
از جـرم هـستند؟     فيزيكي و اجتماعي تفاوت زيادي دارند، داراي ميزان متفـاوتي از تـرس              

نظمي اجتماعي  سازماني و بي پردازد كه آيا بين احساس بي      همچنين مقاله به اين موضوع مي     
اي از    اي وجود دارد؟ براي اين منظور تـرس از جـرم در بـين نمونـه                 با ترس از جرم رابطه    

، كه از نظر نظـم و سـامان يـافتگي فيزيكـي و              12 و   3منطقه  (ساكنان دو منطقه شهر تهران      
  .شود بررسي مي) تماعي كامالً متفاوت هستنداج

  پيشينه نظري 
هايي از قبيل تصور يـا ارزيـابي    محققان براي تبيين ترس از جرم از مفاهيم و مكانيسم 

بهـره  ... هاي شهري، فـضاي قابـل دفـاع و      نظمي  خطر، آسيب پذيري، نگراني اجتماعي، بي     
 مفهـوم جامعـه بـيم زده و در قالـب     ها بحث ترس از جرم را بـا       بعضي از تئوري  . اند  جسته

در ايــن اســتدالل تــرس از جــرم بازنمــاي . انــد گفتمــان مدرنيتــه مــورد مطالعــه قــرارداده
آميـز و تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي          ي مخاطره   هاي تكنولوژيكي ست و جامعه      پيشرفت

ر ي مخـاطره آميـز در عـص       زندگي در جامعه  . كند  مرتبط با گسترش فردگرايي را متمايز مي      
. هاي موجود پيرامون امنيت، مصونيت و قطعيت است         فردگرايي به معناي بازتعريف پرسش    

شود، ترس از جرم نيست بلكه بيانگر زيـستن           آن چه تحت عنوان ترس از جرم بررسي مي        
-جرم ريسك مدرنيزاسيون است و يكي از تاثيرات ثانويه        . ها است   در عصر تداوم نامطمئني   

هاي قدرتمند جـرم و تالشـشان بـراي           اي شدن سازمان    ه شبكه ي مدرنيته است به طوري ك     
ي جهاني، زندگي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را دچار اختالل كرده اسـت             سلطه بر جامعه  

)Short, 1984: 713-714; Hale, 1994: 77-78 .(   ايـن  . ترس، ويژگـي دوران مـدرن اسـت
بـه عنـوان    . شـود   ر نيز مطرح مـي    كه در ارتباط با مسائل ديگ     ترس نه فقط در ارتباط با جرم      

ي متاخر، تـرس از غذاسـت بـه ويـژه تـرس از              هاي مهم دوران مدرنيته     مثال يكي از ترس   
در واقـع   . ي ديگـر  هاي پيشرفته   غذاهاي توليد شده از طريق دستكاري ژنتيكي يا تكنولوژي        

ي جرم و پاكيزگي غذا در كنار حوادث صنعتي، آلـودگي، بيكـاري و فقـر مجموعـه مـسائل                  
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در جوامـع مـدرن   . اند هستند كه به صورتي وسواس گونه جوامع مدرن را درگير خود كرده           
  ).Simon, 2001: 22(شود  ريسك به عنوان بخش هنجارمند زندگي تلقي مي

اند كـه تـرس از        هاي برد متوسطي هم مطرح شده       هاي كالن، نظريه    در كنار اين تحليل   
   .شوند سازند كه در اينجا مرور مي بط ميجرم را با متغيرهاي اجتماعي محدودتر مرت

اين رويكرد در قالب مدلي سه گانه به مساله تـرس از        : سازماني اجتماعي   رويكرد بي 
. نظمي اجتماعي، و مدل نگراني اجتماعي       مدل تنوع خرده فرهنگي، مدل بي     : پردازد  جرم مي 

نـژادي بـسياري   بر اساس مدل تنوع خرده فرهنگي اجتماعاتي كـه در آنهـا تنـوع قـومي و                  
وجود دارد و اين اقوام هريك بدون پيوند با كليت اجتماع از آداب و رسـوم خـود پيـروي                    

ي نظمـي رابطـه   مـدل بـي  ). Chricos, 1997: 117(كنند، ترس از جرم بيشتر خواهد بود  مي
نظمي هـم در      بي. بيند  مثبتي بين تصور فرد از محيط اجتماعي و فيزيكي و ترس از جرم مي             

ي ضعف كنتـرل اجتمـاعي و فقـدان         يزيكي و هم در اشكال اجتماعي نشان دهنده       اشكال ف 
ديـدگي   توجه به محيط پيراموني فرد است و در نهايت منجر به تـصور ريـسك بـاالي بـزه               

ديـدگي   مدل نگراني اجتماعي ترس از بزه). Crank & Gia Comazzi, 2003: 251(شود  مي
دانـد بـه نحـوي كـه ضـعيف شـدن پيونـدهاي                 مي  زوال اجتماع  را ناشي از نگراني درباره    

پژوهـشگران عمومـا نگرانـي      . شـود   اجتماعي محلي باعث برجسته شدن ترس از جرم مـي         
هنگامي كه مردم   . كنند  نظمي و ترس مطرح مي      اجتماعي را به عنوان يك پديده مرتبط با بي        

 كـه اجتمـاع رو بـه    رسـاند  بينند، اين امر آنان را به اين باور مي        نظمي را مي    هاي بي   شاخص
زوال است و اينكه جامعه آنطور كه بايد باشد نيست و اين همان چيزي سـت كـه موجـب      

 ). Lane & Meeker, 2005: 630(شود  ديدگي مي ترس از بزه
ديـدگي ايـن اسـت كـه          ي اصـلي مـدل بـزه       ايده :ديدگي يا قرباني شدن     رويكرد بزه 

اين رويكرد فرض را بـر ايـن        . وجود دارد ديدگي و ترس از جرم        ي مستقيمي بين بزه    رابطه
ديدگي نكاتي كليدي براي درك اين نكته اسـت كـه          ي بزه گيرد كه ريسك جرم و تجربه       مي

دهنـد در حـالي كـه ديگـران         ي جرم گزارش مـي    هايي را درباره    چرا برخي از مردم نگراني    
 & Crank(شود   ميديدگي دانسته ي بزهدر نتيجه ترس از جرم عمدتا نتيجه. اينگونه نيستند

Gia Comazzi, 2003: 251 .( 
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بينـي   وجـود ريـسك، پـيش   : ي جـرم سـه بعـد دارد   پذيري دربـاره   آسيب: پذيري آسيب
تـرس  . شـوند  هر سه عامل منجر به توليـد تـرس مـي   . پذيري، و فقدان كنترل پيامدهاي آسيب 

بـراي مثـال    . هاي نهادي، اجتماعي و فيزيكي آسيب پـذيري سـت           همچنين در ارتباط با جنبه    
، افـراد بـدون     )عامـل فيزيكـي   (زنان، سالخوردگان و افرادي كه وضعيت سالمت بدي دارنـد           

و افراد ساكن در مناطقي كه كسي بـراي كمـك           ) عامل اجتماعي (هاي حمايت اجتماعي      شبكه
  ).Farrall etal., 2007: 5(ميزان ترس از جرم متفاوت است ) عامل نهادي(كردن نيست 

مـوردي را از طريـق افـراط در           ها ترس غير عقالني و بـي        رسانه: رسانهديدگاه تاثير   
هـا    به اين ترتيب رسـانه    . كنند  ايجاد مي ) معموال جرايم خشونت آميز   (پوشش نمايشي جرم    

هاي خـصوصي   ي ما از مكانممكن است جغرافياي ترس ايجاد كنند و بر حضور و استفاده 
  ).Banks, 2005: 170(و عمومي تاثير بگذارند 

هايي كه براي تبيين پديده ترس از جرم مطرح شد، نظريه جامعه بيم زده    در بين نظريه  
در يك سطح تحليل اجتمـاعي و تـاريخي كـالن قابـل بررسـي اسـت و در ايـن پـژوهش          

نظمي فيزيكي    سازماني، به خصوص بي     در اين مقاله بر اساس رويكرد بي      . موضوعيت ندارد 
همچنـين براسـاس    . شـوند   حيث ترس از جرم مقايـسه مـي       و اجتماعي، دو منطقه تهران از       

تنـوع خـرده فرهنگـي،      (هاي سه گانه مورد بحث در ايـن نظريـه             سازماني و مدل    نظريه بي 
رابطه متغيرهاي احساس نگراني اجتماعي، احساس      ) نظمي اجتماعي، و نگراني اجتماعي      بي
بت به محلـه، و نگـرش       اي، و احساس تعلق خاطر نس       محله نظمي در اجتماع، پيوندهاي     بي

  .شوند نسبت به پليس با ترس از جرم در سطح تحليل فردي آزمون مي
 كمتـر از    3فرض تئوريك مقاله اين است كه تـرس از جـرم در بـين سـاكنان منطقـه                   

نظمـي در     همچنين متغيرهاي نگراني اجتماعي و احساس بي      .  خواهد بود  12ساكنان منطقه   
اي، احـساس تعلـق خـاطر         و متغيرهاي پيوندهاي محله    ه مثبت اجتماع با ترس از جرم رابط     

  .نسبت به محله، و نگرش نسبت به پليس با ترس از جرم رابطه منفي دارند
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  پيشينه تجربي تحقيق
اي اجتماعي مطـرح نـشده و بـه          ترس از جرم به عنوان مساله      1970ي  تا پيش از دهه   

شناسـي كالسـيك      جـرم . بـود طور جدي وارد گفتمان جامعه شناسان و جرم شناسان نشده           
ها و با تاكيد بر مطالعه مجرمـان          پيش از هر چيز متوجه شرح انواع تاثير پيشگيرانه مجازات         

بـه جـاي   . ديدگان مطرح شد     با باالرفتن ميزان جرم توجه به بزه       1960ي  در اواخر دهه  . بود
جتمـاع بزرگتـر   ديـده و بـر ا   ي مجرم، پرسش پيرامون تاثير جرم بر زندگي بزه  آزمون انگيزه 

انگيخت كه منجر به تهديـد     جرم، ترسي را در ميان مردم بر مي       . محور مباحثات قرار گرفت   
اي اجتمـاعي     در اينجا بود كه ترس از جرم، به همان اندازه خود جرم مساله            . شد  اجتماع مي 

از اين به بعـد تحقيقـات زيـادي در كـشورهاي غربـي      ). Lewis & Salem. 1986: 3(شد 
هاي نظري آنها در پيشينه نظري        رس از جرم و احساس امنيت مطرح شد كه داللت         درباره ت 

  .شود اند اشاره مي سازماني پرداخته هايي كه به متغيرهاي بي مطرح شد و در اينجا به نمونه
در رساله دكتراي خود با عنوان تـرس از جـرم، ايـن    ) Yousef, 1994(عبداهللا يوسف 

ي تـرس از جـرم، پيامـدهاي        عوامل تعيـين كننـده    : كند موضوع را در سه بخش بررسي مي      
ي يوسف ترس از جرم به خاطر ايجاد حاالت روان  به عقيده. ترس و سنجش ترس از جرم

اعتمـادي، بيگـانگي، نارضـايتي از زنـدگي، انـزواي       شناختي زيان آوري مثـل نگرانـي، بـي        
تغيرهـاي دموگرافيـك    در تحقيق وي عالوه بـر م      . يك مساله اجتماعي است   ... اجتماعي، و   

هاي رها شده  زباله(سازماني اجتماعي و فيزيكي  متغيرهاي مربوط به شرايط محله از نظر بي       
هاي نيمه كاره و يـا متروكـه، ولگـردي، در يـوزگي،               ها، ساختمان   ها، ديوار نبشته    در خيابان 

ي پيمايشي ها تحقيق يوسف، كه با تحليل ثانويه داده     . شوند  بررسي مي ...) فحشاي آشكار و    
سازماني و تـرس    اجرا شد، رابطه متغيرهاي بي 1991سي سي پي در سال        مركز پژوهش مي  

  . كند از جرم را تاييد مي
نظمي بر تـرس،   ثير بيدر تحقيقي با عنوان تأ) Jashua Hinkel, 2005(جاشوآ هينكل 

هاي شكسته،   در اين رساله عالوه بر تئوري شيشه      . هاي شكسته استفاده كرد     از تئوري شيشه  
ي اصلي اين اسـت     ايده. نقش پليس در كاهش ترس از جرم هم به بحث كشيده شده است            
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نظمي به مسائلي از قبيل مستي، عربده كـشي، كـارتن خـوابي، تكـدي                 كه از آنجايي كه بي    
اي  نظمي، بـه گونـه   تواند با تمركز بر بي گري و اموري از اين قبيل نيز اشاره دارد؛ پليس مي   

ي معنـادار ميـان     ي كلـي تاييـد رابطـه      نتيجـه . رم و ترس از جـرم تـاثير بگـذارد         موثر بر ج  
  .هاي مشهود و ميزان ترس از جرم است نظمي بي

در ايران، تحقيق درباره ترس از جرم و احساس امنيت بسيار كوتاه اسـت و بـه يـك                   
 بـا   در يك پژوهش پيمايـشي    ) 117: ب1387، به نقل از بيات،      1384(دالور  . رسد  دهه نمي 

هاي كشور احساس امنيت را با ابعـاد جـاني، اقتـصادي،      نفره از مراكز استان3100اي    نمونه
بيشترين ميزان احساس ناامني مربوط به امنيـت اجتمـاعي          . نواميس و اجتماعي بررسي كرد    

متغيرهـاي  . بـود )  درصـد  14(و كمترين آن مربـوط بـه امنيـت امنيـت جـاني              )  درصد 42(
  .  وضع تاهل با احساس امنيت رابطه داشتنددموگرافيك جنسيت، سن،

برخـي از   » ديـدگي مكـرر     ترس از بـزه   «اي مروري با عنوان       در مقاله ) 1387(سيدزاده  
به نظر او تـرس از      . كند  هاي صورت گرفته پيرامون مساله ترس از جرم را مرور مي            پژوهش

از جرم احـساسي ناشـي از تـرس از صـدمات فيزيكـي اسـت و ايـن احـساس برخاسـته                       
. باشد كـه بـه تـصور فـرد در محـيط پيرامـوني او وجـود دارد                   هاي جرم محوري مي     نشانه
ديـدگي و    ترين دليل مطرح شدن مفهوم ترس از جرم فاصله ميان ميزان خطر واقعي بزه               مهم

هاي انجام شده، ترس از جـرم         بر اساس اكثر تحقيق   . ديدگي است   درك مردم از احتمال بزه    
مردم در اكثر جوامع بر اين باورند كه ميزان جرايم در           .  جرايم ندارد  سنخيتي با ميزان واقعي   

كننـد كـه آمـار جـرايم نـسبت بـه        هاست يا تصور مي   محل زندگي شان بيش از ساير مكان      
در مقالـه سـيد زاده سـن،        . گويند  گذشته افزايش يافته حال آنكه آمارهاي رسمي چنين نمي        

گي به عنوان   ديد  بزه گروهي و نيز تجربه قبلي       هاي  جنس، جغرافيا، قوميت و فرهنگ، رسانه     
هـاي    انـد و بـر اسـاس يافتـه          برخي از عوامل احتمالي موثر بر ترس از جـرم مطـرح شـده             

گي در زنان ترس بيـشتري را  ديد بزهتجارب قبلي   : تحقيقات اين حوزه عنوان شده است كه      
ن بيـشتر از كهنـساالن      گي جوانـا  ديـد   بزهدر صورت بروز    : كند  در مقايسه با مردان ايجاد مي     

و زندگي در يك محلـه ثروتمنـد و داراي شـرايط مناسـب     : كنند ترس از جرم را تجربه مي     
 .كاهد گي ميديد بزهاجتماعي و پيوستگي اجتماعي باال از تاثيرات 
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» سرمايه اجتماعي و پيشگيري از جـرم      «اي با عنوان      در مقاله ) 1387 (غالمرضا غفاري 
تواند  به نظر او سرمايه اجتماعي مي. پردازد ه بحث ترس از جرم مياي غير مستقيم ب به گونه

هاي مجري قانون در ذهن افراد ايجاد كند به ويـژه بـه ايـن                 نگرش مثبتي نسبت به سازمان    
ها قوي هستند و سطوح همبستگي     دليل كه عملكرد پليس و ساير نهادها در جايي كه شبكه          

ي انـواع مختلـف سـرمايه اجتمـاعي، گـسترش           او با بررسـ   . هنجاري باالست، موثرتر است   
سرمايه اجتماعي عام گرايانه و كاهش سرمايه اجتماعي خاص گرايانـه را موجـب كـاهش                

  .تواند به تبع خود به كاهش ميزان ترس از جرم بيانجامد داند كه اين موضوع مي جرم مي
ثر به بررسي متغيرهـاي مـو     ) 132-115: ب1387الف؛  1387(در تحقيق ديگري بيات     

در اين تحقيق تـرس از جـرم بـه    . بر احساس امنيت در بين شهروندان تهران پرداخته است     
در ايـن   . تر امنيت مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت           عنوان زيرشاخه و جزئي از مفهوم كالن      

.  سال مصاحبه شـده اسـت      18 نفره از شهروندان باالي      788پژوهش پيمايشي با يك نمونه      
ي محل  دهد كه ميزان احساس ناامني از حيث جنسيت، منطقه ان ميهاي اين تحقيق نش يافته

همچنين بين ميـزان احـساس نـا امنـي و           . سكونت، تاهل و سن پاسخگويان متفاوت است      
اي، هويـت، اعتمـاد، تعلـق        م، انتظار از پلـيس، پرداخـت رسـانه        متغيرهاي ميزان بروز جراي   

  .دي معناداري وجود دار اي و ساختار شهري رابطه محله
در بين تحقيقات انجام شده در ايـران، دو تحقيـق بـه مـسئله زنـان و تـرس از جـرم                 

به بررسي ترس از جرم زنان در فضاهاي        ) 132-109: 1385(عليخواه و ربيعي    . اند  پرداخته
 نفره از زنان ساكن در      800اي    در اين تحقيق پيمايشي نمونه    . پردازند  عمومي شهر تهران مي   

ها حاكي از آن است كه حـدود نيمـي از             يافته. اند   تهران بررسي شده   ي شهر    گانه 22مناطق  
در بين زنان تحصيل كـرده، زنـان بـا          . كنند  زنان به هنگام تردد در شهر احساس امنيت نمي        

تـر بـوده و       هاي نيمـه متروكـه كـم        ها و خانه    درآمد باالتر، زناني كه در محله شان ساختمان       
. ت بيشتري داشته اند؛ ترس از جرم كمتـر بـوده اسـت            هاي پليس رضاي    زناني كه از فعاليت   

همـين موضـوع را بـه روش كيفـي و بـر اسـاس        ) 152-125: 1388(صادقي و ميرحسيني    
 ساله تهراني انجـام     55 تا   19 نفره از زنان     50اي    هاي حاصل از مصاحبه عميق با نمونه        داده
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ن امري پيچيده اسـت كـه در        كنند كه ترس از جرم در بين زنا         آنها نتيجه گيري مي   . دهند  مي
گيرد   فرايند زندگي اجتماعي و در ارتباط با درك زنان از مناسبات قدرت جنسيتي شكل مي              

آنهـا  . شـود   هاي فـضايي نمايـان مـي        و به شكل طردهاي فضايي اجتماعي و جدايي گزيني        
عوامل متعددي مثل نوع جامعه پذيريري، تجربه خشونت، ترس از تجاوز جنسي، معمـاري       

راحي مردانه شهرها، عدم حمايت قانوني، ترس از برپسب خوردن را با تـرس زنـان از                 و ط 
  . دانند جرم مرتبط مي

توان نتيجه گرفت كه در معدود تحقيقات انجام شده در         بندي اين تحقيقات مي     با جمع 
سازماني اجتمـاعي فيزيكـي منطقـه و محلـه عامـل              ايران شرايط محيطي و به خصوص بي      

با وجود ايـن، كمتـر تحقيقـي بـه صـورت      .  ترس از جرم شناخته شده است      تاثيرگذاري بر 
  . در اين مقاله تالش شده تا اين خالء تا حدي بر طرف شود. متمركز به آن پرداخته است

  روش تحقيق
هايي كه اين مقاله بر اساس آنها تنظيم شده است، به روش پيمايشي و با اسـتفاده                   داده

واحد مطالعه فـرد و واحـد       . اند  گردآوري شده ) ه حضوري به صورت مصاحب  (از پرسشنامه   
اسـت، و   ) منطقـه (شود واحد اجتماعي      تحليل، هنگامي كه دو منطقه شهر تهران مقايسه مي        

  . باشد شوند فرد مي هنگامي كه روابط متغيرها بررسي مي

  و نمونهجمعيت 
. باشد  ران مي  شهر ته  12 و   3 سال مناطق    15جمعيت مورد مطالعه زنان و مردان باالي        

هـاي فيزيكـي و اجتمـاعي در          نظمـي   از آنجايي نوعي مقايسه ميان مناطقي كـه از نظـر بـي            
تر قرار دارند و مناطقي كه از اين نظر در سطوح باال تري هستند مد نظر بـود،        سطحي پايين 

بـا  . هـا باشـند     شدند كه داراي اين ويژگـي       بايست از مناطقي برگزيده مي      جمعيت نمونه مي  
هاي فيزيكـي   اي با ميزان باالي آشفتگي ، به عنوان منطقه12ده از نظر افراد مطلع منطقه  استفا

مـشاهدات عينـي    .  به عنوان منطقه داراي ميزان پـايين انتخـاب شـد           3و اجتماعي و منطقه     
.  بود 12هاي مشهود فيزيكي و اجتماعي منطقه         نظمي  ها و بي    اي هم حاكي از آشفتگي      منطقه
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ر بعضي نواحي به محض تاريك شدن هـوا، انبـوهي از معتـادان و كـارتن           به عنوان مثال، د   
در هر منطقه يـك     . خورد  زدند؛ به چشم مي     ها پرسه مي    ها و پياده رو     ها كه در خيابان     خواب
 بلوك از هر منطقه انتخاب و بـا  5ها  براي پر كردن پرسشنامه   .  نفري انتخاب شد   150نمونه  

  . پاسخگو در هر بلوك مصاحبه شد30

  تعريف نظري و عملياتي مفاهيم
 عليرغم چند دهه پژوهش و بحث، پژوهـشگران هنـوز بـر تعريفـي از                :ترس از جرم  

مساله عمده براي مفهوم سازي تـرس از جـرم مـصاديق            . اند  ترس از جرم به توافق نرسيده     
انـد   هايي كه پيرامون تـرس از جـرم انجـام شـده     بيشتر پژوهش. فراوان اصطالح جرم است  

دهند كه جرايم خشونت آميز عليه اشخاص مثل ازار جنسي و تجاوز بـه عنـف و                   مينشان  
تـرس از جـرم بـر    ). Yousef, 1994(جرايم عليه اموال همچون سرقت هـراس انگيزترنـد   

ابعـاد تـرس از     . »گيديـد   بـزه نگراني فرد از    «عبارت است از    ) 1994(مبناي تحقيق يوسف    
ابعاد ترس از ). Warr, 2000: 453(ي درباره جرم جرم عبارت اند از احساس امنيت و نگران

جرم در سطحي ترتيبي و در طيف پاسخ خيلـي كـم تـا خيلـي زيـاد مـورد سـنجش قـرار           
و بيـات   ) 1994(هاي مربوط به ترس از جرم و با الهـام از تحقيـق يوسـف                  گويه. اند  گرفته

  ). 1نگاه كنيد به جدول پيوست (انتخاب شدند ) الف1387(
اي از محيط فيزيكي و اجتماعي ست كـه بـراي          نظمي هر جنبه   بي: ماعينظمي اجت  بي

هـا و     فقـدان توجـه بـه ارزش      ) 2فقـدان كنتـرل بـر محـيط و          ) 1هر ناظري نـشان دهنـده       
هـا تخلـف از معيارهـاي         بـي نظمـي   . .هاي ديگراني ست كه در فضا سهيم هـستند          خواسته

اند كه بـه طـور سـنتي پذيرفتـه          هايي    اجتماع هستند كه نشانگر فرسايش هنجارها و ارزش       
 Frral(هـاي فيزيكـي    هاي اجتمـاعي و نـشانه   نظمي عبارتند از نشانه هاي بي نشانه. اند شده

etal., 2007: 8-9 .(ها پرسه  نظمي اجتماعي شامل افرادي كه در خيابان هاي آشكار بي نشانه
افـراد كـارتن   زنند، مستي در انظار عمومي، خريد و فروش مواد مخـدر، تكـدي گـري،             مي

هـاي بـا      مكـان .نظمي فيزيكي هم به ظـاهر محلـه اشـاره دارد            بي. هاست  خواب و امثال اين   
هاي متروكه،    هايي هستند كه در آنها شلوغي، ساختمان        نظمي فيزيكي مكان    سطوح باالي بي  
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نظمي محالت بـه شـرايطي        بي. ها و امثالهم معمول است      ديوار نبشته، وجود زباله در جوي     
نظمـي،   منظور از بي  . كنند  هاي گسست تلقي مي     رد كه ساكنان آنها را به عنوان نشانه       اشاره دا 

به همين دليل ممكـن اسـت دو نفـر در يـك     . هاي درك شده بوسيله ساكنان است نظمي  بي
 :Ross & Joon Jang, 2000(محله مشابه، توصيفات متفاوتي از محله شـان داشـته باشـند    

 3نظمي هم در سطح تحليل كالن ديده شده و دو منظقه   بيدر اين تحقيق متغير). 402-403
نظمي كم و زياد بررسي شده اند؛ و هم در سـطح               به ترتيب به عنوان مناطق داراي بي       12و  

اي ادراك شده توسط افراد است        مورد اخير به صورت پديده    . تحليل فرد بررسي شده است    
 از خيلي كم تا خيلـي زيـاد مـورد           هايي در سطحي ترتيبي و در يك طيف پاسخ          كه با گويه  

  . پيوست آمده است1هاي اين متغير در جدول  گويه. آزمون قرار گرفته است
اي ناظر به فرايندهايي اجتمـاعي اسـت شـامل، ارتباطـات               پيوند محله  :اي پيوند محله 

اي  ابعـاد پيونـد محلـه   . Baur, 2007: 7)(اجتماعي و احساس انسجام و يگانگي با اجتمـاع  
 گويه سنجيده 10اين ابعاد با  . اند از احساس دلبستگي به اجتماع و روابط محله ايعبارت
  .)Schweizer et al, 1999: 9-10(اند  شده

هـا اشـاره    تنوع قومي ـ زباني از يك سو به ناهمگوني جمعيـت  : تنوع قومي و زباني
-كـه   نـدگي افـرادي   زهـاي   شيوهدارد و از سوي ديگر به ناتواني مردم براي تفسير رفتارها و           

-هـاي درارزشمردم اغلب معتقدندكه ديگـران  . دانندرا متفاوت با زندگي خود مي     اعمالشان  
اين متغير هم ). Lane & Meeker, 2005: 429(ندارند  اجتماع  بهتعهديونيستند سهيم آنها

  .اند سنجيده شده است هايي كه در جدول پيوست معرفي شده با گويه
ي زوال اجتمـاع     نگراني اجتماعي بيش از هر چيـز نگرانـي دربـاره           :تماعينگراني اج 

سـطح سـنجش متغيـر نگرانـي اجتمـاعي، ترتيبـي       ). Lane & Meeker, 2005: 436(است 
  . گويه به شرحي كه در جدول پيوست آمده سنجيده شده است4باشد و با  مي

 به اجرا در آمـد و       12و   3 نفر در مناطق     30آزمون مقدماتي با حجم     : اعتبار و پايايي  
هـا رضـايت      براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب آلفاي همه سنجه            

ها و ابـزار سـنجش، بـا          اعتبار معرف . بود) ، نگاه كنيد به جدول پيوست     7/0بيش از   (بخش  
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همـان طـور كـه      . صوري و محتوايي و با نظـر اسـاتيد متخـصص احـراز شـد              روش اعتبار 
اقتبـاس  ) الـف 1387 بيـات،  ؛Yousef, 1994( مورد استفاده از تحقيقات پيشين هاي پرسش

ها در آن تحقيقات هم با روش اعتبار صوري، محتـوايي، و معيـار                شدند و اعتبار اين سنجه    
  . تاييد شده بود

  ها  يافته
 نفر بود كه از 300 نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق، شامل :خصوصيات دموگرافيك

 درصـد   41,8از نظـر توزيـع سـني        .  درصـد زن بودنـد     49,3 درصد مرد و     50,7د  اين تعدا 
 سال قـرار    50-79 درصد بين    17,4 سال و    30-49 درصد   40,8 سال،   15-29جمعيت بين   

از نظـر   .  مطلقـه بودنـد    0,7.  مجرد   38,3 درصد متاهل،    61از لحاظ وضعيت تاهل     . داشتند
 درصد داراي تحصيالت دانشگاهي     32,8 درصد در سطح دبيرستان،      52,2ميزان تحصيالت   

 درصد پاسخگويان درآمد خود     27,7از نظر درآمد،    .  درصد سيكل و زير سيكل بودند      15و  
 500 درصد بـاالي     32,6 هزار تومان و     500تا  300 درصد بين    39,7 هزارتومان،   300را زير   

ت دقيقا مطابق با    پراكندگي پاسخگويان از نظر درآمد و تحصيال      . اند  هزار تومان اعالم داشته   
از پاسـخگويان داراي  )  درصـد 51,3( بـيش از نيمـي       3انتظار بود به طوري كـه در منطقـه          

 هزار تومان بودند در حالي كه     500 درصد داراي درآمد بيش از       60تحصيالت دانشگاهي و    
  .  درصد بود5 درصد و 13 به تذتيب 12ها در منطقه  اين نسبت
سـازماني    هاي ابعاد مختلف متغيـر احـساس بـي          سنجه ميانگين   :سازماني اجتماعي  بي

ها حاكي از آن است كـه بـه    يافته.  آمده است1اجتماعي به تفكيك منطقه در جدول شماره  
 شـرايط   3سازماني سـاكنان منطقـه        اي در همه متغيرها يا ابعاد بي        استثناي متغير پيوند محله   

تنـوع خـرده فرهنگـي، و نگرانـي         نظمـي،     به عبارت ديگر احساس بـي     . اند  مناسبتري داشته 
همچنين احـساس تعلـق     .  است 12 كمتر از ساكنان منطقه      3اجتماعي در بين ساكنان منطقه      

 بـيش از سـاكنان   3خاطر به محله، و نگرش مثبت نسبت به پليس در بـين سـاكنان منطقـه              
و  وضـع    12سـاكنان منطقـه     ) پيوند با همسايه  (اي    فقط از نظر پيوند محله    .  است 12منطقه  



  سازماني اجتماعي و ترس از جرم بي 
  

  
235  

 انـدكي   3گي خود يا نزديكان، ميانگين منطقـه        ديد  بزهاز نظر تجربه    . شرايط مناسبتري دارند  
  .بيشتر بود ولي اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود

  

  سازماني به تفكيك دو منطقه مورد مطالعه  ميانگين متغيرهاي مربوط به بي.1جدول 
  12منطقه   3منطقه   *متغيرها

 80/2  31/2  نظمي اجتماعي بي

  3,16  38/3  تعلق خاطر به محله
91/2  )با همسايگان(اي  پيوند محله  12/3  

03/3  تنوع خرده فرهنگي  12/3  

95/2  نگراني اجتماعي  27/2  

90/2  نگرس نسبت به عملكرد پليس  61/2  

83/1  گيديد بزهتجربه   73/1  

  . است5 تا 1ها در دامنه  ميانگين* 
  

دو بعد احساس امنيت و نگراني از وقوع جرم سنجيده   ترس از جرم با     : ترس از جرم  
شاخص كل احساس احساس امنيت حاكي از پايين بـودن احـساس امنيـت در               . شده است 

 درصد پاسخگويان احـساس امنيتـشان را        13,4بر مبناي اين شاخص، تنها      . ميان مردم است  
د پاسـخگويان    درصـ  26,4در مقابـل،    . انـد    درصـد زيـاد ارزيـابي كـرده        12,4خيلي زياد و    

با وجود اين احـساس  . اند   درصد در حد خيلي كم داشته      30,5احساس امنيتي در حد كم و       
ها و موضوعات مختلف متفاوت است و در مجمـوع بيـشترين              امنيت در ارتباط با موقعيت    

 2نگـاه كنيـد بـه جـدول         (باشـد     احساس امنيت مربوط به فضاهاي عمـومي در شـب مـي           
  . و منطقه مورد مطالعه هم احساس امنيت كامالً متفاوتي دارندهمچنين ساكنان د). پيوست

 درصد در حد خيلي زياد      16,5 درصد و    18,3از نظر نگراني از وقوع جرم، به ترتيب         
 درصـد در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد             22,3 درصد و    21,1و زياد نگران هستند و به ترتيب        

اي   يم مختلـف و نيـز از نظـر منطقـه          ميزان نگراني در ارتباط با جـرا      . احساس نگراني دارند  
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پاسخگويان بيش از هر چيـز نگـران كيـف          ).  پيوست 3نگاه كنيد به جدول     (متفاوت است   
در . انـد   قاپي و جيب بري، سرقت اموال و اشيا از منزل و سرقت قطعات وسيله نقليه بـوده                

شـايد  . ر دارد ترين سطح قرا    مقابل ميزان نگراني پاسخگويان از تجاوز و آدم ربايي در پايين          
. يكي از علل اين امر، عيني بودن بيشتر جرايمي از قبيـل جيـب بـري و كيـف قـاپي باشـد       

باشند تا آدم ربـايي     ... آيد كه شاهد يا درگير كيف قاپي و           احتماال براي افراد بيشتر پيش مي     
  .و تجاوز

  فراواني شاخص ترس از جرم به تفكيك منطقه. 2جدول 
  ابعاد ترس از جرم  12منطقه   3منطقه 

 زياد  متوسط كم زياد  متوسط كم

 8 16 76 56 3 41  احساس امنيت

  68 12 20  28  30 42  نگراني از جرم

  هاي تبييني  يافته
هـايي از دو منطقـه داراي     به ترتيب به عنوان نمونـه 12 و 3با توجه به اينكه دومنطقه     

انتظار تئوريك مطـرح شـده      سازماني فيزيكي و اجتماعي كم و زياد انتخاب شده بودند،             بي
هـاي ايـن تحقيـق     يافته.  باشد12 كمتر از منطقه 3اين بود كه ميزان ترس از جرم در منطقه      

دهد احـساس امنيـت در         نشان مي  2همان طور كه جدول     . با اين انتظار كامالً هماهنگ بود     
ه در درحـالي كـ  .  اسـت 12 به مراتب بيشتر از پاسخگويان منطقـه  3بين پاسخگويان منطقه   

 7 حـدود    13 درصد احساس امنيت بااليي دارند اين احـساس در منطقـه             8 فقط   12منطقه  
با آنكه تفاوت ساكنان دو منطقه از حيث نگراني از جـرم            .  درصد است  56برابر است يعني    

بيش از دو سوم    . خورد  كمتر از احساس امنيت است اما باز هم الگوي مشابهي به چشم مي            
اند در حالي كه فقط كمتر         به ميزان زيادي از جرم نگران بوده       12قه  ساكنان منط )  درصد 68(

  .اند  در حد زيادي نگران وقوع جرم بوده3ساكنان منطقه )  درصد28(از يك سوم 
تركيـب احـساس امنيـت و نگرانـي از          (براي آزمون رابطه متغير وابسته ترس از جرم         

  . مبستگي پيرسون استفاده شدسازماني اجتماعي از ضرايب ه با ابعاد متغير بي) جرم
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ترين رابطـه     نظمي اجتماعي داراي قوي     دهد بي    نشان مي  3طور كه جدول شماره      همان
ايـن رابطـه در جهـت       . با ترس از جرم است و بعد آن متغير نگرانـي اجتمـاعي قـرار دارد               

نظمـي اجتمـاعي و نگرانـي         هاست يعني با افـزايش احـساس بـي          بيني شده در فرضيه     پيش
ميـزان  . يابد  گي و احساس عدم امنيت هم افزايش مي       ديد  بزهي در افراد ترس آنها از       اجتماع

اي رابطه ضعيف تري با ترس از جرم دارند و اين رابطه              تعلق خاطر به محله و روابط محله      
ممكن است اين امر ناشي از ويژگـي خـاص دو           . اي است   مثبت، يعني خالف انتظار فرضيه    

نظمـي     منطقه فقير نشيني است كـه ميـزان بـي          3مقايسه با منطقه     در   12منطقه  . منطقه باشد 
 است اما به دليل تركيب جمعيتـي مهـاجر   3اجتماعي و ترس از جرم در آن بيشتر از منطقه    

اي در بين سـاكنان آن بيـشتر از           تر بودن بافت اجتماعي آن، روابط اجتماعي و محله          و سنتي 
. ماعي با ترس از جرم رابطه مثبت داشته باشد        اين امر باعث شده روابط اجت     .  است 3منطقه  

رضايت از پليس هم با ترس از جرم رابطه معكوسي تقريبا با همـان شـدت رابطـه روابـط                    
به اين معني كه كساني كه نگرش مثبـت تـري نـسبت بـه        . اجتماعي و ترس از جرم داشت     

  . عملكرد پليس دارند كمتر احساس ترس از جرم دارند
  

  سازماني و ترس از جرم تگي بين ابعاد بيضريب همبس. 3جدول 
)دو طرفه(معناداري   ضريب همبستگي پيرسون  متغير مستقل  

 003/0  174/0  تعلق خاطر به اجتماع
  000/0  187/0  ميزان روابط اجتماعي

  000/0  329/0  نظمي اجتماعي بي
  000/0  236/0  نگراني اجتماعي

  001/0  -194/0  رضايت از عملكرد پليس
 

) stepwise(سازماني كـه بـه روش گـام بـه گـام               گرسيون چند متغيره ابعاد بي    نتايج ر 
بين اين پنج متغيـر   ضريب همبستگي چندگانه    .  آمده است  4محاسبه شده در جدول شماره      

يعنـي  .  است 0,22 (R2) ضريب تعيين و   0,47و ترس از جرم     ) سازماني اجتماعي   ابعاد بي (
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،  روابـط اجتمـاعي    ،احـساس نگرانـي    ،به اجتمـاع  تعلق خاطر   ،  نظمي  حساس بي اپنج متغير   
 و بقيه تغييرات    كنند  را تبيين مي   ترس از جرم  متغير   درصد از تغييرات     22رضايت از پليس    

در معادلـه رگرسـيون بعـد از     .شـود  آن توسط ساير متغيرهاي اجتماعي و فردي تبيـين مـي  
نظمـي   بي.  ترس از جرم داشتندنظمي رابطه معناداري با   كنترل اثر ساير متغيرها، همه ابعا بي      

بر ترس از جرم بود و پس از آن نگراني اجتمـاعي قـرار             ) 0,34بتا ي   (داراي بيشترين تاثير    
بتـاي بـين    (اثر ساير متغيرها كمتر از اين دو متغير و تقريبا برابـر بـود               ). 0,23بتاي  (داشت  

  ). 0,16 تا 0,12
  از جرمسازماني و ترس  ضرايب رگرسيون ابعاد بي. 4جدول 

)دو طرفه(معناداري   ضريب بتا   متغير مستقل  

337/0 نظمي احساس بي  000/0  
125/0 تعلق خاطر به محله  027/0  
227/0 نگراني اجتماعي  000/0  
157/0 روابط محله اي  005/0  
-134/0 رضايت از پليس  014/0  

R = 0.47                                R2  = 0.22 

  ريگي بحث و نتيجه
سازماني اجتماعي و فيزيكي براي ترس        هاي نظريه بي    اين مقاله به دنبال آزمون داللت     

 از نظـر تـرس از جـرم و          12 با سـاكنان منطقـه       3به همين دليل ساكنان منطقه      . از جرم بود  
نظمي، تنـوع     ها نشان داد احساس بي      يافته. نظمي ادراك شده مقايسه شدند      سازماني و بي    بي

.  است 12 كمتر از ساكنان منطقه      3 نگراني اجتماعي در بين ساكنان منطقه        خرده فرهنگي، و  
همچنين احساس تعلق خاطر به محله، و نگرش مثبت نـسبت بـه پلـيس در بـين سـاكنان                    

) پيونـد بـا همـسايه     (اي    فقط از نظر پيونـد محلـه      .  است 12 بيش از ساكنان منطقه      3منطقه  
ها با انتظارات نظـري هماهنـگ         اين يافته . رند وضع و شرايط مناسبتري دا     12ساكنان منطقه   

اي مرفه، بر اساس اظهارات مطلعان شهري، يكـي از منـاطق               به عنوان منطقه   3منطقه  . است
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 در نقطـه مقابـل آن       12در حالي كـه منطقـه       . سازمان يافته از نظز فيزيكي و اجتماعي است       
سـاكنان نـسبت بـه     ) نگـرش و احـساس    (اين سازمان يافتگي عينـي در ذهنيـت         . قرار دارد 

 در مقايـسه بـا      3اي بازتاب پيدا كرده اسـت و سـاكنان منطقـه              سازمان يافتگي و نظم محله    
 در عـين حـال بـا بافـت          12منطقـه   . سازماني كمتـري دارنـد       احساس بي  12ساكنان منطقه   

 از شهرهاي كوچك و روستاها هستند، داراي بافت فرهنگي و اجتمـاعي             مهاجريني كه عمدتاً  
  . باشد  مي3به همين دليل، روابط همسايگي در اين منطقه بيشتر از منطقه . ي استتر سنتي

 بـه مراتـب   3احساس امنيت و احساس نگراني از جرم هم در بين پاسخگويان منطقه           
 درصـد احـساس امنيـت بـااليي         8 فقط   12در منطقه   .  است 12بيشتر از پاسخگويان منطقه     

 درصـد   68در مقابـل،    . رسـد    درصد مي  56 به   13 دارند در حالي كه اين احساس در منطقه       
.  درصـد  28انـد در حـالي كـه فقـط             به ميزان زيادي از جرم نگران بـوده        12ساكنان منطقه   
ديـدگي در بـين سـاكنان دو          اين درحالي است كه تجربه بزه     . اند   چنين بوده  3ساكنان منطقه   

  .منطقه تقريبا يكسان بود
راك شده فيزيكي و اجتماعي هم با ترس از جـرم           نظمي اد   سازماني و بي    هاي بي   متغير

نظمـي و     ضرايب همبستگي و رگرسيوني نشان داد كه احساس بـي         . رابطه معناداري داشتند  
 و 0,34بتاي بـه ترتيـب   (ترين متغير تأثيرگذار بر ترس از جرم بودند   نگراني اجتماعي قوي  

 :Crank & Gia Comazzi, 2003(هاي تحقيقات پيشين خارجي  ها با يافته اين يافته). 0,23

251; Lane & Meeker, 2005: 630; Yousef, 1994; Jashua Hinkel, 2005 (  و معـدود
-109: 1385عليخـواه و ربيعـي،   (انـد   تحقيقات داخلي كه تا حدي به اين موضوع پرداخته        

هاي شكـسته     سازماني و نظريه پنجره     باشد و مويدي قوي براي نظريه بي        هماهنگ مي ) 132
  .  تبيين ترس از جرم استدر

هاي كاربردي اين تحقيق توجه بيشتر مديران شهري و انتظامي به امـر سـازمان                 داللت
بازسازي و انتظام بخشي فـضاها و سـاختمان و          . يافتگي فيزيكي و اجتماعي در محله است      

ا ه  معابر عمومي و كنترل انتظامي حصور و رفتار مجرمان، ولگردان، معتادان و كارتن خواب             
اي در تقويت احساس سازمان يافتگي محيط در بين شهروندان و    تواند نقش تعيين كننده     مي
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 و  3با وجود اين، مقايسه دو منطقـه        . كاهش احساس ترس از جرم در بين آنان داشته باشد         
تواند داللت ديگـري هـم داشـته           از نظر وضع پايگاه اجتماعي و اقتصادي ساكنانش مي         12

از پاسخگويان داراي تحصيالت دانشگاهي و      )  درصد 51,3(دود نيمي    ح 3در منطقه   . باشد
ها در منطقه      هزار تومان بودند، در حالي كه اين نسبت        500 درصد داراي درآمد بيش از       60
بر اين اساس، شايد بتوان نتيجـه گرفـت كـه اگـر             .  درصد بود  5 درصد و    13 به ترتيب    12

سازماني و نگراني كمتري دارند، و در  ساس بيتر است و ساكنانش اح  سازمان يافته3منطقه 
هـاي     است، صرفا به دليل فعاليت     12نتيجه ترس از جرم در بين آنان كمتر از ساكنان منطقه            

هاي مديريت شهري در سازماندهي فيزيكي و اجتماعي اين منطقه و نيـز بـه دليـل                   سازمان
نتيجه سطح رفاه باالتر سـاكنان      ها خود     اين. كنترل انتظامي و پليسي بيشتر اين منطقه نيست       

هـا و منـاطق بايـد در چـارجوب      هاي سـازمان يـابي محلـه        بنابراين، طرح . اين منطقه است  
سياست كالن فقرزدايي و رونق اقتصادي اين مناطق ديده شود و در ايـن راسـتا صـرفا بـه                    

  . آراستگي ظاهري و كنترل انتظامي اكتفا نشود
يي كه وجود داشت، فقط دو منطقه از شهر تهـران   ها  در اين تحقيق به دليل محدوديت     

توانند امكان مقايـسه را افـزايش         تحقيقات بعدي با مطالعه مناطق بيشتري مي      . بررسي شدند 
هاي نظري و كاربردي مطرح شـده در ايـن مقالـه را       دهند و با اطالعات گسترده تري داعيه      

س از جـرم در ايـران، اقتـضا         تازگي و كم شماريودن تحقيقات مربوط به تـر        . آزمون نمايند 
همچنين در اين تحقيق اعتبـار      . كند تا تحقيقات تجربي بيشتري در اين زمينه انجام شود           مي

هـاي    ابزار سنجش به خصوص ترس از جرم به عنوان يك مفهوم نـسبتا تـازه در پـژوهش                 
ـ  . هاي پيشين تامين شـد  ايراني با اعتبار صوري و محتوا و با اتكا به پژوهش        راي همچنـين ب

شـود مفهـوم تـرس از         پيشنهاد مي . آزمون پايايي فقط از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد        
تر آزمون اعتبار و پايايي مثل تحليل و عامل          هاي كمي دقيق    جرم در تحقيقات آينده با روش     

  . بازآزمايي بررسي شود تا ابعاد و نيز ثبات زماني آن با دقت تجربي بيشتري تعيين گردند
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  هاي مورد استفاده ها و آلفاي كرونباخ سنجه يوست، گويهجدول پ
  ي اجتماعيسازمان يب  ترس از جرم

  تياحساس امن
در هر يك از    , كنيد  اي كه زندگي مي     در محله 

 كنيد؟ موارد زير تا چه حد احساس امنيت مي
  بودن در خانه در طول روز تنها .1
  تنها بودن در خانه در طول شب .2
 ول روز به تنهاييبيرون رفتن از خانه در ط .3
  تردد در خيابان در هنگام شب به تنهايي .4
  خالي گذاشتن منزل به مدت چند روز .5
  حمل پول نقد  .6
 هاي مسافر كش شخصي در شب تردد با ماشين .7
  پارك اتومبيل براي زمان طوالني در خيابان .8
  پذيرفتن خوراكي يا هديه از افراد ناشناس .9

  دوستي با افراد غريبه .10
راكز تفريحي در شبو مها  حضور در پارك .11

0,84= آلفا 
  يگديد بزه از وقوع جرم و ينگران
 ازيـك  شما از مواجهه شدن با هـر         ينگران

  ر تا چه حد است؟يموارد ز
  سرقت اموال و اشيا از منزل .1
  كيف قاپي و جيب بري .2
  كتك خوردن توسط افراد ناشناس .3
  آدم ربايي .4
  مورد تعدي و تجاوز قرار گرفتن . .5
ــيله نقل  .6 ــات وس ــرقت قطع ــصيس ــه شخ ي

  ....)ماشين، موتور (
  ...)ماشين، موتور (سرقت وسيله نقليه شخصي  .7

0,85= آلفا 

  يمنظ يب
 در محله شما هر يك از موارد زير تا چه حد وجود دارد؟

  د و فروش مواد مخدريا خرياستفاده  .1
  ي در انظار عموميشك و عربده يمست .2
  ارتن خوابكافراد  .3
  انيدكمت .4
  پر سر و صداهاي  هيهمسا .5
  نان ونوجوانان پرسه زنجوا .6
  مه ساخته و مخروبهينهاي  خانه .7
  ها يو جوها  رو يادهردن زباله در پكپرت  .8
  ها يوار نبشتهد .9

  يب رساندن به اموال عموميآس .10
  ا دوره گردهاها ي سد معبر توسط دستفروش .11
  و معابرها  اده روي پيكيتار .12

0,88= آلفا 
  يا احساس تعلق محله

دام از  كتان هر    لهدر مورد احساس شما نسبت به مح      
  زان صادق است؟ير تا چه ميموارد ز

  دانم  مين محلهي از ايمن خودم را عضو .1
  پندارم  ميام را همچون خانواده خود من محله .2
يماننـد برگـزار  ( محلـه  كمـشتر هـاي     تيمن در فعال   .3

  .نمك  ميتكشر) يعزادارهاي  ئتيا هها ي جشن
  .مردا ز نگهيام را تم نم محلهك ي ميمن سع .4
تيگـذرد، حـساس     مـي  ام بت به آنچه در محله    من نس  .5

  .دهم  مينشان
 

0,70= آلفا 
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  نگرش نسبت به پليس
 يكس در هر يرد پلكنظر شما در مود عمل

  ؟ستير چياز موارد ز
  سي و سرعت عمل پلييپاسخگو .1
  س با مردمينحوه برخورد پل .2
  قاطعيت پليس در برخورد با اراذل  و اوباش .3
  برخورد با عوامل توزيع و مصرف مواد مخدر .4
  ها ابانيس در خيپلهاي  حضور گشت .5
 همچون يس با اموريبرخورد پل .6

 ي،قاپ كيف و يبر يب، جيگر يدكت
 ... زنان و ي برايابانيخهاي  مزاحمت

0,83= آلفا 
  

  )اي ههمساي(اي  روابط محله
ـ تـان هـر     يها يهدر مورد روابط شما با همسا      دام از  ك

  زان صادق است؟ير تا چه ميموارد ز
  ميشناس  ميگر رايهمد .1
  .مينك  ميبا هم در مورد مسائل محله گفتگو .2
  .ميگر اعتماد داريد يكبه .3
زيـ گـران ن  ي از ما، مراقـب امـوال و فرزنـدان د          يكهر   .4

  .ميهست
           .مينك ك ميمكگر ي به همديدر مواقع ضرور .5

0,84= آلفا 
   يتنوع قوم

زان ير تا چه م   ي از موارد ز   يكدر مورد محله شما هر      
  صادق است؟

  .كنند هاي مختلف زندگي مي در اين محله افراد با قوميت .1
ها سـاكنان غيـر بـومي  نظمي   بي در اين محله عامل بيشتر     .2

  هستند
در اين محله جرايم بيشتر توسط ساكنان غير بومي اتفـاق .3

  .افتد مي
  روند آيند و مي در اين محله هر سال مهاجران زيادي مي .4
روند  مي ند و يآ  مي ديجدهاي    نقدر آدم ين محله ا  يدر ا  .5

.ش را بـشناسد   يها يهتواند درست همسا    نمي ه آدم ك
  0,70= لفا آ
  ي اجتماعينگران
زان جرم در محله نسبت به گذشـته چـهيده شما م  يبه عق 

  رده است؟ك يرييتغ
ت محله نسبت بـه گذشـته چـهيت امن يبه نظر شما وضع   

  رده است؟ك يرييتغ
ن محله چقـدريونت در ا  ك ادامه س  يل شما برا  يزان تما يم

  است؟
ت محـليـ ت شما از آرامـش و امن      يزان رضا يدر مجموع م  

  ونت تان چقدر است؟كس
0,73= آلفا 
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