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سنجش رابطة محیط با ترس از جرم در مجموعههای مسکن مهر
(مطالعة موردی :شهرستان پاکدشت)
محمدامین خراسانی  ـ استادیار جغرافیای انسانی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
مصطفی توانا -کارشناسارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
مینا صوفی نیستانی -کارشناسارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران
پذیرش مقاله 2015/21/30 :تأیید مقاله2011/22/21 :

چکیده
مطالعة رابطة متقابل محیط شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن ،موضوعی است که طی چند ده ة
اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده و چارچوبی علمی و عملی برای تحلیل فضایی -مکانی بزهک اری و مطالع ة
ناهنجاری در فضای جغرافیایی فراهم کرده است .پژوهش حاضر در حوزة جغرافیایی مجموعة مسکن مهر پاکدشت
انجام شده است؛ مجموعهای که علیرغم مدت کوتاه شکلگیری ،براساس آمار و اطالع ات ،یک ی از ک انونه ای
اصلی جرم و ناهنجاری های اجتماعی در این شهرستان است .در پژوهش حاضر ،با شناسایی عوامل مؤثر بر ت رس
از جرم در مجموعة مسکن مهر امام رضای پاکدشت ،بخشی از معضالت اجتماعی را که مجموعه های مسکن مه ر
به شهر تحمیل کردهاند شناسایی ،و برای رفع آنها راهکارهای درخور ارائه میکنیم؛ بدین منظور از دو دسته عوامل
عینی (فقر و مهاجرت) و ذهنی (ویژگیهای محیطی از نگاه ش هروندان) اس تفاده ک ردهای م .روش ای ن پ ژوهش
تحلیلی-توصیفی است .ابتدا تعدادی معیار و شاخص براساس مرور متون و تجارب مرتبط بهدست آمده و با توج ه
به آن پرسشنامهای تنظیم شده است .درادامه بهمنظور جم عآوری اطالع ات 955 ،پرسش نامه (براس اس فرم ول
کوکران) به صورت تصادفی در بین ساکنان توزیع شده است .تحلیل دادهه ا در ن رماف زار  SPSSو ب ا اس تفاده از
تحلیلعاملی و رگرسیونی خطی انجام گرفته است .چهار عامل کالبدی ،اجتماعی ،رضایتمندی و امنی ت در مجموع ة
مسکن مهر مقدار ویژة بزرگ تر از یک دارند که نشاندهندة حدود  59درصد از تغییرات است ،همچنین با توجه ب ه
نتایج ،فقر در دستة عینی ،و عوامل کالبدی در دستة ذهنی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ترس از ج رم در مجموع ة
مسکن مهر هستند.

کلیدواژهها :پاکدشت ،جرم ،فقر ،محیط شهری ،مسکن مهر.
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نویسندة مسئول:

 E- mail: Khorasani_ma@ut.ac.ir
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مقدمه
شهر بهمثابة واقعیتی پیچیده ،در ابعاد مختلف ،خصیصهها ،توانمندیها ،مشکالت و تنگناهای متعدد و متنوعی دارد .از این
میان ،جرائم شهری از جمله مسائل و مشکالت بیشتر شهرهای امروز است؛ مسئله ای که بشر با همـة قـدرت ،مهـارت و
ابتکار خود هنوز نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شود و از میزان و انواع آن بکاهد.
جرائم شهری با اندازه و درجة رشد شهر ارتباط دارند و بهموازات افزایش جمعیت شهری میزان آن نیز افزایش مـییابنـد،
همچنین محیط شهری تأثیر بسزایی در بروز آسیبهای اجتماعی دارد .درخصوص پژوهشهای گستردهای که در این زمینـه
صورت گرفته است ،میتوان اهالی مکتب شیکاگو را پیشگام دانست .بهنظـر آنهـا ،کـاربریهـای تفریحـی درون شـهرها و
مکانهایی که بیشترین ازدحام جمعیت ثابت و غیرثابت را دارند ،در مقایسه با محدودههای دیگر جـرمزایـی بیشـتری دارنـد.
مناطق درونی شهرها که شرایط محیطی مطلوبی ندارند و برای تجمع مهـاجران تـازهوارد مناسـبانـد ،بـههمـراه زاغـههـا و
حلبیآبادهای اطراف شهر که تراکم باال و نامناسب دارند ،دارای بیشترین میزان جرم و بزهکاری هستند.
تاریخچة نظریات و دیدگاهها دربارة آسیبهای شهری ،به پس از انقالب صـنعتی ،بـهویـژه نیمـة دوم قـرن نـوزدهم
بازمیگردد .از نظر علمای اجتماعی آلمان همچون زیمل و تونیس ،2رشد شتابآلود کالبد شهرها همراه با ظهـور تغییـرات
اجتماعی جدیدی که بر فلسفة مادیگرایانه و جهان اگزیستانسیالیسم مبتنی بـود ،مقدمـة تبـاهی شـهرها را فـراهم کـرد
(موسوی.)11 :2031 ،
باید توجه داشت که مهاجرت ،فقر و محیط کالبدی نامناسب ،از مهمترین عوامل بروز جرائم شهری است که در حال
حاضر در بیشتر مجموعههای مسکن مهر در کنار هم جمع شده و این فضاها را به یکی از مراکز اصلی بروز جرائم شهری
تبدیل کرده است.
مسکن مهر با بی توجهی به قانون و طرح جامع مسکن کشور ،با رویکـردی متفـاوت بـا آن و خودسـرانه ،کـل نظـام
برنامهریزی و طراحی شهری را به چالشی جدی وارد کرده است و با تناقض آشکار با برنامههـای طـرح جـامع مسـکن و
برخالف شعارهای آن ،بار دیگر به اقشار متوسط و روبهباالی جامعه توجه میکند و بازگشتی فاجعهبار به تجربة  03سـال
پیش یعنی اراضی حاکم شرعی دارد.
در این طرح ،بدون توجه به مسائل پیچیدة توسعة شهری ،هر نوع زمین و هر مکان برای مسکن مهر پیشبینی شـده
است و نهتنها به تفاوتهای استان و مناطق مختلف توجهی نشده ،بلکـه بـا دسـتورالعملهـای یکسـان آن ،بـا افـزایش
محدودة شهرها هزینه های زیادی به مدیریت شهری تحمیل شده است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر بـا شناسـایی عوامـل
مؤثر بر بروز جرم در اینگونه مجموعههای سکونتی ،بخشی از معضالت اجتماعی را که مجموعههـای مسـکن مهـر بـه
شهر تحمیل کردهاند ،شناسایی و آنها را رفع میکنیم؛ از اینرو پرسش این پژوهش این است که کدام عوامـل بـر بـروز
جرم در مجموعة مسکن مهر امام رضای پاکدشت مؤثر است؟ درادامه نیز اولویت تأثیرگذاری هریک از عوامل بـهعنـوان
هدف فرعی درنظر گرفته شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبانی نظری
بررسی و شناخت عوامل جرمزا و مقابله با آن از جمله مسائلی است که در بحث کشف وقوع جرم و چگونگی پیشگیری از
وقوع آن همواره مدنظر بوده است .جرمشناسان از دیرباز با شناخت عوامل جرمزا و تدابیر و اقدامات الزم در زمینة جـرم و
نیز بررسی آن ،راهکارهایی برای پیشگیری از این معضل ارائه دادهاند (رحمت.)15 :2015 ،
بررسی رابطة جرم با محیط وقوع آن به دهه های  2113و  2103برمیگردد .در این دوره ،در مکتب شیکاگو زیر چتـر
مکتب خردگراها ،به مطالعة رفتار انسان در رابطه با عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی پرداخته شد ( .)Grohe, 2006جین
جیکوبز نظریهپرداز آمریکایی ،در دهة  13میالدی در بخشی از کتاب خود به مسائلی مانند نیاز به فضاهای امن در شـهر،
جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی و تنوع کاربریها و اختالط آنها با هم پرداخت (جیکوبز .)2011 ،در
همین زمینه میتوان به بررسی نتایج پژوهش هفتاد مورد برنامة طراحی شهری در چهل شـهر در ایـاالتمتحـده توسـط
مایکل ساوتورث ( )Southworth, 1989و پژوهش کیفیتهای طراحی شهری از روش «تحلیل محتوا» در مقیاسهـای
گوناگون در  30مورد از برنامه های توسعة شهری انگلستان که جـان پـانترومتیو کارمونـا انجـام داده اسـت ،اشـاره کـرد
( .)Carmona, et al., 2002کاپالنها نیز در سال  2111نظریهای را مطرح میکننـد کـه در آن بـه موضـوع خسـتگی
فکری انسان در محیطهای شهری و مصنوع پرداخته شده است .آنها یکی از راههـای کـاهش ایـن عارضـه را افـزایش
خوانایی محیط های شهری معرفی کرده اند که برای نیل به این راهکار ،روشنایی فضاهای شهری در منظر شبانه اهمیـت
ویژهای پیدا میکند ( .)Kapalan and Kaplan, 1989درادامه به مهمترین نظریات و پژوهشها دربارة رابطة محیط بـا
جرم اشاره شده است.
جدول  .5تجربهها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم

توضیحات

مکتب ،نظریه و صاحبنظران

مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو مفاهیم بـوم شناسـی شـهری را رابـرت پـار ،،ارنسـت بـرگس و رودریـک مکنـزی
()2191-2111

پایهگذاری کردند که در مطالعات کلیفورد شاو و هنری مککی بهکار گرفته شد .آنها
با تأکید و تمرکز بر خصوصیات مجرمان ،تغییراتی بنیـادی در ماهیـت پـژوهش هـای
جرم شناسی پدید آوردند و مطالعة جرم را بـه زمینـههـای اجتمـاعی و اجتماعـات وارد
کردند (فکوهی.)10-12 :2015 ،

مکتب آسیبشناسی شهری (اف .به کارگیری مفاهیمی است که به شناخت زندگی مردم در محله های مختلـف شـهری
ال .سـوتیرز) ()2115

کمک می کند .براساس این آسـیبشناسـی شـهری ،پیــدایش کیفیــت ،پراکنــدگی
جرائم ،امراض و ناآرامیهای شهری را در شهرهای مختلف جهـان بررسـی مـی کنـد
(صالحی.)00 :2013 ،
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ادامه جدول  .5تجربهها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم

توضیحات

مکتب ،نظریه و صاحبنظران

مکتــب اثبــاتگرایــی-اکولــوژی آدلف کتله و آندره میشل گری درواقع بنیانگذاران جامعهشناسـی انحرافـات اجتمـاعی
انسانی ( 2100و )2111

هستند .اثباتگرایی به دو بعد اصلی توجه دارد:
 .2رفتار انسان که کارکرد نیروهای بیرونی است که فراتر از اختیار فرد هستند؛
 .1نیروهای شخصی و روانی که بر رفتار تأثیر میگذارند (ممتاز.)13 :2015 ،

جرمشناسی محیطی

مطالعة جرم ،جنایت ،آزار و اذیت است؛ به گونه ای که علت وقوع آن ها در وهلة اول به
مکان های ویژه و در وهلة دوم به شیوهای مربوط است که اشخاص و سـازمانهـا بـه
فعالیتهایشان بهوسیلة عوامل فضایی یا مکانمحور شکل میدهند ( Bottoms and

.)Wiles, 1997: 305
نظریــة ارتبــاط جــرم بــا تــراکم افزایش جرم و جنایت رابطة مستقیمی با افزایش تراکم جمعیـت دارد .انگلـز در بررسـی
جمعیت (انگلز) ()2111

جرائم خیابانی کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات کرد ،همچنین به وجـود
افزایش جرم و تراکم فعالیتها در خیابانهای شهر معتقد بود (کالنتری.)13 :2011 ،

نظریة نابسامانی اجتماعی و جرم باالترین جرم و جنایت در محلههایی رخ می دهـد کـه در آنهـا خانـههـای اجـارهای
()2191

ارزانقیمت بیشتر باشد .در این محلهها میزان جرم و جنایت بیشتر است و زنان محلـه
نیز انواع جرم را مرتکب میشوند .باید توجه داشت که مجرمان اغلـب محلـههـایی را
برای سکونت خود انتخاب می کنند که مجرمان باسابقه در آنجا زنـدگی مـیکننـد .در
مکان هایی که دانش آموزان مدارس از دبیرستان فرار می کنند و وقت خود را بیـرون از
مدرسه میگذرانند ،رقـم جـرم و جنایـت افـزایش مـییابـد ( McKay and Shaw,

.)1962: 43
نظریة فضای شهری

لوئیس ورث :تغییر در الگوهای تجمعهای انسانی را میتوان معلول سه عامـل انـدازه،
تراکم و ناهمگونی دانست .از دید وی میتوان شهر را سکونتگاه بزرگ متراکم از افراد
ناهمگون تعریف کرد (.)Haralambos, 1990: 595

نظریة تجزیه وتحلیل اکولـوژیکی در این نظریه ،مطالعات آماری به عنوان شاخص های منـاطق ناسـالم شـهری بـه کـار
از محیط فقر

میرود و دربارة خانههای ناسالم ،بیکاری و فقر و ارتباط آنها با میزان و رشـد جـرائم
مطالعه میشود (احمدی.)2012 ،
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ادامه جدول  .5تجربهها و نظریات مطرح در زمینة تأثیر محیط بر جرم

توضیحات

مکتب ،نظریه و صاحبنظران
نسل اول CPTED

الیزابت وود ()2112

کتاب »جنبههای اجتماعی خانهسازی در توسعة شهری»
نظریة طراحی اجتماعی (اهمیت حفظ حس محیط های خصوصی بهوسیلة سـاکنان بـا
تأکید بر حس اجتماع به دنبال کاهش جرم .برای کارایی بیشتر ،تسهیالت عمومی باید
بهنحوی طراحی شود تا تعامل ساکنان با یکدیگر بهبود یابد).
نظریة کنترل اجتماعی مبتنی بـر حضـور و نظـارت سـاکنان ( Jeffery and Zahm,

)1993: 331
جین جیکوبز ()2112

کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا
نظریة استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابانها
نظریة چشمان خیابان یا نظارت بر خیابان 2119

سی ری جفری ()2132

کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
نظریة کاهش طبیعی پتانسیل جرم
ری جفری زمینة جدیدی برای پیشگیری از جـرم ،یعنـی تحلیـل سیسـتمهـا ،نظریـة
تصمیم ،محیطگرایی ،رفتارگرایی و مدلهای متعدد کنترل جـرم را در آن زمـان ارائـه
داد (.)Atlas, 2008: 54

اسکار نیومن ()2131

کتاب فضاهای قابلدفاع ،مردم و طراحی در شهر پرخشونت
نظریة فضای قابل دفاع (مطرح کردن چهار اصل قلمرو ،نظارت بر تصـویر سـاختمان و
قرارگرفتن تسهیالت مسکونی در کنار تسهیالت دیگر) (رفیعیان و همکاران)2011 ،

ران کالر)2131( ،

کتاب طراحی عاری از جرم
نظریة مدیریت افراد و محیط (کالر ،در پژوهش بعدی خـود بـا عنـوان «پیشـگیری
وضعی از جرم ،تحقیقات موفقیتآمیز» به بحثهای مربوط به نظارت طبیعی پرداختـه
است).

آپلتون ()2135

نظریة چشمانداز (فرصت)-سرپناه (امنیت) افراد مکانهـایی را تـرجی مـیدهنـد کـه
زمینههای زیادی از دیدهشدن (چشمانداز) و حفاظت ،در برابر تهدید (پناهبـردن) ارائـه
میدهد (.)Cinar and Cubukcu, 2012: 4

کوهن و فِلسون ()2131

نظریة فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میـان حـداقل
سه عامل وجود بزهکار احتمالی تحریک شده ،وجود آماج بزه مناسـب و نبـود محـافظ
کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم ،تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد.
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نظریــة مکــان یــا کــانونهــای برگر ،گـارتین و شـرمن بـا مطالعـهای در شـهر مینیـاپلیس دریافتنـد کـه  53درصـد
جرمخیز ()2111

تماسهای تلفنی با پلیس ،تنها از  0درصد کانونهای شهری انجام شده است.

پاتریشیا و پل براتینگهام ()2112

کتاب جرمشناسی محیطی
نظریة توزیع جرم

جیمـز ویلســون و جــورج کیلینـ

نظریة پنجرههای شکسته ،بیتمدنی و بینظمی

()2111
هیلر و هنسون ()2119

نظریة نحو یا چیدمان فضا :چگونه شـکل فضـایی شـهر ،روابـط را از طریـق جریـان
حرکت (بهخصوص پیاده) تعیین میکند و بر الگوی کاربری زمین و تراکم شهری اثـر
میگذارد .چیدمان فضا به طور ویژه بر آنچه مردم میبینند و در ،اینکه دیگران آن ها
را نظاره می کنند اشاره دارد ،همچنین بیان میکند که نظارت همسایگان در طول یک
مسیر ،بسیار مهمتر از دیدهشدن از هـر نقطـه از راه یـا حتـی خانـة خـود فـرد اسـت
(.)Schneider, 2007

برانتینگتان ()2119

نظریة الگوی جرم :وقوع جرم در زمـان و مکـان تصـادفی نیسـت و در یـک الگـوی
زمانی-مکانی با تغییرات دورهای ایجاد میشود .نوع جرم تعیین کنندة الگـوی زمـانی-
مکانی وقوع آن است و به این امر توجـه دارد کـه چگونـه مـردم و امـوال در فراینـد
تکوین جرم در زمان و مکان مربوط به واقعة مجرمانه قرار میگیرند .این نظریـه سـه
مفهوم اصلی گره ،گذرگاه و لبه را مطرح میکند (رفیعیان و همکاران.)2011 ،

اسکار نیومن ()2111

نوشتن کتابی در اصالح کار قبلیاش با عنوان «خلق فضای قابلدفاع»

نسل دوم CPTED

ساویل و کلولند ()2113

ایجاد رویکـرد نسـل دوم  CPTEDو توصـیه بـه درنظرگـرفتن مسـائل اجتمـاعی و
روانشناسانه در ورای توجه به محـیط فیزیکـی بـرای پیشـگیری از جـرم در منـاطق
مسکونی

پاسکو ()2113

مبانی نظری رویکرد امنیت از طریق طراحی ( SBDاصول مورد استفاده :تعیین قلمرو
(قلمروگرایی) ،نظارت (اعم از رسمی و غیررسمی) ،کنتـرل ورودی و خروجـی ،امنیـت
فیزیکی ،مدیریت و نگهداری)

نسل سوم CPTED

گرگوری ساویل ()1333

مدل امنیتگستری

پاول کورس ()1331

کتاب جرمشناسی محیطی

سنجش رابطة محیط با ترس از جرم در مجموعههای مسکن مهر (مطالعة موردی :شهرستان پاکدشت)
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ریمل آرمیتاژ ()1339

امنیت از طریق طراحی SBD

ساتن ()1320

کتاب روشها ،تجارب و اصول پیشگیری از جرم

نظریههای اجتماعی
نظریة بیهنجاری یا آنومی

جنایتکاری به دلیل تغییرات ناگهانی در جامعه ،مانند توسعة سریع کشور از طریق رشـد
جمعیت و صنعتیشدن ناشی از جهانیشدن (محسنی تبریزی.)59 :2019 ،

نظریة کنش اجتماعی ()2191

بحث اصلی پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضی شـکل گرفتـه
که درمورد خرده نظام های چهارگانة فرهن  ،اجتماع ،شخصیت و اقتصاد مطـرح شـده
است .کارکردهای مناسب هریک از این خرده نظام ها و ارتبـاط و کـنش متقابـل بـین
آن ها ،عامل کنترلکنندة جامعـه و بقـا و پایـداری نظـام اجتمـاعی اسـت .در مقابـل،
بیتعادلی و بیسازمانی در هریک از خردهنظامها ،حیـات جامعـه را تهدیـد و زمینـه را
برای رفتار انحرافی فراهم میکند.

نظریة فشار ساختاری

مرتن با طرح نظریة «فشار ساختاری» رفتارهای انحرافی را نتیجـة فشـارهای جامعـه
میداند که بعضی مردم را وادار به کجروی میکند (ستوده.)211 :2011 ،

نظریــة فشــار جامعــهشــناختی به اعتقاد رابرت آگینو ،گسست بین آرزوها و انتظـارات در بیشـتر مواقـع منشـأ عمـدة
روانشناختی

خشم /ناکامی نیست .شـکاف و گسسـتگی بـین آرزوهـا و انتظـارات تنهـا در برخـی
موقعیتهای خاص منشأ فشار است.

نظریة بیسازمانی اجتماعی

نظریة بیسازمانی اجتماعی شماری از دیدگاه های نظری را شامل میشود که درصـدد
تشری و تبیین فرایندهای اندیشهای و ذهنی ترس از جـرم هسـتند .ایـن دیـدگاه هـا
شامل مدل تنوع خرده فرهنگی (ناهمگنی نژادی) ،بینظمی /بیتمدنی ،نگرانی از فساد
و انحطاط در جامعه (انحطاط) است (.) Lane angd Meeker, 2005

نظریة یادگیری اجتماعی

جنایتکاری از طریق ارتباطهای موجود بین افراد آموخته میشود .آنها نـهتنهـا شـیوة
ارتکاب جرم را میآموزند ،بلکه با روش توجیه اعمال غیرقانونی خود نیز آشنا می شوند
(محسنی تبریزی)232 :2010 ،

نظریة محرومیت نسبی

صاحبان این نظریه معتقدند مردم با مقایسـة خـود و امکانـات طبقـة بـاالتر احسـاس
محرومیت نسبی می کنند و برای رسیدن به سـطوح بـاالتر اعمـال غیرقـانونی انجـام
میدهند .طبق این نظریه ،افرادی که در مناطق حاشـیهای شـهر زنـدگی مـیکننـد و
راهی برای ارضای نیازهای بنیادین خود نمییابند ،بـه جرائمـی ماننـد دزدی و تجـاوز
اقدام میکنند (بیات و همکاران.)31 - 31 :2013 ،
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نظریة احسـاس نظـارت نهـادی کتاب علل بزهکاری
(کنترل اجتماعی)

این نظریه از نظریة نظم اجتماعی (بیهنجاری) دورکیم تأثیر گرفته و به عوامل خاص

یــا نظریــة پیونــد اجتمــاعی -اجتماعی مهم برای حفظ نظم در جامعه توجه کرده است ،همچنین در برقـراری نظـم
تراویس هیرشی ()2111

جامعه بر فرایند اجتماعیکردن بیشتر از مجازاتکردن تأکید دارد .کاربرد ایـن نظریـه
برای تبیین برخی جرائم مانند جرائم سازمانیافته ،جرائم یقهسفیدها و جرائم حرفـهای
کمتر ،و درمورد جرائم جوانان و عرضة پیشنهادهای عملـی بـرای پیشـگیری از جـرم
بیشتر است (سخاوت.)13 :2012 ،

نظریة تنوع خردهفرهنگی

مطابق این نظریه ،در اجتماعاتی که تنوع قومی و نژادی بسـیاری دارنـد و هریـک از
اقوام بدون پیوند با کلیت اجتماع از آداب ورسوم خود پیروی مـیکننـد ،تـرس از جـرم
بیشتر خواهد شد .مادریز بیان کرد که چگونه پیش داوریها و پنداشتهای افراد دربارة
تمایزات فرهنگی ،نژادی و منزلتی مهاجران ،ترس بیشتری در افراد به وجـود مـیآورد
()Madriz,1997: 45

سبک زندگی

هیندالن

و همکارانش ( )2131بر تفاوت سبکهای زنـدگی در گـروههـای مختلـف

اجتماعی و چگونگی قرارگیری آنها در مکانهای پرخطر تأکید میکردند.
منبع :نگارندگان با استفاده از منابع متعدد

بررسی نظریات و دیدگاههای مختلف درخصوص تأثیر محیط بر جرم ،بیانگر تـأثیر عوامـل متعـددی در بـروز جـرائم
شهری است .در این خصوص ،عواملی مانند فقر ،مهاجرت ،شرایط کالبدی محیط و پیوندهای اجتماعی مهمترین عوامـل
بهشمار میروند .با توجه به موارد بیانشده ،پژوهش حاضر چارچوب زیر را برای عوامل مؤثر بر جرم ارائه میکند.

شکل  .5عوامل محیطی مؤثر بر جرائم شهری

سنجش رابطة محیط با ترس از جرم در مجموعههای مسکن مهر (مطالعة موردی :شهرستان پاکدشت)
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با توجه به نظریات ،مرور تجربهها در زمینة بروز جرم در شهر و محدودیتهای پژوهش ،به منظور ارائة رویکرد نظری
منسجم برای این پژوهش ،دو عامل کالبدی و اجتماعی در قالب بعد محیطی بررسی مـی شـود .از آنجـا کـه هـدف ایـن
پژوهش ،سنجش عوامل محیطی تأثیرگذار بر جرم در شهر است ،رویکرد نظری ایـن پـژوهش بـر سـنجش بعـد ذهنـی
ساکنان مجموعة مسکن مهر از کیفیت محیط و پایداری اجتماعی استوار است؛ بنابراین ،موفقیـت ایـن پـژوهش در گـرو
در ،صحی موضوع آسیبهای اجتماعی و درنظرگرفتن ابعاد تأثیرگذار بر آن است؛ بدین منظور از دیـدگاه بـیسـازمانی
اجتماعی در محیط جرمخیز کمک گرفته شده است ،البته باید توجه داشت که دیدگاه بیسازمانی اجتماعی سه مدل تنـوع
خردهفرهنگی ،مدل بینظمی اجتماعی و مدل نگرانی اجتماعی دارد .در این مقاله ،برای سنجش این دیدگاه ،دو عامل فقر
و مهاجرت بهصورت مستقل و عینی سنجیده شده است.

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

درادامه به مهمترین نظریات تأثیر محیط بر جرم در دو بعد کالبدی و اجتماعی اشاره میشود.
بعد کالبدی :عوامل کالبدی همواره یکی از مهمترین دلیل بروز آسیبهای اجتماعی ،بهویژه جرم بهشمار میرونـد.
نظریات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها بهصورت عملیاتی به این موضـوع پرداختـه اسـت :نظریـة
فضای قابلدفاع 2از اسکار نیومن 1که در سال  2131بهعنوان ابزاری برای کاهش جـرم در نـواحی شـهری مطـرح شـد.
نیومن معتقد بود در فضاهایی که امکان دیدن و دیدهشدن در آنها بیشتر باشد و بهراحتی نتوان از آنجا فرار کرد ،پتانسیل
کمتری برای فعالیت مجرمان فراهم میشود .برخی از مناطق به طور طبیعی قابلیت دید زیادی دارنـد ،درحـالیکـه برخـی
دیگر مانند مناطقی با خیابانهای کمنور یا تونلهای عابر پیاده و کوچههای بنبست ممکن است چنـین قـابلیتی نداشـته
باشند .اگر بزهکاران فکر کنند که دیده می شوند ،احتمال وقوع بزهکاری کمتر میشود .با تغییر محـیط زنـدگی ،طراحـی،
تعیین محل قرارگیری ساختمانها و فضای اطراف آن ها ،امکان نظارت بیشتر فراهم میشود .نیومن تغییـرات طراحـی را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Defensible Space
2. Oskar Newman
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به شکل مستقیم با کاهش جرائم مرتبط کرد .از نظر او ،با طراحی مکانها و فضاهای شهری به گونـه ای کـه در معـرض
دید و کنترل محلی باشد ،از وقوع جرائم فرصتطلبانه جلوگیری می شود .از این دیدگاه طراحـی محیطـی قابلیـت ایجـاد
احساس پنهان وابستگی محلی را در میان ساکنان دارد.
یکی از کاملترین نظریات در خصوص تأثیر عوامل کالبدی بر بروز جرم ،نظریة پیشگیری از جرم از طریـق طراحـی
محیط 2است .رویکرد  CPTEDرا میتوان طراحی مناسب و کاربری مؤثر از محیط و ساختمان دانسـت کـه بـه کـاهش
جرم و ترس ناشی از جرم منجر میشود؛ به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفادة درست از محیط ممکن است عالوهبـر
پیشگیری از وقوع جرم ،کیفیت زندگی را بهبود بخشد و ترس از جرم را کاهش دهد ( .)Crowe, 2000: 46درواقع ،ایـن
رویکرد بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط شهری از طراحی محیطی تأثیر میپذیرد.
میتوان گفت رویکرد  CPTEDرهیافتی جدید است که سابقة دیرینه دارد و محصول دهة  13در آمریکاسـت .شـاید
پیش از این ،هیچگاه به این اندازه به تأثیر محیط ساختهشده بر جـرم پرداختـه نشـده بـود ،امـا بعـد از ایـن دهـه در اثـر
فعالیتهای افرادی مانند جین جیکوبز با کتـاب «حیـات و مـرگ شـهرهای بـزرگ آمریکـا» ،اسـچلمو آنجـل بـا کتـاب
«پیشگیری از جرم از طریق طراحی شهری» ،الیزابت وود با کتاب «جنبههای اجتماعی خانهسـازی در توسـعة شـهری»،
اسکار نیومن با کتاب «فضای قابل دفاع» و کتاب سی ری جفری با نام «پیشگیری از جرم از طریـق طراحـی محیطـی»
این نظریه و روابط میان محیط و جرم بیشتر آشکار شد .کتاب معروف جیکوبز سرمنشـأ آغـاز پـژوهشهـا درمـورد تـأثیر
عوامل شهری فیزیکی و اجتماعی بر رفتار و تعامالت مردم است .وی از جمله کسانی است کـه نخسـتین بحـثهـا را در
خصوص «زوال شهری» 1و ارتباط آن با جرم ،انجام داده است .به عقیـدة او ،جیکـوبز نخسـتین جرقـههـای مربـوط بـه
چگونگی ارتباط شرایط محیطی را با پیشگیری از جرم بیان کرد (.)Jeffery and Zahm, 1993:331
از اواسط دهة هشتاد با شکلگیری نظریة جرمشناسی محیطی ( )Brantingham,1981و نظریههای دیگـری ماننـد
پنجرههای شکسته ( )Wilson and Kelling,1982و تقویت اصول و مبانی نظریـة پیشـگیری وضـعی ،مبـانی نظریـة
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز قوت بیشتر یافت .در رویکرد  CPTEDسعی میشود تا با طراحی مناسـب
عناصر کالبدی محیط ،فرصت بروز جرم در محیط از بین برود و بروز جرم کنترل شود ( Geason and Wilson, 1989:

 .)41-113جمعبندی نظریات در این زمینه نشان میدهد عوامل کالبدی مانند کاربری زمین ،فضاهای جمعی ،بافت محله
و منظر شهری نقش تعیینکنندهای در جرمخیزبودن محیط دارند.
پنجرههای شکسته نیز دیدگاهی برای تمرکز جرم در واحد سط است .به نظر ویلسون و کلینـ  )2111( 0در بیشـتر
محلههای خوشکارکرد ،خالفها و هنجارشکنیهای کوچک مانند کوتاهی و تخطی در مرتب نگهداشتن محوطه اطـراف
منزل وجود دارد ،برای فرد خاطی فشارهای اجتماعی بهوجود میآید تا رفتار خود را اصالح کند .هنگـامی کـه بـه محلـی
بیتوجهی شود و این محل به صورت به هم ریخته و نامرتب رها شود ،تمایل و توانایی ساکنان برای برقـراری هنجارهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجتماعی ضعیف میشود .بهتبع آن ،ساکنان به رعایت هنجارهای محله بیتوجه میشوند و ایـن امـر بـه بـروز انحرافـات
بعدی میانجامد .این موضوع به تضعیف بیشتر منجر میشود و سبب میشود محله به سمت قهقرا سقوط کند.
بینظمیهای کالبدی و بههمریختگیهای فیزیکـی مثـل محلـه هـای کثیـف ،سـاختمانهـای مخروبـه ،دیوارهـای
تر،خورده و پنجرههای شکسته خود بهنوعی سبب جذب مجرمان و اعمال غیرقانونی آنها میشود.
جیمز کیو ویلسون و جورج کلین

صاحبان نظریة پنجره شکسته معتقدند محلـههـایی کـه در آنهـا نشـانههـایی از

بیتوجهی و خرابی وجود دارد ،حاکی از آن است که ساکنان آن محله احساس آسیبپذیری بیشتری دارند و از مشارکت و
محافظت اجتماع خود کنار کشیدهاند؛ بنابراین ،نظارت و کنترل اجتماعی در آن هـا بسـیار پـایین اسـت .ایـن شـاخصهـا
میتوانند زمینة ایجاد جرم را فراهم کنند و نشانة آن باشند که ساکنان به مواجهه با جرم عالقهای ندارند تا خطر آن را در
محل کاهش دهند ()Willson and killing, 1982: 210؛ بنابراین ،بزهکاران با مشاهدة آشفتگیهای ظاهری محـیط،
ساختمانهای متروکه ،ناسزاهای نوشته شده بر دیوارها یا تجمع مردمان بیسرپناه در محل ،متوجه نبود نظـارت و کنتـرل
اجتماعی میشوند و برای اعمال مجرمانة خود جذب این مکانها میشوند.
بعد اجتماعی :تأثیر عوامل اجتماعی بر جرم پیشینة نسبتاً طوالنی دارد .یکی از نظریههای مهم در این زمینه ،مدل
بیسازمانی اجتماعی 2است که از سه منظر به مسئلة جرم میپردازد :مدل تنوع خردهفرهنگی ،مدل بینظمـی اجتمـاعی و
مدل نگرانی اجتماعی .براساس مدل تنوع خردهفرهنگی ،اجتماعاتی که در آنها تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود دارد و
این اقوام هریک بدون پیوند با کلیت اجتماع از آدابورسوم خود پیروی میکنند ،در معرض ارتکاب جرم بیشتری خواهنـد
بود (.)Chricos, 1997: 117
مدل بینظمی اجتماعی رابطة مثبتی بین تصور فرد از محیط اجتماعی و فیزیکی و ترس از جرم میبیند .بینظمی هم
در اشکال فیزیکی و هم در اشکال اجتماعی نشان دهندة ضعف کنترل اجتماعی و بیتوجهی به محیط پیرامون فرد اسـت
و درنهایت به تصور خطر زیاد بزهدیدگی منجر میشـود ( .)Crank and Gia Comazzi, 2003: 251در مـدل نگرانـی
اجتماعی ،جرمخیزی ناشی از نگرانی دربارة زوال اجتماع است؛ بـهنحـوی کـه ضـعیفشـدن پیونـدهای اجتمـاعی سـبب
برجستهشدن جرم میشود .پژوهشگران عموماً نگرانی اجتماعی را پدیده ای مرتبط با بینظمی و ترس مطـرح مـیکننـد.
هنگامی که مردم شاخصهای بی نظمی را میبینند ،به این باور میرسند که اجتماع روبهزوال است و جامعـه آنطـور کـه
باید باشد نیست و این همان چیزی است که موجب جرم میشود (.)Lane and Meeker, 2005: 630
از دیگر نظریههای مطرح در این زمینه میتوان به نظریة پیوند افتراقی ادوین ساترلند اشاره کـرد کـه بیـان مـیکنـد
فرایند یادگیری رفتار مجرمانه با دوستان فرد مجرم تعیین میشود .چهار گام زیر فرایند نظریة پیوند افتراقی را بـهاختصـار
نشان میدهد:
 .2رفتار تبهکارانه ،مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگـران بـهویـژه گـروه دوسـتان آموختـه
میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1فراگیری رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیری فنون ارتکاب جرم انگیزهها ،سوقدهندهها و گرایشهای مناسـب
برای بزهکاری است.
 .0انسان زمانی مجرم میشود که فراوانی امکانات قانونشکنی بر محدودیتهای آن بچربد.
 .9پیوندهای تبهکارانة یک شخص از جنبههای خاصی مانند فراوانی ،مدت و شدت این تماسها متفـاوت اسـت و
در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک میکند (ستوده.)29 :2039 ،
از دیگر نظریات در این زمینه نظریة فشار است که وجود آسیبهای اجتماعی را ناشی از فشارهای ساختاری کـالن و
خرد بر افراد جامعه می داند .در این نظریه ،وجود این فشارها مسبب اصلی آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد است .دورکـیم
با مطر حکردن مفهوم آنومی ،شرایط آنومیک را ناشی از تغییرات سریع در ساختار یک جامعه درنظر مـیگیـرد .در تعریـف
وی ،آنومی بهنوعی بیسازمانی ،اختالل ،اغتشاش ،گسستگی و بیهنجاری در نظام جمعی اشاره دارد (محسـنی تبریـزی،
.)59 :2010
بررسی نظریههای جامعهشناسی جرم نشان می دهد عواملی مانند تغییرات سـریع جمعیتـی ،قرارگیـری در کنـار افـراد
مجرم ،زوال پیوندهای اجتماعی و بینظمیهای موجود در جامعة آنومیک ،از عوامل مؤثر در ارتکـاب جـرم هسـتند .ایـن
عوامل را میتوان در یک مفهوم کلی با عنوان پایداری اجتماعی 2بیان کرد .در سنجش سط پایداری اجتماعی ،سـرمایة
اجتماعی ،کاهش مشارکت شهروندی و سط رضایتمندی از محیط از عوامل اصلی هسـتند .یکـی از مفـاهیم کلیـدی در
بحث پایداری اجتماعی موضوع سرمایة اجتماعی است که نبود آن در بروز آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر است .سـرمایة
اجتماعی به عنوان عنصری کلیدی در جهـان مـدرن ،راهگشـای تبیـین بسـیاری از بـرهم ریختگـیهـا ،بـینظمـیهـا و
بیسازمانیهاست (فاضل .)12 :2013 ،فوکویاما به سرمایة اجتماعی از منظر انحرافهای اجتماعی ماننـد جـرم و جنایـت،
فروپاشی خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دعوی و دادخواهی ،خودکشی ،فرار مالیاتی و مـوارد مشـابه توجـه مـیکنـد و
معتقد است وجود این انحرافها ،سرمایة اجتماعی را در جامعه منعکس میکند .براساس این تعریفها میتوان ادعـا کـرد
که وقوع جرم ،نشاندهندة پایینبودن سط سرمایة اجتماعی است یا مرتکبان جرم از نظر شاخصهـای معـرف سـرمایة
اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند؛ برای مثال ،سارق بهدلیل پایبندنبودن به قوانین و مقـررات اجتمـاعی کـه آحـاد
مردم آن را پذیرفتهاند مرتکب جرم میشود .درواقع ،سارق از اصول حاکم بر توافق های اجتماعی که نشان دهندة سـرمایه
اجتماعی است تخطی میکند و مرتکب جرم میشود (فوکویاما.)2031 ،

روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است .توصیفی است ،زیرا شامل مجموعه روشهایی بـا هـدف توصـیف
شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .تحلیلی است ،زیرا مؤلفههای ترس از جرم را در محیط شهری براساس روشهای
تحلیلی و با بهرهگیری از تحلیلهای آماری متنوع مانند تحلیلعاملی و رگرسیون خطی در قالب روشهای تصمیمگیـری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چندمعیاره مطالعه میکند .در این پژوهش ،چند معیار و شاخص براساس مرور بر متون و تجارب مرتبط بهدست آمـد کـه
درادامه به آنها اشاره خواهد شد .بهمنظور تحلیل دادههای نمونة مورد مطالعـه براسـاس معیارهـا و شـاخصهـا ،از روش
پیمایشی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنجتایی (از خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده شد .جامعـة آمـاری ،سـاکنان مجموعـة
مسکن مهر امام رضای شهرستان پاکدشت است که با بهکارگیری فرمول کوکران ،تعداد نمونه  019نفر تعیین شد .روایی
پرسشنامه نیز با استفاده از مدل ضریب آلفای کرونباخ با ضریب  3/132تأیید شد .بهمنظور تحلیل دادهها ،عوامل مؤثر بـر
ترس از جرم به دو گروه کالبدی و اجتماعی تقسیم شدند .دادههایی که در برداشت میدانی بهدسـت آمدنـد ،در نـرمافـزار
 SPSSوارد و تحلیل شدند .در این بخش ،از تحلیلعاملی و رگرسیون خطی برای تحلیل مسیر استفاده شده است.

محدودة مورد مطالعه
عملیات ساخت مجموعة مسکن مهر پاکدشت در سال  2011و در مساحت  253هکتار در حاشـیة شـرقی و در فاصـلهای
حدود  5کیلومتر از شهر آغاز شد که براساس طرحها و پیشبینیها 21 ،هزار واحد مسکونی در آن ساخته مـیشـود .ایـن
مجموعه در زمین های کشاورزی موجود در حریم رودخانة جاجرود واقع شده است .پس از گذشت هفت سال از آغـاز ایـن
پروژه و با مسکونیشدن بخش اعظمی از آپارتمانهای موجود ،مسکن مهر با معضالت و چالشهای اساسی روبهرو شـده
است .نبود امکانات و خدمات ،نبود دسترسی مناسب به شهر و زیرساختهـای شـهری ،فضـاهای نـاامن و سـط پـایین
رضایتمندی ساکنان ،این مجموعه را به یکی از مشکالت اساسی مدیریت شهری تبدیل کرده است.
از مهمترین معضالت مجموعة مسکن مهر میزان باالی جرم است .در بررسیهای مرکـز ثبـت آمـار جـرائم نیـروی
انتظامی شهرستان پاکدشت در سال  ،2019مجموعة مسکن مهر در جرائم سرقت ،زورگیری و خریدوفروش مـواد مخـدر
بیشترین گزارش ثبتشده را داشته و این مجموعه را به یکی از کانونهای جرمخیـز شـهر تبـدیل کـرده اسـت (نیـروی
انتظامی شهرستان پاکدشت.)2015 ،

شکل  .9موقعیت مجموعة مسکن مهر امام رضا در شهر پاکدشت
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تجزیهوتحلیل یافتهها
اولین گام در تجزیهوتحلیل دادهها ،توصیف ویژگیهای افراد مورد نظر در تحقیق ،و آشنایی با تغییرات متغیرهای کلیدی
و آگاهی از آنها در نمونة مورد بررسی است .بیشتر پرسش شوندگان را زنان تشکیل دادند که البته با توجه به اینکه زمان
مراجعه برای تکمیل پرسشنامه معموالً بین روز بوده ،این امر تا حدودی طبیعی است.
جدول  .9فراوانی و درصد مردان و زنان در میان پاسخدهندگان

جنس
فراوانی

درصد
زن

مرد

زن

مرد

51/1

90/9

121

215
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مهاجرت یکی از عوامل اصلی و تأث یرگذار بر ناپایداری اجتماعی و افزایش میزان جرم و ناامنی در سـط شهرهاسـت.
مهاجرت و تحر ،شهرنشینی همراه با ساختهای نامناسب اقتصادی و فرهنگی به رشد انحرافات اجتماعی و گرایش بـه
بیگانگی در شهرها و توسعة جرم کمک میکند .مهاجرت یکی از عوامل عمـدة بـرهمخـوردن سـازمان زنـدگی سـنتی و
قرارگرفتن در فرایند جامعة صنعتی و شهرنشین است ،اما در کشورهای جهان سوم شهرنشینی ،همـراه بـا رشـد خـدمات،
مستقل از توسعة صنعت گسترش مییابد و به کاهش تولیدات و بیکاریهای پنهان و آشکار و توسعة جرائم شهری منجر
میشود (توسلی)221 :2011 ،؛ از اینرو در این پژوهش ،مهاجرت با شاخص مدت سکونت در شـهر پاکدشـت ،بـهعنـوان
عاملی تأثیرگذار بر جرم سنجیده شده است.
جدول  .9فراوانی و درصد مدت سکونت در شهر پاکدشت

مدت سکونت

فراوانی

درصد

کمتر از  2سال

19

12/1

بین  2تا  5سال

219

53/5

بیش از  5سال

231

13/1
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درخصوص ارتباط بین شرایط اقتصادی و کجروی ،پژوهشهای بسیار زیادی انجام شده اسـت .ایـن مطالعـات شـمار
گستردهای از پژوهشهای تجربی را بهوجود آورده که ارتباط بین دو پدیده را بررسی میکنند .در ایـن پـژوهشهـا ،ابتـدا
پژوهشگران بهدنبال کشف رابطة بین دگرگونیهای شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جنایت برآمدند .آنها نـرخ جـرم را در
دوران بحران اقتصادی با نرخ جرم در دوران رونق اقتصادی جوامع گوناگون یا نواحی فقیر و غنی در یک منطقـه بـا هـم
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مقایسه کردند تا دریابند آیا تفاوت معناداری در نرخ جرائم وجود دارد یا خیر .در مرحلة بعدی ،پژوهشها صورت عینـیتـر
به خود گرفت و همبستهبودن یا نبودن نرخ جرم و نابرابریهای اقتصادی و نیز جرم با بیکاری بـهعنـوان عامـل نـاتوانی
اقتصادی بررسی شد.
حاصل این تالشها و یافتههای متناقض سبب شد پژوهشها به دو گـروه اساسـی تقسـیم شـود .دسـتهای از آنهـا
همبستگی میان جرم و فقر را تأیید میکنند و تعداد بیشتری از پژوهشها ،این باور تقریباً عمومی یعنی وجود رابطة مثبت
بین فقر و جرم را رد میکنند که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره میشود.
باید توجه داشت که نتیجة پژوهش مخالفان رابطة مستقیم میان فقر و انحرافات اجتماعی را میتـوان در یـک جملـه
خالصه کرد« :فقر مستقیماً عامل جرم نیست» (کینیا .)211 :2010 ،برخی از این پژوهشگران ابتدا با این پیشفرض کـه
در دوران رکود اقتصادی و هنگامی که تعداد فقیران زیاد میشود ،جرم و کجروی افـزایش مـییابـد و بـرعکس در دوران
بالندگی اقتصادی ،جرم کمتری رخ میدهد ،به پژوهش درمورد رابطة بین آن دو پدیده پرداختهاند .نخسـتین مطالعـات در
این زمینه را گری و کتله با استفاده از آمارهای نسبتاً دقیق انجام دادند .آنها نواحی ثروتمندنشین و فقیرنشین فرانسـه را
با هم مقایسه کردند و نتایج ،برخالف انتظار آنها ،بیانگر آن بود که در ارتکاب جرم تفاوت محسوسی بین دو ناحیه وجود
ندارد؛ از اینرو ،نتیجه گرفتند که جرائم و کجروی معلول «فرصت» است (ولد و همکاران .)251 :2130 ،عـدة دیگـری از
پژوهشگران هم این مسیر را دنبال کردند و یافتههای آنها در تأیید همان نتایجی بود که در پژوهش فوق اشـاره شـد ،از
جمله مطالعات «دوگریف» که در آن به تأثیر غیرمستقیم عوامل اقتصادی در ارتکاب جرم اشاره شده است یا پژوهشهای
پیناتل که فقر را تنها عامل تقویت استعداد بزهکاری محسوب میکند .از سوی دیگر نتایج برخی پـژوهشهـا بیـانگر آن
است که در دوران شکوفایی اقتصادی ،شاخص جرم و جنایت بیش از دو برابر رشد داشته است (کینیا.)211 :2010 ،
در همین زمینه ،آخرین پژوهشها هم رابطة بین فقر و جرم را نفی مـیکنـد .از قبیـل پـژوهشهـای النـ

رویـت

( ،)2112چو ( )2139و جیکوب ()2112؛ از اینرو ،اعالمیة سومین کنگرة سازمان ملل برای پیشگیری از جنایت و درمـان
تبهکاری به این مضمون اشاره می کند که فقر عامل جنایت نیست ،بلکه میل به زیاد خـرجکـردن ،منشـأ و علـت بیشـتر
جنایتهاست.
از نظر عموم افراد جامعه ،فقر عامل جنایت ،سرقت ،فحشا و بسیاری از کجرویها در جامعه است .برخی از پژوهشها
هم این نظر را تأیید می کنند و فقر و ناتوانی اقتصادی را عامل مستقیم کجرویها میدانند و بین آنها همبسـتگی قائـل
میشوند .در برخی پژوهشها دربارة رابطة بین نرخ جرائم علیه اموال ،در سالهای  2193تـا  2113و درصـد خانوارهـایی
که درآمد آنها از میانگین جامعه پایینتر است ،این نتیجه بهدست آمد که رابطة بین فقر و انحرافات ،مستقیم است (ولد و
همکــاران .)253 :2130 ،تحقیقــات الفتــین و هیــل کــه بــه کمــک شــاخصهــای فقــر از قبیــل مــرگومیـر کودکــان،
آموزش وپرورش نامناسب و ...صورت گرفت ،تأییدکنندة همبستگی قوی بین این سنجش و نرخ قتـلهـا در آمریکـا بـود،
همچنین پژوهشهایی درمورد بیکاری و جرم نیز همین یافتهها را تأیید میکند؛ برای مثال ،در پژوهشی ثابت شـد کـه 2
درصد افزایش در نرخ بیکاری 5/3 ،درصد افزایش در قتل عمد را بهدنبال داشته است ،البته با توجه به این پیشفرض که
بیکاری علت فقر و فقر هم عامل جرم و جنایت میشود ،این نتیجه بهدست میآید که بین بیکـاری ،فقـر و جـرم ،رابطـة
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مثبتی وجود دارد (اسفندیاری)2011 ،؛ از اینرو در این پژوهش نیز توان اقتصادی ساکنان مجموعة مسکن مهر امام رضـا
بهعنوان یکی از شاخص های مؤثر بر بروز جرم در محیط ،سنجیده شده است .نتایج پرسشنامه نشان مـیدهـد کـه تـوان
اقتصادی بیش از  13درصد افراد کمتر از حد متوسط است و رضایتمندی از میزان درآمد در افراد نیز چنین وضعیتی دارد.
جدول  .5فراوانی و درصد میزان رضایت از درآمد

فراوانی

درصد

میزان رضایت از درآمد
خیلی زیاد

3

3

زیاد

9

2/2

متوسط

32

21/9

کم

210

93/1

خیلی کم

211

01/1
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در تحلیل استنتاجی ،اطالعات حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده در مسکن مهر ،مال ،عمل قرار گرفـت .در ایـن
تحلیل از روش تحلیلعاملی و تحلیل رگرسیونی در نرمافزار  SPSSبرای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر جرم اسـتفاده
شد .ابتدا در تحلیلعاملی باید از توان دادهها بهمنظور تحلیل اطمینان پیـدا کـرد کـه بـدینمنظـور از شـاخص  2KMOو
آزمون بارتلت 1استفاده شده است .مقدار آزمون  KMOبا  21پرسش  3/122بهدسـت آمـده اسـت کـه اسـتفاده از روش
تحلیلعاملی را درخور پذیرش نشان میدهد (بیش از  3/1استفاده از تحلیـلعـاملی را ممکـن مـیدانـد) و مقـدار سـط
معناداری آزمون بارتلت کمتر از  3/35است؛ بنابراین ،دادههای تحلیل (نمونهها= تعداد پاسخدهندگان) برای انجام تحلیـل
کفایت میکند و همبستگی مناسبی بین دادهها برای تحلیل وجود دارد.
جدول  .5آزمون KMOو بارتلت
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

3/122

Approx. Chi-Square

0005/113
131

Df

3

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity
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0

9

در تحلیلعاملی اکتشافی برای استخراج عاملهـا از روش مؤلفـههـای اصـلی و بـرای چـرخش عامـلهـا از روش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kaiser-Meyer- Olkin Measure
2. Bartlett
3. Explatory Factor Analyse
4. Principle Component
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واریمکس 2با نرمالسازی کایزر 1استفاده شده است .مال ،تصمیمگیری درمورد بقا یا حـذف پرسـشهـای پرسشـنامه از
تحلیل عاملی مقادیر اشترا ،استخراجی 0آنهاست؛ بدین ترتیب که اگر مقدار اشترا ،اسـتخراجی هریـک از پرسـشهـا
کمتر از  3/5باشد ،آن پرسش را از تحلیلعاملی کنار میگذاریم.
درادامه مال ،تصمیمگیری درمورد دستهبندی پرسش ها ،مقادیر ویژة بـاالتر از یـک و نمـرات عـاملی بـاالتر از 3/0
درنظر گرفته شده است؛ بنابراین ،براساس روش کایزر ،چهار عامل استخراج میشود .در جدول  1مقدار ویژه و درصدی از
واریانس که هر عامل توضی میدهد نشان داده شده است .همانطور که مشاهده مـیشـود ،چهـار عامـل در مجموعـة
مسکن مهر مقدار ویژة بزرگتر از  2دارند که حدود  10درصد از تغییرات را توضی میدهد.
جدول  .5مقدار واریانس تبیینشده بهوسیلة عاملهای استخراجی

مقدار ویژة نخستین
کل

واریانس (درصد)

درصد تجمعی واریانس

5/330

10/312

10/312

0/312

25/131

01/900

0/221

21/115

51/911

1/111

23/192

10/033
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براساس ماتریس دورانیافته با روش واریمکس ،هریک از شاخصها در یک عامـل قـرار گرفتنـد .درواقـع جـدول 3
نتیجة تحلیلعاملی اکتشافی را نشان میدهد .برای سادگی تشخیص ،مقادیر کمتر از  3/0از جدول حذف شدهاند و در هر
سطر امتیاز پذیرفته مشخص شده است .در مرحلة بعد ،عاملها نامگذاری شـدهانـد کـه بـهنـوعی یکـی از مهـمتـرین و
دشوارترین مراحل در تحلیلعاملی است .برای این کار از بار عاملی استفاده میشود که نشاندهندة همبستگی بین عوامل
و متغیرهاست .باید توجه داشت که در نامگذاری عوامل امتیازهای باال  3/9مال ،عمل قرار میگیرند (زبردست.)2013 ،
 .5کالبدی :عامل کالبدی بیش از  10درصد واریانس کل دادهها را تعریف میکند و نشان میدهد عوامـل کالبـدی
تا چه حد بر جرم در مجموعة مسکن مهر مؤثر است .بیتوجهی به طراحی محیط و نقش آن در بـروز مسـائل اجتمـاعی،
یکی از مشخصات بارز در مجموعه است که شهروندان نیز بهوضوح آن را اثبات کردهاند.
 .9اجتماعی :عامل دوم که از نظر میزان واریانس توضی داده شده است ،اختالف معنـاداری بـا عامـل اول دارد و
تنها  25/131از کل واریانس را توضی میدهد .این عامل نشان میدهد که مسائل اجتماعی همواره یکی از عوامل مهـم
و تأثیرگذار بر بروز جرم است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Varimax Rotation

2. Kaiser Normalization
3. Communalities Extraction
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جدول  .0ماتریس عوامل (با چرخش واریمکس)

عوامل
2
فضاهای باز و رهاشده ()P1

3/101

نبود تنوع کاربریها در سط مجموعه ()P2

3/131

وضعیت نامناسب معابر و دسترسیها ()P3

3/131

تراکم باال ()P4

3/335

نبود نور و روشنایی کافی ()P5

3/121

نبود امکانات و خدمات شهری ()P6

3/125

نارضایتی از مسکن ()C1

1

0
3/011

3/053

3/991

3/013

3/510

3/953

نارضایتی از درآمد ()C2

3/531

3/105

نارضایتی از دسترسی به خدمات و امکانات ()C3

3/019

3/521

نارضایتی از سکونت در مجموعة مسکن مهر ()C4

3/092

3/115

نبود سرزندگی در شب ()S1
وجود پاتوقهای نامناسب ()S2

3/011

نبود نظارت بر فضاهای باز ()S3

3/103

حضورنداشتن پلیس در مجموعه ()S4

3/953

اند،بودن تعامالت اجتماعی ()D1

3/519

9

3/013

3/112

3/551

3/521

3/512
3/915

3/050

3/521

3/110

نبود سرمایة اجتماعی در میان ساکنان ()D2

3/119

نداشتن هویت و احساس تعلق ()D3

3/150

احترام اند ،به حقوق شهروندی ()D4

3/123

3/033
3/010
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 .9رضایتمندی :این عامل که با متغیرهای رضایت از مسکن ،رضایت از میزان درآمد و نارضـایتی از دسترسـی بـه
خدمات و سکونت در مجموعه تعریف میشود 21/115 ،درصد از واریانس کـل را توضـی و نشـان مـیدهـد رضـایت از
زندگی همواره یکی از عوامل مهم در پیشگیری از بروز جرم و آسیبهای اجتماعی است.
 .5امنیت :با توجه به سط پایین امنیت در مجموعة مسکن مهر ،وجود این عامـل دور از انتظـار نیسـت .تعـامالت
اند ،و نبود پلیس در مجموعه و وجود پاتوقهای نامناسب در آن ،مهمترین گویههای مؤثر بر جرم در مجموعه بهشـمار
میروند.
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جدول .5بار عاملی و امتیاز هر عامل

عامل

بار عاملی

امتیاز عاملی

کالبدی

3/013

1/13

اجتماعی

3/033

5/12

رضایتمندی

3/013

9/33

امنیت

3/059

0/13

منبع :یافتههای پژوهش2015 ،

در گام نهایی تحلیل ،بهمنظور شناسایی میزان اثرگذاری هریک از عوامل بر میزان جرم در مجموعة مسـکن مهـر از
روش تحلیل مسیر استفاده شد .همانطور که در مدل مفهومی پژوهش نیز توضی داده شد ،در کنار عوامل ذهنـی کـه از
تحلیل عاملی استخراج شد ،دو عامل عینی یعنی فقر و مهاجرت نیز بهعنوان عوامل مؤثر بر جرم در این پـژوهش مـدنظر
قرار گرفت.
در روش تحلیل مسیر از رگرسیون خطی استفاده شد .برای این تحلیل ،هریک از عوامل استخراجی بـهعنـوان متغیـر
مستقل و میزان جرم بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد .برای متغیرهای مستقل از امتیازهای عـاملی نرمـالشـده و
برای جرم از نتایج پرسش کلی درمورد میزان جرم استفاده شد.

شکل  .5نمودار تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر جرم در مسکن مهر شهرستان پاکدشت
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نتیجهگیری
امروزه جرم یکی از مهمترین معضالت جوامع انسانی است؛ مسئلهای که بشر با همة قدرت ،مهارت و ابتکار خود تـاکنون
نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شود و از ازدیاد سرسام آور تبهکاری پیشگیری کند .درواقع بزه یکی از مظاهر زنـدگی
جمعی است و جامعه نقش مؤثر و فعالی در پرورش بزهکار و وقوع بزه دارد .یکـی از ارکـان اصـلی بـروز جـرم ،موقعیـت
مکانی و ویژگیهای محیطی مکان وقوع جرم است؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در
مجموعة مسکن مهر پاکدشت است که در حال حاضر بهعنوان یکی از کانونهای اصلی وقوع جرم در سـط شهرسـتان
پاکدشت شناخته میشود.
نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد از میان عوامل عینی ،فقر مهمترین عامل تأثیرگذار بر بروز جرم در سط مجموعـه
است .از این نظر یافتههای پژوهش با پژوهش باقری و همکاران مطابقت دارد که پایگاه اقتصادی -اجتماعی را بهعنـوان
مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارتکاب جرم در افراد میدانند .میزان باالی همبستگی بـین عامـل فقـر و جـرائم شـهری در
مجموعة مسکن مهر ،ناشی از ویژگیهای منحصربهفرد این مجموعة مسکونی است .از آنجا که مجموعة مسکن مهر در
حاشیة شهر و برای اسکان افراد کمدرآمد جامعه شکل گرفته ،بهنوعی منطقهای حاشیهنشین با مجوز دولتی بهوجود آورده
است؛ بهخصوص در شهر پاکدشت که بهدلیل ویژگی های مکانی و اقتصادی در مجموعة شـهری تهـران ،مکـانی بسـیار
مطلوب برای افراد مهاجری است که به امید زندگی بهتر راهی تهران شدهاند و نتوانستهانـد در کـالنشـهر ،جـذب بـازار
اقتصاد و کار شوند؛ از اینرو آپارتمانهای مسکن مهر بهدلیل نرخ کم اجاره و تمایلنداشتن مالکان اصلی بـه سـکونت در
این فضا (به دلیل نبود خدمات و امکانات مناسب شهری) ،مکانی مناسب برای سکونت افراد مهاجر و کمتوان اقتصـادی را
فراهم کرده است؛ بدین ترتیب توان کم اقتصادی یکی از ویژگیهای اصلی محیط و ساختار اجتماعی در مجموعة مسکن
مهر امام رضاست که همین امر رابطة زیاد آن را با جرائم شهری در مجموعه تأیید میکند .مهاجرت نیز عاملی تأثیرگـذار
بر جرم است .این یافته با یافته های پوراحمد و کالنتری درخصوص عوامل مؤثر بر جرم در شهر تهران مطابقت دارد.
گفتنی است عوامل کالبدی بیشترین تأ ثیر را بر وقوع جرم در سط مجموعه دارد .عاملی که در غالـب پـژوهشهـای
انجامشده درخصوص بروز جرم همواره ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر جرم بوده است و نمونـة آن را مـیتـوان در پـژوهش
کالنتری و همکاران ( ،)2013تقوایی ( )2011و هیلیر و سهباز ( )1323مشـاهده کـرد ،امـا اینکـه ایـن عامـل بـهعنـوان
مهم ترین عامل در سط مجموعه معرفی شده است ،بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب مجموعه در بعد کالبدی و بیتـوجهی
سازندگان به طراحی محیط و منظر شهری در این مجموعه است .مکان اجـرای پـروژه در حـریم رودخانـة جـاجرود و در
تداخل با زمینهای کشاورزی ،عالوه بر صدمات متعدد به محیط زیسـت شهرسـتان ،سـبب افـت شـدید کیفیـت سـاختار
کالبدی مجموعه شده است .زمین های بایر و کشاورزی اطراف پروژه ،فضایی باز و بدون نظارت بهوجود آوردهاند .این امر
در کنار نبود روشنایی کافی و زیرساختهای مناسب شهری ،از جمله خیابانهای آسفالت و طراحی منظر شهری ،فضـایی
ناامن و فرصتی مناسب برای خالفکاران به وجود آورده است .امنیت اجتماعی و رضایتمندی افراد از محیط سکونت ،دیگـر
عواملی هستند که بررسی آنها ،سط پایین شاخص های کیفیت زنـدگی را در مجموعـة مسـکن مهـر پاکدشـت نشـان
میدهد .در پژوهش تقوایی و همکاران ( )2011نیز شاخصهای کیفیت زندگی بهعنوان عامل مـؤثر بـر جـرم در منـاطق
شهر شیراز معرفی شده است.
در این پژوهش ،ساختار اجتماعی با ضریب همبستگی  ،3/011یکی دیگر از عوامل مؤثر بر جرم در مجموعة مسـکن
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مهر امام رضا بوده است ،البته با توجه به ویژگیهای اجتماعی مجموعه ،این رابطه دور از انتظار نیست .وجود تعارضهای
فرهنگی شدید بین ساکنان بهدلیل مهاجربودن بیشتر ایشان و قومیتگرایی در سط مجموعه ،تداومنداشـتن سـکونت در
مجموعه و تعداد زیاد اجاره نشینان ،نداشتن حس تعلق به فضا ،احترام کم به هنجارهای اجتماعی و و رعایت اند ،در بین
ساکنان ،نبود شبکه های اجتماعی منسجم و پیوندهای اجتماعی در مجموعه از جمله مهمترین شاخصهـای اجتمـاعی در
سط مجموعة مسکن مهر است .بر این اساس و با توجه به پژوهشهای دورکیم و نظریههای بـیسـازمانی اجتمـاعی و
فشار ،امکان بروز جرم در چنین جامعهای باالست که در این پژوهش نیز به اثبات رسیده است.
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