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بررسی رابطهی بین فضای شهری و جرم:مورد مطالعه ،منطقه یازده مشهد

رضا علی محسنی ،1آذر ذوقدار مقدم

چ يك ده

2

این پژوهش ،به دنبال بررسی تأثیر فضاهای شهری و عوامل مربوط به آن ،در افزایش میزان جرایم در منطقهی 11
مشهد میباشد .سؤال اصلی تحقیق این است كه ميان فضاي شهري و جرم چه رابطهای وجود دارد؟ این پژوهش از
لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام پذیرفته و ابزار غالب گردآوری
دادهها ،پرسشنامه میباشد .جامعهی آماری تحقیق برابر با  000 222نفر و حجم نمونهی تحقیق برابر با  383نفر بوده
است .یافتههای تحقیق نشان داده است که در منطقهی مورد مطالعه میزان جرایم ،پایین تر از حد متوسط بوده و
همچنین نشان داده است که عوامل طراحی محیطی ،فقر محیطی ،تنوع قومی ،تراکم جمعیت و افزایش ناکامی منزلتی،
رابطهی معناداری با افزایش میزان جرایم در این منطقه دارد .همچنین ،عواملی چون کنترل اجتماعی ،افزایش ارزشها
و هنجارهای اخالقی نیز از عوامل کاهشدهندهی جرم محسوب میباشند .در این تحقیق همچنین مشخص شده است
که مجاورت منطقه  11شهر مشهد با مناطق جرمخیز ،حاشیهای بودن منطقه ،روشنایی ضعیف معابر ،نزدیکی به
شهرکهای حومه ،مهاجرین ،تراکم جمعیت و آپارتمان به عنوان عوامل مستعدکننده جرایم در منطقه مورد مطالعه
یباشد .در نتایج رگرسیونی متغیر کنترل اجتماعی و سرخوردگی و ناکامی منزلتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر
م 
میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد شناخته شده است.
واژگان کلیدی :فضای شهری ،طراحی محیطی ،جرم شهری ،فقر محیطی ،نابرابری اقتصادی
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مقدمه

بهای اجتماعی
یکی از دغدغهها و مسایل مهم هر جامعهای ،ظهور و بروز انواع معضالت و آسی 

ینماید .یکی از
است که برای مردم هر جامعه و دولتها ،بار روانی و مادی فراوانی را تحمیل م 
مهمترین این مسایل را میتوان شیوع انواع انحرافات اجتماعی و ظهور جرایم و بزهکاری در جامعه
دانست .بزهكاري ،عالوه بر به مخاطره انداختن امنيت عمومي جوامع انساني و جريحهدار كردن
افكار عمومي شهروندان ،به خصوص كساني كه از آن آسيب ديدهاند ،در برخي موارد به
بهاي جبران ناپذيري وارد مينمايد .افزایش
سرمايههاي ملي و حيثيت بين المللي كشورها آسي 
یتواند هزینههای سنگینی را از لحاظ مادی و معنوی بر آن جامعه تحمیل
جرایم در هر جامعهای م 
نموده و عاملی جهت بازماندن از توسعه در جوامع باشد .آنچه مسلم است ،ميزان جرائم شهري به
اندازه و درجهی شهر ارتباط دارد و به موازات افزايش جمعيت شهري ،ميزان جرائم افزايش
شترين عبور و مرور هستند
ييابد .شهرها يي كه در مسيرهاي مهم ارتباطي قرار دارند و داراي بي 
م 
نيز ميتوانند زمينه جرائم مختلف را فراهم آورند .پيشگامان مكتب اكولوژي شهري ،همه مسائل
اجتماعي از جمله ميزان جرائم شهري را در تفاوتها و خصيصههاي مكاني جستجو ميكردند .به
شترين ازدحام جمعيت
نظر آنان ،كاربريهاي تفريحي درون شهرها و مكانها يي كه داراي بي 
شتري برخوردارند.
ثابت وغيرثابت هستند ،نسبت به محدودههاي ديگر از درجه جرمزا يي بي 
مناطق دروني شهرها كه شرايط محيطي مطلوبي ندارند و براي تجمع مهاجران تازه وارد مناسب
باند به عنوان
يآبادها اطراف شهر كه داراي تراكم باال و نامناس 
هستند ،به همراه زاغهها و حلب 
شترين ميزان جرم و بزهكاري شناخته شدهاند(عيليخاني .)71 :3931 ،با توجه به
مكانها يي با بي 
بهای اجتماعی موجود در شهرها و ارایهی
اهمیت پرداختن به معضالت اجتماعی و آسی 
راهکارهای کاربردی در راستای کاهش معضالت اجتماعی شهری ،الزم است که عوامل آسیب
زای اجتماعی مورد واکاوی و تدقیق هرچه بیشتر واقع شود و این نیازمند تمرکز هرچه بیشتر بر
یباشد؛ لذا در تحقیق حاضر،
فضاهای شهری و تأثیر این فضاها بر میزان و نوع جرایم در شهرها م 
پژوهشگر به دنبال بررسی رابطهی بین فضای شهری و جرم در منطقهی  11مشهد بوده و در اهداف
خود ،پارامترهای وابسته به فضای شهری ،نظیر :طراحی محیطی ،فقر محیطی ،تراکم جمعیت و
یهای اقتصادی
یهای اجتماعی ،تنوع قومی و نابرابر 
مهاجرت ،کنترل اجتماعی ،انگیزههای و ناکام 
را مورد واکاوی قرار داده است و تـأثیر چنین متغیرهایی بر افزایش میزان جرم در این منطقه را
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مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به دنبال تبیین پاسخ این مسأله است که چه رابطهای میان
فضای شهری و جرم در منطقهی  11شهر مشهد وجود دارد.
رشد انحرافات و جرايم شهري و عدم توانا يي در برخورد اصولي و برنامه ريزي شده با آن،
موجبات تسريع پذيري اين پديده را در طبقات مختلف اجتماعي و گروههاي سني مختلف را
فراهم خواهد نمود .شناخت چنين عواملي ميتواند مسير حركت جامعه را بهسوي ترقي و تعامل
ي كه عالوه بر درك عمل آنها و جلوگيري از تداوم آن عمل با ارائه راه
هموار سازد ،به طور 
لها يي به سالمت جامعه كمك نمايد .اين تحقيق دربارهي بررسي جرائم شهري با تأ يك د بر
ح
بشناسي اجتماعي در حوزهي مديريت شهري ،منطقهیازده شهر مشهد انجام شده است.
آسي 
افروغ(  ) 1376به بررسی نظري عوامل موثر بر جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر و آثار آن بر
یپردازد .وي منشاء اصلی جدایی فضایی را در سه عرصه
شکل گیري خرده فرهنگ جرم زا م 
مختلف در نظر میگیرد .الف) نظم یا ساختار اقتصادي؛ ب) دولت و نظم یا ساختار سیاسی؛ ج)
یکند که این ساختارها شهر را به سوي جدایی کامل اقشار و
عرصه زیستی -اجتماعی .وي ادعا م 
گروههاي مختلف اجتماعی سوق میدهد ،به شکلی که محلههاي مسکونی به زمینههایی برای
سهاي
یگیرد که این افزایش تما 
سهاي درون طبقاتی تبدیل خواهد شد .او نتیجه م 
تعامالت و تما 
سهاي میان طبقاتی منجر به کاهش نقش طبقات متوسط به مثابه
درون طبقاتی و کاهش تما 
گروههاي مرجع در محلههاي فقیر نشین و در نتیجه تمرکز فقر و شکل گیري خرده فرهنگ جرم
زا در این محلهها خواهد شد.

پودراتچی(  ) 1372در بررسیهای خود با عنوان "فضاهاي بدون دفاع" به شناسایی و دسته بندي

یپردازد .وي فضاهاي بدون دفاع را با توجه به ساختار و فرم فیزیکی،
انواع فضاهاي بدون دفاع م 
یدهد -1 :عدم ارتباط بین فرم وعملکرد فضا  -2نداشتن متولی و یا
در  10تیپ شناسایی و قرار م 
جها  -5زیرگذرها و زیرپلهها  -6ساختمانهاي
عدم حضور مالک  -3عدم رویت بصري ُ -4کُکن 
نیمه تمام و رها شده یا متروکه  -7طرحهاي در دست اجرا  -8عدم وجود روشنایی  -9سطوح فرو
رفته و برآمده بصورت افقی یا عمودي  - 10فضاهاي بدون کارکرد یا بدون کارکرد متناسب (از
نظر زما نی) .وي فضاهاي بدون دفاع را بر اساس میزان خطر و آسیب بروي یک طیف قرار
یدهد که در یک طرف طیف "پرضررترین" و در سر دیگر طیف"کم ضررترین" فضاهاي
م 
کهاي متنوع عملکردي و کالبدي ،انواع
ال 
بدون دفاع قرار دارند و بین دو طیف بر اساس م 
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فضاهاي بدون دفاع طبقه بندي شدهاند(پودراتچی ،به نقل از قهرمانی .)8 6:138 4 ،در سر طیف
پرضررترین رفتارها او از فروش و مصرف مواد مخدر نام برده است و در سر طیف کم خطرترین
رفتارها ،به حاشیه نشینی و دستفروشی اشاره شده است.
خاموشی( )7 38 1به نقش طراحی شهری در ایجاد افضاهای عمومی و امنیت شهری پرداخت و این
ارتباط را به اثبات رساند و جانکی(  ) 1388نیز به بررسی نقش طراحی فضاهای شهری در پیشگیری
از وقوع جرم پرداخت .کالنتری و آیت(  ) 1386نیز در همین رابطه تأثیر تاریکی ،روشنایی،
خلوتی ،شلوغی و چنین ویژگیهای محیطی را بر نوع و میزان جرایم ،مورد بررسی قرار دادند و
به وجود چنین رابطهای اذعان داشتند.
شها ،ایمن سازی فضاهای شهری به عنوان عامل مهم در پیشگیری از بزهکاری در
در برخی پژوه 
یپردازد و کالنتری( )0931نیز ایمن
شهرها مطرح شده است ،پور جعفری( )7 38 1به این مقوله م 
سازی فضای کالبد شهری را در کاهش بزهکاری در جوامع مؤثر دانسته و آن را عامل مهمی در
پیشگیری از افزایش نرخ جرایم در جوامع شهری میداند .پور احمد و همکاران(  ) 1382نیز در
یهای به پراکندگی جغرافیایی جرایم و شناسایی مکانهای جرم در سزح شهر تهران
بررس 
پرداختند و اثبات نمودند که میان عواملی چون تاریکی و خلوتی و میزان و نوع جرایم در مناطق
مختلف جغرافیایی رابطه وجود دارد .کالنتری و همکاران(  ) 1388نیز در پژوهش خود به این توزع
جغرافیای جرم توجه داشتند .مدیری( ) 385 1نیز در تحقیق خود بین افزایش جرم و خشونت در
فضاهای عمومی شهری و کاهش احساس امنیت رابطه وجود دارد و البته وی تأثیر خشونت را
بسیار قوی توصیف نموده است.

الکوود ) 000 2(1نیز در بررسی خود در مکان یابی جرایم در ساوانا ،به این نتیجه رسید که جرایم با

تهای اجتماعی و کاربری زمین در آن مناظق رابطهی مستقیم دارد .در همین راستا
محرومی 
شهای خود بر جرایم در فضاهای شهری ،بیان نمود که در قرن 02
بروک(  ) 2002در نتیجهی پژوه 
بایستی طراحان شهری سکونتگاهها را به مناطقی سوق دهند که احتمال جرم خیزی کمتری دارد.
الکسی(  ) 2005نیز پیشگیری از جرایم از طریق پیشگیری وضعی و طراحی محیطی را در
شهای خود مورد اثبات قرار داده است .از آنجا که تا به حال تحقیقی پیرامون جرایم شهری
پژوه 

-Lockwood

1
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منطقه  11مشهد انجام نشده ،این تحقیق درصدد بررسی و شناخت فضای کالبدی و جرم در این
منطقه میباشد .ممفاهیم مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر تعریف شدهاند:

بزه 1عبارت از اقدام به عملي است كه برخالف موازين ،مقررات ،قوانين و معيارهاي ارزشي و

فرهنگي جامعه باشد و لذا اقدام به عملي كه برخالف موازين ،مقررات و معيارهاي ارزشي فرهنگ
هر جامعه باشد ،در آن جامعه بزهكاري يا جرم تلقي ميشود و كساني كه مرتكب چنين عمل
خالفي شوند ،مجرم يا بزهكار ناميده ميشوند(محمدي اصل ) 41 ، 385 1 :و بزهكار به كسي گفته
ميشود كه كه متهم به ارتكاب رفتار ضداجتماعي و يا قانونشكني است ،ولي به علت آنكه به
ًال هيجده سالگي) نرسيده است ،مانند كي
سن قانوني(معمو ًال

مجرم بزرگسال مجازات

يشود(معظمي.) 55 : 1388 ،
نم 
انحراف اجتماعي ،شيوه رفتاري بوده كه بر خالف وفاق جامعه است و آنرا عدم همنوا يي با كي
هنجار يا مجموعهاي از هنجارها يي كه مورد قبول اكثريت اعضاي كي

جامعه واقع شده است

تعريف نمودهاند(احمدي .) 41:1384 ،جرم 2رفتار مجرمانه در هر جامعهاي توسط وانين حقوقي و
هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود (كالنتري .)3 :7 38 1 ،از ديدگاه حقوقي ،نقص
قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال حقي آن را تجويز
يشود(دانش تاج .) 1364 ، 43 :تعاريف و
نكند و مستوجب مجازات هم باشد ،جرم ناميده م 
تهاي مختلفي از شهر وجود دارد كه داراي تشابهات و تفاوتها يي است .طبق ماده 4قانون
برداش 

اساسي ،تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ايران مصوب « 1362 /4/51شهر محل يا مكاني است
با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيا يي مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختماني ،اشتغال و
ساير عوامل داراي سيماي با ويژگيهاي خاص خود است به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن
تهاي ادارياشتغال داشته و در زمينه
در مشاغل كسب كسب ،تجارت ،صنعت ،خدمات و فعالي 
خدمات شهري از خودكفا يي نسبي برخوردار دارند» (حسيني.) 50 - 49 :0931 ،

براساس تعاريف نيروي انتظامي جرائم شهري ،3جرائمي هستند كه در سطح شهرها امكان وقوع

يهاي انجام شده در مركز مطالعات برنامه
دارند و در روستاها اتفاق نميافتند .اما براساس بررس 

1

- Delinquency
-Crime
3
- Urban crime
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ريزي سازمان شهرداريهاي كشور جرائم شهري تعريف خاص خود را دارند و معموال شامل
يشوند كه در فضاهاي عمومي شهر يا مكانها يي كه احتمال سرايت جرم از فضاهاي
جرائمي م 
يپذيرند (طاهر خانی .)1 :138 7 ،فضاي شهري
عمومي به فضاهاي خصوصي وجود دارد ،صورت م 
1چيزي نيست جز فضاي زندگي روزمره شهروندان كه هر روز به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در

طول راه ،از منزل تا محل كار ادراك ميشود .فضاي شهري به عنوان يكي از زير مجموعههاي
فضا ،ازمقوله فضا مستثني نيست؛ بدين معني كه ابعاد اجتماعي و فيز يكي شهر رابطهاي پويا با
كي ديگر دارند .در واقع فضاي شهري مشتمل بر دو فضاي اجتماعي و فيز يكي ميشود .به تعبير

گافمن 2محيط ،مصنوع كي

سخت افزار است كه دردرون آن ،نظام اجتماعي به مثابه كي

نرم

افزار عمل ميكند(مدنيپور)84 : 1379 ،؛ بنابراين فضاي شهري به مفهوم صحنهاي است كه
تهاي عمومي زندگي شهري در آن به وقوع ميپيوندند (بحريني .) 313 : 1382 ،دراين
فعالي 
تعاريف نيز بيشتر بر روي ابعاد كمي و كالبدي فضا تمركز شده است و جايگاه انسان به عنوان
مترين عامل استفاده كننده از فضا و ابعاد يك في و معنوي فضا مورد غفلت واقع شده است .برخي
مه 
يدانند كه تمام ساختمانها ،اشياء ،فضاهاي
نظرات ،فضاي شهري را فرآيندي اجتماعي -مكاني م 
يزاده.) 176 : 1386 ،
محيطي و شهري و نيز افراد ،رويدادها و روابط ميان آنها را در برميگيرد(تق 
اولين مطالعات جغرافياي بزهكاري در شهرها به شيوه علمي از نيمه اول قرن نوزدهم و با بهره
گيري از انديشههاي اكولوژي اجتماعي(كارهاي اوليه كتله و گري) شروع و توسط محققين و
دانشمندان مكتب اكولوژي اجتماعي 3ش كي اگو 4در اوايل قرن بيستم(شاو و مک يك ) ادامه يافت.

اما از چند دهه قبل خصوص ًاًا از سال  1990به بعد و با رشد شتابان شهرها و افزايش بي رويه جرم و
يهاي مكاني جرائم شهري شكل گرفت و
جنايت در آنها توجه و عالقه زيادي نسبت به بررس 
همين امر موجب شد تا ابزارهاي تحليل فضا يي توسعه يافته و نظريات و رو كي ردهاي مكاني

جديدي در اين زمينه مطرح گردد(صديق سروستاني .)15 :7 38 1 ،رابرت پارک ،5بنيانگذار مكتب

1

-Urban Spaces
-Erving Goffman
3
- Social Ecology
4
-Chicago School
5
-Robert Ezra Park
2
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بوم شناسي انساني ،شهر را به مثابه آزمايشگاهي براي تحقيق و تفحص رفتار انساني پيشنهاد
م كي ند(افروغ.) 95:1377 ،

فرض اصلي نظريههاي كنترل اجتماعی 1اين است كه همچنان كه فرويد 2گفته است افراد به طور

يكنند و كجرفتاري
طبيعي تمايل به كجرفتاري دارند و اگر تحت كنترل قرار نگيرند چنين م 
اشخاص ،بيش از آنكه ناشي از نيروهاي محرك به سوي نابهنجاري باشد محصول عدم ممانعت
جرفتاري را ناشي
است .اين فرض ،درست نقطه مقابل فرض نظريههاي فشار و يادگيري است كه ك 
از شرايط اجتماعي خاص(شكاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعي و تجربه يادگيري از ديگران)
ميدانند .نظريههاي يادگيري و فشار مستقيما ميپرسند كه علت كجرفتاري چيست؛ اما نظريه
جرفتاري است ،فقدان همان
كنترل مستقيما ميپرسد كه همنوا يي چيست؛ زيرا آنچه موجب ك 
يشود .پاسخي كه به اين سوال مهم داده شده اين است كه آنچه
چيزي است كه باعث همنوا يي  3م 

جرفتاري را ميگيرد.
موجب همنوا يي ميشود ،اعمال كنترل اجتماعي بر افراد است كه جلوي ك 
بنابراين فقدان يا ضعف كنترل اجتماعي علت اصلي كجرفتاري است(صديق سروستاني:7 38 1 ،
.) 52 -15
از دیدگاه دوئب (  ) 1988کنترل اجتماعی سازوکارهایی است که جامعه برای ترغیب اعضایش به

سازگاری و ناسازگاری به کار می¬گیرد .در دیدگاه کنترل اجتماعی بیان شده است که با از بین
رفتن وابستگی اجتماعی ،سست شدن ارزش¬ها ،کمرنگ شدن اعتمادها و نهایت ًاًا اضمحالل اخالق

و اعتماد به سودمندی هنجارهای اجتماعی ،سطح کنترل شخصی و اجتماعی به شدت پایین

می¬آید و با توجه به نگرش شکل گرفته در این محیط بستر جرم ،کجروی و انحراف مهیا
میشود.

ادوين ساترلند 4از اعضاي مكتب ش كي اگو Tانحرافات را به آنچه تفاوت ارتباطات ناميده است،

يداند .مفهوم تفاوت ارتباطات بسيار ساده است ،در جامعهاي كه داراي خرده
مربوط م 
ًال مشوق فعاليتهاي
گهاي گوناگون متعددي است برخي محيطهاي اجتماعي معمو ًال
فرهن 
غيرقانوني هستند ،در صورتيكه محيطهاي ديگر چنين نيستند ،افراد از طريق ارتباط با ديگران كه
1

-social control theories
-Sigmund Freud
3
-Conformism
4
-Edwin Sutherland
2
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یشوند .به نظر ساترلند اكثر رفتار بزهكارانه
حامل هنجارهاي تبهكارانه هستند بزهكار يا تبهكار م 
درون گروههاي نخستين بويژه گروه همساالن فرا گرفته ميشود (گيدنز  .) 140:1374مطابق اين
نظريه ،افزايش جرم و جنايت رابطه مستقيمي با افزايش تراكم جمعيت دارد .آنگلز(  ) 1968در
بررسي جرائم خياباني كاليفرنيا ارتباط بين جرم و تراكم جمعيت را اثبات نمود .وي همچنين معتقد
تها در خيابانهاي شهر شد(کالنتری .) 80:1380 ،پیشگیری از
به وجود افزايش جرم و تراكم فعالي 

جرم از طریق طراحی محیطی 1 CPTEDمحصول دهه  60به بعد ميالدي در آمر كي ا است .ميزان
يسابقهاي افزايش يافت به نحوي
جرم در آمر كي ا در اواخر دهه  1960و اوايل دهه  1970به طرزي ب 
كه دولتمردان و سياستمرداران در جستجوي راههاي عملي و فوري براي حل مشكالت ناشي از
جرم در جامعه بر آمدند .راهحلهاي مختلفي توسط محققان و انديشمندان ارائه و پيشنهاد گرديد و

از ميان آنها رهحلهاي ارائه شده توسط طراحانشهري و معماران مورد توجه بيشتري قرار گرفت.
كهاي الزم را نيز دارا بود .راهحل ارائه شده تغ يي ر در كالبد شهر
اين راهحل در عين سادگي مال 
بود .در واقع روشي بود كه مردم از فضاهاي شهري استفاده نمايند .همزمان با به كارگيري اين
فرضيه در مجتمعهاي مسكوني و محيطهاي شهري ،ساير علوم وابسته به جامعه ،جرمشناسان و
جامعهشناسان با تحقيقات بيشتري در تغ يي رات حاصله از اين تفكر آنرا به عنوان كي

"استراتژي

يبيگي ) 21 ، 1386 :شايد قبل از
جلوگبري از جرائم شهري" پيرفته و مورد تأ يي د فرار دادند(قورچ 
چگاه بر تأثير محيط يا فضا بر جرم پرداخته نميشده است .بعد از اين دهه بود كه در
اين دهه ،هي 
تهاي افرادي چون جين جاكوبز 2با كتاب "حيات و مرگ شهرهاي بزرگ آمر كي ا" و
اثر فعالي 

اليزابت وود 3با كتاب"جنبههاي اجتماعي خانهسازي در توسعه شهري" و كتاب اسكار

نيومن"4فضاي قابل دفاع" و كتاب جفري با نام"پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي" اين
تئوري و روابط ميان محيط ،محله و جرم بيشتر آشكار شد(جفري .)02 ، 1971 :البته بايد اذعان

شهاي اجرا يي تفاوتها يي نيز با كي ديگر
داشت كه اين نظريات در چارچوپهاي نظري و رو 
داشتهاند اما همگي چند اصل مشترك را قبول دارند:

1

-Crime prevention through environmental design
-Jane Jacobs
3
-Elisabeth Jean Wood
4
- Oscar Newman
2
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 -1محيط كالبدي قادر است رفتار شهروندان را در خصوص مشاهده و پيشگيري جرم و همچنين
بازداشت مجرمين تغ يي ر دهد.
 -2كالبد فضاها و مجتمعهاي مسكوني قادر است براي انجام دادن جرم مانع ايجاد و همچنين
ارتكاب جرم را با دشواري رو به رو نموده به نحوي كه مجرم از ارتكاب جرم منصرف گردد.
 -3محيط كالبدي قادر خواهد بود با از بين بردن كوشههاي پنهان و مكانهاي مخفي شدن يا
راههاي مناسب فرار ،مانع رفتارهاي مجرمانه و فرار مجرمان گرديده و از ارتكاب جرم جلوگيري
نمايد.
-4محيط كالبدي قادر است از طريق افزايش كنترل ،مراقبت و نظارت فضاي شهري و مداخله
شهروندان و پيوستگي ميان آنان بواسطهی حضور در اماكن و فضاهاي شهري باعث پيشگيري و
كاهش ارتكاب جرائم گردد.

يهاي ديگر
از اواسط دهه  80ميالدي با شكلگيري تئوري"جرم شناسي محيطي "1و تئور 

چون"پنجرههاي شكسته "2و تقويت اصول و مباني نظري پيشگيري وضعي ،مباني نظري"پيشگيري

از جرم از طريق طراحي محيطي "3نيز تقويت بيشتري يافت .البته ريشه جرمشناسي محيطي را

ًال مطالعه در مورد" نقاط جرم خيز" و
يتوان در اواسط قرن نوزدهم نيز مسشاهده كرد و اصو ًال
م 

مكانهاي خطرناك از قرن نوزدهم آغاز شده بود .در واقع از همين زمان بود كه به مكان به عنوان
يكي از عناصر چهارگانه جرم(مجرم ،بزهديده ،مكان و جرم) تأ يك د شد .شايد بتوان اولين مطالعه
سيستمات كي

در اين مورد را مطالعه "شاو و مك يك  " 4در سال  19 42دانست كه مدل آنها بعدها

همواره مورد توجه ساير محققان بوده است(كالنتري .) 45 ، 385 1 :در سال  1969جفري 5اولين

كسي بود كه نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي را مطرح كرد .به نظر او،
جامعهشناسان به ميزان قابل توجهي در عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم از قبيل محروميت ،تأثيرات
فرهنگي ،خانواده و غیره اغراق كردهاند و به عوامل بيولوژ يكي و محيطي توجهي نكردهاند .او بر
فرصتها يي كه محيط در اختيار مجرمين قرار ميدهد تأ يك د داشت و جرئيم گوناگون را ناشي از
1

-Environmental criminology
- Broken Window
3
-Crime prevention through environmental design
4
-Cliford shaw & Henery Mc Kay
5
-Jeffrey
2
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اين فرصتهاي محيطي ميدانست(موسوی .) 30:1391 ،پارك و برگس 1در تبيين شيوع انحرافات
بهاي اجتماعي شهر ش كي اگو بر پديده شهرنشيني متمركز شده و بر زبان ،قوميت ،مهاجرت،
و آسي 
حوزههاي سكونتگاهي و تراكم جمعيت تا يك د ورزيدند .پارك بر اين باور بود كه نواحي شهري
از انگيزهها و غرايز ساكنان ممانعت ميكند و انحرافات اجتماعي را سبب ميشود .سازمان فيز يكي
شهر تاثيري عميق بر الگوهاي فرهنگي-اجتماعي زندگي شهري دارد(احمدي.) 56 : 1384 ،

ششناسي پژوهش
رو 
این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و در زمرهی تحقیقات کّمّمی به
شمار میرود .بدین گونه ،این تحقیق به نوعی در ذیل تحقیقات توصیفی و به صورت پیمایشی انجام
شهای میدانی و ابزار جمع آوری دادهها،
میشود و روش جمع آوری اطالعات در آن از رو 
پرسشنامهی طرح شده بر مبنای چارچوب نظری میباشد .در اين تحقيق جامعه آماري منطقه  11شهر
مشهد ميباشد كه داراي حدود  000 222نفر جمعيت ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه
يباشد .براساس اطالعات باال حجم نمونه در اين كار
ساكنان منطقه  11مشهد كه مشتمل بر  000 222م 
براساس فرمول كوكران محاسبه شده است و با توجه به فرمول کوکران ،حجم نمونه در اين پژوهش
 383نفر میباشد .در تحقیق حاضر برای محاسبه اعتبار 2از روش اعتبار صوری استفاده شده است .به

شآزمون نظر کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه پرسیده شده
این ترتیب که به وسیله یک پی 
است و بدین منظور پرسشنامه به چند متخصص در حوزههای جامعهشناسی ،آسیبشناسی اجتماعی،
جرمشناسی و طراحی شهری داده شده است که به اصالح محتوایی و تناسب متغیرها با سؤاالت
پرداختند .عالوه بر این سنجش پایایی طیف لیکرت نیز بر اساس ضوابط درونی است .یعنی برای

حذف موئلفهها در ارتباط گذاشته میشود و از روی میزان همبستگی با سایر مؤلفهها ،پایایی 3آنها
مترین شاخص سازگاری درونی «آزمون ضریب آلفای کرونباخ »4است.
یشود .مه 
تشخیص داده م 

مقدار آلفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان دارد( .)0›α›1چنانچه  α=1باشد نشانه دقت کامل و
تکرارپذیری ابزاراندازهگیری ،و بالعکس چنانچه  α=0باشد بیانگر عدم دقت کامل ابزار اندازهگیری

است.

1

- Robert Park & Ernest Watson Burgess
-Validity
3
-Reliability
4
-Cronbach's alpha
2
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این آزمون برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها به کار میرود و لذا در
تحقیق حاضر از روش زیر استفاده شده است .بنابراین پس از تهیۀ پرسشنامه یک مرحله پیش آزمون
مقدماتی با نمونه  51نفری انجام شد .دراين تحقيق آلفای کل پرسشنامه برابر 715 .0است که ،قابل قبول
بوده و اين موضوع نشاندهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است و بدين
ترتيب ميتوان گفت كه تحقيق ما از قابليت اعتبار و يا پايا يي الزم برخورد است ..در اين پژوهش ،باتوجه
به سطوح مختلف اندازهگيري متغيرها ،روشها و تكن كي

مورد استفاده براي تجزيه و تحليل دادهها در

تنظيم اطالعات و دادهها و عرضه آنها در فرم اطالعات آماري از متداولترين ابزار و تكن كي هاي موجود

در مجموعه آماري علوم اجتماعي ( (spssاستفاده شده است .متغیر وابسته در این تحقیق ،جرایم شهری و

متغیرهای مستقل شامل :طراحی شهری ،تراکم جمعیت ،تنوع قومیتی ،کنترل اجتماعی ،سرخوردگی ،فقر
محیطی ،نابرابری اقتصادی ،انگیزههای فردی ،سن ،جنس و تحصیالت میباشد.

یافتههای پژوهش

نتایج آزمون فرضیهها نشان داده است که بین طراحی شهری طراحیهای شهری و جرم همبستگی وجود

دارد و فرضیه تحقیق تأیید شده است .شدت همبسـتگي بـين طراحیهای شهری و جرم برابر با  0/ 215نشان
داده است كه همبستگي بین این دو متغیر تقریب ًاًا متوسط است .با توجـه بـه مثبـت بودن مقدار آزمون نتيجه
ميشود كه با افزايش طراحی شهری میزان جرم در جامعه مورد مطالعه افزایش مییابد.
جرم

طراحی شهری

ضریب همبستگی پیرسون

جرم

طراحی شهری

ضریب همبستگی

0.215

1

سطح معناداری

0.001

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

0.215

سطح معناداری

-

0.001

تعداد

383

383

با توجه به مقدار آزمون  0/ 172و سطح معناداری کمتر از  0/ 05نشان داده شده است که بین تراکم جمعیت
و جرم همبستگی وجود دارد و فرضیه تحقیق تأیید شده است .شدت همبسـتگي بـين تراکم جمعیت و جرم
برابر با  0/ 172نشان میدهد كه همبستگي ضعیفی است .با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه شده
است كه با افزايش تراکم جمعیت میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد افزایش مییابد.
جرم
جرم

ضریب همبستگی
سطح معناداری

تراکم جمعیت

تراکم جمعیت

172 .0

1

./ 001

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

. 154

سطح معناداری

-

001 .0

تعداد

383

383
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در رابطه با تنوع قومی نیز ،نتایج نشان داده است که بین تنوع قومی و جرم همبستگی وجود دارد و
فرضیه تحقیق تأیید شده است .شدت همبسـتگي بـين تنوع قومی و جرم برابر با  0/ 130نشان داده
است كه همبستگي ضعیفی بین دو متغیر وجود دارد .با توجـه بـه مثبت بودن مقدار آزمون میتوان
بیان نمود که ،با افزايش تنوع قومی میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد افزایش مییابد .از آنجا که
متغیر تنوع قومی با گویههای قومیت (آذری ،عرب ،کرد ،ترکمن ،شمالی) و مهاجرین (اقغانی،
عراقی) سنجیده شده است ،میتوان اینگونه استنباط نمود که با افزایش قومیتهای مختلف و
مهاجرین در منطقه  11شهر مشهد ،جرم افزایش مییابد.
جرم
جرم

ضریب همبستگی
سطح معناداری

تنوع قومی

تنوع قومی

130 .0

1

./ 011

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

130 .0

سطح معناداری

-

011 .0

تعداد

383

383

شدت همبسـتگي بـين فقر محیطی و میزان جرم برابر با  0/ 174نشان داده است كه همبستگي
ضعیف است .با توجـه بـه مثبت بودن اين ضريب نتيجه شده است كه با افزايش فقر محیطی ،میزان
جرم در جامعه مورد مطالعه افزایش مییابد .در حالی که بین نابرابریهای اقتصادی و میزان جرم
همبستگی وجود ندارد و فرضیه تحقیق تأیید نشده است.
جرم

فقر محیطی

جرم

فقر محیطی

ضریب همبستگی

0.174

1

سطح معناداری

0.001

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

0.174

سطح معناداری

-

0.001

تعداد

383

383

نتایج حاکی از آن است که بین ارزشهای فردی و جرم رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه
تحقیق تأیید شده است .شدت همبسـتگي بـين ارزشهای فردی و جرم برابر با  0/ 244نشان داده
است كه همبستگي بین این دو متغیر تقریب ًاًا متوسط است .با توجـه بـه منفی بودن مقدار آزمون
نتيجه ميشود كه با افزايش ارزشهای فردی در بین ساکنین منطقه  11شهر مشهد ،جرم کاهش
مییابد.
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جرم

ارزشهای فردی

جرم

انگیزههای فردی

ضریب همبستگی

0.037 -

1

سطح معناداری

0.471

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

0.037 -

سطح معناداری

-

0.471

تعداد

383

383

شدت همبسـتگي بـين کنترل اجتماعی و جرم برابر  0/ 406نشان داده است كه همبستگي بین این
دو متغیر متوسط است ..با توجـه بـه منفی بودن مقدار آزمون میتوان بیان نمود که با افزايش کنترل
اجتماعی ،جرم در منطقه  11شهر مشهد کاهش مییابد.
جرم
جرم

کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی

ضریب همبستگی

0.406

1

سطح معناداری

. 001

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

0.406 -

سطح معناداری

-

. 001

تعداد

383

383

بین سرخوردگی و ناکامی منزلتی و جرم رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه تحقیق تأیید شده
است .شدت همبسـتگي بـين سرخوردگی و ناکامی منزلتی و جرم برابر  0/ 156نشان داده است كه
همبستگي بین این دو متغیر ضعیف است ..با توجـه بـه منفی بودن مقدار آزمون میتوان بیان نمود
که با افزايش سرخوردگی و ناکامی منزلتی ،جرم در منطقه  11شهر مشهد افزايش مییابد.
جرم
جرم

سرخوردگی و ناکامی منزلتی

سرخوردگی و ناکامی منزلتی

ضریب همبستگی

156 .0

1

سطح معناداری

2 00 .0

-

تعداد

383

383

ضریب همبستگی

1

156 .0

سطح معناداری

-

2 00 .0

تعداد

383

383

بررسی میانگینها نشان داده شده است که میانگین میزان جرم مشاهده شده در منطقه در بین مقاطع
تحصیلی افراد مورد مطالعه با یکدیگر تا حدی متفاوت است .به طوری که افرادی که دارای تحصیالت
لیسانس هستند از جرم بیشتری نسبت به سایر افراد در منطقه  11شهر مشهد خبر دادهاند .در حالی که
میزان جرم در منطقه به تفکیک تحصیالت دارای تفاوت معناداری نیست .به عبارتی دیگر میزان جرم
مشاهده شده در منطقه بین افراد به تفکیک تحصیالت یکسان است و فرضیه تحقیق رد شده است.
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میزان جرم مشاهده شده در منطقه  11شهر مشهد در بین دو گروه زن و مرد دارای تفاوت معناداری
است .به عبارت دیگر میزان جرم مشاهده شده در منطقه  11شهر تهران توسط زنان بیشتر از مردان است
و بررسی میانگینها نشان داده شده است که میزان جرم مشاهده شده در منطقه  11شهر مشهد توسط
مردان با میانگین  29 / 25با تفاوت  2/ 36کمتر از میزان جرم مشاهده شده در منطقه  11شهر مشهد توسط
زنان با میانگین (  ) 31 / 61است .میانگین میزان جرم مشاهده شده در منطقه در بین گروه سنی افراد مورد
مطالعه با یکدیگر متفاوت است .به طوری که افرادی که در گروه سنی  31 - 35سال قرار گرفتهاند از
میزان جرم مشاهده شده بیشتری نسبت به سایر افراد در منطقه  11شهر مشهد خبر دادهاند .به عبارتی
دیگر میزان جرم مشاهده شده در منطقه بین افراد به تفکیک گروه سنی یکسان نیست و فرضیه تحقیق
تأیید شده است.

بر اساس نتایج رگرسیونی میتوان بیان نمود که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/874است

که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جرم) همبستگی متوسط وجود دارد؛ اما
مقدار تعیین تعدیل شده برابر  0/ 214نشان داده است که  21 /4درصد از کل تغییرات میزان جرم در بین
ساکنین منطقه  11شهر مشهد وابسته به  7متغیر وارد شده در معادله است .به عبارت دیگر مجموعه
متغیرهای مستقل 0/ 421درصد از واریانس متغیر جرم را پیشبینی کرده است.
متغیر

B

Beta

T

Sig

77 .8

001 .0

- 18 .0

85 .0
71 .0

ثابت

1 51.3

طراحی شهری

- 01 .0

- 011 .0

تراکم جمعیت

53 .0

077 .0

37 .1

تنوع قومی

- 23 .0

-2 04 .0

- 81 .0

41 .0

فقر محیطی

- 09 .0

- 048 .0

- 97 .0

32 .0

ارزشهای فردی

- 10 .0

- 058 .0

28 .0

40 .0

کنترل اجتماعی

- 75 .0

- 382 .0

- 99 .5

001 .0

سرخوردگی و ناکامی منزلتی

66 .0

8 20 .0

58 .3

001 .0

R=0. 478 R Square=0. 229 Adjusted R Square=0. 214
F=15. 87 Sig=0. 001

مقایسهی متغیرها نشان داده است که تأثیر دو متغیر کنترل اجتماعی و ناکامی و سرخوردگی
منزلتی بر جرم معنادار است .اما متغیرهای طراحی شهری ،فقر محیطی ،تراکم جمعیت ،تنوع قومی،
ارزشهای بر متغیر جرم تأثیر نداشتهاند؛ همچنین ،با توجه به منفی بودن و مثبت بودن مقدار آزمون
 tمیتوان بیان نمود که با افزایش کنترل اجتماعی جرم کاهش مییابد و با افزایش سرخوردگی و
ناکامی منزلتی ،میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد افزایش خواهد یافت .نیز مشخص شده است
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که متغیر کنترل اجتماعی با ضریب  0/ 382و سرخوردگی و ناکامی منزلتی با  0/8 20به ترتیب
باالترین تأثیر رگرسیونی را بر متغیر وابسته تحقیق (جرم) داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری

افزايش جرم و تنوع آن در جوامع شهري نه تنها با اصول نظم اجتماعي تعارض دارد ،بلکه به همراه

خود ،هدر رفتن منابع اقتصادي ،سرخوردگي شهروندان و وخامت کلي در کیفیت زندگي را به
ارمغان ميآورد و با کاهش امنیت اجتماعي ،پايههاي زندگي اجتماعي را تهدید میکند .در
پیشگیري از وقوع بسیاري از جرائم ،فضاهاي شهري و کیفیت محیط ميتواند عامل تعیینکننده
باشد ،که در این تحقیق با هدف تبیین رابطه بین فضاهای شهری و جرم در منطقه  11شهر مشهد
مشخص شده است که طراحی محیطی ،فقر محیطی ،تنوع قومی و تراکم جمعیت با میزان جرم در
این منطقه رابطه دارند که این نتیجه همسو با تحقیقات پورجعفر ( ،)7 38 1کالنتری (،)0931
جانکی (  ) 1388است .از آنجا که طراحی شهری از مجموع گویههای حاشیهای بودن منطقه،
نزدیکی به شهرهای حومه ،تراکم آپارتمانها ،تراکم درختها و جنگلها ،کوچک بودن منازل،
مدرن و سنتی بودن منطقه ،شلوغ و آرام بودن منطقه محل سکونت به دست آمده است ،میتوان
اظهار داشت با افزایش طراحیهای شهری بدون در نظر گرفتن زمینهها و جوانب آن موجبات
افزایش جرم در منطقه  11شهر مشهد بدنبال خواهد داشت.
نظريهی بوم شناسي در مکتب شیکاگو و انديشمنداني چون رابرت پارک وارنست برگس ،تبیین
انحرافات اجتماعي بر متغیرهايی که با پديدهی شهرنشیني ارتباط دارد ،نظیر مهاجرت ،حوزههاي
سکونتي ،تراکم جمعیت تمرکز نمودهاند .استارک از دانشمندان مکتب شیکاگو پنج جنبه از
ساختار شهري را به عنوان فاکتورهاي پیشبینيکنندهی ارتکاب جرم در محالت و کاهش نظارت
اجتماعي غیر رسمي برشمرد که عبارت بودند از تراکم ،فقر ،کاربري مختلط (وجود اقامتگاه،
صنايع و فروشگاهها در يک مکان) ،کوچگری ،خرابی و فروریختگی ساختمانها ،که در این
تحقیق همسو با نظریه بومشناسی و استارک مشخص شده است که مهاجرین افغانی و عراقی و
تراکم جمعیت با میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد رابطه معناداری دارند .از دیدگاه دوئب
(  ،) 1988کنترل اجتماعی ،سازوکارهایی است که جامعه برای ترغیب اعضایش به سازگاری و
ناسازگاری به کار میگیرد .در دیدگاه کنترل اجتماعی بیان شده است که با از بین رفتن وابستگی
اجتماعی ،سست شدن ارزشها ،کمرنگ شدن اعتمادها و نهایت ًاًا اضمحالل اخالق و اعتماد به
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سودمندی هنجارهای اجتماعی ،سطح کنترل شخصی و اجتماعی به شدت پایین میآید و با توجه
به نگرش شکل گرفته در این محیط بستر جرم ،کجروی و انحراف مهیا میشود .در این تحقیق نیز
همسو با دوئب ،رویکرد کنترل اجتماعی و مطالعات جانکی (  ،) 1388کالنتری ( )0931مشخص
شده است که نظارت و کنترل اجتماعی در منطقه  11شهر مشهد کاهشدهنده جرم در این منطقه
محسوب میشود و نیز به عنوان موثرترین عامل بر کاهش جرم شناخته شده است .از آنجا که
کنترل اجتماعی با توجه دولت به انتظارات اجتماعی و نیازهای شهروندان و وجود پلیس و استفاده
از قفل و دزدگیر سنجیده شده است؛ لذا میتوان بیان نمود که با افزایش توجه دولت به گرانی و
بیکاری و مفاسد اجتماعی ،آزادی بیان ،نظم و قانون و شئونات اسالمی و دینی ،جرم در منطقه 11
یداند دور يك م مفهوم بي
شهر مشهد کاهش خواهد یافت .دور يك م ،بي هنجاري را را علت جرم م 
هنجاري را براي اشاره به اين فرض به وجود آورد كه در جوامع امروزي معيارها وهنجارهاي سنتي
یوجود
یشود بي هنجاري هنگام 
بي آنكه توسط هنجارهاي جديدي جايگزين گردند ،تعضيف م 
دارد كه معيارهاي روشني براي راهنما يي رفتار در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود ندارد.
در این تحقیق ارزشهای فردی چون راستگویی ،آبرو ،کار و تالش؛ علم ،اعتقاد به خدا و ...با
وجود گسترش شهرنشینی هنوز در بین ساکنین منطقه  11شهر مشهد رنگ نباخته است که همسو با
نظریه دورکیم مشخص شده است که با افزایش ارزشها و هنجارهای اخالقی و اجتماعی ،میزان
جرم کاهش خواهد یافت .مرتون نیز چنان که اشاره شد ،معتقد است که شکاف بین ابزار و اهداف
منجر به کجرفتاری میگردد ،در حالی که کوهن (  ) 1971در نظریه ناکامی خویش بیان نموده
است که شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی ،موجب کجرفتاری میشود که همسو
با نظریه کوهن مشخص شده است که با افزایش ناکامی منزلتی ،میزان جرم در منطقه  11شهر
مشهد افزایش مییابد .نظریه پنجره شکسته ویلسون و کلینگ بیانگر آن است که محلههایی که در
آن نشانههایی از بیتوجهی به محل سکونت چون نداشتن امکانات رفاهی ،کثیف بودن محله بر
دسترسی مجرم موثر است .نیز جاکوبس ﺪﻘﺘﻌﻣ ﺖﺳﺍ
تجاری ،ﻱﺭﺍﺩﺍ ﻭ ﻲﺤﻳﺮﻔﺗ

ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﺑ ﻣحیط ﻱﺎﻫ

ﻪﮐ ﺤﻣ له ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﮐ ﻘﻓ ط ﮏﺗ

ﻪﮐ
ﻱﺮﺑﺭﺎﮐ

ﻱﺮﺑﺭﺎﮐ های متنوعی نظیز
ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻦﻣﺍ ترند .در این

تحقیق نیز همسو با نظریه پنجره شکسته و نظریهی جاکوبز مشخص شده است که فقر محیطی
منطقه محل سکونت با میزان جرم رابطه دارد.
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برانگارت نیز عقیده دارد که ترس از خطر و اذیت به طور خاص در بین آن بخشهایی از جمعیت
بیشتر است که آسیبپذیرتر و منزویتر هستند .در مطالعه حاضر نیز مشخص شده است که زنان از

جرم بیشتری در منطقه خود باخبر هستند یا جرم بیشتری را در منطقه  11شهر مشهد مشاهده نموده-
اند که این نتیجه میتواند همسو با نظریه برانگارت و مطالعات علیخواه ،نجیبی ربیعی (  ) 1384این
گونه استنباط شود که در محیطهای شهری زنان بیش از مردان احساس ناامنی میکنند و این
احساس ناامنی باعث توجه آنان بیش از مردان به مسئله جرم شده است.
همچنین در این تحقیق مشخص شده است که ثروتمندی به عنوان کماهمیتترین ارزش در بین
ساکنین منطقه  11شهر مشهد شناخته شده است ،در حالی که بیشترین افراد منطقه  11مشهد را
منطقه پولدارنشین قلمداد نمودهاند میتوان بیان نمود که ،ساکنین این منطقه نابرابری اقتصادی را
احساس نکردهاند و به این دلیل آن را بر بروز جرم در این منطقه موثر ندانستهاند .ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﻄﻣ
ﺶﻴﭘ

ﻪﺘﻔﮔ ﻭمدل نظری تحقیق ﺭﺩ ﻚﻳ

ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ

ﻲﻠﻛ

ﻲﻣ ﻥﺍﻮﺗ بیان نمود که در بین عوامل مورد

بررسی رابطه بین فقر محیطی ،طراحی شهری ،تراکم جمعیت ،تنوع قومی با میزان جرم در منطقه
 11شهر مشهد رابطه معناداری داشته است .در حالی که بین نابرابریهای اقتصادی و جرم رابطهای
مشاهده نشده است .نیز در این تحقیق رابطه معناداری بین ارزشهای اخالقی و اجتماعی فرد و
کنترل اجتماعی با میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد وجود دارد .نتایج نشان داده است که زنان
بیش از مردان و افراد گروه سنی  31 - 35سال در منطقه  11شهر مشهد جرم را در منطقه مشاهده
نمودهاند .نتایج تحقیق باسواد بودن و پایبند به ارزشهای اخالقی و اجتماعی بودن منطقه  11شهر
مشهد را نشان داده است و نیز نیمی از افراد مورد مطالعه از این که به منطقه  11شهر مشهد تعلق
دارند ،افتخار میکنند .منطقه  11شهر مشهد دارای میزان جرم پایینتر از حد متوسط است و
بیشترین جرم مشاهده شده در این منطقه سرقت و ولگردی است .نیز منطقه  11شهر مشهد از
امکاناتی نظیر سینما ،فرهنگسرا و خانه فرهنگ ،کافینت و کافیشاپ بهره کمتری بردهاند ،در
حالی که افراد مورد مطالعه معتقدند کتابخانه ،سینما ،فرهنگسرا و خانهفرهنگ بر کاهش جرایم
بیشترین تأثیر را دارد .در این تحقیق همچنین مشخص شده است که مجاورت منطقه  11شهر مشهد
با مناطق جرمخیز ،حاشیهای بودن منطقه ،روشنایی ضعیف معابر ،نزدیکی به شهرکهای حومه،
مهاجرین ،تراکم جمعیت و آپارتمان به عنوان عوامل مستعدکننده جرایم در منطقه  11شهر مشهد
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شناخته شده است .در نتایج رگرسیونی متغیر کنترل اجتماعی و سرخوردگی و ناکامی منزلتی به
عنوان موثرترین عامل بر میزان جرم در منطقه  11شهر مشهد شناخته شده است.
پيشنهادها

 -1بهبود وضعيت روشنا يي معابر :به عنوان گونه اي از نظارت مکانیکي ميتواند با ايجاد فضا يي

امن ،بهبود فرصت نظارت و افزايش کنترل اجتماعي غیررسمي ،اين تصور را در ذهن ايجاد مي-

کند که ارتکاب جرم در فضا ديده خواهد شد و در نتیجه جرم با واکنش ساکنان روبه رو خواهد
شد.

 -2ایجاد امکاناتی نظیر سینما ،فرهنگسرا ،خانه فرهنگ ،باشگاه ورزشی ،کتابخانه در منطقه می-
تواند در کاهش جرم موثر باشد.
 -3نظارت را میتوان بخشي از محافظت بالقوه ي محله دانست :اگر مجرم تصور کند که در
صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت اگر چه بالقوه اين گونه
نباشد ،احتمال ارتکاب جرم توسط وي کمتر خواهد بود ،پس میتوان با افزایش نظارت و کنترل
اجتماعی توسط خانواده و نهادهای مرتبط چون پاسگاه ،پلیس گام مهمی در کاهش جرم برداشت.
 -4احياي دوباره بافتهاي فرسوده شهري :به جاي تخريب ،برفرآيند اصالت بخشي ،هويتبخشي
و احياي ذوباره اين نواحي توجه نمود.
 -5پرهيز از طراحي شهراها به صورت شطرنجي
 -6توجه به مسئله مهاجرت و اسكان مهاجران در شهر
منابع
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