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نقش مؤلفه های اجتماعی در پیشگیری از جرائم شهری (سرقت و مواد مخدر)
نمونهی موردی منطقهی سه شهرساری
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چکیده:
تناقضات اجتماعی ،تضادها و محرومیتها منجر به بروز انحرافاتی در جامعه شدهاندد  ،مقالدهی
حاضر با شناسایی این مؤلفهها و عوامل مؤثر بر ویژگیهای اجتماعی و تأثیر آن در پیشگیری از
جرم (سرقت و مواد مخدر) ،بده بررسدی آن در منهقدهی سده شررسداری در اسدتان مازنددران
می پردازد .با توجه به واکاوی ادبیات نظری ارتباط مؤلفههای کالبدی (روابط اجتماعی ،انسدجام
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی) با پیشگیری از جدرم (سدرقت و
مواد مخدر) به دستیابی به نتایج دقیقتری منتری گردید .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و
از نظر شیوه ی اجرا ،کمّی و کیفی است .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش بده ودورت
کتابخانه ای ،میدانی و توویفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار spss

و روش آماری (آزمون  Tو ضریب پیرسون) استفاده شده است .واحد تحلیل این تحقیق مناطق
 3شرر ساری و حجم نمونهی آن نیز  383خانوار در سهح منداطق  3شدرر سداری هسدتند و
مشخص شده است که در منهقهی سه شرر ساری مؤلفههای اجتماعی چون روابدط اجتمداعی،
انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی ،در پیشگیری از جدرم در
 - 3این مقاله برگرفته از یافته های طرح پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت مالی دفتر تحقیقات فرماندهی
نیروی انتظامی استان مازندران وورت گرفته است.
 - 2استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
 - 3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شرری دانشگاه پیام نور بابل
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وضعیت مهلوبی قرار دارند امدا مؤلفدهی آگداهی اجتمداعی در وضدعیت ندامهلوبی قدرار دارد.
همچنین بین مؤلفههای اجتماعی روابط اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و انسجام
اجتماعی ،درکاهش نرخ بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر) ،رابهدهی معنداداری
وجود دارد .نتیجه ی آماری در مورد مؤلفهی آگاهی اجتماعی  2/88اسدت کده در منهقدهی سده
وضعیت نامهلوبی وجو د دارد .در مورد پیشگیری از وقوع جرم (سدرقت) ،از بدین مؤلفدههدای
اجتماعی ،مؤلفه های تعلق مکانی ،آگاهی اجتماعی و انسجام اجتماعی ،با پیشگیری از وقوع جرم
(سرقت) ،رابهه ی معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در منهقهی سه
شرر ساری به علت وجود افر اد مراجر و تراکم جمعیت بویژه جمعیت بیسدواد و عددم آگداهی
اجتماعی ،ارتکاب جرم برای افراد مجرم در این منهقه افزایش یافته است.
کلید واژگان :ساختار اجتماعی و جرم ،جرائم شرری ،انحراف اجتماعی ،پیشگیری از جرم،
منهقهی سه شرر ساری

مقدمه:
پیشگیری اجتماعی که از مؤلفههایی مشخص کمک می گیرد از اقداماتی تشدکیل مدیشدود
که بر انواع محیط های پیرامون فدرد تدأثیر مدی گداارد و همدهی ایدن محدیطهدا در فرآیندد
جامعه پایری و اجتماع پایری یدک فدرد نقدش داشدته و دارای کدارکرد اجتمداعی هسدتند.
هریک از محیط های خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،دوستان و ...در یک مقهع خاص زمدانی عمدل
کرده و فرآیند جامعه پایری را تسریل می کنند مدالال مدرسده دارای دو کدارکرد آموزشدی و
تربیتی است .کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون و علوم است ،حال آنکه کارکرد جنبدی
آن آموزش نحوهی معاشرت با جامعه است .خدانواده عدالوه بدر اینکده موهدت بده تدأمین
تغایه و برداشت اطفال است .باید پرورش و تربیت آنرا را نیدز بدر عردده گیدرد؛ بندابراین
هرگاه هریک از این محیط ها ،رسدالت تربیتدی و پرورشدی و سازگارسدازی خدویش را بده
انجام نرسانند ،اولین خلل در زمینهی جامعدهپدایری فدرد ایجداد شدده و در واقدع زمیندهی
ارتکداب جدرم فدراهم مددیشدود .بده دیگدر سددخن ،پیشدگیری اجتمداعی «مجدرم مدددار» و
«فردمدار» است؛ زیرا کلیهی اقدامات بر روی فرد یا محیط او وورت می گیرد.
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بیان مسأله
جرم شناسان نیز ناسدازگاری افدراد را در اجتمداع ،عملدی ضدد اجتمداعی و جدرم مدیدانندد
(السان به نقل از دانش .)64 :3388 ،از دیدگاه جامعهشناسی به جرم بیشتر از آن حید

کده

تخلت از هنجارهای مقبول اجتماعی یا ارائهی هنجارهای مغایر است ،نگریسدته مدیشدود.
میتوان گفت هنگامی که تراکم جمعیت از حدی تجاوز کند ،افراد فدو العداده پرخاشدگر
میشوند زیرا حداقل سرزمین مورد لزوم برای شکوفایی شخصدی از ایدن رو بدا گسدترش
کالبدی و جمعیتی شررها میزان در اختیار آنان نیسدت (کدی نیدا3386 ،؛ .)334پیشدگیر از
جرم از طریق مؤلفه های اجتماعى شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرائم است که بده
دنبال حاف یا خنالى کردن آن دسته از عواملى است که در تکوین جدرم مدؤثر اسدت .ایدن
نوع پیشگیر بر مبنا علدت شناسدى جدرائم اسدتوار اسدت و بدا دخالدت در محدیطهدا
اجتماعى مانع از شکل گیر انگیزهها بزهکارانه و خنالىساز عوامدل جدرمزا مدىگدردد.
(شداکری )33 :3382 ،در پیشدگیر اجتمداعى تدالش مدىشدود کده بدا انجدام برنامدههدا
اجتماعى ،فرهنگى ،اقتصاد  ،رفاهى و نظایر آنرا و درمدان نارسدایى هدا اجتمداعى و بدا
بردن ارزش ها اجتماعى و اخالقى ،شرایط یدک منهقده و نیدز وضدعیت مجرمدان بدالقوه
اعتال یافته و این روند به کاهش میزان جرم منجدر شدود .نکتدهی اساسدى در ایدن مددل از
پیشگیر  ،تخصص و اندیشه و تالش مضاعت است زیرا به دلیل گستردگى و پیچیددگى
موضوع ،ممکن است با وجود سرمایهگاار ها هنگفت و کدالن ،نتیجدهی مدورد انتظدار
در کاهش جرم حاول نیاید (میرمحمدوادقى ،)303- 302 :3385 ،انسدان از طریدق روابدط
اجتماعی  -فرهنگی به فضا ،فرم و عملکرد اهمیت می بخشد و سداماندهی فضدا بده نوبدهی
خود به تغییر شکل این روابط میانجامد .از دیرباز ثابدت شدده اسدت کده تبرکداری شدرر
نسبت به روستا خیلی با تر است .این موضوع در واقع یکی از خصلتهای اساسی اسدت
که از بررسیهای تبرکاری در غرب حاول شده است (کدینیدا .)339:3386 ،وقتدی افدراد
نسبت به هم شناخت حاول کرده باشند ،دیگر نمی توانند در فضاهای عمومی بده ارتکداب
جرم بپردازند و این کار را فقط در فضاهای خصووی یا فضاهای خاوی انجام مدیدهندد.
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در شکل گیری رابههی عمومی  -خصووی در شرر به معنای رابهدهای بدین خانده و شدرر،
محله و فضای محله ای به عنوان فضای گاار از خصووی تا عمومی هویت پیدا مدیکندد.
فضایی که از زمان خروج فرد از خانه با وی همراه می گردد تدا او را از فضدای خصوودی
خانه بیرون آورده ،در گار از نیمه خصووی به نیمه عمومی همراهی کدرده و بده فضدایی
کامال عمومی برساند و نیز سیری معکدوس را خلدق کدرده و فدرد را بده مکدان امدن خانده
رهنمون شود .پدید آوردن چنین زنجیرهای پیوسدت ه از تجدارب ههندی و عیندی در مکدان و
زمان ،ما را به بازنگری فضای عمومی محالت در تمامی ابعداد عملکدردی ،معندایی ،فرمدال
و اجتماعی متوجه می سازد .فضای عمومی در محالت نباید تنردا بداقیمانددهای از تدودهی
خانه های موجود باشد .فضاهای عمومی در محالت شرط بقدای حیدات اجتمداعی سداکنان
این توده های مسکونی هسدتند .حدم محلده از طریدق ایجداد تعدادل بدین سداختمانهدا و
فضاهای عمومی شکل می گیرد (علی مدنیپور )33:3386 ،بنابراین با شدناخت رابهده بدین
نوع و میزان جرم و ویژگیهای مکانی و محیهی وقدوع آنردا و برنامدهریدزی و طراحدی و
معماری مناسب اینگونه فضاها ،میتوان میزان ناهنجاری را در شدررها بده حدداقل میدزان
ممکن تقلیل داد .دیددگاه گاشدته ،پیشدگیری از وقدوع بزهکداری را تنردا وهیفدهی پلدیم
میدانست و اکنون این نگرش بسیار تغییر کرده است .برای کداهش بزهکداری و افدزایش
ایمنی در سهح شررها می توان به شدیوههدای مختلفدی از طریدق مدردم ،مقامدات جمعدی و
برنامهریزان و سایرین اقدام نمود .د یل اهمیت و ضرورت پژوهش در منهقهی سده شدرر
ساری به این شرح است .3 :تنوع فرهنگی به دلیل قرار گرفتن در قسدمت مرکدزی اسدتان
 .2همجواری با شررستان قائمشرر که به دلیل ونعت نساجی مرداجران زیدادی را در خدود
جای داده بود که به دنبال رکود این ودنعت ،خیدل عظیمدی از مرداجران بدا فرهند هدای
مختلت و نیز بیکار در سهح استان و بویژه شرر ساری کده بده جردت فاودلهی نزدیدک و
رونق اقتصادی نسبت به دیگر شررهای استان مقصد مورد دلخواه بدرای ایدن افدراد بیکدار
بوده ،پخش شدهاند  .3به دلیل قر ار گرفتن ساری در مسیر ارتباطی اسدتان تردران ،گلسدتان،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،سمنان و نیز به جرت نزدیکدی بده دریدا
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و داشتن سواحل زیبا در همه ی ایام سال پایرای مسافران فراوان بدا تندوع فرهنگدی بسدیار
است  .6ساری به دلیل نقش اداری به عنوان مرکز استان مازنددران  ،مرداجران زیدادی را در
خود جای داده و جمعیت زیادی در طول هفته برای انجدام کارهدای اداری وارد ایدن شدرر
میشوند و این امر سبب شلوغی بسیار زیاد شرر میشود  .9و از همهی اینرا مرم تدر اینکده
شماری از ساکنان محالت منهقهی  3شرر ساری از مراجرانیاند کده از اسدتانهدای دیگدر
به این منهقه نقل مکان کرده و مرم تر اینکه در مشاغل غیدررسدمی (فدروش مدواد مخددر،
زورگیری و )...اشتغال دارند .پرواضح است کده بدا وجدود حجدم زیداد مسدافران و اربداب
رجوع ادارات و همچنین شمار زیاد شرروندانی که در معرض آسدیب هدای اجتمداعی قدرار
دارند ،تمرکز رو ی اقدامات پیشدگیرانه ،اقددامی کدامال خردمندانده و هوشدیارانه اسدت .بدا
بررسی های اجتماعی در سهح محالت و حتی مناطق شرر می توان به شدکاف هدای موجدود
پددی بددرده و کددانونهددای جددرمخیددز و در معددرض وقددوع جددرم را مشددخص کددرده و
برنامهریزی هایی متناسب با هدر محلده ارائده نمدود.در راسدتای ایدن تحقیدق اهددافی بیدان
گردیده که بر این نکته تأکید دارد که مؤلفده هدای اجتمداعی در پی شدگیری جدرم بدا ایجداد
تحول در ساختارهای فرهنگی جامعهی شدرری و روابدط اجتمداعی و مداخلدهی مدؤثر در
متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا میکند .محیط فرهنگی بده عندوان فضدای اودلی
وقوع و تحلیل پدیده ها ،تأثیر قابل توجری بر مؤلفه های پیشگیری اجتمداعی از جدرم دارد.
در این راهبرد پیشگیرانه از وقوع جرم بایدد او  ،مقتضدیات و حساسدیت هدای فرهند

و

نظام فرهنگی شرری به عنوان فضا و زیرساخت توسعهی انسانی مورد توجده قدرار گیدرد؛
ثانیا هیأت اجتماع شدرری (جامعدهی مددنی ،سدازمانهدای مدردمنرداد و دیگدر کنشدگران)
توانایی هدای زم بدرای مددیریت پیشدگیری پایددار بدر مبندای واقعیدات نظدام فرهنگدی و
اجتماعی را فراگیرند ،از مشارکت و خالقیت جامعهی شدرری بدرای پیشدگیری اجتمداعی
استفاده شود و جامعه قابلیت و توان زم برای مقابله با آسدیبهدای اجتمداعی را بیداموزد؛
ثالالا بیشتر مشکالت برای توسعهی انسانی ناشدی از عوامدل چندگانده و بسدیار پیچیددهای
است که در راهبردهای پیشگیرانه باید کلیت این محیط مورد توجه قرار گیرد .مدا در ایدن
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پژوهش تالش خواهیم کرد تا به این اهداف دست یابیم:
الت) بررسی و سنجش مؤلفه های اجتماعی در پیشگیری از وقدوع جدرم در منهقدهی سده
شرر ساری
ب) بررسی رابهه بین مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از وقوع جرائم شرری
ج) شناسایی مسألهی جرم و آسیبشناسی علل جرم
د) انتخاب اقدامات ویژه و ارائهی راهحل های عملیاتی و کاربردی و پیشگیرانه
در راستای اهداف تحقیق سؤا ت زیر مهرح شده است:
- 3وضعیت مؤلفه های اجتماعی در منهقه ی سه شرر ساری از نظدر پیشدگیری از جدرم
(مواد مخدر و سرقت) چگونه است؟
- 2آیا بین مؤلفه های اجتمداعی بدا پیشدگیری از وقدوع جدرائم شدرری (مدواد مخددر و
سرقت) منهقهی سه شرر ساری رابههای وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
الت) به نظر میرسد ویژگیرای اجتمداعی منهقدهی سده شدرر سداری از نظدر پیشدگیری از
جرم (سرقت و مواد مخدر) در وضیعت مهلوبی قرار دارد.
ب) به نظر می رسد بین مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از وقدوع جدرائم در منهقدهی سده
شرر ساری رابههای وجود دارد.
روش تحقیق
روش گدردآوری اطالعدات در ایدن پدژوهش بدده ودورت کتابخانده ای ،میددانی ،اسددنادی،
توویفی و تحلیلی است .روش اسنادی و میدانی شامل مشاهده ،مصاحبه با پرسشهای از
پیش تعیین شده و مصاحبه با برخی از اعضای جامعهی آماری و عکمبرداری از محددوده
ی مهالعاتی است .در روش کتابخانده ای عمددتا از مدتن و اسدتفاده از فدیشبدرداری بدرای
خالوهی مهالب و برای استخراج داده هدای آمداری و اطالعدات کمدی از ابدزار جددول و
فرم ها استفاده خواهد شد .این مهالب از منابع کتابخانه ها شدامل کتدب یدا مقدا ت ،اسدناد،
طرح های توسعهی شرری ،پایانامه های دانشگاهی ،نقشدههدا و مندابع مدرتبط بدا موضدوع،
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اطالعات گردآوری میشود و برای تجزیه و تحلیدل اطالعدات ایدن پدژوهش از ندرمافدزار
 SPSSو از روش های آماری (آزمون  tتک نمونه ای ،ضریب همبسدتگی پیرسدون) ،بدرای
تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق استفاده میشود .واحد تحلیدل ایدن تحقیدق منهقدهی سده
شرر ساری است.
معرفی منطقهی مورد مطالعه
شرر سداری بده عندوان مرکدز اسدتان مازنددران و شررسدتان سداری بدا وسدعتی در حددود
 3489/3کیلومتر مربع ،معادل  39/93درودد مسداحت اسدتان را بده خدود اختصداص داده
است اما منهقه  3شرر ساری نسبت به منداطق دیگدر ،منهقدهای اسدت کده کلیدهی اراضدی
شرری آن در جنوب مسیر راه آهن واقع شدده اسدت .همچندین محدور ارتبداطی سداری بدا
بخش های جنوبی شررستان از طریق بلوار کشاورز از این منهقده عبدور مدیکندد .جمعیدت
این منهقه برابر با  65962نفر با سرانهی مسکونی  63/38است .سداکنان منهقده در مقایسده
با سایر مناطق شرر ساری از قشرهای تریدست شرر به شمار میروندد و اکالدرا کدارگران و
کشاورزان بویژه مراجران روستایی شررستان ساری هستند.
پیشینیهی تحقیق
سابقهی شناسایی و تحلیل مناطق جرم خیز شرری بده عندوان رویکدردی علمدی بده دهدهی
 3580برمی گردد و از جمله مفاهیمی اسدت کده طدی  39سدال اخیدر در بدین تحلیدلگدران
جرائم شرری اهمیت بسیار یافته است و امروزه به عنوان دستاوردی معتبر بدرای مقابلده بدا
انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مهرح است که طی  30سال گاشدته افدرادی
چددون "براتینگرددام" در سددال  3589و  ،3583کددرو در سددال  3589و هددریم در  3580و
ژریددش در  3584در آثددار و نوشددته هددای خددود بددا ورود بدده بح د

تددراکم بزهکدداری در

محدوده های خاص شرری ،تحلیل محددودههدای جدرمخیدز را مهدرح سداختند .کدولن در
نظریه ی حمایت اجتماعی معتقد است که به دلیل حمایت ضدعیت اجتمداعی و مشدارکت،
جوامع جرمخیزی شکل می گیرد که دارای خصوویاتی چون روابط ضعیت دوستانه ،ندرخ
کم مشارکت افراد در برنامهها ی داوطلبانه است که این خصوویات سبب افزایش احتمدال
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وقوع جرم می گردد .جوامع بشدری در طدول تداری بده سدرکوبی و مجدازات آن دسدته از
افعال یا ترك افعالی که جرم شناخته میشده ،واکنش نشان داده اسدت .واکدنش نسدبت بده
بزهکاری در کلیهی جوامع و زمانرا به یک شکل نبوده ،ووئن ولئوته مدینویسدد :دسدتگاه
عدالت تا پایان قرن هجدهم تنرا عملی که انجام میداد ،مجازات گناهکار با هددف عبدرت
دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود زیدرا تصدور مدیشددکه شدکنجه و
مجازاترای شدید می تواندد تدرس و وحشدت در اجتمداع پدیدد آورد و در نتیجده مدانع از
ارتکاب جرم توسط دیگران گردد .اینگونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقدام در مد
عام بود که همراه با تبلیغات و توأم بدا خشدونت بسدیار و در برابدر دیددگان مدردم انجدام
می گرفت (ووئن ولئوتده  )3594کداربرد رسدمی خشدونت بده عندوان وسدیلهی مجدازات،
قرن ها در اروپا استقرار یافته بود .مردم طرز تلقی خود را نسدبت بده ایدن قبیدل اعمدال بده
طور غیر مترقبه تغییر ندادند ،عوامل اجتماعی مرمتدری در کدار بودندد کده بدا فرآینددهای
عمدهی دگرگونی که در آن دوره رخ میداد ،ارتباط داشتند .پارسدونز ( )2003در نظریدهی
کنش های اجتماعی همانند دورکیم نبود او انسجام گروهی را سدبب بدی هنجداری جامعده
می دانست .از نظر او نبودن این انسجام مانع از تحقق ثبات فردی میشدود کده در نتیجدهی
آن فرد دچار نوعی پیشداوری بیمارگونه درباره ی اجتماع و تمایل به انحراف از هنجارهدا
می گردد .گیدنز در یکی از مهالعات خود مشخص نمود جوامدع اروپدایی در آن هنگدام بده
جوامع ونعتی و شرری تبدیل شدند که نظم روستایی کرن بده سدرعت جدای خدود را بده
نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه ها و کارگاهها اشتغال پیددا کردندد و بده ندواحی
شرری که به سرعت رو به گسترش بود کوچ نمودند؛ در نتیجه ،شدکل مجازاتردای شددید
که برای دادن سرمشقی هولناك برای عبرت دیگران بود ،تنرا در اجتماعات کامال بسته کده
شمار جرم معدود ب ود ،مناسب بود .اگدر چده طرفدداران مکتدب کالسدیک در اواخدر قدرن
هجدهم علیه مجازاترای غیر انسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیدین مجازاتردا ،اعتدراض
و انتقاد نمودند ،امّا به عقیدهی طرفداران این مکتب مجازات باید به انددازهی کدافی جددی
و سنگین باشد تا بتواند لاتی را که از تجاوز به قانون حاول میشود از بدین ببدرد .از ایدن
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تدبیر ،با عنوان سیاست کیفری سزادهنده یداد مدیشدود و چدون معتقدندد مجدازات مجدرم
باع

پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد بنابراین به پیشگیری کیفری معدروف اسدت .امّدا

«بکاریا» که از بانیان مکتب کالسیک است در آخر رسدالهی »جدرایم و مجازاتردای» (3846
م) خدود مددینویسدد «پیشددگیری از جدرایم برتددر از کیفدر دادن اسددت» و راه حلردایی نیددز
برایپیشگیری غیر کیفری ارائه نموده است.
با تحول جوامع  ،نیم قرن بعد دیدگاههای جدیددی هردور کدرد کده در آن شدخص مجدرم
مورد توجه قرار گرفت  .انریکوفری که از بنیانگااران مکتب تحققی بود در کتاب خدود بدا
عنوان «افقرای نوین حقو کیفری» ( 3888م) خواستار تجدیدد نظدر در حقدو کیفدری و
توجه به نحوهی مبارزه با بزهکاری شد.
فری با بی اثر دانستن کیفرها از نظر پیشدگیری عمدومی ،بده ارائدهی یدک برنامدهی وسدیع
اقدامات پیشگیری پرداخته است و با پیشنراد تدابیرسرکوبگر و قررآمیز کده در محددودهی
نظام کیفری اعمال می گردد و تدابیر پیشگیرنده کده در خدارج از محددودهی نظدام کیفدری
اعمال میشوند ،ضرورت استفاده از راهرای پیشگیری غیدر قررآمیدز و بدا ماهیدت تربیتدی،
اجتماعی  ،اقتصادی یا به کار بردن مؤلفه های اجتماعی بدرای پیشدگیری از جدرم را یدادآور
گردیده است  .این پیشنراد مبنای هرور شاخهای در جدرمشناسدی بدا عندوان »جدرمشناسدی
پیشگیری» مشخص گردید.
در کشور ما ایران نیز تحقیقاتی از ایدن دسدت انجدام گرفتده کده از جملده ایدن تحقیقدات
می توان به مهالعات زیر اشاره نمود:
نجفددی ابرندددآبادی در مقالددهی «سیاسددت جنددایی سددازمان ملددل متحددد» خددود پیشددگیری
اجتماعی را ،در کمتر از یک سدهی بعد جامعهی بینالمللی بده عندوان دفداع اجتمداعی کده
ادامه دهندهی فعالیترای مکتب دفاع اجتماعی است ،در برنامهی «حداقل خود برای تحقدق
سیاست جنایی انسانگر» که مبارزه علیه بزهکاری مستلزم توسدل بده اقددامرای مختلدت و
همزمان ناهر به پیش از وقوع جرم (پیشگیری) و پم از وقوع جرم (سرکوبی) میداند.
محسن تبریزی در یکی از مقا ت خود با عنوان «بررسی علل مدؤثر بدر سدرقت نوجواندان
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در شرر کرمانشاه» به تئوریاست که در این تئوری به دو رویکرد تئدوری پیوندد اجتمداعی
و فروت جرم توجه داشدته و آنردا را بده هدم پیوندد زده اسدت چندان کده تئدوری پیوندد
اجتماعی فرض اولی را بدر آن قدرار داده اسدت کده افدراد تدا وقتدی کده پیونددهای قدوی
اجتماعی داشته باشند ،کجرو نمیشوند و به محض تضعیت یا گسسته شدن پیوندها ،فدرد
کجرو مدی شدود ..عدزت ا پوریدان ( ،)3385در پژوهشدی بدا عندوان «مهبوعدات ،جدرائم
اجتماعی  ،احساس امنیت و آگاهی» به بررسدی رابهده میدان میدزان اسدتفاده از رسدانههدا و
آگاهی اجتماعی و احساس امنیت پرداخته اسدت و نتدایج آن حداکی از آن اسدت کده بدین
میزان استفاده از رسدانه هدا و افدزایش آگداهی هدای اجتمداعی و احسداس امنیدت رابهدهی
معناداری وجود دارد بدین گونه که هرچه میزان آگداهی هدای اجتمداعی بیشدتر باشدد ،بده
همان نسبت احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد ،بدیزبدان و همکداران (،)3353
در مهالعه ی خود به این نتیجه دست یافتند که هر چه روابدط اجتمداعی بدین افدراد بیشدتر
باشد ،به همان نسبت وقوع جرم کاهش می یابد .همچنین ( ،)3350طی مهالعهای بدا عندوان
«بررسی رابهه میان سرمایه ی اجتماعی و احساس امنیت در بین جواندان شدرر سداری» بده
این نتیجه دست یافت که بین روابط اجتماعی و احساس امنیت ،رابهه ای معناداری وجدود
دارد و به نسبت روابط اجتماعی با تر شاهد امنیت بدا تری خدواهیم بدود .قاسدمی مقددم
( ،)3353در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان « تحلیلی بر اثرات افتراقدات فضدایی
و اجتماعی در شکل گیری فرهن

جرمزا در محلههای مرفّه و غیرمرفّده شدرر بابلسدر» بده

این نتیجه دست یافته است که در محالت مرفه و غیرمرفه بابلسر به طدور کلدی وضدعیت
مؤلفههای کالبدی  -محیهی و اجتماعی در وضعیت نامهلوبی قدرار دارد و بدا کیفیدت مدد
نظر فاولهی بسیاری دارد.

چارچوب نظری
نظم اجتماع
نظم اجتماع از نظر مفردومی بده معندای حدداکالر همندوایی اعضدای جامعده بده هنجارهدا،
ارزش ها ،قوانین و کاربردهای مهلوب نرادهدای اجتمداعی اسدت .جامعدهشناسدان بدر ایدن
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باورند که بنیان نظم اجتماعی ،رعایت قوانین اجتماعی است .قوانین اجتماعی ،ابزار تنظدیم
رابهه ی فرد با جامعه است که زیست اجتماعی را امکانپایر سداخته و محددویتهدایی را
برای هوای نفسانی و فردیت افراطی ایجاد میکندد (سداعی .)88 :3384 ،در تعریدت دیگدر
نظم اجتماعی به نظم رایجی اطال میشود کده اطالعدات همگدان را از یدک نظدم ارزشدی
جاافتاده و رایج به منظور ارجح داشتن طبقات و قشرهای ممتاز اولویت میبخشدد .اسداس
این نظم بر این اندیشه استوار اسدت کده ثدروت اساسدی یدک جامعده را ودلح و آرامدش
تشکیل میدهد (مالزاده گنجی.)23 :3352 ،
پیشگیری اجتماعی از جرم طریق مؤلفههای اجتماعی
پیشگیر از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور از محیط خانواده کده پایدهی اساسدى در
پیشگیر اجتماعى از جرائم است .به طور کلى مى توان گفت که در ایدن ندوع پیشدگیر
با رویکرد کالن به عوامل بروز بزهکار از قبیل فقر اقتصاد  ،فرهنگى و اجتماعى توجده
مى شود و با توسعهی اجتماعى ،اقتصاد  ،فرهنگى و ...در جامعه از بروز ناهنجدار هدا
خانوادگى ،بزهکدار اعضدا جلدوگیر مدى گدردد .خدانواده ،اعتیداد ،طدال و ...از جملده
عواملى هستند که تأثیر بسزایى در افزایش بزهکار افراد در تعریت پیشدگیر اجتمداعى
دارند( .میرخلیلی ،)333 :3388 ،پیشدگیر از جدرم از طریدق مؤلفدههدای اجتمداعى شدامل
مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرائم است که به دنبال حاف یا خنالدى کدردن آن دسدته از
عواملى است که در تکوین جرم مؤ ثر است .این ندوع پیشدگیر بدر مبندا علدتشناسدى
جرائم استوار است و با دخالت در محیط ها اجتماعى ،مدانع از شدکل گیدر انگیدزههدا
بزهکارانه و خنالىساز

عوامل جرمزا مى گردد (شاکری.)33 :3382 ،

در پیشگیر اجتماعى تالش مى شود که با انجام برنامه ها اجتماعى ،فرهنگى ،اقتصداد ،
رفاهى و نظایر آنرا و درمان نارسدایى هدا اجتمداعى و بدا بدردن ارزش هدا اجتمداعى و
اخالقى شرایط یک منهقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتال یافته و این روند ،بده کداهش
میزان جرم منجر شود .نکتهی اساسدى در ایدن مددل از پیشدگیر  ،تخصدص و اندیشده و
تالش مضاعت است زیرا به دلیل گستردگى و پیچیدگى موضوع ،ممکن اسدت بدا وجدود
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سرمایه گاار ها هنگفت و کالن ،نتیجهی مدورد انتظدار در کداهش جدرم حاودل نیایدد
(میرمحمدوادقى)23- 20 :3385 ،
مناطق و وقوع جرم
«در بررسی های جغرافیایی جرائم [رفتدار آنومیدکش شدرری عامدل کلیددی قدانون ،مجدرم،
قربانی جرم (شی و شخص) ،مکان جرم و زمان جرم مورد توجه قرار می گیدرد( » ...بدرون،
 .)2: 2000در میدان ایدن عوامدل کلیدددی« ،نقدش مکدان» بدده ودورت متمدایز ،از حددوزهی
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شرری مورد توجه قرار می گیرد .بر حسب تئدوری منداطق
جغرافیدایی بزهکداری (رفتدار آنومیدک) ،بیشدترین رفتدار آنومیدک از ندوع تبرکارانددهی آن
مربوط به کیفیت محالت شرری اسدت تدا در اثدر خدود شررنشدینی؛ بددین سدان احتمدا
محالت بزهکاری به وجود می آید کده خدود بده مخدزن دائمدی تمرکدز بزهکداران تبددیل
میشود .پژوهش های جدید نشان می دهد اگر واقعدا توزیدع بزهکداری شدرری بدر حسدب
مساحت جغرافیایی بین محالت شرری نمایش داده شود ،محدوده هدای بزهکداری و حتدی
منازل بزهکاران در بع ضی از محدالت شدرر متمرکدز مدی گدردد .پژوهشدگران حتدی نشدان
داده اند که بعضی از کوچهها یدا سداختمان هدا دارای تدراکم سدنگینی از بزهکداران هسدتند
(گسن.)334 :3386 ،
در واقع « محالت و مناطق مختلت یک شرر از لحاظ بزهکاری با یکددیگر متفداوت بدوده،
بعضی از آنرا جرمخیزتر از بقیه هستند بنابراین احتمال بزهکاری افرادی که در محلدههدای
پرجمعیت و فقیرنشین شررها یدا در آلوندکهدا و زاغدههدای حاشدیهی شدررها بدا حدداقل
امکانات رفاهی زندگی مدی کنندد ،بده مراتدب بدیش از افدرادی اسدت کده در محدالت کدم
جمعیت و مرفّه شررها سکونت دارند .طبق آماری که در فرانسه تریده شدده اسدت %54 ،از
دختران مجرمی که در مؤسسات مختلت نگرداری میشوند ،متعلق بده خدانوادههدای غیدر
مرفه و محالت فقیرنشین بودهاند» (بینا.)86 :3380 ،
پیشگامان مکتب اکولوژی شرری ،که همه ی مسائل اجتماعی از جملده میدزان جدرائم را در
رابهه با تفاوت ها و خصیصههای مکانی جستجو می کردند ،نظرشان بر این بود کده؛ اندواع

نقش مؤلفه های اجتماعی در پیشگیری از جرائم شهری911 / ...

جرائم ،بزهکاری ،نزاع ها و ...همه در نتیجهی پاره شدن تعرددات رایدج میدان مدردم اسدت.
آنردا معتقدنددد سدازمانشددکنی گروهددی از مدردم و بددروز رفتارهددای آنومیدک ،مربددوط بدده
نامتجانم بودن بیش از انددازهی محدالت و منداطق داخلدی شررهاسدت (شدکویی:3345 ،
 .) 309کلیفورد شاو ،استاد دانشگاه شیکاگو ،معتقد بود که بزهکاری در یدک شدرر بدیش از
آنکه به جمعیت شرر بستگی داشته باشد ،بده محدالت آن مربدوط مدیشدود .نیچده فدرو و
زیگل ،دو محقق ایتالیایی ،در سال  3855تأثیر سدو زنددگی در میدان اجتمداع نامناسدب را
مورد مهالعه قرار دادند .در فرانسه نیز ژان بوشرون توزیع تبرکداری اطفدال و نوجواندان را
در پاریم و حومه ی آن بررسی کدرده ،نشدان داده اسدت کده قسدمت اعظدم بزهکداران در
حومهی فقیرنشین پاریم سکونت داشته اند .برجم نیدز بده مهالعدهی بزهکداری اطفدال و
نوجوانان در یک شررك  32هزار نفدری پرداختده و چندین نتیجده گیدری کدرده اسدت کده
مجرمیت در یک ناحیه ی آن شررك ،سه برابر نواحی دیگر همان شدررك اسدت (ودالحی،
 .)3388بنابراین «امروزه اثر جرمزای محالت پرجمعیت و فقیرنشدین یدا منداطق حاشدیهای
شررها که اهالی آنرا دچار مشکالت متعدد اقتصادی و فرهنگی هستند ،به اثبدات رسدیده و
نقش دوسدتان ،همسدایگان و سداکنان محدالت نیدز در سدو دادن اطفدال و نوجواندان بده
ارتکاب جرم انکارناپایر است» (شکویی .)86- 89 :3345 ،در گاشدته سداختار فضدایی هدر
یک از محالت شرری بویژه در بافت های قدیمی شررهای ایرانی ،از یدک انسدجام فضدایی
برخوردار بود؛ به طوری که این نوع ساختار فضایی که حدود محله را مشخص میکدرد و
آن را از سایر محالت متمایز میساخت شامل معابر ،دروازه هدا ،مسداجد ،حمدامهدا ،مرکدز
محله و ...می شد .پیامد اجتماعی انسجام ساختار فضایی محله ،به انسدجام اجتمداعی و نیدز
امنیت و جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و آ نومیک در هر یک از محالت منجر میشد.
مؤلفههای اجتماعی در پیشگیری از جرم
مشارکت اجتماعی
مفروم فرایند های اجتماعی ،عمدومی ،یکپارچده ،چندگانده ،چندد بعددی و چندد فرهنگدی
است که هدف آن ها کشاندن همهی مردم به ایفای نقش در همهی مراحدل توسدعه اسدت؛
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به تعبیر دیگدر ،مشدارکت اجتمداعی عبدارت اسدت از عضدویت درسدازمان و گدروههدای
مختلددت اجتمدداعی و شددرکت فعددال در امددور اجتمدداعی ،سیاسددی ،اجتمدداعی ،فرهنگددی و
اقتصادی جامعه(گاتری .)38 :3584 ،3
اعتماد اجتماعی
اعتماد را می توان به وورت چشمداشتی تعریدت کدرد کده در جامعدهای بدا رفتدار مدنظم،
مشارکتی ،مشروع و بر پایهی هنجار های مشدترك بدر روی بخشدی از اعضدای جامعده رخ
میدهد (فوکویاما .)5 :3559 ،2
آگاهی اجتماعی
مجموعه ای از افکار ،عقاید و حساسیت نسدبت بده زنددگی و توجده بده هرآنچده کده در
وسیع ترین معنا به امور عمدومی اعدم از سیاسدی و یدا اجتمداعی مربدوط مدیشدود ،اسدت
(فیروزآبادی.)28:3386 ،
تعلق مکانی
تعلق مکان به این معناست که مردم خود را به واسههی مکانی کده در آن بده دنیدا آمدده و
در آن رشد کردهاند تعریت میکنندد (لیدن  .)3384 ،ایدن حدم اگدر بده خدوبی تقویدت و
شناخته شود ،نقش آن در ماندگاری افراد در محل زیست و زادگاهشان افزایش مدییابدد و
تا جایی ادامه می یابد که حتی افراد حاضر میشوند برای دفاع از محل و مکدانی کده بده آن
تعلق دارند ،فداکاری نیز بکنند.
انسجام اجتماعی:
انسجام اجتماعی جزئی از سرمایه ی انسانی است که به اعضای جامعه اجازه مدیدهدد کده
به یکدیگر اعتماد نمایند و این اعتماد برای ساختن گروهها و انجمدن هدای جدیدد بده کدار
میرود (کلمن .)3588 ،3

1- Gaoteri
2- Fukuyama
3- Coleman
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روابط اجتماعی
زندگی در محیط شرری مانند دیگر محیطهدا نیازمندد برقدراری روابدط ودمیمانه در بدین
شررنشینان در سهوح مختلدت از قبیدل خویشداوندی ،همسدایگی ،محدیط کدار و دوسدتی
است .کاهش روابط اجتماعی ومیمانه و اولیه ،بویژه در محیط شرری بده اندزوای افدراد و
مشکالت روانی میانجامد که این وضعیت هم منشأ مسائل اجتماعی خواهدد بدود.اهمیدت
این موضوع و انجام تحقیقات تجربی بر روی آن بویژه در شررهای ایران از وجردی دیگدر
دارای اهمیت است .معرفهایی که برای سنجش روابط اجتماعی افدراد بدا همسدایگان در
نظر گرفته شدهاند عبارتند از :سدالم و علیدک گدرم و ودمیمی ،رفدت و آمدد خدانوادگی،
دعوت به مراسم عروسی ،شرکت در مراسم عزاداری (جالییپور و عبدا پور.)3350 ،
مدل شمارهی  :9مؤلفه های اجتماعی فضای محلهای

مشارکت

روابطاجتماعی

اعتماد

مؤلفههایاجتماعی
انسجام
اجتماعی

آگاهی
تعلقمکانی
منبع :نگارندگان

مدل عمدهی رشد فیزیکی شهر
توسعهی عمدهی منهقهی سه شدرر سداری در مسدیر ارتبداطی راه آهدن اسدت؛ سداخت و
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سازهای بی رویه ای بدون ضابهه انجام شده اسدت کده شدکل نامتجدانم و ناهنجداری بده
ساخت فیزیکی این منهقه داده است .عالوه بر این اراضدی اطدراف ایدن منهقده کده بدرای
کشاورزی بسیار متعدد هسدتند ،بده سدرعت تغییدر کداربری مدی یابندد و تحدت سداخت و
سازهای شرری قدرار مدی گیرندد کده ایدن امدر بده هدی وجده اقتصدادی نیسدت .از دیگدر
خصووددیات توسددعهی فیزیکددی در ایددن منهقدده ،دورهی بافددت هددای حاشددیهای در ایددن
محدودهی شرری هستند.
این بافت های حاشیه ای همدان روسدتاهای سدابق نزدیدک بده شدرر هسدتند کده بده علدت
گسترش شرر ،در محدودهی شرری قرار گرفته اندد .ایدن بافدت از جردت دیگدر نیدز حدائز
اهمیت است و آن اینکده مرداجران روسدتایی و افدراد کدم درآمدد در ایدن محدالت سداکن
میشوند و ناهماهنگی موجود را افزایش میدهند.
به هر حال در این منظقه ادغدام روسدتاهای اطدراف شدرر در حدین توسدعهی شدرر سداری
باع

توسدعهی بدیرویدهی شدرر و ایجداد ناهنجداری در بافدت شدرری گردیدد .از دیگدر

خصوویات توسعهی فیزیکی شرر ساری این است کده بده علدت وجدود زمدین ،شدرر بده
وورت پیوسته و یکپارچه توسعه نیافته است و گسترش شرر در ایدن منهقده بده ودورت
پراکنده و ناپیوسته بوده است .نکتهی دیگر در حین توسعهی منهقهی سده ایدن اسدت کده
در حالی که شرر رو به توسعه است ،در بافت قدیم شرر ،سداختمان هدای قددیمی تخریدب
شده و به جای آنها ،ساختمان های جدید جایگزین میشوند که شکل ناهمداهنگی بده ایدن
بافت داده است.
ارتباط مدل با جرائم شهری و پیدایش جرم
با مهالعات گسترده ی انجام گرفته در این حوزه مشخص شده که نرخ جدرائم یدک منهقده
در هر سال ،نتیجه ی ضدروری از وضدعیت سدازمان اجتمداعی آن منهقده اسدت .پدم ایدن
جامعه است که جرم را میپروراند و مجرمان ابزارهدایی هسدتند کده جدرم بدا کمدک آنردا
جامهی عمل میپوش اند .بدین ودورت کده همدواره بدا ترین ندرخ بزهکداری ،متعلدق بده
مناطقی با بیشترین میدزان بدی نظمدی سداختاری ،وضدعیت اقتصدادی پدایین و تندوع بدا ی
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جمعیت از لحاظ قومیتی است .بدین ترتیب سکونتگاههای غیررسمی کده در یدک روندد
هجوم و چیرگی به عنوان بخشی طبیعی از شرر و حوزههای شکافانداز شکل مدی گیرندد،
بخشی تفکیکناپایر به آن ضمیمه میشوند و در قالدب کدانونهدای جدرمخیدز ،در نرایدت
باع

آسیب دیدگی سازمان اجتماعی کل شرر خواهند شدد .البتده زم بده هکدر اسدت کده

نامگااری این مناطق با عندوان حدوزههدای شدکاف اندداز ،بددین دلیدل اسدت کده در میدان
حوزههای سازمان یافتهی شرری واقع شدهاند.
باید توجه نمود که در چنین محله هایی انزوای اجتماعی ساکنان ،سبب کاهش انتظدار آندان
برای موفقیترای متعارف نیز خواهدد شدد کده در نتیجده ،بدرای کسدب جایگداه اجتمداعی،
خشونت جایگزین کنترل اجتماعی می گردد .اما نکتهی بسیار مرم به عندوان یدک مسدألهی
اجتماعی در رابهه با تجربهی زیستن در ایدن محلدههدا ،شدکل گیدری خدردهفرهند هدای
متفاوت است که بستر فرهنگی و اجتمداعی افدراد (بدویژه نوجواندان و جواندان) را شدکل
میدهد.
در این مناطق ،فروت های بسیاری برای فعالیت هدای مجرمانده همچدون خریدد و فدروش
مواد مخدر ،مال خری اموال دزدیده شده و بسیاری از این اعمال بده سدادگی فدراهم اسدت.
چنین فعالیت هایی در سن پایین و به عنوان بخشی از بازی هدای خیابدانی ،میدان نوجواندان
در این مناطق شروع میشدود و در ایدن بدازی هدا رفتارهدای بزهکارانده همچدون سدنتی از
بزرگترها به جوانان و نوجوانان انتقال مییابد.
یافتههای استنباطی
برای درك مؤلفه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ابتدا گویه های مرتبط بدا هدر مؤلفده
باهم ترکیب شده و با استفاده از آزمون تی مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت .در ادامده از
طریق آزمون همبستگی پیرسون ابتدا رابههی هر یک از مؤلفه های اجتمداعی و کالبددی بدا
پیشگیری از جرایم (مواد مخدر و سرقت) ،بررسی گردیده اسدت و در نرایدت بده بررسدی
رابهه بین ویژگی های اجتماعی با پیشگیری از جرائم (مواد مخدر و سدرقت) ،در منداطق 3
شرر ساری پرداخته شده است.
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نتایج آزمون  Tبرای مؤلفههای کالبدی و اجتماعی در منطقهی  3شهر ساری
همانگونه که در جدول شمارهی  ،3مشاهده میشود 4 ،مؤلفهی اجتماعی در منهقهی  3شرر
ساری از طریق آزمون  Tمورد ارزیابی قرارگرفتند که نتایج این بررسی بدین ترتیب است .از
میان مؤلفه های اجتماعی که با آزمون  Tمورد بررسی قدرار گرفتندد ،تنردا مؤلفدهی آگداهی
اجتماعی در وضعیت نامهلوبی قرار دارد ،میانگین محاسبه شده برای مؤلفهی آگاهی اجتماعی
عدد ( )2/88است که در مقایسه با میانهی نظری پاس ها یعنی عدد ( )3میزان پایینتدری را
نشان میدهد که بیانگر وضعیت نامهلوب مؤلفهی آگاهی اجتماعی است.
همچنین سهح معناداری محاسبه شده در ناحیهی آلفای  9ودم نیدز برابدر بدا  0/025اسدت
که نشان دهندهی تفاوت معنادار بین نگرش پاسخگویان اسدت .امدا نتدایج آزمدون  Tبدرای
سایر مؤلفه های اجتماعی بدین وورت است ،میانگین به دست آمده برای مؤلفدهی روابدط
اجتماعی با میانگین ( )3/82و سدهح معنداداری ( ،)0/005انسدجام اجتمداعی ( )3/62سدهح
معناداری ( ،)0/000اعتماد اجتماعی ( )3/03سهح معنداداری ( ،)0/039مشدارکت اجتمداعی
( )3/39سددهح معندداداری ( )0/000و مؤلفددهی تعلددق مکددانی ( )3/08بددا سددهح معندداداری
( ،)0/069همانگونه که مالحظه می گردد با توجده بده اینکده میدانگین مؤلفدههدای اخیدر از
میانهی نظری پاسخگویان یعنی عدد ( )3بیشتر است ،پدم مدی تدوان اهعدان کدرد کده ایدن
مؤلفه ها در وضعیت مهلوبی قرار دارند .با توجده بده سدهح معنداداری کمتدر از  9درودد،
تفاوت معنا داری بین نگرش پاسخگویان وجود دارد.
جدول شمارهی :9نتایج آزمون Tبرای مؤلفههای اجتماعی در منطقهی  3شهر ساری
متغیر

میانگین

مقدار آماره

درجهی
آزادی

معناداری

انحراف
معیار

فاوله اطمینان
حد با

حد پایین

روابط اجتماعی

3 /82

- 2 /44

245

0 /005

9 /380

3 /666

0 /203

انسجام اجتماعی

3 /62

- 5 /83

245

0 /000

0 /488

0 /650

0 /499

اعتماد اجتماعی

3 /30

- 0 /48

245

0 /039

0 /868

0 /230

0 /008

آگاهی اجتماعی

2 /88

3 /42

245

0 /025

0 /583

- 0 /033

- 0 /264

مشارکت

3 /39

2 /32

245

0 /000

0 /800

0 /663

0 /289

تعلق مکانی

3 /08

8 /63

245

0 /069

0 /554

0 /002

0 /263
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بررسی همبستگی بین مؤلفههای اجتماعی با پیشگیری از وقـوع جـرم ومـواد م)ـدر ،
منطقهی  3شهر ساری
همانهور که در جدول شمارهی  2مشاهده مدی گدردد ،همبسدتگی مالبدت و معنداداری بدین
مؤلفههای  ،روابط اجتماعی ( ،)0/352آگاهی اجتماعی ( ،)0/206انسجام اجتماعی ( )0/368و
اعتماد اجتماعی ( ،)224با پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر) ،در منهقهی  3شرر سداری
وجود دارد .ولی بین مؤلفه های مشدارکت اجتمداعی ( )0/332و تعلدق مکدانی ( ،)0/095بدا
پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر) ،در منهقهی  3شرر ساری با توجده بده اینکده سدهح
معناداری آنرا بیشتر از ( ،)0/09است می توان گفت ،رابههی معناداری وجود ندارد.
جدول شمارهی  :2همبستگی پیرسون بین مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از جرم ومواد م)در  ،منطقهی 3
شهر ساری
پیشگیری از وقوع جرم(مواد مخدر)

مؤلفهها

تعداد

آمار همبستگی پیرسون

روابط اجتماعی

383

**0/352

تعلق مکانی

383

0/095

مشارکت اجتماعی

383

0/332

آگاهی

383

**0/206

اعتماد اجتماعی

383

**0/224

انسجام اجتماعی

383

**0/368

معناداری ( ) sig
0/000
0/699
0/044
0/003
0/000
0/000

* معناداری در سهح  ** 0/09معناداری در سهح 0/03

بررسی همبستگی بین مؤلفههای اجتماعی با پیشگیری از وقـوع وسـرقت  ،منطقـهی 3
شهر ساری
همانهور که در جدول شدمارهی  ،3مشداهده مدی گدردد ،همبسدتگی مالبدت و معندادار بدین
مؤلفههای ،تعلق مکانی ( ،)0/353آگداهی اجتمداعی ( )0/338و انسدجام اجتمداعی (،0/398
با پیشگیری از وقدوع جدرم (سدرقت) ،در منهقدهی  3شدرر سداری وجدود دارد .ولدی بدین
مؤلفده هدای مشددارکت اجتمداعی ( ،)0/096اعتمداد اجتمدداعی ( )0/094و روابدط اجتمدداعی
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( ،)0/042بددا پیشددگیری از وقددوع جددرم (سددرقت) ،در منهقددهی  3شددرر سدداری رابهددهی
معناداری وجود ندارد چرا کده سدهح معنداداری ( ،)sigایدن سده مؤلفده بیشدتر از (،)0/09
است.
جدول شمارهی  :3همبستگی پیرسون بین مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از جرم وسرقت ،
منطقهی  3شهر ساری

پیشگیری از وقوع جرم(سرقت)

مؤلفهها

تعداد

آمار همبستگی پیرسون

روابط اجتماعی

383

0/042

تعلق مکانی

383

**0/353

مشارکت اجتماعی 383

0/096

آگاهی

383

*0/338

اعتماد اجتماعی

383

0/094

انسجام اجتماعی

383

*0/398

معناداری ( ) sig
0/330
0/000
0/383
0/03
0/398
0/024

* معناداری در سهح  ** 0/09معناداری در سهح 0/03

آزمون فرضیهها
الت) به نظر میرسد مؤلفه های اجتماعی منهقدهی سده شدرر سداری در وضدیعت مهلدوبی
قرار دارند.
همانگونده کده در چدارچوظ نظدری و یافتده هدای اسدتنباطی اشداره گردیدد ،ویژگدیهددای
اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است .در این تحقیق برای ویژگی های اجتمداعی
منهقهی  3شرر ساری 4 ،مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت که عبارتندد از :روابدط اجتمداعی،
تعلق مکانی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتمداعی ،اعتمداد اجتمداعی و انسدجام اجتمداعی
است .برای آزمون این فرضیه در منهقهی سه  3شرر ساری ابتددا از طریدق آزمدون – One

 ،sample T Testوضعیت مؤلفه ها از نظر مهلوب یا نامهلوب بودن مشدخص گردیدد .در
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وورتبندی فرضیه ،فرضیهی إچ 3یعنی هر یک از این مؤلفه ها در وضعیت مهلوبی قدرار
دارد و در مقابل فرضیهی إچ وفر بر ندامهلوب بدودن هدر یدک از مؤلفدههدا د لدت دارد.
همانگونه که در جدول شمارهی  6مالحظده مدیگدردد در منهقدهی  ،3مؤلفده هدای روابدط
اجتماعی ( ،)3/82انسجام اجتمداعی ( ،)3/62اعتمداد اجتمداعی ( ،)3/3مشدارکت اجتمداعی
( )3/39و تعلددق مکددانی ( ،)3/08در وضددعیت مهلددوبی قددرار دارنددد امددا مؤلفددهی آگدداهی
اجتماعی ( ) 2/88در وضدعیت ندامهلوبی قدرار دارد .در نتیجده فرضدیهی تحقیدق در مدورد
مؤلفه های روابط اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتمداعی و تعلدق
مکانی ،مورد تأیید واقع میشود اما در مورد مؤلفهی آگاهی اجتماعی ،فرضیهی تحقیدق در
این منهقه رد می گردد.
جدول شمارهی  :1نتایج آزمون Tبرای مؤلفه های اجتماعی در منطقهی  3شهر ساری
فاوله ی اطمینان
متغیر

میانگین

مقدار

درجهی

آماره

آزادی

معناداری

انحراف
معیار

حد
با

روابط

حد پایین

3/82

- 2/44

245

0/005

9/380

3/666

0/203

3/62

- 5/83

245

0/000

0/488

0/650

0/499

3/30

- 0/48

245

0/039

0/868

0/230

0/008

2/88

3/42

245

0/025

0/583

- 0/033

- 0/264

مشارکت

3/39

2/32

245

0/000

0/800

0/663

0/289

تعلق مکانی

3/08

8/63

245

0/069

0/554

0/002

0/263

اجتماعی
انسجام
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی
آگاهی
اجتماعی
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به نظر می رسد بین مؤلفههای اجتماعی با پیشگیری از وقوع جرم ومواد م)در و
سرقت  ،در منطقهی  3شهر ساری رابطه وجود دارد.
اساس این فرضیه بر مبنای وجود رابهه بین مؤلفه هدای اجتمداعی بدا پیشدگیری از وقدوع
جرم (مواد مخدر و سرقت) ،درمنهقهی  3شرر ساری است .برای آزمدون ایدن فرضدیه در
منهقهی  3شرر ساری ،شش مؤلفه مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت .مؤلفدههدای مدورد
بررسی در این بخش عبارتندد از :روابدط اجتمداعی ،تعلدق مکدانی ،مشدارکت اجتمداعی،
آگداهی اجتمداعی ،اعتمداد اجتمدداعی و انسدجام اجتمداعی .بددرای آزمدون ایدن فرضددیه و
مشخص نمودن برقراری رابهه بین مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از وقوع جدرم (مدواد
مخدر و سرقت) ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .در زمیندهی رابهده بدین
مؤلفه های اجتماعی با پیشگیری از وقوع جدرم (مدواد مخددر) ،همانگونده کده در جددول
شمارهی  9مشاهده می گردد ،در منهقدهی  ،3بدین مؤلفده هدای روابدط اجتمداعی ،آگداهی
اجتما عی ،اعتماد اجتماعی ،و انسجام اجتماعی با پیشگیری از وقوع جرم (مدواد مخددر)،
رابهه ی مستقیم و معناداری وجود دارد اما در مورد مؤلفه هدای تعلدق مکدانی و مشدارکت
اجتماعی ،در منهقهی  3رد می گردد.
جدول شمارهی  : 5همبستگی پیرسون بین پیشگیری از وقوع جرم ومواد م)در با مؤلفههای
اجتماعی منطقهی  3شهر ساری
مؤلفهها

منهقه تعداد

آمار همبستگی پیرسون معناداری (  )sigرد فرضیه

روابط اجتماعی

3

383

**0/352

تعلق مکانی

3

383

0/095

مشارکت اجتماعی

3

383

0/332

آگاهی

3

383

**0/206

اعتماد اجتماعی

3

383

**0/224

انسجام اجتماعی

3

383

**0/368

* معناداری در سهح  ** 0/09معناداری در سهح 0/03



0/000
0/699
0/044
0/003
0/000
0/000

تأیید فرضیه
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همچنین در مورد رابهه میان مؤلفه های اجتمداعی بدا پیشدگیری از وقدوع جدرم سدرقت در
منهقهی  3شرر ساری ،نتایج جدول  4گویدای ایدن مهلدب اسدت کده در منهقدهی  3بدین
مؤلفه های روابط اجتماعی،تعلق مکانی ،آگاهی اجتماعی و انسجام اجتمداعی بدا پیشدگیری
از وقوع جرم (سرقت) ،رابهه ی معناداری برقدرار اسدت کده در نتیجده فرضدیه تحقیدق در
مورد این مؤلفه هدا تأییدد مدی شدود امدا در مدورد مشدارکت اجتمداعی و اعتمداد اجتمداعی
فرضیهی تحقیق در منهقهی سه شرر ساری رد می گردد.
جدول شمارهی  : 1همبستگی پیرسون بین پیشگیری از وقوع جرم ومواد م)در با مؤلفههای
اجتماعی منطقهی  3شهر ساری
مؤلفهها

منهقه تعداد

آمار همبستگی پیرسون معناداری (  )sigرد فرضیه

روابط اجتماعی

3

383

0/042

تعلق مکانی

3

383

**0/353

مشارکت اجتماعی

3

383

0/096

آگاهی

3

383

*0/338

اعتماد اجتماعی

3

383

0/094

انسجام اجتماعی

3

383

*0/398



0/330



0/000
0/383




0/03
0/398
0/024

تأیید فرضیه




* معناداری در سهح  ** 0/09معناداری در سهح 0/03
جدول شمارهی  :1تحلیل یافتههای توصیفی مؤلفه های اجتماعی پیشگیری از جرم منطقهی  3شهر
ساری

مؤلفهها
نتایج آزمون  ، Tنشان می دهد که مؤلفه روابط اجتماعی در منهقهی  3شرر ساری در وضعیت
مهلوبی قرار گرفته که یکی از د یل آن ،شاید این باشد که اکالر ساکنان این منهقه مراجرانی
روابط

بوده اند که به وورت دسته جمعدی از ندواحی مشدابه (کیاسدر ،سدمنان ،چراردانگده ،نکدا و

اجتماعی

دودانگه) ،به این قسمت کوچ نموده اند .با توجه به نتایج آزمون پیرسون برای مؤلفهی روابط
اجتماعی مشاهده می گردد که بین این مؤلفه با پیشدگیری از وقدوع جدرم (مدواد مخددر) ،در
منهقهی سه شرر ساری همبستگی مالبت و معناداری وجود دارد.
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مؤلفهها
در این مؤلفه مشخص شده است رابهه میدان مؤلفده مشدارکت اجتمداعی بدا وقدوع جدرم در
جدرمزا

مشارکت

محالت فقیر و مرفه ،دریافت که بین مشارکت اجتماعی و کاهش شکلگیری فرهن

اجتماعی

در منهقهی مرفه رابههی مستقیم و معناداری وجود دارد اما در منهقهی فقیر چنین رابهدهای
یافت نشده است.
در این مؤلفه مشخص شده که بین میزان استفاده از اندواع رسدانههدا و افدزایش آگداهیهدای
اجتماعی و احساس امنیت رابههی معناداری وجود دارد و خروجی آزمون  ، Tنشان میدهدد
که مؤلفدهی آگداهی اجتمداعی در ایدن منهقده در سدهح ندامهلوبی قدرار دارد کده ایدن امدر

آگاهی

نشان دهندهی مهالعات و آموزش های ناکافی به شرروندان است .بدرای بررسدی رابهده میدان
مؤلفه ی آگاهی اجتماعی و وقوع جرم ،از طریق آزمون پیرسون ایدن بررسدی ودورت گرفتده
است .ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای مؤلفهی آگاهی اجتماعی در مدورد جدرم
مدواد مخددر ،حداکی از آن اسدت کده بدین ایدن مؤلفده بدا پیشدگیری از وقدوع جدرم (مدواد
مخدروسرقت) ،در منهقهی  3رابههی معنادار برقرار است.
در این مؤلفه محقق به این تحلیل دست یافته است که بین ابعداد مختلدت احسداس امنیدت و
ابعاد اعتماد اجتماعی ،همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد به این گونده کده بدا بربدود

اعتماد

مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،امنیت اجتماعی نیز افزایش مییابد ،این مؤلفه در منهقهی  3در

اجتماعی

وضعیت مهلوبی قرار گرفته است که شداید بددین دلیدل باشدد کده اکالدر اهدالی یکددیگر را
می شناسند و تقریبا از یک پایگاه روستایی برخوردار هسدتند چدرا کده اکالدر آنردا از ندواحی
مشترك به این منهقه مراجرت نموده اند.

انسجام
اجتماعی

در این پژوهش به رابههی مؤلفهی انسجام اجتماعی با وقوع جرم پرداخته شده که نتایج نشان
می دهد رابهه ی معکوس بین تعداد دفعات ارتکاب جرم و میزان این مؤلفه وجود دارد یعنی با
افزایش کیفیت این مؤلفه میزان دفعات وقوع جرم کاهش یافته است.

نتیجهگیری
در عصر حاضدر بددلیل پیچیددگی جوامدع و گسدترش شررنشدینی ،شدررهای امدروزی در
سرتاسر جران با بروز انواع مسائل شرری ازجمله میدزان بدا ی بزهکداری روبدرو هسدتند.
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مسأله ای که بشر با همه ی قدرت ،مرارت و ابتکار خود تاکنون نتوانسته است در مبارزه بدا
آن پیروز شود و از ازدیاد سرسام آور تبرکاری پیشگیری نماید.
با توجه به سکونتگاههای غیررسمی که در یک روند هجوم و چیرگی بده عندوان بخشدی
طبیعی از شرر و حوزه های شکاف در این منهقه شکل گرفتدهاندد و بخشدی تفکیدکناپدایر
به آن ضمیمه گشته و در قالدب کدانونهدای جدرمخیدز ،در نرایدت باعد

آسدیبدیددگی

سازمان اجتماعی این منهقه و کل شرر گردیده است.
در چنین مناطقی انزوای اجتمداعی سداکنان ،سدبب کداهش انتظدار آندان بدرای موفقیتردای
متعارف نیز شده است که در نتیجه ،بدرای کسدب جایگداه اجتمداعی ،خشدونت جدایگزین
کنترل اجتماعی شده است اما نکتهی بسیار مرم به عنوان یک مسألهی اجتمداعی در رابهده
با تجربهی زیستن در منهقهی  3شرر ساری ،شکل گیری خردهفرهن هدای متفداوت بدوده
است که بستر فرهنگی و اجتماعی افراد (بویژه نوجوانان و جوانان) را شکل داده است.
در این منهقه فروت های بسیاری برای فعالیدت هدای مجرمانده همچدون خریدد و فدروش
مواد مخدر ،مالخری اموال دزدیده مشاهده میشود و بسیاری دیگدر از چندین اعمدالی بده
سادگی فراهم است .چنین فعالیت هدایی در سدن پدایین و بده عندوان بخشدی از بدازیهدای
خیابانی ،میان نوجواندان در ایدن منداطق شدروع مدیشدوند و در ایدن بدازیهدا رفتارهدای
بزهکارانه همچون سنتی از بزرگترها به جوانان و نوجوانان انتقال مییابد.
با توجه به یافته های پدژوهش در منهقدهی  3نیدز مؤلفده هدای روابدط اجتمداعی ،انسدجام
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و تعلدق مکدانی در وضدعیت مهلد وبی قدرار
دارد اما آگاهی اجتمداعی در وضدعیت ندامهلوبی قدرار دارد ،همچندین در منهقدهی  3بدین
مؤلفه های اجتماعی روابدط اجتمداعی ،آگداهی ،اعتمداد اجتمداعی و انسدجام اجتمداعی بدا
پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر) ،رابهه ی معناداری وجود دارد اما در زمیندهی ارتبداط
بین مؤلفه های اجتماعی با پیشدگیری از جدرم (سدرقت) ،مشدخص گردیدده اسدت کده در
منهقهی  3بین مؤلفه های تعلق مکانی ،آگاهی و انسجام اجتمداعی ،بدا پیشدگیری از وقدوع
جرم (سرقت) ،رابههی معناداری وجود دارد.
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نتایج آزمون  ،Tنشان می دهد که مؤلفهی روابط اجتمداعی در منهقدهی  3شدرر سداری در
وضع یت مهلوبی قرار گرفته که یکی از د یل آن ،شاید بدین علت باشد کده اکالدر سداکنان
این منهقه مراجرانی بوده اند که به وورت دستهجمعی از ندواحی مشدابه (کیاسدر ،سدمنان،
چراردانگه ،نکا و دودانگه) ،به این قسدمت کدوچ نمدوده اندد .بدا توجده بده نتدایج آزمدون
پیرسون برای مؤلفهی روابط اجتماعی مشاهده می گردد که بین این مؤلفده بدا پیشدگیری از
وقوع جرم (مواد مخدر) ،در منهقهی  3شرر سداری همبسدتگی مالبدت و معنداداری وجدود
دارد.
طی بررسی های به عمل آمده از طریق آزمون  ، Tمشخص گردید که مؤلفهی تعلدق مکدانی
در منهقه ی سه شرر ساری در وضعیت مهلدوبی قدرار دارد .بدر اسداس آزمدون همبسدتگی
پیرسدون بدین مؤلفددهی تعلدق مکددانی در مدورد سدرقت در منهقددهی  3رابهدهی معندداداری
مالحظه می گردد ،خروجی آزمون  ،Tنشان میدهد که مؤلفدهی آگداهی اجتمداعی در ایدن
منهقه در سهح نامهلوبی قرار دارد که ایدن امدر نشداندهنددهی مهالعدات و آمدوزشهدای
ناکافی به شرروندان است .برای بررسدی رابهده میدان مؤلفدهی آگداهی اجتمداعی و وقدوع
جرم ،از طریق آزمون پیرسون این بررسی وورت گرفته است .ضریب همبسدتگی پیرسدون
محاسبه شده برای مؤلفه ی آگاهی اجتماعی در مورد جرم مواد مخددر ،حداکی از آن اسدت
که بین ایدن مؤلفده بدا پیشدگیری از وقدوع جدرم (مدواد مخددر و سدرقت) ،در منهقدهی 3
رابههی معناداری برقرار است ،طی بررسی هدای بده عمدل آمدده از طریدق آزمدون پیرسدون
مشخص شده است که بین مؤلفه ی انسجام اجتمداعی بدا پیشدگیری از وقدوع جدرم (مدواد
مخددر) ،در منهقدهی  3شدرر سداری رابهده ی معنداداری وجدود دارد .همچندین در مددورد
پیشگیری از سرقت نیز در این منهقه رابههی معنداداری بده چشدم مدیخدورد .نسدبت بده
مؤلفهی روابط اجتماعی پیشنراد می گدردد در ایدن منهقده نرداد هدای آموزشدی (مددارس و
دانشگاهرا) ،با آموزش روابط سرل و آسان و رسانه هدای جمعدی بخصدوص وددا و سدیما
(در سهح استان) ،در مقام فرهن سدازان جامعده بدا تولیدد و پخدش برنامده هدای متندوع و
برجسته ساختن مزایای این نوع روابط می توانند برای بسترسدازی بدرای تقویدت رابهدهی
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اجتماعی در بین مردم گام مؤثری را بردارند .همچنین بدرای تقویدت حدم تعلدق پیشدنراد
میشود تا مسؤو ن شرری امکاناتی را در سهح منهقده بدرای سدرگرمی و تفدریح اهدالی و
نیز ایجاد ونایع دستی برای بانوان و عالقهمندان را در طرح هدای آتدی خدود لحداظ کنندد.
همچنین پیشنراد می گردد تا شورایارها در سهح محالت ،انجمنهدا و گدروههدای کوچدک
محلی ،با عضویت اهالی محل تشکیل دهند تا ضمن رواج حم مشارکت ،احسداس تعلدق
را در بین اهالی تعالی دهند .یکدی دیگدر از راه هدای افدزایش تعلدق در منهقدهی  ،3بربدود
شرایط کالبدی در سهح محدالت ایدن منهقده اسدت .هدر چندد ممکدن اسدت فدرد از روی
احساسات به گونه ای ناخودآگاه نسبت به محل زندگی خود احساس تعلق داشته باشد امدا
از آنجا که تحمل شرایط بد آستانهای دارد ،در وورت ادامهی بیتوجری هدا بده مشدکالت
کالبدی در این منهقه از شرر ساری ،ممکن است در آیندده ای نده چنددان دور شداهد خدالی
شدن محالت این منهقه باشیم .شاید در حالتی خوشبینانه تر شاهد این امر خواهیم بدود کده
این محالت به عنوان محالت نمونه و محالت جاهب برای بزهکداران بددل مدیشدوند .از
آنجایی که تراکم جمعیدت بیسدواد در منهقدهی  3بده مراتدب بیشدتر از دیگدر نقداط اسدت
بنابراین پیشنراد می گدردد بدا ایجداد ایسدتگاه هدای مهبوعداتی ،سداخت کتابخانده ،برپدایی
نشست های ماهیانه در مساجد و برگزاری جلساتی در مدارس برای والدین سدهح آگداهی
اهالی را افزایش دهند.
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