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 چکیده

 ةکه طی چند ده  موضوعی است  ،و ناهنجار آن متقابل محیط شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفیة رابط ةمطالع

 ةمکانی بزهک اری و مطالع    -علمی و عملی برای تحلیل فضایی یاخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده و چارچوب

پژوهش حاضر در حوزة جغرافیایی مجموعة مسکن مهر پاکدشت است.  کردهناهنجاری در فضای جغرافیایی فراهم 

ه ای   یری، براساس آمار و اطالع ات، یک ی از ک انون   گ کلشکوتاه  مدترغم  یعلای که  انجام شده است؛ مجموعه

ت رس   بر مؤثر عوامل شناسایی با حاضر، پژوهش در .استهای اجتماعی در این شهرستان  اصلی جرم و ناهنجاری

 مه ر  مسکن های مجموعه که را اجتماعی معضالت از بخشی مجموعة مسکن مهر امام رضای پاکدشت، در از جرم

منظور از دو دسته عوامل  بدین  کنیم؛ ارائه می درخور راهکارهایها  آن برای رفع شناسایی، و اند کرده تحمیل شهر به

 پ ژوهش  ای ن  ای م. روش  های محیطی از نگاه ش هروندان( اس تفاده ک رده   عینی )فقر و مهاجرت( و ذهنی )ویژگی

آمده و با توج ه  دست  به تبطمر تجارب و متون مروربراساس  شاخص و معیار است. ابتدا تعدادی توصیفی-تحلیلی

پرسش نامه )براس اس فرم ول     955آوری اطالع ات،   منظور جم ع  ای تنظیم شده است. درادامه به به آن پرسشنامه

و ب ا اس تفاده از    SPSS اف زار  ن رم ه ا در  تصادفی در بین ساکنان توزیع شده است. تحلیل داده صورت به کوکران(

 مجموع ة  کالبدی، اجتماعی، رضایتمندی و امنی ت در  عامل فته است. چهارعاملی و رگرسیونی خطی انجام گر تحلیل

است، همچنین با توجه ب ه   تغییرات از درصد 59 دهندة حدود نشان که دارند یک ازتر  بزرگ ویژة مقدار مهر مسکن

در مجموع ة   یرگذار بر ترس از ج رم تأثین عوامل تر مهمنتایج، فقر در دستة عینی، و عوامل کالبدی در دستة ذهنی 

 مسکن مهر هستند.

 پاکدشت، جرم، فقر، محیط شهری، مسکن مهر. ها: کلیدواژه
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 مقدمه

. از این دارد متنوعی و متعدد تنگناهای و مشکالت ها،توانمندی ها،خصیصه مختلف، ابعاد در پیچیده، واقعیتی ةمثاب به شهر

 و مهـارت  قـدرت،  همـة  با بشر که ای مسئله؛ است وزامر شهرهای بیشتر مشکالت و مسائل جمله از میان، جرائم شهری

 .بکاهد آن انواع و میزان از و شود پیروز آن با مبارزه در است نتوانسته هنوز خود ابتکار

، یابنـد  مـی  افزایش آن نیز میزان شهری جمعیت افزایش موازات به و دارند ارتباط شهر رشد درجة و اندازه ا ب جرائم شهری

ای که در این زمینـه  های گسترده درخصوص پژوهش های اجتماعی دارد.تأثیر بسزایی در بروز آسیبهمچنین محیط شهری 

 و درون شـهرها  تفریحـی  هـای کـاربری هـا،   نظـر آن   توان اهالی مکتب شیکاگو را پیشگام دانست. به صورت گرفته است، می

. دارنـد  بیشـتری  یـی زا جـرم  دیگر های محدوده ایسه بادر مق غیرثابت را دارند، و ثابت جمعیت ازدحام بیشترین که هایی مکان

 و هـا زاغـه  همـراه  بـه  ،انـد  مناسـب  وارد تـازه  مهـاجران  تجمع برای و ندارند مطلوبی محیطی شرایط که شهرها درونی مناطق

 .هستند بزهکاری و جرم میزان دارای بیشترین نامناسب دارند، و باال تراکم که شهر اطراف آبادهای یحلب

 نـوزدهم  قـرن  دوم نیمـة  یـژه و بـه  صـنعتی،  انقالب از پس شهری، به هایآسیب ها دربارةدیدگاه نظریات و تاریخچة

 تغییـرات  ظهـور  با شهرها همراه کالبد آلود بشتا رشد ،2تونیس زیمل و همچون آلمان اجتماعی علمای نظر از گردد. یبازم

کـرد   فـراهم  را شـهرها  تبـاهی  مقدمـة  بـود،  مبتنی یالیسمگرایانه و جهان اگزیستانس فلسفة مادی بر که جدیدی اجتماعی

   (.11: 2031)موسوی، 

 در حالین عوامل بروز جرائم شهری است که تر مهمباید توجه داشت که مهاجرت، فقر و محیط کالبدی نامناسب، از 

لی بروز جرائم شهری جمع شده و این فضاها را به یکی از مراکز اص کنار همهای مسکن مهر در حاضر در بیشتر مجموعه

 است.  تبدیل کرده

توجهی به قانون و طرح جامع مسکن کشور، با رویکـردی متفـاوت بـا آن و خودسـرانه، کـل نظـام       مسکن مهر با بی

هـای طـرح جـامع مسـکن و     ریزی و طراحی شهری را به چالشی جدی وارد کرده است و با تناقض آشکار با برنامه هبرنام

سـال   03به تجربة  بار فاجعهکند و بازگشتی  باالی جامعه توجه می دیگر به اقشار متوسط و روبه برخالف شعارهای آن، بار

 پیش یعنی اراضی حاکم شرعی دارد.

بینی شـده   یشپدر این طرح، بدون توجه به مسائل پیچیدة توسعة شهری، هر نوع زمین و هر مکان برای مسکن مهر 

هـای یکسـان آن، بـا افـزایش     طق مختلف توجهی نشده، بلکـه بـا دسـتورالعمل   های استان و منابه تفاوت تنها نهاست و 

های زیادی به مدیریت شهری تحمیل شده است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر بـا شناسـایی عوامـل     محدودة شهرها هزینه

مهـر بـه    هـای مسـکن  های سکونتی، بخشی از معضالت اجتماعی را که مجموعهگونه مجموعه ینامؤثر بر بروز جرم در 

 بـروز  بـر  رو پرسش این پژوهش این است که کدام عوامـل  کنیم؛ از این ها را رفع می اند، شناسایی و آن شهر تحمیل کرده

 عنـوان  بـه یرگذاری هریک از عوامل تأثپاکدشت مؤثر است؟ درادامه نیز اولویت  رضای امام مهر مسکن مجموعة در جرم

 هدف فرعی درنظر گرفته شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Simmel and Tonnies 
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 ریمبانی نظ

 از پیشگیری چگونگی و وقوع جرم کشف بحث در که است مسائلی جمله از آن با مقابله و زاجرم عوامل شناخت و بررسی

و  جـرم  زمینة در الزم اقدامات و تدابیر و زاجرم عوامل با شناخت دیرباز از شناسان است. جرم بوده مدنظر همواره آن وقوع

 (.15: 2015اند )رحمت،  ارائه داده معضل این از یپیشگیر برای راهکارهایی آن، بررسی نیز

 چتـر  زیر شیکاگو در مکتب دوره، این در. گرددبرمی 2103 و 2113 های دهه به آن وقوع محیط با جرم رابطة بررسی

 جین(. Grohe, 2006) پرداخته شد و اجتماعی فیزیکی محیط عوامل با رابطه در انسان رفتار مطالعة به خردگراها، مکتب

در شـهر،   امن فضاهای به نیاز مانند مسائلی به خود کتاب از بخشی در میالدی 13 دهة در آمریکایی، پردازنظریه جیکوبز

 در(. 2011 جیکوبز،) پرداخت هم باها  آن اختالط و ها کاربریو تنوع  و خصوصی عمومی های مکان و تشخیص جداسازی

 توسـط  متحـده  یـاالت ا شـهر در  چهل در شهری طراحی برنامة مورد دهفتا پژوهش نتایج بررسی به توان همین زمینه می

 هـای  مقیاس در «محتوا تحلیل» روش از شهری طراحی های کیفیت پژوهش و (Southworth, 1989)مایکل ساوتورث 

 دکـر  انجـام داده اسـت، اشـاره    کارمونـا  پـانترومتیو  جـان  که انگلستان شهری توسعة های برنامه از مورد 30در  گوناگون

(Carmona, et al., 2002) .خسـتگی  موضـوع  بـه  آن در کـه  کننـد  می مطرح را ای نظریه 2111سال  در نیز ها کاپالن 

افـزایش   را عارضـه  ایـن  کـاهش  هـای  راه از ها یکی است. آن شده  پرداخته مصنوع و شهری های محیط در انسان فکری

 اهمیـت  شبانه منظر در شهری روشنایی فضاهای راهکار، نای به نیل برای که اند کرده معرفی شهری های محیط خوانایی

رابطة محیط بـا   ةها دربارین نظریات و پژوهشتر مهمدرادامه به (. Kapalan and Kaplan, 1989) کند می پیدا ای ویژه

 جرم اشاره شده است.

 ها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم . تجربه5جدول 

 نظران صاحبمکتب، نظریه و  توضیحات

 مکنـزی  رودریـک  و بـرگس  ارنسـت  پـار،،  ی شـهری را رابـرت  شناسـ  بـوم مفاهیم 

 ها آنکار گرفته شد.  به کی مک هنری و شاو کردند که در مطالعات کلیفورد یگذار هیپا

 هـای  پـژوهش  ماهیـت  در بنیـادی  تغییراتی خصوصیات مجرمان، بر تمرکز و تأکید با

 وارد اجتماعـات  و اجتمـاعی  هـای  زمینـه  را بـه  جرم مطالعة آوردند و پدید شناسی جرم

 (.10-12: 2015کردند )فکوهی، 

شیکاگو  اجتماعی اکولوژی مکتب

(2111-2191) 

 شـهری  مختلـف  های محله در مردم زندگی شناخت به که است مفاهیمی یریکارگ به

 پراکنــدگی  کیفیــت،  پیــدایش  شـهری، شناسـیآسـیب این براساس کند. می کمک

کنـد   بررسـی مـی   جهـان  مختلف شهرهای در را شهری های ناآرامی امراض و ،جرائم

 .(00: 2013صالحی، )

 شهری )اف. شناسیآسیب مکتب

 (2115سـوتیرز( ) .لا
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 ها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم . تجربه5جدول ادامه 

 نظران صاحبمکتب، نظریه و  توضیحات

 اجتمـاعی  انحرافـات  یشناسـ  جامعه گذارانبنیاندرواقع  گری میشل و آندره کتله آدلف

  :دارد توجه اصلی بعد دو به ییگرا اثبات .هستند

 هستند؛  فرد اختیار از فراتر که است بیرونی نیروهای کارکرد که رفتار انسان .2

 (.13: 2015 ممتاز،) گذارندمی ریتأث رفتار بر که روانی و شخصی نیروهای .1

ــوژی-یــیگرا اثبــاتمکتــب   اکول

 (2111و  2100) یانسان

 به اول وهلة درها  آن وقوع علت که یا گونه به است؛ اذیت و آزار جنایت، جرم، مطالعة

 بـه  هـا  سـازمان  و اشخاص که است مربوط ای شیوه به دوم وهلة در و ویژه های مکان

 Bottoms and) دهند می شکل محور مکان یا فضایی عوامل ةلیوس به هایشان فعالیت

Wiles, 1997: 305). 

 محیطی یشناس جرم

 بررسـی  در انگلـز . جمعیـت دارد  تراکم افزایش با مستقیمی رابطة جنایت و جرم افزایش

 وجـود  به همچنین اثبات کرد، را جمعیت و تراکم جرم بین ارتباط کالیفرنیا خیابانیجرائم 

 (.13: 2011النتری، معتقد بود )ک شهر های خیابان ها در فعالیت تراکم و جرم افزایش

ــةنظر ــاط ی ــرم ارتب ــا ج ــراکم ب  ت

 (2111) )انگلز( تیجمع

 ای اجـاره  هـای  خانـه هـا   آن در کـه  دهـد  رخ می هایی محله در جنایت و جرم باالترین

 محلـه  زنان است و بیشتر جنایت و جرم میزان ها باشد. در این محله بیشتر متیق ارزان

 را هـایی  اغلـب محلـه   مجرمان توجه داشت کهشوند. باید  می مرتکب راجرم  انواع نیز

کننـد. در   مـی  زنـدگی  آنجا در باسابقه مجرمان که کنند می انتخاب خود سکونت برای

 از بیـرون  را خود وقت و کنند یم فرار دبیرستان از مدارس آموزان دانش که هایی مکان

 ,McKay and Shaw) یابـد  مـی  افـزایش  جنایـت  و جـرم  رقـم  گذرانند، می مدرسه

1962: 43.) 

جرم  و اجتماعی نابسامانی یةنظر

(2191) 

 انـدازه،  سه عامـل  معلول توان یم را انسانی های تجمع الگوهای در لوئیس ورث: تغییر

 افراد از متراکم بزرگ سکونتگاه را شهر توانمی وی دید از. دانست ناهمگونی و تراکم

 (.Haralambos, 1990: 595) تعریف کرد ناهمگون

 ای شهرییة فضنظر

 کـار  بـه  شـهری  ناسـالم  منـاطق  های شاخصعنوان  به آماری مطالعات نظریه، در این

 جـرائم  رشـد  و میزان با ها و ارتباط آن فقر و بیکاری ناسالم، های خانه و دربارة رود می

 (.2012شود )احمدی،  می مطالعه

اکولـوژیکی   لیوتحل هیتجزیة نظر

 فقر از محیط
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 ها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم . تجربه5جدول ادامه 

 نظران صاحبمکتب، نظریه و  توضیحات

 CPTEDنسل اول 

 «شهری توسعة در یساز خانه اجتماعی های جنبه«  کتاب

 بـا  سـاکنان  ةلیوس به خصوصی های محیط حس حفظ اجتماعی )اهمیت طراحی نظریة

 عمومی باید تسهیالت بیشتر، اییکار جرم. برای کاهشدنبال  به اجتماع حس تأکید بر

 .بهبود یابد( ساکنان با یکدیگر تعامل تا شود طراحی نحوی به

 ,Jeffery and Zahm)سـاکنان   نظـارت  وبـر حضـور    مبتنی اجتماعی کنترل یةنظر

1993: 331) 

 (2112)وود  الیزابت

 آمریکا بزرگ شهرهای زندگی و مرگ کتاب

 ها خیابان طراحی قدیمی الگوی از استفاده ةینظر

 2119 ابانیخچشمان خیابان یا نظارت بر  ةینظر

 (2112) کوبزیججین 

 کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

 کاهش طبیعی پتانسیل جرم ةینظر

 هـا، نظریـة   سیسـتم  تحلیـل  یعنـی  جـرم،  از یریشگیپ برای جدیدی زمینة جفری ری

 ارائـه  زمـان  آن جـرم را در  کنترل متعدد های مدل و رفتارگرایی گرایی، محیط تصمیم،

 (.Atlas, 2008: 54)داد 

 (2132ری جفری )   سی

 دفاع، مردم و طراحی در شهر پرخشونت کتاب فضاهای قابل

 و سـاختمان  بر تصـویر  نظارت کردن چهار اصل قلمرو، دفاع )مطرح فضای قابل ةینظر

 (2011همکاران، )رفیعیان و  دیگر( تسهیالت کنار در مسکونی تسهیالت قرارگرفتن

 (2131اسکار نیومن ) 

 جرم از عاری کتاب طراحی

 پیشـگیری » عنـوان  بـا  خـود  بعدی هش پژو در کالر،مدیریت افراد و محیط ) ةینظر

 پرداختـه  طبیعی نظارت به مربوط های بحث به «زیآم تیموفق تحقیقات جرم، از وضعی

 .است(

 (2131ران کالر، )

کـه   دهنـد  یمـ هـایی را تـرجی     افراد مکان (امنیت) سرپناه-(فرصتانداز ) چشم یةنظر

ـ  ( و حفاظت، در برابر تهدید )پناهانداز چشمشدن ) های زیادی از دیده زمینه ردن( ارائـه  ب

 (.Cinar and Cubukcu, 2012: 4دهد ) می

 (2135)آپلتون 

 حـداقل  میـان  باید جرم وقوع برای که است مبتنی فرض این روزمره بر فعالیت یةنظر

 نبـود محـافظ   و مناسـب  بزه آماج وجود شده، تحریک احتمالی بزهکار عامل وجود سه

 باشد. داشته وجود مکانی و زمانی تقارن جرم، وقوع از جلوگیری برای کارآمد

 (2131)فِلسون  و کوهن
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 ها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم . تجربه5جدول ادامه 

 ننظرا صاحبمکتب، نظریه و  توضیحات

 درصـد  53کـه   افتنـد یدرای در شـهر مینیـاپلیس    برگر، گـارتین و شـرمن بـا مطالعـه    

 است. شده انجام شهری های کانون درصد 0 تنها از پلیس، با تلفنی های تماس

ــةنظر ــانون  ی ــا ک ــان ی ــای مک  ه

 (2111) زیخ جرم

 شناسی محیطیکتاب جرم

 جرم توزیع یةنظر

 (2112پاتریشیا و پل براتینگهام )

جــورج کیلینــ   و جیمـز ویلســون  نظمیی و بیتمدن یبهای شکسته،  ة پنجرهنظری

(2111) 

 جریـان  طریـق  از را روابـط  شـهر،  فضـایی  شـکل  فضا: چگونه چیدمان یا نحو یةنظر

 اثـر  شهری تراکم و زمین کاربری الگوی و بر کند می تعیین (پیادهخصوص  )به حرکت

ها  آن دیگران اینکه در، و بینند می مردمآنچه  بر ویژهطور  به فضا چیدمان. گذارد می

 یک طول در همسایگان نظارت که کند می بیان همچنین دارد، اشاره کنند را نظاره می

 اسـت  فـرد  خـود  خانـة  حتـی  یـا  راه از نقطـه  هـر  از شدن دیده ازتر  مهم بسیار مسیر،

(Schneider, 2007.) 

 (2119هیلر و هنسون )

 الگـوی  یـک  در و نیسـت  تصـادفی و مکـان   زمـان  در جرم جرم: وقوع الگوی یةنظر

-زمـانی  الگـوی  ةکنند نییتع جرم نوع. شود می ایجاد ای دوره تغییرات با مکانی-زمانی

 فراینـد  در امـوال  و مـردم  چگونـه  کـه  دارد توجـه  امر این است و به آن وقوع مکانی

 سـه  نظریـه  این. گیرند می قرار مجرمانه واقعة به مربوط مکان و زمان در جرم تکوین

 (.2011)رفیعیان و همکاران،  کند می مطرح را لبه و گذرگاه گره، اصلی مفهوم

 (2119) برانتینگتان

 (2111) نیومن اسکار «دفاع قابل فضای خلق»عنوان  با اش قبلی کار اصالح در کتابی نوشتن

 CPTED دوم نسل

مـاعی و  و توصـیه بـه درنظرگـرفتن مسـائل اجت     CPTEDایجاد رویکـرد نسـل دوم   

در ورای توجه به محـیط فیزیکـی بـرای پیشـگیری از جـرم در منـاطق        شناسانه روان

 مسکونی

 (2113)کلولند ساویل و 

 قلمرو )اصول مورد استفاده: تعیین SBDمبانی نظری رویکرد امنیت از طریق طراحی 

 امنیـت  خروجـی،  و ورودی کنتـرل  ،(یررسمیغ و رسمی از اعم) ، نظارت(قلمروگرایی)

 نگهداری( و مدیریت یکی،فیز

 (2113) پاسکو

 CPTEDنسل سوم 

 (1333) لیساوگرگوری  گستری امنیت مدل

 (1331پاول کورس ) ی محیطیشناس جرمکتاب 
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 نظران صاحبمکتب، نظریه و  توضیحات

 (1339آرمیتاژ )ریمل  SBD امنیت از طریق طراحی 

 (1320ساتن ) ها، تجارب و اصول پیشگیری از جرم روشکتاب 

 های اجتماعی نظریه

 رشـد  طریق از کشور سریع توسعة مانند جامعه، در ناگهانی تغییرات دلیل به جنایتکاری

 (.59: 2019)محسنی تبریزی،  شدن یجهان از ناشی شدن صنعتی و جمعیت

 آنومی یا هنجاریبی یةنظر

 فرضی شـکل گرفتـه   پیش مبنای بر اجتماعی انحرافات تبیین در پارسونز اصلی حثب

شـده   مطـرح  اقتصاد و شخصیت اجتماع، فرهن ، چهارگانة های نظام خرده درمورد که

 بـین  متقابـل  کـنش  و ارتبـاط  و ها نظام خرده این از هریک مناسب کارکردهای. است

 مقابـل،  در. اسـت  اجتمـاعی  نظـام  اریپایـد  و بقـا  جامعـه و  ةکنند کنترل عامل ،ها آن

 را زمینـه  تهدیـد و  را جامعـه  حیـات  ها، نظام خرده از هریک در سازمانی بی و تعادلی بی

 .کند فراهم می انحرافی رفتار برای

 (2191ی )اجتماع کنش یةنظر 

 جامعـه  فشـارهای  نتیجـة  را انحرافی رفتارهای« ساختاری فشار»یة نظر طرح با مرتن

 (.211: 2011 ستوده،) کند می یرو کج به وادار را مردم عضیب که داند می

 ساختاری فشار یةنظر

 عمـدة  منشـأ  مواقـع  بیشـتر  در انتظـارات  و آرزوها بین گسست آگینو، به اعتقاد رابرت

 برخـی  در تنهـا  انتظـارات  و آرزوهـا  بـین  گسسـتگی  و شـکاف  نیست. ناکامی/ خشم

 .است فشار منشأ خاص های موقعیت

ــةنظر  ــ ی ــه ارفش ــناخت جامع  یش

 یشناخت روان

 درصـدد  که شود می شامل را نظری های دیدگاه از شماری اجتماعی سازمانیبی یةنظر

 هـا  دیـدگاه  ایـن . هسـتند  جـرم  از ترس ذهنی و ای اندیشه فرایندهای تبیین و تشری 

 فساد از نگرانی ی،تمدن ی/ بینظم یب نژادی(، )ناهمگنی یفرهنگ خرده تنوع مدل شامل

 (. Lane angd Meeker, 2005است ) جامعه )انحطاط( در نحطاطا و

 سازمانی اجتماعیبی ةینظر

 شـیوة  تنهـا  نـه  ها آن. شود می آموخته افراد بین موجود های ارتباط طریق از جنایتکاری

 شوند آشنا می نیز خود یرقانونیغ اعمال توجیه با روش بلکه آموزند، می را جرم ارتکاب

 (232: 2010محسنی تبریزی، )

 اجتماعی یة یادگیرینظر

 احسـاس  بـاالتر  طبقـة  امکانـات  و خـود  مردم با مقایسـة  معتقدند نظریه این صاحبان

انجـام   یرقـانون یغ اعمـال  بـاالتر  سـطوح  به رسیدن برای و کنند می نسبی محرومیت

 و کننـد  مـی  زنـدگی  شـهر  یا هیحاشـ  مناطق در که افرادی نظریه، این طبق. دهند می

 تجـاوز  و دزدی ماننـد  یجرائمـ  بـه  یابند، نمی خود بنیادین نیازهای ارضای یبرا راهی

 (.31 - 31: 2013 همکاران، و بیات) کنند اقدام می

 یة محرومیت نسبینظر
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 کتاب علل بزهکاری

 خاص عوامل به و گرفته تأثیر دورکیم( یهنجار ی)ب اجتماعی نظم یةنظر از ریهاین نظ

 نظـم  برقـراری  در است، همچنین کرده جامعه توجه در نظم حفظ برای اجتماعی مهم

ایـن نظریـه    کاربرد دارد.  تأکید کردن مجازات از بیشتر کردن اجتماعی فرایند بر جامعه

 ایحرفـه جرائم  و دهایسف قهیجرائم  یافته، سازمانجرائم  مانندجرائم  برخی تبیین برای

 جـرم  از پیشـگیری  بـرای  عملـی  پیشنهادهای عرضة و جوانانجرائم  و درمورد کمتر،

 (.13: 2012 سخاوت،) بیشتر است

 نهـادی  نظـارت  یة احسـاس نظر

 اجتماعی( )کنترل

 -یــة پیونــد اجتمــاعی  نظریــا 

 (2111تراویس هیرشی )

 

از  هریـک  و دارنـد  بسـیاری  نژادی و قومی تنوع که ماعاتیاجت در نظریه، این مطابق

 جـرم  از تـرس  کننـد،  مـی  پیروی خودورسوم  آداب از اجتماع کلیت با پیوند بدون اقوام

 دربارة افراد های پنداشت و ها یداور شیپ چگونه بیان کرد که مادریز. شد خواهد بیشتر

 آورد مـی  وجـود  به افراد در یبیشتر ترس مهاجران، منزلتی و نژادی فرهنگی، تمایزات

(Madriz,1997: 45) 

 یفرهنگ خرده تنوع یةنظر

 مختلـف  هـای  گـروه  در زنـدگی  های سبک بر تفاوت (2131) هیندالن  و همکارانش

 کردند. می تأکید پرخطر یها مکان درها  آن قرارگیری چگونگی و اجتماعی

 سبک زندگی

 منبع: نگارندگان با استفاده از منابع متعدد
 

محیط بر جرم، بیانگر تـأثیر عوامـل متعـددی در بـروز جـرائم       ریتأثهای مختلف درخصوص بررسی نظریات و دیدگاه

عوامـل   نیتر مهمشهری است. در این خصوص، عواملی مانند فقر، مهاجرت، شرایط کالبدی محیط و پیوندهای اجتماعی 

 کند. بر جرم ارائه می مؤثرارچوب زیر را برای عوامل ، پژوهش حاضر چشده انیبروند. با توجه به موارد  شمار می به

 

 شهری جرائمبر  مؤثر. عوامل محیطی 5شکل 
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منظور ارائة رویکرد نظری  به پژوهش، هایشهر و محدودیت در جرم بروز ها در زمینة با توجه به نظریات، مرور تجربه

 ایـن  هـدف  کـه  آنجـا  از. شـود  مـی  بررسی حیطیم بعد قالب در اجتماعی و کالبدی عامل دو منسجم برای این پژوهش،

 ذهنـی  بعـد  سـنجش  بـر  پـژوهش  ایـن  نظری رویکرد ،است شهر در جرم بر رگذاریتأث محیطی عوامل سنجش پژوهش،

 گـرو  در پـژوهش  ایـن  ؛ بنابراین، موفقیـت است استوار اجتماعی پایداری و محیط کیفیت از مهر مجموعة مسکن ساکنان

 سـازمانی بـی  دیـدگاه  از منظور بدین  ؛است آن بر رگذاریتأث ابعاد درنظرگرفتن و جتماعیا هایآسیب موضوع صحی  در،

 تنـوع  مدل سه اجتماعی سازمانیبی دیدگاه باید توجه داشت که البته است، شده گرفته کمک خیز جرم محیط در اجتماعی

 فقر عامل دو دیدگاه، این سنجش ه، برایدر این مقال دارد. اجتماعی نگرانی مدل و اجتماعی نظمیبی مدل ی،فرهنگ خرده

 .است سنجیده شده عینی و مستقلصورت  به مهاجرت و

 

 پژوهش مفهومی مدل .9شکل 

 

 شود. محیط بر جرم در دو بعد کالبدی و اجتماعی اشاره می ریتأثترین نظریات درادامه به مهم

. رونـد  شمار می ویژه جرم به های اجتماعی، بهیبترین دلیل بروز آس عوامل کالبدی همواره یکی از مهم بعد کالبدی:

یـة  نظرعملیاتی به این موضـوع پرداختـه اسـت:     صورت بهها  نظریات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از آن

برای کاهش جـرم در نـواحی شـهری مطـرح شـد.       ابزاری عنوان به 2131در سال که  1از اسکار نیومن 2دفاع فضای قابل

 پتانسیل راحتی نتوان از آنجا فرار کرد، به و باشد بیشتر ها آن در شدن دیده و دیدن امکان که فضاهاییدر  بود معتقد نیومن

 برخـی  کـه  درحـالی  دارنـد،  زیادی دید قابلیت طبیعی طور به مناطق از برخی شود. می فراهم مجرمان فعالیت برای کمتری

 نداشـته  قـابلیتی  چنـین  است ممکن بست بن هایکوچه و پیاده عابر هایتونل یا نور کم هایخیابانی با مناطق مانند دیگر

 طراحـی،  زنـدگی،  محـیط  تغییر شود. بامی کمتر بزهکاری وقوع احتمال شوند، دیده می که کنند فکر بزهکاران اگر باشند.

 را طراحـی  تغییـرات  نیومن شود.می فراهم بیشتر نظارت امکان ،ها آن اطراف فضای و هاساختمان قرارگیری محل تعیین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Defensible Space 
2. Oskar Newman 
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 معـرض  در کـه  یا گونـه  به شهری فضاهای و هامکان طراحی با او، نظر از کرد. مرتبط جرائم کاهش با مستقیم شکل به

 ایجـاد  قابلیـت  محیطـی  طراحـی  دیدگاه این شود. از می جلوگیری طلبانه فرصت جرائم وقوع از باشد، محلی کنترل و دید

 دارد. ساکنان میان در را محلی وابستگی پنهان احساس

یة پیشگیری از جرم از طریـق طراحـی   نظرعوامل کالبدی بر بروز جرم،  ریتأثترین نظریات در خصوص یکی از کامل

از محیط و ساختمان دانسـت کـه بـه کـاهش      مؤثرتوان طراحی مناسب و کاربری را می CPTED. رویکرد است 2محیط

بـر   عبارت دیگر طراحی مناسب و استفادة درست از محیط ممکن است عالوه شود؛ بهجرم و ترس ناشی از جرم منجر می

، ایـن  درواقع .(Crowe, 2000: 46) و ترس از جرم را کاهش دهد پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود بخشد

 د.پذیر می ریتأثرویکرد بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط شهری از طراحی محیطی 

در آمریکاسـت. شـاید    13ة دهی جدید است که سابقة دیرینه دارد و محصول افتیره CPTED توان گفت رویکردمی

بر جـرم پرداختـه نشـده بـود، امـا بعـد از ایـن دهـه در اثـر           شده ساختهمحیط  ریتأثبه این اندازه به  گاه چیهپیش از این، 

، اسـچلمو آنجـل بـا کتـاب     «و مـرگ شـهرهای بـزرگ آمریکـا     حیـات »های افرادی مانند جین جیکوبز با کتـاب   فعالیت

، «سـازی در توسـعة شـهری   های اجتماعی خانهجنبه»، الیزابت وود با کتاب «پیشگیری از جرم از طریق طراحی شهری»

« پیشگیری از جرم از طریـق طراحـی محیطـی   »و کتاب سی ری جفری با نام « فضای قابل دفاع»اسکار نیومن با کتاب 

 ریتـأث هـا درمـورد    آغـاز پـژوهش   سرمنشـأ  ه و روابط میان محیط و جرم بیشتر آشکار شد. کتاب معروف جیکوبزاین نظری

هـا را در  عوامل شهری فیزیکی و اجتماعی بر رفتار و تعامالت مردم است. وی از جمله کسانی است کـه نخسـتین بحـث   

هـای مربـوط بـه     ة او، جیکـوبز نخسـتین جرقـه   و ارتباط آن با جرم، انجام داده است. به عقیـد  1«زوال شهری»خصوص 

 (. Jeffery and Zahm, 1993:331چگونگی ارتباط شرایط محیطی را با پیشگیری از جرم بیان کرد )

های دیگـری ماننـد   ( و نظریهBrantingham,1981شناسی محیطی )یة جرمنظرگیری ة هشتاد با شکلدهاز اواسط 

( و تقویت اصول و مبانی نظریـة پیشـگیری وضـعی، مبـانی نظریـة      Wilson and Kelling,1982های شکسته )پنجره

شود تا با طراحی مناسـب  سعی می CPTEDپیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز قوت بیشتر یافت. در رویکرد 

 :Geason and Wilson, 1989عناصر کالبدی محیط، فرصت بروز جرم در محیط از بین برود و بروز جرم کنترل شود )

دهد عوامل کالبدی مانند کاربری زمین، فضاهای جمعی، بافت محله  بندی نظریات در این زمینه نشان می(. جمع41-113

 خیزبودن محیط دارند.ی در جرما کننده نییتعو منظر شهری نقش 

در بیشـتر   (2111) 0کلینـ   و ویلسون نظر ه. باست سط  واحد در جرم تمرکز برای دیدگاهی نیز شکسته هایپنجره

 اطـراف  محوطه داشتن نگه مرتب در تخطی و های کوچک مانند کوتاهیو هنجارشکنی ها خالف، کارکرد های خوشمحله

 محلـی  بـه  کـه  کند. هنگـامی  اصالح را خود رفتار تا آید وجود می به اجتماعی فشارهای خاطی فرد برایوجود دارد،  منزل

 هنجارهـای  برقـراری  برای ساکنان توانایی و تمایل شود، رها نامرتب و ختهیر هم به صورت به محل این و شود توجهی بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
2. Urban Decay 
3. Wilson, Kelling 
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 انحرافـات  بـروز  بـه  امـر  ایـن  و شوند می توجهبی محله هنجارهای رعایت به ساکنان آن، تبع به شود.می ضعیف اجتماعی

 کند. سقوط قهقرا سمت به محله شودمی سبب و شود می منجر بیشتر تضعیف به موضوع انجامد. این می بعدی

 دیوارهـای  مخروبـه،  هـای  سـاختمان  کثیـف،  هـای  محلـه  مثـل  فیزیکـی  هایریختگیهمبه و کالبدی های نظمیبی

 شود. می ها آن غیرقانونی اعمال و مجرمان جذب سبب ینوع به خود شکسته های پنجره و خورده تر،

 از هـایی نشـانه  هـا  آن در کـه هـایی   لـه یة پنجره شکسته معتقدند محنظرجیمز کیو ویلسون و جورج کلین  صاحبان 

 و مشارکت از و دارند بیشتری پذیریآسیب احساس محله آن ساکنان که است آن از حاکی دارد، وجود خرابی و توجهی بی

 هـا شـاخص  ایـن  اسـت.  پـایین  بسـیار  هـا  آن در اجتماعی کنترل و نظارت بنابراین،؛ دانکشیده کنار خود اجتماع محافظت

 در را آن خطر تا ندارند ایعالقه جرم با مواجهه به ساکنان که باشند آن ةنشان و کنند فراهم را جرم ایجاد ةنیزم توانند می

 محـیط،  ظاهری هایآشفتگیة مشاهد با بزهکاران بنابراین، ؛(Willson and killing, 1982: 210دهند ) کاهش محل

 کنتـرل  و نظـارت  نبود متوجه ،محل در سرپناهبی مردمان تجمع یا دیوارها بر شده نوشته ناسزاهای متروکه، هایساختمان

 شوند. می هامکان این جذب خود مجرمانة اعمال برای شوند و اجتماعی می

های مهم در این زمینه، مدل  طوالنی دارد. یکی از نظریه نسبتاًعوامل اجتماعی بر جرم پیشینة  ریتأث بعد اجتماعی:

نظمـی اجتمـاعی و    ی، مدل بیفرهنگ خردهپردازد: مدل تنوع سه منظر به مسئلة جرم می که از است 2سازمانی اجتماعیبی

تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود دارد و  ها آنی، اجتماعاتی که در فرهنگ خردهبراساس مدل تنوع  مدل نگرانی اجتماعی.

د، در معرض ارتکاب جرم بیشتری خواهنـد  کنن خود پیروی می ورسوم آداباین اقوام هریک بدون پیوند با کلیت اجتماع از 

 (.Chricos, 1997: 117بود )

 هم نظمی بی. بیندمی جرم از ترس و فیزیکی و اجتماعی محیط از فرد تصور بین مثبتیة رابطنظمی اجتماعی مدل بی

 اسـت  فرد ونپیرام محیط به توجهی بی و اجتماعی کنترل ضعف ةدهند نشان اجتماعی اشکال در هم و فیزیکی اشکال در

. در مـدل نگرانـی   (Crank and Gia Comazzi, 2003: 251شـود )  می دیدگی منجر بزه خطر زیاد تصور به تیدرنها و

 سـبب  اجتمـاعی  پیونـدهای  شـدن  ضـعیف  کـه  نحـوی  بـه  است؛ اجتماع زوال دربارة نگرانی از ناشیخیزی  اجتماعی، جرم

. کننـد  مـی  مطـرح  ترس و نظمیبی با مرتبط ای پدیده  را جتماعیا نگرانی عموماً پژوهشگران شود.می جرم شدن برجسته

 کـه  طـور  آن جامعـه  و است زوال روبه اجتماع که رسند می باور این هب بینند، می را نظمی بی های شاخص مردم که هنگامی

 (.Lane and Meeker, 2005: 630شود ) موجب جرم می که ستا چیزی همان این و نیست باشد باید

کنـد   یة پیوند افتراقی ادوین ساترلند اشاره کـرد کـه بیـان مـی    نظرتوان به های مطرح در این زمینه می نظریهاز دیگر 

 اختصـار  بـه یة پیوند افتراقی را نظرشود. چهار گام زیر فرایند فرایند یادگیری رفتار مجرمانه با دوستان فرد مجرم تعیین می

 :دهد یمنشان 

ـ و بـه تارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگـران  رفتار تبهکارانه، مانند دیگر رف .2 گـروه دوسـتان آموختـه     ژهی

 .شود یم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Social Disorganization Theory 
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ی مناسـب  ها شیگراها و دهنده ها، سوقارتکاب جرم انگیزه فنونمجرمانه هم مستلزم یادگیری  فراگیری رفتار .1

 برای بزهکاری است.

 ی آن بچربد.ها تیمحدودشکنی بر که فراوانی امکانات قانون شود یمانسان زمانی مجرم  .0

ها متفـاوت اسـت و   ی خاصی مانند فراوانی، مدت و شدت این تماسها از جنبهپیوندهای تبهکارانة یک شخص  .9

 (.29: 2039کند )ستوده،  در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک می

 و کـالن  ساختاری فشارهای زا ناشی را اجتماعی هایآسیب که وجود استیة فشار نظراز دیگر نظریات در این زمینه 

 دورکـیم  .است اعتیاد مانند اجتماعی هایآسیب اصلی مسبب فشارها این وجود نظریه، این در. داند می جامعه افراد بر خرد

 تعریـف  در. گیـرد مـی  درنظر جامعه یک ساختار در سریع تغییرات از ناشی را آنومیک شرایط آنومی، مفهوم کردن ح مطر با

دارد )محسـنی تبریـزی،    اشاره جمعی نظام هنجاری در بی گسستگی و اغتشاش، اختالل، سازمانی، بی یوعن به آنومی وی،

2010 :59.) 

دهد عواملی مانند تغییرات سـریع جمعیتـی، قرارگیـری در کنـار افـراد       ی جرم نشان میشناس جامعههای  بررسی نظریه

در ارتکـاب جـرم هسـتند. ایـن      مؤثرعة آنومیک، از عوامل های موجود در جام نظمی مجرم، زوال پیوندهای اجتماعی و بی

بیان کرد. در سنجش سط  پایداری اجتماعی، سـرمایة   2توان در یک مفهوم کلی با عنوان پایداری اجتماعی عوامل را می

یکـی از مفـاهیم کلیـدی در     اجتماعی، کاهش مشارکت شهروندی و سط  رضایتمندی از محیط از عوامل اصلی هسـتند. 

 سـرمایة . است مؤثرهای اجتماعی بسیار  که نبود آن در بروز آسیب استپایداری اجتماعی موضوع سرمایة اجتماعی بحث 

 و هـا  نظمـی  بـی  هـا،  ریختگـی  بـرهم  از بسـیاری  تبیـین ن، راهگشـای  مـدر  جهـان  در کلیدی عنصریعنوان  به اجتماعی

 جنایـت،  و جـرم  ماننـد  اجتماعی های انحراف منظر از اجتماعیة سرمای به (. فوکویاما12: 2013هاست )فاضل،  سازمانی بی

 و کنـد  مـی  توجـه  مشـابه  مـوارد  و مالیاتی فرار خودکشی، دادخواهی، و دعوی طرح مخدر، مواد مصرف خانواده، فروپاشی

 دکـر  ادعـا  توان می ها تعریف این براساس کند. می منعکس جامعه در را اجتماعیة سرمای ها، این انحراف است وجود معتقد

ة سـرمای  معـرف  هـای  شاخص نظر از جرم مرتکبان یا است اجتماعی سرمایة سط  بودن پایین دهندة نشان جرم، وقوعکه 

 آحـاد  کـه  اجتمـاعی  مقـررات  و قوانین پایبندنبودن به دلیل به سارق مثال، برای ندارند؛ قرار مطلوبی وضعیت در اجتماعی

سـرمایه   دةدهن نشان که اجتماعی یها توافق بر حاکم اصول از سارق ،قعدروا شود. می جرم مرتکب اند پذیرفته را آن مردم

 (.2031شود )فوکویاما،  می جرم مرتکب و کند می است تخطی اجتماعی

 

 روش پژوهش

 توصـیف  هـدف  بـا  ییها روش شامل مجموعه زیرا ،توصیفی استاست.  پیمایشی و تحلیلی-توصیفی پژوهش، روش این

 یها براساس روش در محیط شهری ترس از جرم را یها مؤلفه است، زیرا ررسی است. تحلیلیمورد ب یها دهیشرایط یا پد

ـ گ میتصمی ها روشعاملی و رگرسیون خطی در قالب  ی آماری متنوع مانند تحلیلها لیاز تحل یریگ تحلیلی و با بهره ی ری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Social Sustainability 
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آمـد کـه    دست بهمتون و تجارب مرتبط مرور بر  براساسکند. در این پژوهش، چند معیار و شاخص  چندمعیاره مطالعه می

هـا، از روش  معیارهـا و شـاخص   براسـاس های نمونة مورد مطالعـه  تحلیل داده منظور بهاشاره خواهد شد.  ها آندرادامه به 

سـاکنان مجموعـة    از خیلی کم تا خیلی زیاد( استفاده شد. جامعـة آمـاری،  ) ییتاپیمایشی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج

نفر تعیین شد. روایی  019ی فرمول کوکران، تعداد نمونه ریکارگ بهامام رضای شهرستان پاکدشت است که با مسکن مهر 

بـر   مؤثرها، عوامل تحلیل داده منظور به تأیید شد. 132/3پرسشنامه نیز با استفاده از مدل ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 

 افـزار  نـرم  آمدنـد، در  دسـت  بههایی که در برداشت میدانی د. دادهترس از جرم به دو گروه کالبدی و اجتماعی تقسیم شدن

SPSS .عاملی و رگرسیون خطی برای تحلیل مسیر استفاده شده است. در این بخش، از تحلیل وارد و تحلیل شدند 

 

 محدودة مورد مطالعه

ای  رقی و در فاصـله هکتار در حاشـیة شـ   253و در مساحت  2011عملیات ساخت مجموعة مسکن مهر پاکدشت در سال 

شـود. ایـن    هزار واحد مسکونی در آن ساخته مـی  21ها،  بینی ها و پیش کیلومتر از شهر آغاز شد که براساس طرح 5حدود 

های کشاورزی موجود در حریم رودخانة جاجرود واقع شده است. پس از گذشت هفت سال از آغـاز ایـن    مجموعه در زمین

رو شـده   های اساسی روبه های موجود، مسکن مهر با معضالت و چالش از آپارتمان شدن بخش اعظمی پروژه و با مسکونی

هـای شـهری، فضـاهای نـاامن و سـط  پـایین        است. نبود امکانات و خدمات، نبود دسترسی مناسب به شهر و زیرساخت

 رضایتمندی ساکنان، این مجموعه را به یکی از مشکالت اساسی مدیریت شهری تبدیل کرده است.

های مرکـز ثبـت آمـار جـرائم نیـروی       . در بررسیاستین معضالت مجموعة مسکن مهر میزان باالی جرم تر همماز 

، مجموعة مسکن مهر در جرائم سرقت، زورگیری و خریدوفروش مـواد مخـدر   2019انتظامی شهرستان پاکدشت در سال 

خیـز شـهر تبـدیل کـرده اسـت )نیـروی        رمهای ج را داشته و این مجموعه را به یکی از کانون شده ثبتبیشترین گزارش 

 (.2015انتظامی شهرستان پاکدشت، 

 

 . موقعیت مجموعة مسکن مهر امام رضا در شهر پاکدشت9 شکل
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 ها وتحلیل یافته یهتجز

افراد مورد نظر در  تحقیق، و آشنایی با تغییرات متغیرهای کلیدی  های ویژگیها، توصیف  وتحلیل داده یهتجزاولین گام در 

شوندگان را زنان تشکیل دادند که البته با توجه به اینکه زمان  بیشتر پرسش. استها در نمونة مورد بررسی  گاهی از آنو آ

 مراجعه برای تکمیل پرسشنامه معموالً بین روز بوده، این امر تا حدودی طبیعی است.

 دهندگان . فراوانی و درصد مردان و زنان در میان پاسخ9 جدول

 جنس

 وانیفرا درصد

 مرد زن مرد زن

1/51 9/90 121 215 
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. سـت یرگذار بر ناپایداری اجتماعی و افزایش میزان جرم و ناامنی در سـط  شهرها تأثمهاجرت یکی از عوامل اصلی و 

ماعی و گرایش بـه  های نامناسب اقتصادی و فرهنگی به رشد انحرافات اجت مهاجرت و تحر، شهرنشینی همراه با ساخت

خـوردن سـازمان زنـدگی سـنتی و      کند. مهاجرت یکی از عوامل عمـدة بـرهم   بیگانگی در شهرها و توسعة جرم کمک می

قرارگرفتن در فرایند جامعة صنعتی و شهرنشین است، اما در کشورهای جهان سوم شهرنشینی، همـراه بـا رشـد خـدمات،     

های پنهان و آشکار و توسعة جرائم شهری منجر  ش تولیدات و بیکارییابد و به کاه مستقل از توسعة صنعت گسترش می

 عنـوان  بـه سکونت در شـهر پاکدشـت،    مدترو در این پژوهش، مهاجرت با شاخص  یناز ا(؛ 221: 2011)توسلی،  شود می

 یرگذار بر جرم سنجیده شده است.تأثعاملی 

 سکونت در شهر پاکدشت مدت. فراوانی و درصد 9 جدول

 درصد فراوانی سکونت مدت

 1/12 19 سال 2کمتر از 

 5/53 219 سال 5تا  2بین 

 1/13 231 سال 5بیش از 
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. ایـن مطالعـات شـمار    های بسیار زیادی انجام شده اسـت  ش، پژوهیرو درخصوص ارتباط بین شرایط اقتصادی و کج

هـا، ابتـدا    کنند. در ایـن پـژوهش   وجود آورده که ارتباط بین دو پدیده را بررسی می های تجربی را به ای از پژوهش گسترده

در را نـرخ جـرم    ها آنهای شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جنایت برآمدند.  بین دگرگونی ةکشف رابط دنبال به پژوهشگران

فقیر و غنی در یک منطقـه بـا هـم     دوران بحران اقتصادی با نرخ جرم در دوران رونق اقتصادی جوامع گوناگون یا نواحی
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تـر   ها صورت عینـی  بعدی، پژوهش ةداری در نرخ جرائم وجود دارد یا خیر. در مرحلاآیا تفاوت معن دریابندتا کردند مقایسه 

عنـوان عامـل نـاتوانی     های اقتصادی و نیز جرم با بیکاری بـه  بودن یا نبودن نرخ جرم و نابرابری به خود گرفت و همبسته

 .شدبررسی  اقتصادی

 هـا  آنای از  ها به دو گـروه اساسـی تقسـیم شـود. دسـته      پژوهش شدهای متناقض سبب  ها و یافته حاصل این تالش

مثبت  ةاین باور تقریباً عمومی یعنی وجود رابط ها، پژوهشکنند و تعداد بیشتری از  همبستگی میان جرم و فقر را تأیید می

 .شود میاشاره ها  آنن نوشتار به برخی از کنند که در ای بین فقر و جرم را رد می

تـوان در یـک جملـه     مستقیم میان فقر و انحرافات اجتماعی را می ةمخالفان رابط پژوهش ةنتیج باید توجه داشت که

فرض کـه   برخی از این پژوهشگران ابتدا با این پیش(. 211: 2010نیا،  )کی «فقر مستقیماً عامل جرم نیست»خالصه کرد: 

یابـد و بـرعکس در دوران    افـزایش مـی   یرو شود، جرم و کج رکود اقتصادی و هنگامی که تعداد فقیران زیاد می در دوران

مطالعـات در   نخسـتین ند. ا هبین آن دو پدیده پرداخت ةدرمورد رابط پژوهشبه  ،دهد می رخبالندگی اقتصادی، جرم کمتری 

را نواحی ثروتمندنشین و فقیرنشین فرانسـه   ها انجام دادند. آندقیق  گری و کتله با استفاده از آمارهای نسبتاًرا این زمینه 

آن بود که در ارتکاب جرم تفاوت محسوسی بین دو ناحیه وجود  بیانگر ،ها نتایج، برخالف انتظار آن با هم مقایسه کردند و

عـدة دیگـری از    (.251: 2130 )ولد و همکاران،است « فرصت»معلول  یرو ، نتیجه گرفتند که جرائم و کجرو یناز ا ؛ندارد

از  ،فوق اشـاره شـد   پژوهشها در تأیید همان نتایجی بود که در  های آن پژوهشگران هم این مسیر را دنبال کردند و یافته

های  که در آن به تأثیر غیرمستقیم عوامل اقتصادی در ارتکاب جرم اشاره شده است یا پژوهش« دوگریف»جمله مطالعات 

ن آ بیـانگر  هـا  پـژوهش نتایج برخی  کند. از سوی دیگر میا تنها عامل تقویت استعداد بزهکاری محسوب ناتل که فقر ر پی

 (.211: 2010نیا،  ت )کیاست که در دوران شکوفایی اقتصادی، شاخص جرم و جنایت بیش از دو برابر رشد داشته اس

ـ  بین فقر و جرم را نفی مـی  ةها هم رابط آخرین پژوهش ،در همین زمینه هـای النـ  رویـت     د. از قبیـل پـژوهش  کن

سازمان ملل برای پیشگیری از جنایت و درمـان   ةسومین کنگر ةرو، اعالمی ینااز  (؛2112)کوب جیو  (2139)، چو (2112)

منشـأ و علـت بیشـتر     ،کـردن  کند که فقر عامل جنایت نیست، بلکه میل به زیاد خـرج  تبهکاری به این مضمون اشاره می

 هاست. جنایت

ها  در جامعه است. برخی از پژوهش ها یرو ر عموم افراد جامعه، فقر عامل جنایت، سرقت، فحشا و بسیاری از کجاز نظ

 قائـل ها همبسـتگی   و بین آن دانند می ها یرو کنند و فقر و ناتوانی اقتصادی را عامل مستقیم کج هم این نظر را تأیید می

و درصـد خانوارهـایی    2113تـا   2193های  خ جرائم علیه اموال، در سالبین نر ةرابط ةها دربار برخی پژوهش در. شوند می

)ولد و  مستقیم است ،بین فقر و انحرافات ةدست آمد که رابط تر است، این نتیجه به ها از میانگین جامعه پایین که درآمد آن

ر کودکــان، ومیــ هــای فقــر از قبیــل مــرگ تحقیقــات الفتــین و هیــل کــه بــه کمــک شــاخص (.253: 2130همکــاران، 

 بـود،  آمریکـا  در هـا  قتـل  نرخ و سنجش این بین قوی همبستگی ییدکنندةتأ گرفت، صورت ...وپرورش نامناسب و آموزش

 2کـه   شـد  ثابت یدر پژوهش برای مثال، کند؛ میها را تأیید  همین یافته نیزدرمورد بیکاری و جرم  هایی پژوهشهمچنین 

که  فرض یشالبته با توجه به این پ، دنبال داشته است زایش در قتل عمد را بهدرصد اف 3/5درصد افزایش در نرخ بیکاری، 

 ةرابطـ  ،فقـر و جـرم   ،که بین بیکـاری  آید میدست  ، این نتیجه بهشود میبیکاری علت فقر و فقر هم عامل جرم و جنایت 
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ن مجموعة مسکن مهر امام رضـا  رو در این پژوهش نیز توان اقتصادی ساکنا یناز ا؛ (2011)اسفندیاری،  وجود دارد یمثبت

دهـد کـه تـوان     های مؤثر بر بروز جرم در محیط، سنجیده شده است. نتایج پرسشنامه نشان مـی  یکی از شاخص عنوان به

 درصد افراد کمتر از حد متوسط است و رضایتمندی از میزان درآمد در افراد نیز چنین وضعیتی دارد. 13اقتصادی بیش از 

 رصد میزان رضایت از درآمد. فراوانی و د5 جدول

 درصد فراوانی میزان رضایت از درآمد

 3 3 یادز یلیخ

 2/2 9 زیاد

 9/21 32 متوسط

 1/93 210 کم

 1/01 211 کم یلیخ

 2015های پژوهش،  منبع: یافته     

 

. در ایـن  شده در مسکن مهر، مال، عمل قرار گرفـت  های تکمیل در تحلیل استنتاجی، اطالعات حاصل از پرسشنامه

برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر جرم اسـتفاده   SPSS افزار نرمعاملی و تحلیل رگرسیونی در  تحلیل از روش تحلیل

و  KMO2منظـور از شـاخص    تحلیل اطمینان پیـدا کـرد کـه بـدین     منظور بهها  عاملی باید از توان داده شد. ابتدا در تحلیل

آمـده اسـت کـه اسـتفاده از روش      دسـت  به 122/3پرسش  21با  KMOدار آزمون استفاده شده است. مق 1آزمون بارتلت

دانـد( و مقـدار سـط      عـاملی را ممکـن مـی    استفاده از تحلیـل  1/3دهد )بیش از  پذیرش نشان می درخورعاملی را  تحلیل

هندگان( برای انجام تحلیـل  د ها= تعداد پاسخ های تحلیل )نمونه است؛ بنابراین، داده 35/3معناداری آزمون بارتلت کمتر از 

 ها برای تحلیل وجود دارد. کند و همبستگی مناسبی بین داده کفایت می

 و بارتلت KMO . آزمون5جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 122/3 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 113/0005 

Df 131 
Sig. 3 

 2015های پژوهش،  افتهمنبع: ی

هـا از روش   و بـرای چـرخش عامـل    9هـای اصـلی   هـا از روش مؤلفـه   برای استخراج عامل 0عاملی اکتشافی در تحلیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Kaiser-Meyer- Olkin Measure 
2. Bartlett 
3. Explatory Factor Analyse 
4. Principle Component 
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هـای پرسشـنامه از    گیری درمورد بقا یا حـذف پرسـش   استفاده شده است. مال، تصمیم 1ی کایزرساز نرمالبا  2واریمکس

هـا   هریـک از پرسـش   ترتیب که اگر مقدار اشترا، اسـتخراجی  هاست؛ بدین  آن 0عاملی مقادیر اشترا، استخراجی تحلیل

 گذاریم. عاملی کنار می باشد، آن پرسش را از تحلیل 5/3کمتر از 

 0/3ها، مقادیر ویژة بـاالتر از یـک و نمـرات عـاملی بـاالتر از       بندی پرسش گیری درمورد دسته درادامه مال، تصمیم

مقدار ویژه و درصدی از  1شود. در جدول  روش کایزر، چهار عامل استخراج می براساس، درنظر گرفته شده است؛ بنابراین

شـود، چهـار عامـل در مجموعـة      که مشاهده مـی  طور هماندهد نشان داده شده است.  واریانس که هر عامل توضی  می

 د.ده درصد از تغییرات را توضی  می 10دارند که حدود  2از  تر بزرگمسکن مهر مقدار ویژة 

 های استخراجی وسیلة عامل شده به . مقدار واریانس تبیین5 جدول

 مقدار ویژة نخستین

 درصد تجمعی واریانس درصد() واریانس کل

330/5 312/10 312/10 

312/0 131/25 900/01 

221/0 115/21 911/51 

111/1 192/23 033/10 

 2015های پژوهش،  منبع: یافته

 

 3جـدول   درواقـع ها در یک عامـل قـرار گرفتنـد.     یک از شاخصهره با روش واریمکس، یافت ماتریس دوران براساس

اند و در هر  از جدول حذف شده 0/3دهد. برای سادگی تشخیص، مقادیر کمتر از  عاملی اکتشافی را نشان می نتیجة تحلیل

ـ انـد کـه    ی شـده گذار نامها  سطر امتیاز پذیرفته مشخص شده است. در مرحلة بعد، عامل ین و تـر  مهـم ی یکـی از  نـوع  هب

دهندة همبستگی بین عوامل  شود که نشان . برای این کار از بار عاملی استفاده میاستعاملی  دشوارترین مراحل در تحلیل

 (.2013گیرند )زبردست،  مال، عمل قرار می 9/3ی عوامل امتیازهای باال گذار نام. باید توجه داشت که در ستو متغیرها

دهد عوامـل کالبـدی    کند و نشان می ها را تعریف می درصد واریانس کل داده 10ل کالبدی بیش از عام کالبدی: .5

توجهی به طراحی محیط و نقش آن در بـروز مسـائل اجتمـاعی،     تا چه حد بر جرم در مجموعة مسکن مهر مؤثر است. بی

 اند. ردهآن را اثبات ک وضوح بهکه شهروندان نیز  استیکی از مشخصات بارز در مجموعه 

ی بـا عامـل اول دارد و   معنـادار عامل دوم که از نظر میزان واریانس توضی  داده شده است، اختالف  . اجتماعی:9

دهد که مسائل اجتماعی همواره یکی از عوامل مهـم   دهد. این عامل نشان می از کل واریانس را توضی  می 131/25تنها 

 یرگذار بر بروز جرم است.تأثو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Varimax Rotation 
2. Kaiser Normalization 
3. Communalities Extraction 
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 (واریمکس چرخش با) عوامل سماتری .0 جدول

 2015 پژوهش، های یافته: منبع

 

ـ  دسترسـی  از نارضـایتی  درآمد و میزان از رضایت این عامل که با متغیرهای رضایت از مسکن، . رضایتمندی:9  هب

دهـد رضـایت از    مـی   درصد از واریانس کـل را توضـی  و نشـان    115/21شود،  و سکونت در مجموعه تعریف می خدمات

 .استهای اجتماعی  زندگی همواره یکی از عوامل مهم در پیشگیری از بروز جرم و آسیب

تظـار نیسـت. تعـامالت    با توجه به سط  پایین امنیت در مجموعة مسکن مهر، وجود این عامـل دور از ان . امنیت: 5

شـمار   های مؤثر بر جرم در مجموعه به ین گویهتر مهمهای نامناسب در آن،  اند، و نبود پلیس در مجموعه و وجود پاتوق

 روند. می

 عوامل 

2 1 0 9 

   101/3   011/3 (P1رهاشده )فضاهای باز و 

       131/3 (P2) ها در سط  مجموعه نبود تنوع کاربری

 131/3     053/3 (P3ها ) وضعیت نامناسب معابر و دسترسی

       335/3 (P4تراکم باال )

       121/3 (P5نبود نور و روشنایی کافی )

   125/3 991/3 013/3 (P6نبود امکانات و خدمات شهری )

 510/3 953/3 013/3  (C1نارضایتی از مسکن )

   531/3  105/3 (C2نارضایتی از درآمد )

   019/3  521/3 (C3نارضایتی از دسترسی به خدمات و امکانات )

   092/3  115/3 (C4نارضایتی از سکونت در مجموعة مسکن مهر )

 112/3 551/3     (S1نبود سرزندگی در شب )

 011/3   521/3 512/3 (S2های نامناسب ) وجود پاتوق

 103/3    915/3 (S3نبود نظارت بر فضاهای باز )

 953/3   050/3 521/3 (S4حضورنداشتن پلیس در مجموعه )

     519/3 110/3 (D1بودن تعامالت اجتماعی ) اند،

   119/3 033/3   (D2در میان ساکنان ) نبود سرمایة اجتماعی

     150/3   (D3نداشتن هویت و احساس تعلق )

 123/3   010/3   (D4احترام اند، به حقوق شهروندی )
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 ی و امتیاز هر عاملبار عامل. 5جدول

 امتیاز عاملی بار عاملی عامل

 13/1 013/3 کالبدی

 12/5 033/3 اجتماعی

 33/9 013/3 رضایتمندی

 13/0 059/3 امنیت

 2015های پژوهش،  منبع: یافته

 
شناسایی میزان اثرگذاری هریک از عوامل بر میزان جرم در مجموعة مسـکن مهـر از    منظور بهدر گام نهایی تحلیل، 

که در مدل مفهومی پژوهش نیز توضی  داده شد، در کنار عوامل ذهنـی کـه از    طور همانروش تحلیل مسیر استفاده شد. 

عوامل مؤثر بر جرم در این پـژوهش مـدنظر    عنوان بهعاملی استخراج شد، دو عامل عینی یعنی فقر و مهاجرت نیز  لیلتح

 قرار گرفت.

متغیـر   عنـوان  بـه از عوامل استخراجی  کیهربرای این تحلیل، در روش تحلیل مسیر از رگرسیون خطی استفاده شد. 

شـده و   ظر گرفته شد. برای متغیرهای مستقل از امتیازهای عـاملی نرمـال  متغیر وابسته درن عنوان بهمستقل و میزان جرم 

 برای جرم از نتایج پرسش کلی درمورد میزان جرم استفاده شد.

 

 

 . نمودار تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر جرم در مسکن مهر شهرستان پاکدشت5شکل 
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 گیری نتیجه

 تـاکنون  خود ابتکار و مهارت قدرت،ة هم با بشر که یا مسئله؛ استین معضالت جوامع انسانی تر مهمامروزه جرم یکی از 

 زنـدگی  مظاهر از یکی بزهدرواقع کند.  پیشگیری تبهکاری آور سرسام ازدیاد از و شود پیروز آن با مبارزه در است نتوانسته

وز جـرم، موقعیـت   یکـی از ارکـان اصـلی بـر    . دارد بزه وقوع و بزهکار پرورش در فعالی و مؤثر نقش است و جامعه جمعی

رو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در  یناز ا؛ استهای محیطی مکان وقوع جرم  مکانی و ویژگی

های اصلی وقوع جرم در سـط  شهرسـتان    یکی از کانون عنوان بهحاضر  در حالکه  استمجموعة مسکن مهر پاکدشت 

 شود. پاکدشت شناخته می

یرگذار بر بروز جرم در سط  مجموعـه  تأثترین عامل  دهد از میان عوامل عینی، فقر مهم ن مینتایج تحلیل مسیر نشا

 عنـوان  بهاجتماعی را  -های پژوهش با پژوهش باقری و همکاران مطابقت دارد که پایگاه اقتصادی . از این نظر یافتهاست

الی همبستگی بـین عامـل فقـر و جـرائم شـهری در      دانند. میزان با یرگذار بر ارتکاب جرم در افراد میتأثین عامل تر مهم

. از آنجا که مجموعة مسکن مهر در استاین مجموعة مسکونی  فرد منحصربههای  مجموعة مسکن مهر، ناشی از ویژگی

وجود آورده  نشین با مجوز دولتی به یهحاشای  ی منطقهنوع بهجامعه شکل گرفته،  درآمد کمحاشیة شهر و برای اسکان افراد 

های مکانی و اقتصادی در مجموعة شـهری تهـران، مکـانی بسـیار      دلیل ویژگی خصوص در شهر پاکدشت که به به است؛

، جـذب بـازار   شـهر  کـالن انـد در   اند و نتوانسته مطلوب برای افراد مهاجری است که به امید زندگی بهتر راهی تهران شده

نداشتن مالکان اصلی بـه سـکونت در    لیل نرخ کم اجاره و تمایلد های مسکن مهر به رو آپارتمان یناز ااقتصاد و کار شوند؛ 

اقتصـادی را   توان کمدلیل نبود خدمات و امکانات مناسب شهری(، مکانی مناسب برای سکونت افراد مهاجر و  این فضا )به

موعة مسکن های اصلی محیط و ساختار اجتماعی در مج ترتیب توان کم اقتصادی یکی از ویژگی فراهم کرده است؛ بدین 

یرگـذار  تأثکند. مهاجرت نیز عاملی  که همین امر رابطة زیاد آن را با جرائم شهری در مجموعه تأیید می ستمهر امام رضا

 های پوراحمد و کالنتری درخصوص عوامل مؤثر بر جرم در شهر تهران مطابقت دارد. . این یافته با یافتهاستبر جرم 

هـای   ثیر را بر وقوع جرم در سط  مجموعه دارد. عاملی که در غالـب پـژوهش  گفتنی است عوامل کالبدی بیشترین تأ

تـوان در پـژوهش    یرگذار بر جرم بوده است و نمونـة آن را مـی  تأثدرخصوص بروز جرم همواره، یکی از عوامل  شده انجام

 عنـوان  بـه یـن عامـل   ( مشـاهده کـرد، امـا اینکـه ا    1323( و هیلیر و سهباز )2011(، تقوایی )2013کالنتری و همکاران )

تـوجهی   ترین عامل در سط  مجموعه معرفی شده است، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب مجموعه در بعد کالبدی و بی مهم

. مکان اجـرای پـروژه در حـریم رودخانـة جـاجرود و در      استسازندگان به طراحی محیط و منظر شهری در این مجموعه 

زیسـت شهرسـتان، سـبب افـت شـدید کیفیـت سـاختار         مات متعدد به محیطهای کشاورزی، عالوه بر صد تداخل با زمین

اند. این امر  وجود آورده های بایر و کشاورزی اطراف پروژه، فضایی باز و بدون نظارت به کالبدی مجموعه شده است. زمین

ظر شهری، فضـایی  های آسفالت و طراحی من های مناسب شهری، از جمله خیابان در کنار نبود روشنایی کافی و زیرساخت

وجود آورده است. امنیت اجتماعی و رضایتمندی افراد از محیط سکونت، دیگـر   ان بهکارفخالناامن و فرصتی مناسب برای 

های کیفیت زنـدگی را در مجموعـة مسـکن مهـر پاکدشـت نشـان        ها، سط  پایین شاخص عواملی هستند که بررسی آن

عامل مـؤثر بـر جـرم در منـاطق      عنوان بههای کیفیت زندگی  نیز شاخص( 2011دهد. در پژوهش تقوایی و همکاران ) می

 شهر شیراز معرفی شده است.

، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر جرم در مجموعة مسـکن  011/3در این پژوهش، ساختار اجتماعی با ضریب همبستگی 
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های  ه دور از انتظار نیست. وجود تعارضهای اجتماعی مجموعه، این رابط مهر امام رضا بوده است، البته با توجه به ویژگی

نداشـتن سـکونت در    گرایی در سط  مجموعه، تداوم دلیل مهاجربودن بیشتر ایشان و قومیت فرهنگی شدید بین ساکنان به

نشینان، نداشتن حس تعلق به فضا، احترام کم به هنجارهای اجتماعی و و رعایت اند، در بین  مجموعه و تعداد زیاد اجاره

هـای اجتمـاعی در    ین شاخصتر مهمهای اجتماعی منسجم و پیوندهای اجتماعی در مجموعه از جمله  ، نبود شبکهساکنان

سـازمانی اجتمـاعی و    های بـی  های دورکیم و نظریه سط  مجموعة مسکن مهر است. بر این اساس و با توجه به پژوهش

 نیز به اثبات رسیده است. ای باالست که در این پژوهش فشار، امکان بروز جرم در چنین جامعه
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