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بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر ایجاد فاصلهی اجتماعی و ترس از جرم
و ناهنجاری بین دو قوم کرد و لک در شهر کرمانشاه
محمدتقی سبزهای ،9گلمراد مرادی
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چكيده
این مقاله تأثیر عوامل اجتماعی بر ایجاد فاصلهی اجتماعی و تأأثیر ن هأا بأا واهأ هی فاصألهی
اجتماعی و بدو واه ه بر ایجأاد تأرا اج جأر و هابارجأاجی اجتمأاعی جا بأین دو دأو أرد
(ا ثریت) و لک (ادلیت) دج شار رماهشاه برجهی می رد .چاجچوب هظری مقاله بر هظریأههأای
رترل اجتماعی هیرشی ،جوابط جماعتی فردیراهد توهیس ،فاصلهی اجتماعی پاجک و بأیهأاجماهی
اجتماعی اهتواج اهت .جوش ایأن مقالأه توصأیای اج هأوم پیمایشأی و ابأداج یأردنوجی دادههأا
پرهشرامه اهت .به این مرظوج تعداد  7763هار اج شاروهدا

رد و لک  02هال به باالی هأا ن

شار رماهشاه موجد مصاحبه و پرهش دراج یرفترد .بأرای اهأتاراد دادههأای بأهدهأتنمأده اج
هر افداج  SPSSو اج نماجهای توصیای و اهترباطی برای توصیف و تحلیل هتایج اهتااده شد.
هتایج حاصل اج ضریب همبستگی پیرهو هشا میدهد متغیرهای میدا تعلق بأه محلأه (-2/02
= ،)rترا اج جر ( ،)r=2/73احساا هاامری ( )r=2/03و باوجهای دیری ( )r=-2/73با فاصألهی
اجتماعی جاب هی معراداج و مستقیمی داجهد .بین احساا تعلأق بأه محلأه( ،)r= -2/77احسأاا
ترا اج هاامری ( )r=2/03و باوجهای دیری( )r=-2/33با ترا اج جر دج جامعه جاب هی معرأاداج
 .1اهتادیاج جامعهشراهی داهشگاه جاجی رماهشاه
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 .0اهتادیاج جامعهشراهی ،داهشگاه نجاد اهالمی واحد اهال نبادغرب و عضو باشگاه پژوهشگرا جوا
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 .7جمعیت هموهه  782هار بودهد ه به علت عد پاهاگویی و بریرداهد برخی پرهشرامهها  763هار مباهی تحلیل
دراج یرفت.
تاریخ وصول97/2/18 :

تاریخ پذیرش97/9/09 :

غیرمستقیم وجود داجد.
هتایج تحلیل مسیأر هشا میدهأد باوجهای دیری با ضریب مسیر (  ،)   0.23احساا هأاامری
(  )   0.16و احساا تعلق به محله (  )   0.18بهصوجت مستقیم بر جوی متغیأر فاصألهی
اجتماعی و باوجهای دیری (  ،)   0.37احساا هاامری ( )   0.21و احساا تعلق به محلأه
(  )   0.25هر دا بهصوجت مستقیم و غیرمستقیم با واه هی فاصله اجتماعی بر جوی ترا
اج جر تأثیر داجهد .هتایج لی عباجت اهت اج ایرکه هرچه فاصلهی اجتماعی ها را یأک محلأه
بیشتر باشد ،هاهرجاجیهای بیشتری جا تجربه می ررد و فاصلهی لأی اجتمأاعی دج یأک محلأه
جاب های معراداجی با ترا اج جر و هاهرجاجی داجد.
واژههای كليدی :فاصلهی اجتماعی ،بیهرجاجی اجتماعی ،جر  ،شاروهدا .

مقدمه و بيان مسأله
ترا اج جر  3و هاهرجاجی یکی اج عوامل مام وایرایأی اجتمأاعی اهأت .همأهی مأرد
تمایل داجهد متر دج محلهای بدو جر و هاهرجاجی جهدیی ررأد .هتأایج پأژوهشهأای
ماتلف هشا میدهد دج مراطق جر خید جضایت هأا را

أمتأر (ندامأد 723 :1990 ،2و

دیویس و فین دیویس ،)339 :1981 ،6پیوهدهای اجتماعی دج بین همسایههأا ضأعیفتأر
(هیپ )138 :0212 ،3و مااجرت و جابهجایی مکاهی بیشتر اهأت ( یأرهس و فوجهأت،8
 .)872 :0227اهسا به مثابه ی موجودی اجتماعی دج یأروه جشأد مأی رأد و اججشهأا و
هرجاجهای جامعه جا مینموجد و دجوهی می رد .حدود و مرجهأایی أه فاصألهی اعضأای
جامعه جا با هم و با دیگر جوامع تعیین می ررد هید اج هوی اجتمام تعیین میشوهد بأرای
مثال ،ملیت یک فراهسوی عامل جدا ررأدهی او اج یأک ایراهأی اهأت جیأرا جبأا  ،هأژاد،
فرهرگ ،جغرافیای جیستی او با یک ایراهی فأر مأی رأد .دج دجو جامعأهی ایأرا هأم
عاملهای مجدا رردهی فرهرگی وجود داجد .خردهفرهرأگهأای دجو یأک فرهرأگ هیأد
داجای متغیرهایی هسترد أه همبسأتگی دجو یروهأی جا تشأدید و وایرایأی و فاصألهی
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اجتماعی یروه ،فرد و اجتمام جا اج یروهها ،افأرد و اجتماعأات دیگأر تعیأین مأی ررأد.
فاصلهی اجتماعی ابعاد یستردهای داجد ه اج فاصله بین دو فرد تا فاصأله بأین میلیاجدهأا
هار جا شامل میشود .اج بُعأد بأینالمللأی شأکلی اج فاصألهی اجتمأاعی وجأود داجد أه
هاهتیرگتو  9به ن جرگ تمد ها می یوید .هظا اهتی دج هرد ،تثبیت مشاغل دج جامعهی
ایرا دبل اج اهال و برتری هژادی ،هظأا بأردهداجی جومأی ،تبعأین هأژادی دج افریقأای
جروبی و دج برخأی اج شأوجهای اجوپأایی و نمریکأا ،هژادپرهأتی و هاجیسأم دج نلمأا ،
شکلهایی اج فاصلهی اجتماعیاهد.
تحقیقات جیمل )1922( 12و بالو )1983( 11هشا میدهرد ه فاصلهی اجتماعی دج ابعأاد
ماتلف (و هه فقط بعأد اجتمأاعی و اخالدأی) بأر جوی شأکل جاب أهی اجتمأاعی تأأثیر
مییذاجد .فاصله ی اجتماعی بین افراد و یروهها دج یک جامعه میتواهد بر جوی تأرا اج
جر و هاهرجاجی تأثیر بگذاجد .واجهر و جوهتری )1993( 10بر این باوجهد همسایههایی أه
وابستگی اجتماعی بیشتری به هم داجهد ،نیاهی بیشتری دجباجهی احتمأال هأردت دج ن
محله داجهد و بیشتر میتواهرد برای اهش ن با یکدیگر همکاجی ررد (واجهر و جوهتأری،
 .)203 :1993شبکههای به هم پیوهتهی اجتماعی دج محلهها عالوه بأر اطأالمجهأاهی دج
پرداجش اطالعات به هم مک می ررد .این هشا میدهد ه تراا باید به مقأداج فاصألهی
اجتماعی دج این محلهها بلکه به میدا فاصلهی یروههای جیرمجموعه دج محله هید توجأه
رد و این هشا دهردهی اهمیت هاختاج شبکهی فاصلهی اجتماعی دج این محلههاهأت و
ایرکه یروههای جیرمجموعه دج جاهأتای فاصألهی اجتمأاعی دج ایأن محلأههأا دج بأروج
هاهرجاجی اهمیت داجهد .بر اهاا هتأایج تحقیقأات ،محلأههأای بأا هأاهمگری هأژادی و
اخالدی بیشتر ،اج جر و هاهرجاجی بیشتری جهج میبرهأد (اهأمیت و همکأاجا :0222 ،17
 392و هیپ .)138 :0223 ،م العات هشا مأیدهرأد بیشأتر جأر هأا و بدهکأاجیهأا دج
محلههای فقیأر شأارهای بأدجم ،محلأههأایی أه ادلیأتهأا هأکوهت داجهأد و یایأت
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مداجهشا بسیاج پایین اهت و دجهم جیاتگی و هابساماهی اجتمأاعی جیأاد وجأود داجهأد،
اتاا میافتد .همسایههای امروجی ممکن اهت به جای دیگر مااجرت ررأد و بأه جأای
ن ها همسایههای دیگر و خاهواده هایی بیایرد ه داجای جبأا  ،فرهرأگ و ملیأت ماتلأف
باشرد و معیاجهای فرهرگی ماتلای دج راج هم ایجاد شوهد ه همیرایی اجتماعی اهأد ی
با یکدیگر داشته باشرد .دج چرین شرای ی ،رترل والدین بر ود أا و هوجواهأا

أاهش

مییابد .والدین بهتراایی اج می ررد ،بدو ایرکه اج هوی همسایههأا تقویأت و حمایأت
شوهد .دج اجتماعات باثبات خاهوادهها و افأراد یکأدیگر جا مأیشراهأرد نبأرو و حیثیأت
هر سی حاظ میشود و جفتاجها اج هوی همسایهها رترل میشود همسایهها تا اهأداجهای
اج هابقهی جهدیی یکدیگر اطالم داجهد (میکائیل و همکاجا .)039 :0212 ،13
شار رماهشاه یکی اج الهشارها و بدجیترین شار ردهشین و مامترین شار دج مر قهی
مر دی غرب ایرا اهت .دو دو اصلی ه دج این شار جهدیی می ررد ردها(ا ثریت)
و لکها (ادلیت) می باشرد .با وجود ایرکه هالیا طوالهی این دو دو به صوجت مسالمت
نمید با هم جهدیی می ررد ،اما تااوتهایی هید دج یویش و به تبع ن دج نداب و جهو و
مراهک اجتماعی با هم داجهد .اج طرفی طبق نماج پدشکی داهوهی هسبت به جمعیت،
رماهشاه پس اج اجدبیل و دبل اج همدا بیشترین نماج هدامهای خیاباهی دج ایرا جا به
خود اختصاص داده اهت(خبرنهالین .)1792 ،فاصلهی اجتماعی بین دومیتها و
فرهرگها دج هاایت مرجر به ترشها و برخوجدهای دومی و دبیلهای میشود .با توجه به
مواجد فو میتوا چرین اهترباط رد با افدایش میدا فاصلهی اجتماعی میا شاروهدا
و دو یروه دومی رد و لک ،ترا افراد اج جر و هاهرجاجی متااوت و شیوم ن بیشتر
خواهد شد .دج این مقاله هقش فاصلهی اجتماعی بر ترا اج جر و هاهرجاجی بین
شاروهدا

رد (ا ثریت) و لک (ادلیت) دج رماهشاه برجهی میشود .مرظوج اج عوامل

اجتماعی تمر د بر هه متغیر اصلی مستقل (باوجهای دیری ،احساا هاامری و میدا تعلق
به محله) اهت .اهداف جدئیتر این پژوهش عباجترد اج:
 -هرجش و برنوجد میدا فاصلهی اجتماعی بین شاروهدا

رد و لک دج رماهشاه.
. Michael et al
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 تعیین هقش فاصلهی اجتماعی دو دو رد و لک بر جوی ترا اج هاهرجاجی و جر . تعیین اجتباط میا عوامل مؤثر بر فاصلهی اجتمأاعی دو دأو أرد و لأک بأا تأراشاروهدا اج هاهرجاجی و جر
پيشينهی تحقيق
باشی اج ادبیات هظری هأر پژوهشأی بأه مأروج پأژوهشهأای پیشأین اختصأاص داجد.
پژوهش های داخلی دج باجه ی موضوم موجد برجهی اهدک ،اما تحقیقات خاججی بسأیاجی
وجود داجهد .یوهأای و همکأاجا ( )1788دج مقالأهای بأه هأا «اهسأجا دج شأبکههأای
همسایگی شار مشاد» هتیجه می ییرهد همسایگی باش مامأی اج فضأای عمأومی شأار
اهت ه فرصت اجتباط اجتماعی جا برای هأا را فأراهم مأی رأد و دج تقویأت اهسأجا
اجتماعی شار هقش مامی داجد .تحلیل چردیاهه حا ی اج ن اهأت أه متغیرهأای ثبأات
مسکوهی ،ترا م مسأکوهی ،ترأوم پایگأاهی ،ترأوم دأومی ،مأذهبی و محلأی دج تغییأرات
اهسجامی شبکه هقش داجهد و دج این میا متغیرهای اول و دو  ،ثبأات مسأکوهی و ترأوم
پایگاهی هام بیشتری داجهد .یاماموجا )0229( 12دج مقالهاش به ها «هقأش باجداجهأدههأای
جهمی (حضوج پلیس) و غیرجهمی (هرمایه اجتماعی) دج اهش جر دج ژاپن» بأه ایأن
هتیجه میجهد ه پلیس و هرمایهی اجتمأاعی میأدا جأر جا أاهش مأیدهرأد و تأأثیر
هرمایهی اجتماعی ،متر اج تأأثیر پلأیس اهأت (یامأاموجا .)601-611 :0229 ،هیأپ دج
پژوهشی هشا میدهد داهشنموجا دبیرهتا تمایل شدیدی به اهتااب دوهأتا هأمهأژاد
با خودشا داجهد .هتایج هشا میدهد مودعیتهای مام اجتماعی دج اغلب جوامع (ماهرأد
هن ،وضعیت تأهل و تعداد بچه) برای ایجاد فاصلهی اجتماعی و مشأد جاب أه هقأش
مامی داجهد .هن دج ایجاد فاصلهی اجتماعی بسیاج ماأم اهأت جیأرا افأراد دج هأنهأای
ماتلف تجربههای متااوتی سب و هگرش و دیدیاههاشا تغییر می رأد .تاأاوت هأری،
تعداد بچه و وضعیت تأهل داجای اهمیت هسأترد .وضأعیت تأهأل باعأي تغییأر جوابأط
متاهلها با مجردها میشود و جاب هی اجتماعی بین ن ها جا متر مأی رأد (هیأپ:0229 ،
 .)682-629تعداد بچه و بچه داج شد اهتظاجاتی جا به دهبال داجد ه باعأي تغییأر جوابأط
بین بچهداجها و بیبچهها میشود پژوهش مک فرج و جاهگأر مأوج ( )30-19 ،1991دج
. Yamamura
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امریکا هید این موجد جا تأیید می رد .هامسو  )0221( 16دج مقالهی «پرا ردیی و ترأوم دج
شار معاصر» پیوهد همسایگی جا مؤلاهای مام دج ایجاد تواهاییهای اجتباطی مأیداهأد أه
هقش مامی دج اهش جر و هاهرجاجی دج بین همسایهها داجد (هامسو .)71-1 :0221 ،
مبانی نظری پژوهش
یروهی اج جامعهشراها دجباجهی جدایی یا فاصله میا یروههای اجتماعی هظریهپرداجی
ردهاهد ه دج جیر به برخی اج ن ها اشاجه میشود:
جورج زیمل :جیمل پرج شکل اج جاب هی اجتماعی جا شرح میدهد ه جاب ه میا فرد و
یروههای اجتماعی و فرایرد تاکیک اجتماعی جا توضیح میدهد .این اشکال عباجترد اج:
مسؤولیت جمعی ه با تاکیک اجتماعی توهعه مییابد .دج ایرجا اعمال و جفتاج فرد به
مردلهی اعمال و جفتاج جمع دجک میشود .جوابط مبتری بر وابستگی ه بین توهعهی مّی
جامعه و یروه اجتماعی با تحول فردیت و فردیرایی جاب ه وجود داجد .محال اجتماعی فرد
هرچه بدجیتر شود او برای حصول به این اهداف به مسیرهای پرپیچوخمتری هیاج داجد .بعد
چااج الگوی یک جاب هی اجتماعی اج دل تقاطع موجود میا یروهها و محافل اجتماعی
همایا میشود و هراهجا نخرین الگوی جاب هی اجتماعی اج دید جیمل به تاکیک افراد و
یروهها بر پایهی بارهجویی اج اهرژی و بسط ن مربوط میشود (فریدجبی.)137 :1786 ،
جیمل معتقد اهت اهدوای اجتماعی عامل اصلی هریرداهی اهسا دج جوامع جدید اهت .دج
اهدیشهی جیمل ،بُعد یا درابت فاصله ،عامل مؤثری دج شکلییری جوابط اجتماعی اهت.
توجه جیمل ،بر فاصله بین عامال و تغییراتی اهت ه بر حسب ن مشاج ت رردیا اج هم
جدا باشرد یا هددیک اهت .او معتقد اهت جوابط مبتری بر درابت اج جوابط مبتری بر بُعد یا
فاصلهی دوج ،شدیدترهد .فاصله فقط بر دو شکل اج جوابط تأثیر هداجد :اولی ،جواب ی امالً
غیرشاصی مثل معامالت ادتصادی و دیگری ،جواب ی ه متضمن شدت احساهات و
عواطف اهت هظیر احساهات عمیق مذهبی یا جوابط مبتری بر عشق (جیمل.)060 :1730 ،
رابرت پارک :پاجک« 13فاصلهی اجتماعی» جا هاپایداجی دوهتی و صمیمیت میا دو یا
چرد فرد یا هایر یروهها تعریف می رد .فاصلهی اجتماعی پاجک اج هظریهی بیگاهگی
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جیمل ادتباا شده و اج هوی یکی اج داهشجویاهش« ،بویاجدوا» 18یسترش یافته اهت.
پاجک اج فاصلهی اجتماعی دج تحلیل جوابط هژادی و مراهبات دومی اهتااده رد .به هظر
پاجک ،هرچه فاصلهی اجتماعی بین دو هار بییشتر شود ،تأثیر متقابل متری بر یکدیگر
خواهرد داشت (جاجرج .)738 :1738 ،19او اجتباط جا فرایردی اجتماعی-جوا شراختی تعریف
می رد ه فرد جا دادج میهاجد جفتاجها و معاهی جا تشایص دهد .دج اجتباط یک اصل اخالدی
و مر قی جاهشین یک اصل جیستی و غریدی میشود .اجتباط میا دو هار حس همدلی و
یکیشد جا بهوجود مینوجد و هاختاج اجتماعی جامعه جا شکل میدهد و اج هظر پاجک،
جاهحل مراهبی برای جفع مشکالت اجتماعی شار اهت (جاجرج.)782 :1738 ،
فردیناند تونيس :02به هظر توهیس هه هأوم جاب أه دج اجتمأام وجأود داجد :خویشأاوهدی،
دوهتی و همسایگی یا محلی« .جاب هی خویشاوهدی» بر اهاا خاهواده اهت .دأویتأرین
اجتباط دج دججهی اول ،بین مادج و بچه ،هپس بین ج و شوهر ،و دج دججهی بعدی ،بین
خواهر و برادج اهت .جاب هی پدجفرجهدی هید وجود داجد اما متر اج جاب هی غریدی میأا
مادج و فرجهد اهت .با این حال جاب ه میا پدج و فرجهد جلوهای اج اعتبأاج جامعأه اهأت.
جاب هی خویشاوهدی دج جماعت محلی یسأترش پیأدا أرده و متاأاوت اهأت و ن بأر
اهاا جیستگاه مشترک شکل مأیییأرد« .جاب أهی همسأایگی یأا محلأی» مسأتلد یأک
جماعت مشترک ذهری دج محله یأا میأا همسأایههاهأت و دج محلأه بأه وضأوح دیأده
میشود .به هظر توهیس هر اهداجه جوابط همسایگی یا محلی دویتر باشد ،یعرأی تعأامالت
اجتماعی بین اعضای محله و همسایه ها دوی باشد ،امکا هردت ،خشوهت ،جر یأا هأر
شکل هابارجاجی اهش مییابد.
پییر بوردیو :اج دیدیاه بوجدیو )1983( 01جمیرهی اجتماعی افراد دج یذشأته باعأي تغییأر دج
جهدیی نیردهی ن ها و تمایدشا اج یکدیگر میشأود .افأرادی أه دج فرهرأگهأای ماتلأف
جهدیی می ررد باوجهای متااوتی اج هم داجهد .برای مثال جهدیی دج مر قهی شاری با جهأدیی
دج مر قهی جوهتایی فر داجد .پروجش دج جامعههای ماتلف یا یک باأش خأاص اج یأک
شوج باعي ایجاد فاصلهی اجتماعی بین افراد میشود .بأه هظأر بوجدیأو تحصأیالت یکأی اج
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عوامل ایجاد فاصلهی اجتماعی بین افراد با تحصیالت باالتر و متر اهت.
زنانيكی :مرظوج جهاهیکی 00اج «حلقهی اجتماعی» مجموعأهی وچأک یأا بأدجم اهسأاهی
اهت ه اج افراد ایاا رردهی هقش (شاص اجتماعی) تشکیل شده اهت .بین افراد دخیأل
دج حلقهی اجتماعی فرد پیوهد عمومی وجود داجد ه با مجموعه اججشهای معین شأکل
می ییرد ه ممکن اهت ادتصادی ،هیاهی ،دیرأی ،جیبأاییشأراختی باشأرد .شاصأی أه
حلقهی اجتماعی به او هیاج داجد و خویشتن او داجای ویژییهأای ضأروجی ایاأای هقأش
موجد هیاج اهت پایگاه اجتماعی معیری داجد یعری حلقهی او حقو معیری دج برابأر هأایر
افراد دجو و بیرو حلقه هظیر حق اشغال فضای مشأاص ،حأق جابأهجأایی دج دلمأرو
معین ،حق برخوجداجی اج معیشت و نجامش جواهی دج هظر میییرد و اعمال می رد.
تی هال :هال 07چااج مر قه اج فضاهای شاصی جا اج هأم تمیأد مأیدهأد .اول فاصألهی
صمیماهه ه میداهش متر اج یک و هیم پاهت و ماتص به تمأااهأای اجتمأاعی بسأیاج
اهدک اهت .فقط ساهی ه مراهباتشا با یکأدیگر شأامل تمأاا جسأماهی اهأت ،مثأل
عشا یا والدین و فرجهدا  ،مجاجهأد واجد ایأن مر قأهی فضأای خصوصأی شأوهد .دو
فاصلهی شاصی اهت ه یک و هیم تا چااج پا اهت ه ماتص دوهأتا و نشأرایا هددیأک
اهت .دج این فضا تماا و هددیکی تا اهداجهای مجأاج اهأت امأا ابعأاد بسأیاج محأدودی داجد.
فاصلهی اجتماعیِ شاصیِ دیگری وجود داجد أه اج چاأاج تأا دواجده پاهأت مر قأهای أه
عموماً دج محیطهای جهمی مثل مصاحبهها جعایت میشود .مر قهی چااج  ،فاصلهی عمأومی
اهت ه بیش اج دواجده پاهت و ماتص ساهی اهأت أه بأا جمعأی اج مااطبأا هأرو اج
داجهد .دج رشهای متقابل عادی ،حسااتأرین و تأرشجاتأرین مرأاطق فاصألهی صأمیماهه و
شاصی اهت .ایر این حدومرجها جیرپا یذاشته شوهد ،مرد هعی می ررد فضای ماأتص بأه
خویش جا دوباجه به تصرف دجنوجهد (ییدهد.)130 :1786 ،03
رویكرد بیسازمانی اجتماعی :یکی اج هظریههای جایج دجباجهی جر و هاهرجاجی
هظریهی بیهاجماهی اجتماعی اهت ه بر تأثیر تااوتهای هژادی و اخالدی بر جر تأ ید
می رد .دج این مقاله به این تااوتها فاصلهی اجتماعی مییوییم .بر اهاا این هظریه،
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همسایههایی ه جاب ه ی اجتماعی متری با هم داجهد ،جر بیشتری جا اهجا میدهرد و
علت ن

اهش رترل اجتماعی اهت .این هظریه دج دالب مدلی ههیاهه به مسألهی ترا

اج جر میپرداجد :مدل تروم خردهفرهرگی ،مدل بیهظمی اجتماعی و مدل هگراهی
اجتماعی .بر اهاا مدل تروم خردهفرهرگی اجتماعاتی ه دج ن ها تروم دومی و هژادی
بسیاجی وجود داجد و هر یک اج ادوا بدو پیوهد با لیت اجتمام اج نداب و جهو خود
پیروی می ررد ،ترا اج جر بیشتر اهت (چریکوا .)113 :1993 ،02مدل بیهظمی
جاب هی مثبتی بین تصوج فرد اج محیط اجتماعی و فیدیکی و ترا اج جر میبیرد.
بیهظمی دج اشکال فیدیکی و اجتماعی هشا دهردهی ضعف رترل اجتماعی و بیتوجای
به محیط پیراموهی اهت ه به ترا جیاد اج جر مرجر میشود ( راهک و ییا وماجی،06
 .)021 :0227مدل هگراهی اجتماعی ترا اج جر جا هاشی اج هگراهی دجباجهی جوال
اجتمام میداهد به صوجتی ه ضعیفشد پیوهدهای اجتماعی محلی به برجستهشد
ترا اج جر میاهجامد .پژوهشیرا عموماً هگراهی اجتماعی جا پدیدهای مرتبط با
بیهظمی و ترا میداهرد .مرد اج دید هشاهههای بیهظمی به جوال جامعهشا پی
میبرهد و ایرکه جامعه همیتواهد امریت ن ها جا تأمین رد و این هما چیدی اهت ه
موجب ترا اج جر و هاهرجاجی میشود (ال و میکر.)67 :0222 ،03
نظریهی نظارت یا كنترل اجتماعی :هظریه ی رترل اجتماعی به وهیلهی هیرشی 08م رح
شد ه بر اهاا ن جر و هاهرجاجی جماهی اهجا میشود ه پیوهدهای افأراد بأا جامعأه
ضعیف یا یسسته شود .هیرشی معتقد اهت چااج عرصر اصلی باعي پیوهد فرد و جامعأه
می شوهد ه فقدا یا ضعف ن ها به افدایش جر و هاهرجاجی مأیاهجامأد« :وابسأتگی»،
«تعاد»« ،دجییری» و «اعتقاد» (ممتاج119 :1781،و.)102
 وابستگی :بیشتر افراد هعی می ررد به خویشاوهدا خود نهیب هدهرد ،یعرأی جفتاجشأاباعي هاجاحتی و شرمردیی ادوامشأا هشأود .بأا ایأن احسأاا افأراد وابسأته و محأدود
مأأیشأأوهد و متأأر خأأود جا نجاد و جهأأا بأأرای هقأأن هرجاجهأأای اجتمأأاعی مأأیبیررأأد
(ممتاج.)101 :1781،
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تعاد :تعاد حا ی اج ن اهت ه مرافع جامعه هماهرد مرافع مرد با جر به خ ر میافتد
(احمدی .)73 :1733 ،پس ،فردی ه به فعالیتهای جهدیی جوجمره متعاد باشد ،به
مرظوج حاظ مودعیتی ه با وشش برای خود به دهت نوجده ،هاهرجاجی همی رد و
مودعیتش جا به خ ر همیاهداجد .بیشتر افراد میخواهرد شارت خوب و نیردهی خوب
داشته باشرد و برای این مرظوج شیوهی جهدیی متعاجف جا دهبال می ررد ه دج چاجچوب
ن فرد به هرجاجهای اجتماعی متعاد اهت.
 دجییری :شاصی ه دجییر فعالیت های جوجمره اهت ،به هأدجت فرصأت اهجأا جأرداجد .او حتی فرصت فکر رد دج باجه ی ن جا هداجد .برابراین فراهم أرد تسأایالت دج
برهامهها ،هاهرجاجی جا اهش می دهد .بیشتر افراد دج طول جهأدیی خأود جمأا و اهأرژی
محدودی داجهد .دجییری دج اموج جهأدیی جوجمأره بأه ودأت جیأادی هیأاج داجد و باعأي
محدودشد جفتاج میشود .جر شراها معتقدهد افدایش هال های تحصیلی ،اهجا خدمت
هظا وظیاه و فراهم بود تسایالت وججشی ،باعي أاهش هاهرجأاجی مأیشأود (ممتأاج،
.)100 :1781
 اعتقاد :به هظر هیرشی ضعف اعتقاد به هرجاجهای اجتمأاعی یکأی دیگأر اج عامألهأایضعف پیوهدهای اجتماعی و دج هتیجه افدایش جر و هاهرجاجی اهت .هرچأه اعتقأاد بأه
اججشهأأا و هرجاجهأأای مشأأترک دج فأأرد ضأأعیفتأأر باشأأد ،بأأیشتأأر احتمأأال داجد أأه
هرجاجشکری رد .فردی ه خود جا جیر فشاج اججشهای اجتمأاعی هبیرأد .هأیچ وظیاأهی
اخالدی برای همروایی اجتماعی و جعایت دواهین هداجد (ممتاج.)100 :1781،
چاجچوب هظری مقاله اج چااج هظریه ی جوابط جماعتی توهیس ،رترل اجتماعی هیرشأی،
فاصلهی اجتماعی پاجک و هظریهی بیهاجماهی اجتماعی تر یب شده اهأت أه دج دالأب
جدول شماجهی  1همایش داده میشود.
جدول شماره  :9دستگاه نظری پژوهش
ارائه فرضيه مفاهيم و

نام نظریه پرداز

ایده نظری

ارتباط با موضوع

استنتاج نظری

جوابط جماعتی
فردیرا توهیس

جوابط همسایگی
مستلد یک

همسایگی و تقویت
تعامالت اجتماعی بین

هر اهداجه جوابط
همسایگی یا محلی

جماعت مشترک

همسایهها به اهش

دویتری بین دو دومیت

و جر و

ذهری دج محله یا

فاصلهی اجتماعی بین

باشد ،امکا هردت،

هاهرجاجی

متغيرها
بین احساا احساا
تعلق به محله تعلق به
محله

ایده نظری

نام نظریه پرداز

ارتباط با موضوع

استنتاج نظری

ارائه فرضيه مفاهيم و
متغيرها

میا
همسایههاهت.

ن ها میاهجامد و هرخ خشوهت ،جر یا اشکال جاب ه وجود
جر جا پایین مینوجد.

دیگر هاهرجاجی اهش

داجد

مییابد.
هظریهی
بیهاجماهی

بین احساا
هر اهداجه دججهی
پیوهدهای دوی
ضعیف شد
هاامری
پیوهدهای اجتماعی اجتماعی باعي اهش صمیمیت ردها و لک-

ترا اج
هاامری

اجتماعی

ها بیشتر باشد ،به تبع

اجتماعی و

اجتماعی

ن میدا اهحرافات
اهش می یابد.

میدا جر
جاب ه وجود
داجد.

محلی باعي ترا احساا ترا اج هاامری
اج جر و هاامری
میشود.

رترل اجتماعی
هیرشی

شود.

فردی ه اعتقادی به

ضعف اعتقاد به
هرجاجها و

هاهرجاجی به علت

هرجاجهای جامعه

اججشهای
اجتماعی باعي

ضعف اعتقاد به
هرجاجها و دواهین اهت.

هداشته باشد ،هیچ
وظیاه اخالدی برای

جر اهت.

جعایت دواهین هداجد.

بین باوجهای

باوجهای

دیری و
اخالدی و
میدا جر

دیری

جاب ه وجود
داجد
بین فاصلهی
اجتماعی و

هرچه میدا
فاصلهی
فاصلهی اجتماعی بین
اهش فاصله بین دو
اجتماعی پاجک فاصلهی اجتماعی
دو فرهرگ و دو به
دو رد و لک مرجر به میدا جر
میا دو هار بیشتر
اهش اجتباطات و دج
جاب ه وجود
اهش ترش های
شود ،تأثیر متقابل
هتیجه ،بیاعتمادی مرجر
داجد.
فرهرگی ن ها می شود.
متری جوی
میشود
یکدیگر داجهد

فاصلهی
اجتماعی

مدل پژوهش
هموداج جیر جوابط بین متغیرهای این پژوهش جا دج دالب مدل تجربی تحقیق هشا میدهد.
نمودار شماره :9مدل مفهومی تحقيق

فاصلهی اجتماعی

ترس از جرم

نمودار شماره  :2مدل تجربی تحقيق
میزان باورهای دینی
احساس تعلق به محله

ترس از
فاصلهی اجتماعی

جرم

فرضیههای پژوهش عباجترد اج:
 بین فاصلهی اجتماعی دو دو رد و لک و ترا اج جر اجتباط وجود داجد. بین باوجهای دیری دو دو رد و لک و ترا اج جر جاب ه وجود داجد. بین ترا اج بیهرجاجی دو دو رد و لک و ترا اج جر جاب ه وجود داجد. بین میدا تعلق به محلهی دو دو رد و لک و ترا اج جر جاب ه وجود داجد.روش تحقيق
جوش این پژوهش پیمایش اهت و دادههأا اج طریأق پرهشأرامه جمأعنوجی شأدهد.
جامعهی نماجی شاروهدا باالی  02هال شار رماهشاه اهت ه شامل دو دو رد و لک
هسترد .جمعیت  02هاله به باالی شار بر اهأاا هرشأماجی عمأومی هاأوا و مسأکن
 1782برابر  72032هار بودهد ه بر اهاا فرمول و را تعداد  782هار به عروا هموهأه
معرف اهتااب شدهد .جوش هموههییری تصادفی خوشهای اهت .با توجه بأه هاهمأگرأأی
ادأأأتصادی و اجتأماعأأأی شأأأار رماهشأأاه اج تأقسیأأأمبأأأردی مرأأاطق 3یاهأأهی شأأاری
شارداجی رماهشاه اهتااده شد ه اج این مراطق 3یاهه ،حوجههأا و هأپس ،خاهواجهأا بأه
صوجت تصادفی اهتااب شدهد و با یکی اج اعضای باالی  02هال خاهواده مصأاحبه شأد.
مدیت این جوش این اهت ه تمامی افراد جامعه شاهس یکساهی برای اهتاابشد داجهأد
و اهتااب هموهه محدود به حوجه یا مر قهی خاصی همیشود.
دج پژوهش حاضر اج اعتباج صوجی و اعتباج هاجه اهتااده شد و برای هرجش پایایی ابأداج
هرجش (پرهشرامه) ،ضریب نلاای روهباخ محاهبه یردید .یویأههأا اج م العأات اهجأا
شده دج ایرا و هایر شوجها ادتباا شدهد و پس اج تغییرات و هاجیاج همود ن هأا بأا
وضعیت ایرا  ،یویههای مراهب اهتااب شأدهد .یویأههأای تحقیأق بأر اهأاا تعریأف
مااهیم اصلی تایه شدهد.

ترس از جرم و ناهنجاری :مرظوج هگراهأی و تأرا فأرد اج بأروج جأر و هاهرجأاجی دج
محلهی جهدییاش اهت (هراد جاده و ییالهی ،)077 :1789 ،ه با اهتااده اج  10یویه بر
مبرای م العهی هراد جاده و ییالهی( )1789دج دالب طیف پرج دججهای لیکرت هأرجیده
شد.
فاصلهی اجتماعی :فاصلهی اجتماعی به معری یرایش اعضای دأومی بأه پأذیرش یأا جد
اعضای دو دیگر اهت .معیاج اهداجه ییری دججأهی هددیکأی یأا دوجی فأرد بأه اعضأای
یروههای دیگر اهت ( وئن .)1730 ،09دج این پژوهش برای هرجش فاصألهی اجتمأاعی
دو دو رد و لک اج مقیاا بویاجد وا اهأتااده شأد .ایأن ابأداج پأس اج هرجاجیأابی بأا
اهتااده اج  18هؤال دج دالب طیف پرج دججهای لیکرت هرجیده شد.
باورهای دینی :مرظوج اج ن داشتن اهتما دیری دج باوج ،یرایش و رش فرد اهت (هأواح
و دیگرا  .)92 :1792 ،دج هظریهی هیرشی اعتقاد به هرجاجها بُعأدی اج رتأرل اجتمأاعی
اهت و جامعه به جغم وایراییها اشترا ات دیری بسیاجی داجد ه پیوهأدهای اجتمأاعی جا
تقویت می ررد .دج این پژوهش ،میدا باوجهای دیری بر اهأاا مقیأاا نلپأوجت و جاا
هرجش شدهد .نلپوجت و جاا مقیأاا باوجهأای دیرأی جا دج  1936هأاخترد أه بعأدها
بسیاجی اج اهدیشمردا علو جفتاجی اج این مقیاا اهتااده ردهد .این متغیر با اهأتااده اج
 10هؤال دج دالب طیف پرج دججهای لیکرت هرجیده شد.
احساس تعلق به محله :مرظوج اج ن احساا دلبستگی به اجتمام و جوابط محلهای اهت
(هرادجاده و ییالهی .)077 :1789 ،این متغیر با اهتااده اج  2یویه ه بریرفته اج م العهی
هرادجاده و ییالهی( )1789دج دالب طیف پرج دججهای لیکرت هرجش شد.
ترس از ناامنی :مرظوج اج ن ترا اج ایجاد هاامری دج محلهی مسأکوهیشأا اهأت .ایأن
شاخص با اهتااده اج  3یویه بریرفته اج م العهی هراد جاده و ییالهأی( )1789دج دالأب
طیف پرج دججهای لیکرت هرجیده شد.
جوایی این پژوهش صوجی اهت ه بر اهاا ن پس اج طراحی و تدوین یویههأا ،ن هأا
دج اختیاج برخی اج اهتادا همکاج دراج یرفت .پس اج اصالحات برخی اج یویهها حأذف
. Cohen
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و برخی دیگر اضافه شدهد ،و دج هاایت ،یویه های مراهب بأرای تأدوین ابأداج پأژوهش
اهتااب یردیدهد  .برای برنوجد پایایی ابداج پژوهش اج دو تکریک اهتااده شد:
الف) تکریک نلاای روهباخ .هتایج حاصل اج تکریک نلاای روهباخ هشا میدهد ضأریب
نلاای روهباخ برای متغیر فاصلهی اجتماعی برابر  ،2/38برای متغیر ترا اج هاامری بأا 10
یویه برابر  ،2/91برای احساا تعلق به محله با  2یویه برابر  2/83و برای باوجهای دیری
با  8یویه برابر  2/89اهت.
ب) تکریک دوهیمه رد نجمو  .با توجه به ایرکه این نجمو داجای دو فر مواجی هیسأت
و ودت افی برای اجرای دوباجهی ن دج اختیاج پژوهشیر وجود هداشت ،پأس اج جوش
دوهیمه رد نجمو اهتااده شد .دج این حالأت پأژوهشیأرا نجمأو جا یأک بأاج بأرای
جامعهی نماجی اجرا و هپس ،ن جا به دو هیمهی مساوی تقسیم می رد .برای اهجأا ایأن
اج هؤاالت فرد و هؤاالت جود به ترتیب اج هم جدا شدهد و هر یأروه اج هأؤالهأا بأه
مثابه ی یک نجمو دج هظر یرفته شد .با اهتااده اج این جوش ضأریب همبسأتگی ایأن دو
نجمو به عروا تکریک نماجی مراهب اجأرا یردیأد .اج نهجأا أه نجمأو دج ایأن شأیوه
هرجش به دو هیمه تقسیم شد ،ضریب همبستگی بین هیمه های نجمو به دهت نمده برابر
 2/39اهت .برای محاهبهی ضریب اعتباج أل نجمأو اج ضأریب پیشأراادی اهأپیرمن-
براو اهتااده شد:
2  0.79 1.58

 0.88
1  0 / 79 1.79

2r1 1
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1  r1 1

r11 
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هتایج حاصل اج جدول شماجه  0هشا می دهد ضریب همبستگی بأین هیمأههأای نجمأو
برابر  2/39و ضریب اعتباج ل با اهأتااده اج جوش اهأپیرمن -بأراو برابأر  2/88اهأت أه
بیشتر ضریب همبستگی بین دو هیمه نجمو به دهت مینید.
جدول شماره  :2مقادیر به دست آمده از روش دونيمه كردن برای اعتبار ابزار سنجش
یروهها

نلاای

میاهگین اهحراف معیاج تعداد همبستگی

روهباخ
هیمهی اول

2/36

29/12

12/07

9

همبستگی

دجوهی

اهپیرمن -براو

2/39

2/88

هیمهی دو
ل

2/39

62/33

9/98

9

2/38

60/08

17/61

18

یافتههای پژوهش
دادههای پژوهش اج 763

72

پرهشرامه به دهت نمد ه اج هوی شاروهدا

رد و لک

رماهشاه تکمیل شدهد .پس اج جمعنوجی پرهشرامهها ،دادههأا اهأتاراد و بأه أامپیوتر
اهتقال یافت و با اهتااده اج بستهی هر افأداج نمأاجی بأرای علأو اجتمأاعی 71بأر اهأاا
شاخصهای نماج توصیای و اهترباطی تجدیه و تحلیل شد.
متغیر وابسته دج این پژوهش هگأرش شاروهدا به جر و هاهرجاجی اهت .میاهگین
همرهی ن برای افراد موجد م العه  73/87اهت ه دج مقایسه با دامرهی همره ( 10تا )30
جیاد اهت .این شاخص بیاهگر ن اهت ه پاهخیویا دج محلهشا احساا بیهرجاجی
می ررد و میدا جرائم اجتماعی دج بین ن ها باالهت .یکی اج متغیرهای مستقل دج این
م العه فاصله ی اجتماعی میا شاروهدا دو دو رد و لک اهت ه اج جمع همرات 18
هؤال دجباجهی میدا فاصلهی اجتماعی به دهت نمد .یافتهها هشا میدهرد میاهگین همرهی
فاصلهی اجتماعی میا

ردها و لکها  60/08اهت ه اج میاهگین موجد اهتظاج ( )23باالتر و

حا ی اج باالبود میدا فاصلهی اجتماعی بین این دو دو اهت .هتایج این متغیر و متغیرهای
دیگر دج جدول شماجهی  7نمده اهت .متغیر بعدی دج این جدول باوجهای دیری با میاهگین
همرهی  06/08اهت ه دج مقایسه با میاهگین موجد اهتظاج ( ،)03پایین اهت و بیا یر ن اهت
ه میدا پایبردی پاهخیویا به اججشهای مذهبی دوی اهت .شاخص دیگر احساا تعلق
به محله با میاهگین همرهی  18/31اهت ه دج مقایسه با میاهگین موجد اهتظاج ( ،)12دج حد
متوهط اهت .متغیر دیگر احساا هاامری دج محله اهت ه میاهگیرش  08/02اهت ه دج
مقایسه با میاهگین موجد اهتظاج ( )01باالهت .هتایج میاهگینها حا ی اج نهرد ه شاروهدا
هگرا هاامری ،ودوم جر و بیهرجاجی دج محل جهدیی خود هسترد.
جدول شماره  : 3شاخصهای توصيفی متغير وابسته و متغيرهای مستقل آن
 .72مباهی تحلیل دج این مقاله  763هار بودهد و بقیهی پرهشرامهها بریرداهده تشدهد.
). Statistical Package for Social Science(SPSS
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شاخصها

ضریب نلاای

میاهگینها

تعداد یویهها

بدهت نمده

موجد اهتظاج

روهباخ

ترا اج جر

73/87

76

2/81

10

تعلق به محله

18/31

12

2/83

2

میدا فاصلهی اجتماعی

60/08

23

2/38

18

احساا هاامری دج محله

08/02

01

2/92

3

باوجهای دیری

30/03

76

2/81

10

جدول شماجهی  3ضریب همبستگی برای چااج متغیر احساا تعلق بأه محلأه ،احسأاا
هاامری ،هگرش به جر و باوجهای دیری پاهخیویا جا هشا می دهد .هتایج حاصأل هشأا
میدهد متغیرهای مد وج جاب هی معراداجی با میدا فاصلهی اجتمأاعی داجهأد .هأر اهأداجه
میدا تعلق به محله و باوجهای دیری افراد باالتر باشد میدا فاصلهی اجتماعی أاهش ،و
دج هتیجه ،میدا جر اهش می یابد .بأرعکس ،هأر اهأداجه میأدا احسأاا هأاامری افأراد
بیشتر شود ،اجتباط و اعتماد بأین ن هأا أاهش مأییابأد و دج هتیجأه ،میأدا فاصألهی
اجتماعی و به تبع ن میدا جرائم و هاهرجاجی بین ن هأا افأدایش مأییابأد .جاب أه بأین
متغیرهای مد وج برای میدا تعلق هسبت به محله ( ،)r= -2/02میدا ترا افأراد اج جأر
( )r=2/73و میدا احساا هاامری ( )r=2/03و باوجهای دیری ( )r=-2/73اهت.
جدول شماره  : 4ضریب پيرسون بين متغيرهای مستقل فاصلهای و ميزان فاصلهی اجتماعی دو قوم
كرد و لک

فاصلهی اجتماعی

همبستگی

میاهگین

اهحراف معیاج

همبستگی

معراداجی

میدا تعلق به محله

18/31

7/06

-2/02

2/216

احساا هاامری دج
محله

08/02

6/31

2/03

2/201

باوجهای دیری

30/03

8/67

-2/73

2/222

ترا اج جر

73/87

3/06

2/73

2/222

جدول شماجهی  2ضریب همبستگی هه متغیر احساا تعلق به محله ،احسأاا هأاامری و
میدا باوجهای مذهبی پاهخیویا جا هشا می دهد .هتایج حاصل هشا میدهد متغیرهأای

مد وج جاب هی معراداجی با میدا هگرش به جر داجهد .هر اهداجه میدا تعلق بأه محلأه و
باوجهای دیری ن ها باالتر باشد هگرش به جر پایین اهت .برعکس ،هر اهأداجه احسأاا
هاامری افراد بیشتر باشد ،میدا جرائم و هاهرجاجی بیشأتر اهأت .جاب أهی بأین متغیرهأای
مد وج برای میدا تعلق به محله ( ،)r= -2/77احساا هاامری ( )r=2/03و میدا باوجهای
دیری ( )r=-2/33اهت.
جدول شماره  :5ضریب پيرسون بين متغيرهای مستقل فاصلهای و ميزان فاصلهی اجتماعی دو قوم
كرد و لک
همبستگی
ترا اج جر

میدا تعلق به

میاهگین

اهحراف معیاج

همبستگی

معراداجی

18/31

7/06

-2/77

2/222

محله
احساا هاامری

08/02

6/31

2/03

2/222

باوجهای دیری

30/03

8/67

-2/33

2/222

برای نجمو مدل تجربی این پژوهش اج معادالت مر ب جیرهیوهی و برای جهم مدل
مسیر اج ضرایب مسیر متغیرهایی اهتااده شد ه مقداج  Tنهاا دج ه ح معراداجی دراج
داجد .ضریب مسیر دج این مدل همایردهی شدت جاب هی بین دو متغیر با ثابت هگهداشتن
اثر متغیرهای دیگر دج مدل اهت .هما طوج ه دج مدل مسیر مشاهده میشود ،متغیر
فاصلهی اجتماعی بهمثابه ی متغیر میاهجی ،اج یک هو ،اج متغیرهای مستقل (باوجهای
دیری ،احساا هاامری و احساا تعلق افراد به محله) متأثر اهت و اج هوی دیگر ،بر
هگرش شاروهدا هسبت به جر تأثیر معراداجی داجد .ضریب مسیر برای جاب هی بین
فاصله ی اجتماعی و هگرش هسبت به جر برابر  2/03اهت ه هشا میدهد با افدایش
میدا فاصلهی اجتماعی میا

ردها و لکها تراشا اج جر هید بیشتر میشود.

متغیأرهایی باوجهای دیرأی با ضریب مسیر (  ،)   0.23احساا هاامری با ضریب مسیر
(  )   0.16و احساا تعلق افراد به محله با ضریب مسیر (  )   0.18اج یک هو ،به
صوجت مستقیم بر ترا اج جر تأثیر داجهد و اج هوی دیگر ،باوجهای دیری با ضریب
مسیر (  ،)   0.37احساا هاامری با ضریب مسیر ( )   0.21و احساا تعلق افراد به
محله با ضریب مسیر (  )   0.25بر فاصلهی اجتماعی و با واه هی ن بر ترا اج جر

تأثیر داجهد .هتایج حاصل اج این تکریک نماجی دج هموداج شماجه  7دابل مالحظه اهت.
نمودار شماره  :3تحليل مسير
0/42

احساس ناامنی

0/86

0/21

0/16

0/56

باورهای دینی

ترس از جرم

-0/37
-0/23

فاصله اجتماعی

-0/18

0/27

-0/25

احساس تعلق به محله

به مرظوج تعیین اثرات غیرمستقیم یا مسیر غیرمستقیم ،ضرایبی جا ه دج امتداد ن مسیر
دراج یرفتهاهد دج هم ضرب ردهایم ه هتایج جیر به دهت نمده اهت:
 = 2/01احساا هاامری
 = )-2/73 (+)-2/00( ×)2/03( =)2/281(+)-2/73( = -2/09باوجهای دیری
 = )2/03 (+)2/01( ×)2/16( =)2/03(+)2/273( = 2/727فاصلهی اجتماعی
 = )-2/02 (+)2/03×)-2/18(( =)-2/202(+)-2/238( = -2/098تعلق به محله
جدول شماجهی  6اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثر ل هر یک اج متغیرها بر ترا اج
جر و میت خ ای  eمدل تحلیل مسیر جا بر اهاا مدل تجربی پژوهش هشا میدهد.
مقایسهی ضرایب هشا می دهد بیشترین اثر علّی مستقیم ،بیشترین اثر علّی غیرمستقیم و
هپس ،اثر علّی ل بر ترا اج جر مربوط به دا متغیرهاهت.
جدول شماره  :6اثرات مستقيم ،غيرمستقيم وكل متغيرهای مستقل بر ترس از جرم و كميت خطای e

مدل تحليل مسير
متغیرها

اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

اثر ل

e

میدا تعلق به

-2/02

-2/238

-2/098

---

e²

---

R²=1- e²

---

محله
احساا هاامری

2/01

---

2/01

2/83

2/32

2/72

باوجهای دیری

-2/73

2/28

-2/09

---

---

---

فاصلهی اجتماعی

2/03

2/273

2/727

2/26

2/717

2/68

2/30

2/136

2/803

ترا اج جر

نتيجهگيری و پيشنهادها
فاصلهی اجتماعی اج طریق ضعف پیوهدهای اجتماعی بین اعضای یک محلهی مسأکوهی
باعي افدایش جر و هاهرجاجی میشود .دج این م العه بیشتر بر فاصألهی اجتمأاعی بأین
دو دو رد و لک دج شار رماهشاه متمر د شد .فاصلهی اجتماعی تحت تأأثیر احسأاا
هاامری و بیهظمی اجتماعی ،احساا تعلق به محله و باوجهای دیری برجهی شد.
هتایج حاصل اج ضریب همبستگی پیرهو هشا داد بین فاصلهی اجتماعی دو دو أرد و
لک با متغیرهای احساا تعلق به محله ( ،)r= -2/02ترا اج جأر ( ،)r=2/73احسأاا
هاامری ( )r=2/03و باوجهای دیری ( )r=-2/73جاب ه وجود داجد .احساا هاامری ،باوجهای
دیری و احساا تعلق به محله با فاصلهی اجتماعی جاب هی معراداج و معکوهی داجهد ،امأا
بین ترا اج جر با فاصلهی اجتمأاعی جاب أهی مسأتقیم و معرأاداجی وجأود داجد .بأین
احساا تعلق افراد به محلأه ( ،)r= -2/77احسأاا هأاامری ( )r=2/03و باوجهأای دیرأی
( )r=-2/33با هگرش به جر دج جامعه جاب هی معراداجی وجود داجد.
هتایج تحلیل مسیر هشا میدهد متغیرهای باوجهای دیری با ضأریب مسأیر ( ،)   0.23
احساا هاامری با ضریب مسیر (  )   0.16و احساا تعلق افأراد بأه محلأه بأا ضأریب
مسیر (  )   0.18اج یک هو ،به صوجت مستقیم بر تأرا اج جأر تأأثیر داجهأد ،و اج
هوی دیگر ،باوجهای دیری با ضریب مسیر ( ،)   0.37احساا هاامری با ضریب مسأیر
( )   0.21و احساا تعلق افراد به محله بأا ضأریب مسأیر (  )   0.25بأر فاصألهی
اجتماعی و با واه هی ن بر ترا اج جر تأثیر داجهد.
هتایج حاصل اج این م العه هشا میدهد ردهایی ه با لکها فاصلهی اجتماعی بیشأتری
داجهد جر و جرایت دج میا نهاا بیشتر اهت ه اج دالیل ن میتأوا بأه أاهش اعتمأاد

اجتماعی و ضعف پیوهدهای اجتماعی بین ن ها اشاجه رد .دج جاهأتای ایأن تأأثیرات دج
ه ح فردی دج باجهی افرادی ه فاصله ی اجتماعی دو دو أرد و لأک بیشأتری داجهأد،
تأثیرات بافتی برای تما ها را

ه دج محلههای وچک بأا فاصألهی اجتمأاعی بأیشتأر

جهدیی می ررد اتاا میافتد تا اهداجهای ه این فاصلهی اجتماعی باعي أاهش جاب أهی
بین همسایهها میشود .این هتیجهییری هظریهی بیلر جا تأیید می رد .بیلأر ( )1993معتقأد
اهت پیوهدهای اجتماعی دج دالب تمااهای اولیه و هاده میتواهد جمیرأههأاج پیوهأدهای
اجتماعی عمیقتر و دج هتیجه اهش فاصألهی اجتمأاعی بأین شأاروهدا دج بافأتهأای
یستردهتر جا فراهم رد .فاصلهی اجتماعی دج ه ح پایین هوعی پرا ردیی دج شأبکههأای
محلی ایجاد می رد و پیوهدهای موجأود بأا جوامأع یسأتردهتأر جا مأییسألد .فاصألهی
اجتماعی دج ه ح میاهه به اهش پیوهدهای محکم دج یک محلهی وچک مرجر میشود.
فاصله ی م اجتماعی یاهی اج ردی و م لوب اهت اما ایر این فاصأله جیأاد شأود بأر
جوی الگوهای اجتباطی تأثیر یذاشته و ن ها جا محدود می رد .این احتمال هید وجود داجد
ه فاصله ی اجتماعی دج یک محلأه ی وچأک بأه بأروج هاهرجأاجی و جأر فیدیکأی و
اجتماعی بیرجامد.
دج خاتمه با توجه هتایج پژوهش پیشراادهایی اجائه میشود .با توجه بأه ایأن أه یکأی اج
عوامل مرتبط با فاصلهی اجتماعی و به تبع ن ترا اج جر  ،باوجهای دیری اهت ،تقویت
باوجهای دیری مرتبط با همجیسأتی و همگرایأی اج هأوی جهأاههی ملأی ،فاصألهی بأین
دو های رد و لک جا تأا اهأداجهای أاهش مأیدهأد .ایأن ماأم بأا تأدوین برهامأههأا و
هریالهایی دج باجهی همسایگی ،همجیستی و همکاجی دو دو امکا پذیر اهأت .اج نهجأا
ه وجه مشترک دو دو رد و لک بیشتر دیری و هه فرهرگی اهت ،برابراین اج نمأوجههأا،
مراهم و نیینهای اهسجا باش دیری میتوا برای اهسجا اجتماعی بیشتر اهأتااده أرد
تا باوج ها و تاکرهای دالبی افراد هسبت به هم اصالح شأوهد .اج دیگأر عوامأل مأرتبط بأا
فاصلهی اجتماعی و به تبع ن ترا اج جر  ،احساا هاامری اجتماعی اهت .با توجأه بأه
این ه این عامل جوابط بین افراد جا اهش میدهد پیشرااد مأیشأود هیأروی اهتظأامی بأا

هیاهتهایی هظیر عد مداجا و الاا اج تئوجی پرجأرههأای شکسأته 70هسأبت بأه أاهش
جرائم مک رد تا شأاروهدا بتواهرأد بأا اطمیرأا بیشأتری دج محأالت جهأدیی ررأد.
باجهاجی بافت های فرهوده شاری میتواهد دج جاهتای هیاهت پیشگیری هقش مامی ایاا
رد .اج دیگر متغیرهای معراداج دج این پژوهش احساا تعلق افراد بأه محلأهی هأکوهت
اهت ه ممکن اهت با برای مسجد ،تقویت جوابط همسأایگی اج طریأق اجدواد بأین دو
دو ایجاد شود .یروهی اج شاروهدا به دالیلی هظیر بیتوجای به باجهاجی و هوهأاجی و
هبود امکاهات عمومی -جفاهی الج دج محالت ،محل هکوهت خود جا تغییر میدهرد و بأه
محالت دیگر مااجرت ررد و به جای ن ها یروههای با دجنمأد أمتأر و پأایینتأر واجد
محالت می شوهد .دج این حالت همسایگا ددیمی به هاتی با تأاجه واجدا جاب أه ایجأاد
می ررد و اج ن ها فاصله میییرهد .تاجهواجدین هید ه هسبت به محأل هأکوهت احسأاا
تعلق خاطر دوی هداجهد احساا اهدوا رده و جفتاجهای وایرایاهه اهجا میدهرأد .دج ایأن
باجه پیشرااد میشود هاجما های متولی هماهرد شارداجی ،مدیریت و برهامهجیدی شأاری،
مسکن و شارهاجی و هایر هاادهای مرتبط به هوهاجی ،باجهاجی و ترمیم و فراهم نوجد
امکاهات عمومی جهدیی شاری دج محالت مسکوهی اددا ررد تا جابهجاییهأای محلأی
به حدادل ممکن اهش یابرد.

 .70این هظریه حا ی اج این اهت ه پیوهد مستقیمی میا ظاهر نشاته و بی هظم خیابا هأا و هأاختما هأا بأا ودأوم
جأأر وجأأود داجد(ییأأدهد .)710 :1789 ،تئأأوجی پرجأأرهی شکسأأته محصأأول فکأأری دو جأأر شأأراا نمریکأأایی
( )Criminologistبود به اهامی جیمس ویلسو ( )James Wilsonو جأوجد لیرأگ (.)George Kelling
این دو اهتدالل می ردهد ه جر هتیجهی یک هابساماهی اهت .ایر پرجرهای شکسته باشد و مرمأت هشأود ن

أس

ه تمایل به شکستن داهو و هرجاجهای اجتماعی جا داجد با مشاهدهی بیتااوتی جامعه به این امر دهت به شکسأتن
شیشهی دیگری میجهد .دیری همیپاید ه شیشههای بیشتری شکسته می شأود و ایأن احسأاا نهاجشأی و هأرد و
مرد اج خیابا به خیابا و اج محلهای به محلهی دیگر میجود و با خود هیگرالی جا به همراه داجد اج این دراج ه هأر
اجی جا ه باواهید مجاجید اهجا دهید بدو نهکه سی مداحم شما شود.
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