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 چکیده
پردازد. در سطح ی متغیر ترس از جرم در استان همدان میشناختجامعهمقالة حاضر، به تبیین 

یافتگی، به استان است که با تأکید بر متغیر سطح توسعه ایهشهرستانای )میانه(، واحد تحلیل منطقه
پرداخته است. در سطح خرد، متغیرهای مستقل  هاشهرستانتبیین میزان ترس از جرم در این 

سازمانی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و کنترل اجتماعی. جامعة آماری نیز شامل اند از: بیعبارت
گیری خانوار به شیوة نمونه ۰22ها شهرهاست که از بین آن تمامی سرپرستان خانوار ساکن در این

عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات ای بهسهمیه
پرسشنامه است. در برقراری ارتباط منطقی میان توسعه و ترس از جرم، از نظریة اسملسر استفاده 

سازمانی اجتماعی، نبود کنترل یی مانند بیهاشاخصماعی نیز شده است. در بررسی آشفتگی اجت
ی افتگیتوسعهکار گرفته شد. مطابق نتایج، بین سطح اجتماعی و نبود سرمایة اجتماعی به

وجود دارد. در  دارامعنرابطة  هاشهرستاناستان همدان و میزان ترس از جرم در این  هایشهرستان
سازمانی اجتماعی و سرمایة ی کنترل اجتماعی، بیرهایتغمسطح خرد نیز بین ترس از جرم و 

 شود.اجتماعی ارتباط معنادار مشاهده می

 سازمانی اجتماعی، ترس از جرم، توسعه، کنترل اجتماعی.اعتماد نهادی، بیی کلیدی: هاواژه
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 مقدمه و طرح مسئله

 درهمواره نقش مهمی  های اجتماعی است کهواقعیت نیترامنیت و احساس امنیت، یکی از مهم

(. ترس از جرم، یکی از بارزترین ۰۲: 2221کیفیت زندگی افراد داشته است )مسکو و همکاران، 

ها و فضاهای اجتماعی است. همچنین یکی از مسائل معاصر مصادیق احساس امنیت در محیط

ی دارد. پیامدهای ای و جامعه، آثار و پیامدهای مهمآید که در سطوح مختلف فردی، محلهشمار میبه

یابد و موجب پیدایش مشکالت سطح تر جامعه انعکاس میای در سطح وسیعسطح فردی و محله

افزاید و خیز میهای محروم و جرمشود، از جمله اینکه بر مشکالت مناطق شهری و محلهکالن می

 (.192 :1051سازد )سروستانی و نصراصفهانی، امکان خروج افراد از منطقه را دشوار می

دیدگی، یکی از مسائلی است که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ، ترس و نگرانی از جرم و بزه

فراوانی برجای  ریتأثنوعی با آن درگیرند و بر کیفیت زندگی و سلوک و رفتار اجتماعی آنان امروزه به

ثرگذار است، ی اوآمدرفت(. ترس از جرم، بر الگوهای فعالیتی و 21: 2221گذارد )فردی، می

شود )اتکینز و سازد و موجب استرس روانی میهای اجتماعی را محدود میمشارکت در فعالیت

اعتمادی بر بیدهد پیامدهای ترس از جرم مضر است و عالوه(. تحقیقات نشان می1: 1551همکاران، 

 (.6۰۲ :2211شود )کوک و فاکس، های اجتماعی، سبب صدمة افراد به خود میو کاهش تعامل

اساس، روند. برهمینشمار میها بهترین مکانآفرینرو، ترسخیزترین و از همینمناطق شهری جرم

شناسی و سایر پژوهشگران، توجه زیادی به ترس از جرم در مناطق محققان علوم اجتماعی و جرم

های آسیب ها و( در تبیین شیوع انحراف1555)اند؛ برای مثال، پارک و برگس شهری نشان داده

های اجتماعی شهر شیکاگو، بر پدیدة شهرنشینی متمرکز شدند و بر زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه

ها و غرایز سکونتگاهی و تراکم جمعیت تأکید ورزیدند. پارک بر این باور بود که نواحی شهری انگیزه

یکی شهر، تأثیری سازمان فیز شود.دهد و موجب بروز انحرافات اجتماعی میساکنان را کاهش می

 (.96: 10۰۲عمیق بر الگوهای فرهنگی و اجتماعی زندگی شهری دارد )احمدی، 

های خاص آن است. شهرها مهد توسعه اهمیت ترس از جرم در مناطق شهری، ناشی از ویژگی

ها های مختلفی در آندر جوامع مدرن هستند و تجربة فرایندهای توسعه، سبب ایجاد مسائل و چالش

توسعه مانند ایران بیانگر ارتباط میان توسعه و ترس از جرم است، در جوامع درحال آنچهت. شده اس

به بهترین بیان در دیدگاه اسملسر دربارة توسعة ناهمگون در چنین جوامعی آمده است. در فرایند 

که اند و کارکردهای مختلفی توسعه، ساختارهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمایز یافته

ی هاسازمانوسیلة نهادها و تر در نهادی خاص )مانند خانواده( جمع شده بود، درحال حاضر بهپیش
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کنند، ناهماهنگی بین شود، اما آنچه این جوامع در فرایند تمایز ساختاری تجربه میمختلف انجام می

است. این ساختارهای جدید و همچنین بین ساختارهای جدید با باقیماندة ساختارهای قدیمی 

شود و آنومی یا آشفتگی اجتماعی نیز ناهماهنگی سبب ایجاد نوعی آشفتگی اجتماعی یا آنومی می

سو ساختارهای نظارتی و کنترلی سنتی، کارکرد خود را از دست دنبال دارد. از یکپیامدهایی به

دارند و  شوند و از سوی دیگر، ساختارهای جدید کارکرد ناقصیتضعیف می شدتبهدهند یا می

توان گفت که از مصادیق و نتایج این آشفتگی، می جهیدرنتدهند. ی وظایف خود را انجام نمیدرستبه

سازمانی نظمی و بیبودن میزان اعتماد به نهادها و ساختارهای جدید، بیکاهش اعتماد عمومی، پایین

منیت اجتماعی و مهاجرت و رشد و توسعة ناموزون شهرها، کاهش احساس ا اجتماعی ناشی از

 (.55: 10۰2افزایش میزان ترس از جرم در فضاهای شهری است )زاهدی، 

، توسعه در معنای کلی رشد و گسترش جوامع شهری و افزایش میزان تنوع، همراه با درواقع

های شهری، به گسترش روزافزون ها در محیطاعتمادی در مواجهه با غریبهمخاطرات مختلف بی

ی و سبک زندگ. توسعه، خود به تغییرات ساختاری در الگوهای استشده ترس از جرم منجر 

ها قرار روزمره در تعامل با آن صورتبهتغییر در میزان ارتباطات شخصی و نهادهایی که افراد 

شود. ایجاد تغییرات ساختاری اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه در حوزة گیرند، منجر میمی

بالقوه  طوربههای اجتماعی ها در محیطبرداشت و تفاسیر انسانها و سبک زندگی، و ارزش

. اشاره به پیامدهای اولیة توسعه مانند تغییر تقسیم کار، تحول در الگوهای است آوراضطراب

ی جمعیتی، تبعیض و نیگزیو جاجایی فراغت و تفریح، تغییر الگوهای مراودات اجتماعی، جابه

و... زمینة ایجاد احساس ناامنی  مدتکوتاهانات و خدمات در عدالتی در برخورداری از امکبی

سازد. همچنین مواردی مانند افزایش های ترس از جرم را فراهم میاجتماعی و گسترش پتانسیل

ی، بحران اشتغال، شیوع مواد مخدر، اشتغال قومفاصلة طبقاتی، اقتضاهای جامعة ناهمگن چند

های اجتماعی و درنهایت کان و نوجوانان به اینترنت و شبکهقاعدة کودوالدین، دسترسی آسان و بی

اند. درنتیجه، توسعة آمدن چنین وضعی مطرح شدهوجودبهعنوان دالیل عملکرد ضعیف پلیس، به

ها و هنجارهای مشترک جامعه، افزایش تعارض هنجاری، شدن ارزشجوامع موجب سست

که این  شودیمهای غیررسمی ن و نظارتشدن روابط نخستیبودن، گسستهفردگرایی، غیرشخصی

را در پی دارد. در چنین شرایطی، سرمایة اجتماعی متشکل از اعتماد و  جرمخود افزایش نرخ 

کند. مجموعة این عوامل، بر پیدا می شیافزاو احساس آنومی  ابدییممشارکت اجتماعی کاهش 

 (.91 -99: 10۰۲گذارند )احمدی، می ریتأثمیزان ترس از جرم در جامعه 
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دهد ایران از اوایل قرن بیستم تاکنون همواره در تالش برای عبور از شواهد تاریخی نشان می

های مختلف های زیادی در حوزهها دگرگونیبوده است. این تالش سنت به مدرنیسم و نیز توسعه

رویة ی بیشهری، رشد و توسعة کالبد-های روستااست. مهاجرت داشتهدنبال زندگی اجتماعی به

های قومی و فرهنگی در شهرهای مختلف، از جملة این ی و تنوعنینشهیحاششهرها، گسترش 

گذاشتن در راه توسعه، پیامدهای دیگری نیز برای کشور داشته است )همایون تحوالت است. قدم

نواع (، از جمله تضعیف سازوکارهای نظارتی سنتی و ایجاد و استقرار ا1۲1 -102: 10۰۰کاتوزیان، 

ها و نهادهایی که دستگاهطورینهادهای مختلف نظارتی از جمله پلیس، دستگاه قضایی مدرن و... ؛ به

جایگزین سازوکارهای نظارتی و منزلتی جامعة سنتی شدند و وظیفة برقراری امنیت در جامعه را 

دفاع اهای بیبرعهده گرفتند. از نظر کالبدی نیز باید گفت توسعة کالبدی شهرها، به افزایش فض

 شهری با پتانسیل ایجاد ترس و کاهش احساس امنیت منجر شده است.

ی، ناقص و همراه با سومجهانعنوان کشوری از دیدگاه اسملسر، تجربة توسعه در ایران به

آنومی و آشفتگی بوده است. در این کشور، توسعه هنوز به یک حالت نرمال و ثابت که 

باشد، نرسیده و معضالتی را که خود به بار آورده، حل نکرده است.  سازوکارهای خود را پیدا کرده

ای مانند ایران، درنتیجة اجرای ناقص توسعهبراساس گزارش سازمان ملل متحد، کشورهای درحال

های تعدیل با پیامدهایی نظیر بیکاری، تورم، مهاجرت به اعمال سیاست ژهیوبههای توسعه برنامه

های عالوه گزارش. به(111: 1052اند )خاندوزی، رو بودهقر و فحشا روبهشهرها و گسترش فکالن

های متعدد توسعه، در بیشتر موارد به اهداف خود دست دهد برنامهمتعدد داخلی نیز نشان می

(. این امر سراسری است 2: 1050پور و آقاجانی، اند و همین امر پیامدهایی داشته است )قلینیافته

های کشور در این زمینه را شود. شاید بتوان مشابهت استانهای کشور را شامل میو همة استان

 قاعدهریزی متمرکز و از باال توسط دولت دانست. درهرصورت، استان همدان از این برنامه حاصل

 مستثنی نیست و تجربة مشابهی در فرایند توسعه داشته است.

ر توسعه و پیامدهای آن در جامعة هدف پژوهش حاضر، پدیدة ترس از جرم را با تأکید ب

رسد تجربة خاص توسعه در ایران، پیامدهایی منفی داشته که به نوعی نظر میکند. بهبررسی می

عبارتی، آنچه در وضعیت گذار از جامعة رواج احساس ناامنی و ترس از جرم منجر شده است. به

شود، این است که ایران نیز مانند هده میمشا افتهیتوسعهنیافته به جامعة مدرن و سنتی و توسعه

توسعه، با مخاطرات جدی پدیدة ترس از جرم مواجه است و خواهد بود. این کشورهای درحال

ای که در آن، ناهماهنگی و امر بنابر استدالل اسملسر، ناشی از تجربة توسعة ناموزون است. توسعه
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های رهنگی، به کاهش قدرت سیستمتضاد در سطح ساختارهای کالن اقتصادی، اجتماعی و ف

نظارتی سنتی، برای مثال نظارت اجتماعی غیررسمی، کاهش احساس امنیت اجتماعی و درنتیجه، 

 افزایش ترس از جرم منجر شده است.

های گذشته مورد توجه متخصصان حوزة علوم مقولة امنیت و ترس از جرم در ایران نیز از دهه

دی در حوزة شناخت عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر ترس از های متعداجتماعی بوده و پژوهش

ها حال، ویژگی این پژوهش(. بااین191: 1051جرم انجام شده است )سروستانی و نصراصفهانی، 

یک ارتباط ترس از جرم با اند و هیچای به این مسئله پرداختهاین است که در سطح خرد و محله

رو، تبیین مسئلة ، وجه تمایز پژوهش پیشرونیااند. از ه نکردهعوامل کالنی مانند توسعه را مطالع

ای و هم در سطح کالن، و مطالعة ارتباط بین این دو سطح ترس از جرم، هم در سطح خرد و محله

 و نحوة تأثیر این ارتباط بر ترس از جرم در شهرهای مختلف استان همدان است. 

دهای توسعه در میزان ترس از جرم در میان درواقع، در این پژوهش، تأکید بر نقش پیام

شهروندان شهرهای مختلف همدان است. درک چگونگی ارتباط این دو شاید اندکی دشوار باشد، 

کند. یکی اینکه در مطالعة حاضر، تجربة توسعة اما ذکر دو نکته در اینجا به درک موضوع کمک می

گرفته شده است. درواقع، با استناد به  فرضناموزون و وقوع آشفتگی اجتماعی ناشی از آن پیش

عنوان ویژه استان همدان بهایم که جامعة ایران و بهدیدگاه اسملسر، نخست فرض را بر این گرفته

توسعه، هم تجربة توسعه داشته و هم این تجربه، ناقص و با ناهماهنگی ساختاری ای درحالجامعه

سازمانی اجتماعی ناشی از ه مواردی مانند بیو آشفتگی اجتماعی همراه بوده است. دیگر اینک

رویة شهرها، تضعیف نظام کنترل اجتماعی غیررسمی، عملکرد ضعیف نهادها مهاجرت و رشد بی

و ساختارهای مختلف نوین از جمله نهادهای متولی کنترل اجتماعی رسمی مانند پلیس و 

عنوان مصادیق تمایز و هادی( بهدادگستری، و کاهش سرمایة اجتماعی )اعتماد عمومی و اعتماد ن

اند؛ بنابراین، فرض کلی ما این است که با افزایش آشفتگی ناهماهنگی ساختاری درنظر گرفته شده

 اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی کاهش یافته و ترس از جرم افزایش پیدا کرده است.

همدان از سطح  شود این است که آیا شهرهای مختلف استاندر اینجا پرسشی که مطرح می

متفاوتی از توسعه برخوردارند و اگر چنین است آیا میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از توسعة 

ها متفاوت است. آیا این تفاوت در میزان آشفتگی اجتماعی، با تفاوت در میزان ناموزون نیز در آن

فتگی اجتماعی ها همراه است؟ آیا بین ترس از جرم و مصادیق آشترس از جرم در این شهرستان

اعتمادی و کاهش سازوکارهای کنترل( ارتباط آماری سازمانی اجتماعی، بیدر سطح خرد )یعنی بی
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سازمانی اجتماعی ناشی از گسترش مهاجرت و افزایش تنوع وجود دارد؟ برای مثال، آیا بی

گر پاسخ فرهنگی در شهرهای همدان، بر میزان ترس از جرم شهروندان تأثیری داشته است؟ اخرده

دهیم که ارتباط تجربة توسعه در طورکلی، نشان میمثبت باشد، این تأثیر چگونه بوده است؟ به

قالب استقرار نهادهای مدرن مانند پلیس و قوة قضائیه، گسترش سیستم نظارت اجتماعی رسمی و 

از  تضعیف سیستم نظارت اجتماعی غیررسمی، تغییر در سازوکار سرمایة اجتماعی و... با ترس

 های استان همدان چگونه است.جرم در شهرستان

 اهمیت و ضرورت پژوهش
شمار ها بهترین مکانآفرینرو ترسو از همین نیزتریخجرمشکی نیست که مناطق شهری، 

روند. به همین سبب، پژوهشگران در سراسر دنیا، توجه زیادی به ترس از جرم در مناطق می

-لیل است که ترس از جرم، تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی دارد؛ بهشهری دارند. این توجه به این د

-پذیری را برای افراد بهاعتمادی، ناامنی و آسیبکه پیامدهای ناخوشایندی مانند احساس بیطوری

 (.66: 10۰۰آورد )احمدی و همکاران، وجود می

اعی و فرهنگی ترشدن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتمدرواقع، گسترش شهرنشینی موجب پیچیده

های مسکونی شده است. همچنین روابط میان فضا و انسان در محیط شهر و بروز ناامنی در محله

توان ادعا کرد آنچه در این میان از نظر ماهیتی و نه شکلی شهری معنای جدیدی یافته است، اما می

دهد که امنیت، ن میتغییر نکرده، نیاز به امنیت است. نگاهی تاریخی به الگوهای زیستی بشر نشا

عنوان عنصری مهم، بر سایر ابعاد گیری و تعامل آن ایفا کرده و همیشه بهنقشی اساسی در شکل

گذاشته است. احساس امنیت و آرامش شهروندان در محل کار و محیط زندگی،  ریتأثزندگی 

های محیطاوقات فراغت، و همچنین امنیت و آرامش در  و گذرانوآمد و تفریح امنیت در رفت

... از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی آنان است. امروزه جرم و وآموزشی و فرهنگی 

رود. شمار میهای اصلی شهروندان بههای شهری، یکی از دغدغهاحساس ناامنی از آن، در محله

نگرانی  نیترجیراشناسی معاصر و درواقع، ترس از جرم از پربسامدترین عناوین پژوهشی در جرم

 .(51: 1051در ادارة جامعه است )رضوانی و فتحی، 

 پیشینة پژوهش 
های متعددی دربارة ترس از جرم صورت گرفته است. هم در سطح جهان و هم در ایران، پژوهش

درواقع، ترس از جرم طی نیم قرن گذشته موضوع مطالعات آکادمیک بوده است و تحقیقات زیادی 
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اند )هیلنسکی ترسند، پرداختهبر ترس از جرم و اینکه چه کسانی بیشتر می به بررسی عوامل تأثیرگذار

ها از زوایای مختلفی پدیدة ترس از جرم را مطالعه (. هریک از این پژوهش112: 2211و همکاران، 

اند؛ برای مثال، ها از زاویة پیامدهای توسعه به پدیدة ترس از جرم نگاه کردهاند. برخی از آنکرده

-می اثربخش( دریافتند افرادی که پلیس را در مقابله با جرم و دستگیری، 15۰۰و همکاران )باکس 

( نیز دریافت افرادی که 2220(. هادون )۰1: 2226هاوانگ ترسند )به نقل از دانند، کمتر از جرم می

( 2220ن )کنند، ترس بیشتری از جرم دارند. شایدر و دیگراپلیس را در کنترل جرم، ناکارآمد تلقی می

نیز با استفاده از پرسش کلی رضایت شهروندان از خدمات پلیس به رابطة منفی بین رضایت از پلیس 

ها بر نقش اعتماد نهادی شود، در این پژوهشطورکه مشاهده میو ترس از جرم پی بردند. همان

ید شده است. در عنوان بعدی از سرمایة اجتماعی در ترس از جرم تأک)اعتماد به کارآمدی پلیس( به

-بنهای زندگی اجتماعی مطالعه شده است. کریستوفر تنتحقیقات دیگر، ارتباط آن با دیگر جنبه

افزایش جرم و جنایت در مالزی، نابرابری اجتماعی یا هزینة دورة گذار »( در پژوهش 2229سونگ )

ی از دالیل افزایش جرم به بررسی افزایش جرم در مالزی پرداخت. این مطالعه، یک« یافتگیتوسعهبه 

های دموکراتیک ناشی از تجربة توسعه معرفی کرد که مالزی را ارتقای سطح آزادی در تیو جنا

 مالزی روند افزایشی داشته است. درحال حاضر در

 و( در بریتانیا به بررسی ارتباط طیف وسیعی از عوامل اجتماعی، سیاسی 2226مانلی و دونالد )

با ترس از جرم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در مناطق مختلف، ی در یک منطقه اقتصاد

میزان ترس از جرم متفاوت است. برخی مناطق امنیت بیشتر و ترس از جرم کمتر و برخی مناطق 

نیز امنیت کمتر دارند. مناطقی که رفاه و سطح امکانات بیشتری دارند، در مقایسه با مناطق 

 تری هستند.فقیرنشین، دارای امنیت بیش

ها در ایران دربارة ترس از جرم، به دست صدیق سروستانی و نصراصفهانی یکی از پژوهش

شهر  9های منطقة ( انجام گرفت که در آن، به مطالعة عوامل مؤثر بر ترس از جرم، در محله10۰5)

از جرم در کنندة ترس ترین تبییننظمی در محله، مهمها نشان داد که بیتهران پرداختند. یافته

دیدگی و رضایت از محله، تأثیر چشمگیری بر سطح های شهری است. همچنین تجربة بزهمحله

 ترس شهروندان از جرم دارد.

عوامل مرتبط با ترس زنان و  یاسهیمقا( به بررسی 1051زادة تبریزی )احمدی، عربی و صادق

نی اجتماعی با ترس از جرم را سازمامردان از جرم در شهر کرج پرداختند و چگونگی ارتباط بی

صورت مشترک در مردان ای، بهنظمی محلههای پژوهش نشان داد فقط متغیر بیمطالعه کردند. یافته
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و زنان، رابطة معناداری با ترس از جرم دارد. از میان سایر متغیرها، ترس از جرم در زنان با 

خاطر و در مردان با متغیرهای تعلق ای، رضایت از پلیس، سن و نوع مسکنمتغیرهای پیوند محله

 به محله، مدت اقامت در محله و ناهمگونی قومیتی دارای رابطة معنادار است.

شده در سطح خرد، به بررسی پدیدة های انجامشود، بیشتر پژوهشطورکه مشاهده میهمان

عه و ترس از جرم طور مستقیم ارتباط میان توساند. همچنین این مطالعات، بهترس از جرم پرداخته

سازد، از یک سو تأکید های پیشین متمایز میاند. آنچه مطالعة حاضر را از پژوهشرا بررسی نکرده

بر تبیین ترس از جرم در سطح کالن و بررسی چگونگی ارتباط توسعه و پیامدهای توسعه با آن، و 

سازمانی اجتماعی، یهایی مانند باز سوی دیگر، بررسی این ارتباط در سطح خرد است. پدیده

اند یا در برخی موارد مانند سرمایة اجتماعی و کنترل اجتماعی، یا خود مصادیق پیامدهای توسعه

رو، در این مقاله، پذیرند. از ایناعتماد عمومی و کنترل غیررسمی، از تجربة خاص توسعه تأثیر می

 شود.کالن بررسی می پدیدة ترس از جرم در استان همدان، با نگاه تلفیقی سطوح خرد و

 چارچوب نظری و مفهومی
بحث است. از نظر مفهومی، هرچند در لحاظ نظری قابلترس از جرم، هم از نظر مفهومی و هم به

دست آمده است، محققان شده دربارة ترس از جرم، فهم و درکی از این مفهوم بهی انجامهاپژوهش

د. اسمیت در توضیح پیچیدگی مفهوم ترس از های متفاوتی از این اصطالح دارنمختلف برداشت

گوید ترس از جرم پاسخی احساسی به تهدیدات، و پذیرش این مسئله است که ارتکاب جرم می

حال، ترس عمومی از جرائم جرم هم برای خود فرد و هم برای دیگران تهدیدآمیز است. بااین

ی جنسی، به هامزاحمتو دارای معنای نامشخص است و جرائمی مانند دزدی، سرقت خودرو 

، این مسئله با توجه به موضوعات و شرایط و رونیا. از اندمختلفاندازة خود جرم متفاوت و 

(. ترس، یک احساس است؛ 061: 2222طلبد )پین، های متفاوتی میهای متفاوت، حساسیتافق

 (.۰: 2212احساس هشدار و تهدیدی که ناشی از آگاهی یا انتظار خطر است )گوردنر، 

این نکته نمایان است که ترس از جرم، هم از دیدگاه کالن  زیهر چلحاظ نظری، پیش از اما به

های مرتبط با یک از این رویکردها و نظریه. هیچشده استو هم از دیدگاه خرد توضیح و تبیین 

تبیین کنند و  جامع و مانع صورتبهیی قابلیت آن را ندارند که پدیدة مذکور را تنهابهترس از جرم، 

ای خاص به موضوع شان، از زاویهیشناختمعرفتشناختی و های هستیفرضهریک بنا به پیش
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نوعی به نقش فرایندها و ساختارهای به هرکدامها این است که وجه اشتراک همة آن اما پردازند،می

 کنند.صورت مستقیم و چه غیرمستقیم اشاره میچه به کالن،

مقالة حاضر بر تبیین پدیدة ترس از جرم با تأکید بر سطح توسعه در جامعة  با توجه به تمرکز

توان گفت که رویکرد مورد نیاز، رویکردی کالن است که قادر باشد سازوکارهای مورد مطالعه می

ها مانند نظریة پارسونز یا فعال در میان توسعه و ترس از جرم را توضیح دهد. برخی از نظریه

ة امنیت و نظم تمرکز بر مسئلپردازند؛ بلکه طور مستقیم به پدیدة ترس از جرم نمینظریة توافق، به

ها نیز با رویکردی دارند که ممکن است از عوامل ایجادکنندة ترس از جرم باشند. برخی از نظریه

شدن، ترس از جرم را دیدگی یا قربانیدهند؛ برای مثال، نظریة بزهخرد، ترس از جرم را توضیح می

ها، چه (. برخی از این نظریه226: 10۰5زاده و گیالنی، داند )سراجدیدگی میتیجة تجربة بزهن

ی قادرند توسعه را با ترس از جرم پیوند دهند، اما سختبهدارای رویکرد کالن باشند و چه خرد، 

و هایی که مبنای مفهومی ی جوابگوی نیاز نظری این پژوهش هستند. نظریهخوببهبرخی دیگر، 

دهند، دهند و ارتباط میان توسعه و ترس از جرم را توضیح مینظری این تحقیق را تشکیل می

سازمانی و نظریة کنترل اجتماعی. البته نظریة نوسازی اسملسر، رویکرد بی اند از:عبارت

اند و در سازمانی اجتماعی و کنترل اجتماعی در دل نظریة اسملسر قرار گرفتهرویکردهای بی

خوبی اند. درواقع، بحث اسملسر دربارة آشفتگی اجتماعی، بهتوضیحهای وی قابلب دیدگاهچارچو

سازمانی اجتماعی است. همچنین استقرار نهادها و ساختارهای جدید دهندة بیبیانگر و توضیح

 رود.شمار میمتولی کنترل اجتماعی، از مصادیق تمایز ساختاری مورد نظر وی به

 متوسعه و ترس از جر

ای کشورهای جهان سوم، از مفهوم تمایز ساختاری استفاده اسملسر برای توضیح وضعیت توسعه

کند. از نظر وی، نوسازی مشتمل بر تمایز ساختاری است؛ زیرا در فرایند نوسازی، ساختار می

شود ای برعهده دارد، به ساختارهای تخصصی متعددی تقسیم میای که کارکردهای چندگانهپیچیده

مجموعة جدید متشکل از  نیا دادن یک وظیفة خاص را برعهده دارند.هریک تنها انجام که

دهد؛ با این تفاوت که طورکلی همان وظایف ساختار اولیه را انجام میساختارهای تخصصی، به

بارز در  مثال رسند.ای بسیار کارآمدتر از گذشته به انجام میکارکردها در زمینة جدید خود به شیوه

کردند و این ن زمینه، نهاد خانواده است. در گذشته، در محیط خانواده چندین نسل زندگی میای

دچار  خانوادهدر جامعة مدرن،  اما نهاد، کارکردهای متعدد اقتصادی، تربیتی و... را برعهده داشت،
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زش و تر مانند اقتصاد و آموتمایز ساختاری شده و بسیاری از وظایف خود را به نهادهای تخصصی

 پرورش واگذار کرده است.

دنبال پاسخگویی به این پرسش است که پس از تفکیک رود و بهتر میاسملسر از این نیز پیش

دهد. از نظر او، تمایز ساختاری، تر و متعدد چه اتفاقی رخ مییک نهاد پیچیده به ساختارهای ساده

نار تمایز ساختاری، مسئلة ادغام و دهد، اما در کظرفیت کارکردی نهادهای مختلف را افزایش می

سازی نهادهای مختلف جدید نیز مطرح است؛ برای مثال، نهاد خانواده ، یعنی هماهنگ1همسازی

باید با نهاد اقتصاد هماهنگ شود. پس از تمایز ساختاری خانواده، فرزندان برای پیداکردن کار به 

ها ایجاد کند. همچنین کار و شغل برای آن روند. این نهاد اقتصاد است که بایدبیرون از خانه می

تواند به وظیفة تأمین و سرپرستی اعضای خود بپردازد؛ بنابراین، خانواده در بیرون از خانه نمی

نظر اسملسر، برای  از وجود نهادی برای تأمین و سرپرستی در هماهنگی با خانواده ضرورت دارد.

اند، باید نهادهای جدیدی شکل بگیرد؛ برای یافتهتازگی تمایز سازی ساختارهایی که بههماهنگ

های کارگری که وظیفة تأمین و سرپرستی از افراد در بیرون از مثال، نهادهای کاریابی یا اتحادیه

 (.06 -0۲: 10۰۰سو، خانه را انجام دهند )ای

خوبی هسازی، بتوجه در نظریة اسملسر این است که همواره مسئلة ادغام و هماهنگنکتة شایان

هاست. ساختار دلیل ستیز میان ارزششود. این امر در وهلة اول بهبخشی حل نمیطور رضایتو به

های ساختار سنتی تفاوت داشته باشد و با هایی باشد که با ارزشجدید ممکن است حاوی ارزش

ادها آن در ستیز باشد. دومین عامل، ناهماهنگی توسعة ناموزون است. از آنجاکه نرخ رشد نه

وجود نیامده متفاوت است، ممکن است با وجود نیاز مبرم به برخی نهادها، این نهادها هنوز به

های باشند. از نظر اسملسر، نبود ادغام و همسازی میان ساختارهای تمایزیافته، به پیدایش آشفتگی

اند، به عی شدههای اجتماجاییانجامد. کسانی که در جریان تمایز ساختاری دچار جابهاجتماعی می

ها مشارکت دارند. از دیدگاه وی، این ناهمسازی موجب پیدایش احتمال بیشتری در این آشفتگی

ای سنتی و هها، در برخورد میان شیوهشود. نارضایتینابسامانی )آنومی( در معنای کالسیک آن می

دشمنی و توهم کنند. واکنش کالسیک دربرابر این وضعیت، اضطراب، نو یکدیگر را تشدید می

های اجتماعی، انقالب و... خود را نشان ها جمعی باشد، در جنبشاست و هرگاه این واکنش

(. اسملسر با استفاده از چارچوب تمایز ساختاری، مشکالت ادغام و 55: 10۰2دهد )زاهدی، می

دهد که نوسازی همواره فرایندی یکنواخت و موزون ی اجتماعی نشان میآشفتگهمسازی و 

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Integration 
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یست. این چارچوب، توجه ما را به بررسی مسائل ناشی از ادغام و همسازی و همچنین اختالالت ن

 (.06: 10۰۰سو، کند )ایاجتماعی معمول در کشورهای جهان سوم جلب می

ویژه توسعة نامتوازن را درنظر اهمیت نظریة اسملسر در آن است که پیامدهای توسعه و به

جتماعی تأکید دارد. آشفتگی اجتماعی که درنتیجة نبود ادغام و گیرد و بر ایجاد آشفتگی امی

وجود های سنتی و جدید بهسازی بین ساختارهای جدید و تضاد ارزشی بین ارزشهماهنگ

گر کارکرد نادرست ساختارها و نهادهای کنترلی و نظارتی جدید و از سوی نشانآید، از یک سو می

لی سنتی است. درنتیجة این امر، احساس امنیت اجتماعی دیگر، بیانگر تضعیف سازوکارهای کنتر

 یابد.کاهش و ترس از جرم افزایش می

 ی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و ترس از جرمسازمانیب

ی اجتماعی و نگرانی اجتماعی نظمیب فرهنگی،سازمانی با تأکید بر سه مفهوم تنوع خردهنظریة بی

در جامعة مورد مطالعه، فرایند توسعه و از جمله تجارب  خوبی قادر است توضیح دهد که چگونهبه

گذارد و خاص و گوناگون شهرهای مختلف استان همدان از توسعه بر میزان ترس از جرم تأثیر می

فرهنگی(، رشد هایی مانند مهاجرت )تنوع خردهاین تأثیرگذاری از طریق ایجاد یا تسریع پدیده

نظمی اجتماعی( و درنتیجه، افزایش دهندة جامعة سنتی )بینظمبردن سازوکارهای شهرنشینی و ازبین

عالوه، مفهوم سرمایة اجتماعی، دهد. بهمیزان نگرانی افراد از زوال اجتماع )نگرانی اجتماعی( رخ می

سازمانی اجتماعی است. درواقع، فرض ارتباط میان سرمایة یکی دیگر از مفاهیم زیرمجموعة بی

سازمانی اجتماعی گرفته شده است. استدالل این دیدگاه آن است که از بی اجتماعی و ترس از جرم،

ای هرچه ارتباطات اجتماعی بین افراد یک اجتماع یا محله بیشتر باشد و آنان بتوانند برای خود شبکه

 جرمیابند و چنین احساسی سبب کاهش ترس از خاطر به اجتماع میاز روابط بسازند، احساس تعلق

بر ترس از جرم است. فردی که با  مؤثرشود. سرمایة اجتماعی یکی از عوامل مهم ان میدر میان آن

های ثانویة زیادی عضویت دارد، از حمایت و دوستان، همسایه، همکار و... در تعامل است و در گروه

 شود. پیوندهایدیدگی و ترس از جرم میها برخوردار است و درنتیجه، کمتر دچار بزهپشتیبانی آن

گذاری در محله )مالکیت منزل ی بیشتر، درک ادغام اجتماعی و سرمایهدلبستگ، با شانمحلهافراد با 

شود. تعامل فرد با محلة خود، به رفع ترس از جرم کمک و کیفیت محله مانع ترس می (مسکونی

 شود.کند. همچنین پیوند یک فرد با اجتماع، به کاهش ترس او از جرم منجر میمی
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اجتماعی با توجه به سطح بازگشت بازده به فرد یا گروه، دو دیدگاه  ةدرمورد سرمای لی،طورکبه

 اجتماعی از نظر ة. سرمایدهدرا بازتاب می سطح فردی و جمعی یا گروهی ،مطرح است که این دو

شود که در آن صورت بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما در سطح گروهی مطرح میکسانی مانند 

اجتماعی  ةاما از دیدگاه تحلیل شبکه، سرمایشود، می ...بط، اعتماد، هنجارها، مشارکت وشامل روا

ها و منابع دردسترس اطالق روابط، حمایت ةفردی مطرح است و به شبک -ایتنها در سطح رابطه

اجتماعی شبکه نام دارد، بر منابع ابزاری و حمایتی  ةاجتماعی که سرمای ةد. این نوع سرمایشومی

گذاری افراد در روابط اجتماعی و دستیابی به پیوندهای که با سرمایه -تنوع و موجود در شبکهم

(. این مفهوم مانند 51: 1051)توسلی و امانی،  استمتمرکز  -آیددست میاجتماعی مختلف به

کند؛ یعنی در جوامعی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم عمل میمتغیری واسط بین دیگر ابعاد بی

اجتماعی باال باشد، سرمایة اجتماعی )اعتماد نهادی و  نظمیفرهنگی و میزان بیه تنوع خردهک

یابد اعتماد عمومی( اندک و نگرانی اجتماعی زیاد است و درنتیجه، ترس از جرم نیز افزایش می

 (.12: 10۰5زاده و گیالنی، )سراج

 کنترل اجتماعی و ترس از جرم
فرض استوار است که از دیدگاه کنترل اجتماعی، ترس از جرم فقط  نظریة کنترل اجتماعی بر این

رفتن کنترل اجتماعی است. ترس زمانی شدن نیست؛ بلکه پیامد ازبینواکنش عاطفی به تجربة قربانی

ها و معیارهایی رسند که سازوکارهای کنترل اجتماعی و ارزشدهد که ساکنان به این نتیجه میرخ می

زیادی ندارند. براساس رویکرد  ریتأثکرد، دیگر تارهای ساکنان محل را تعیین میکه پیش از این، رف

های کنترل کنترل اجتماعی، سازوکارهای بازدارندة ترس از جرم شامل تلقی همسایگان از ظرفیت

های مرسوم محلی، عبارت دیگر، کیفیت اجتماع از طریق عرفاجتماعی رسمی و غیررسمی است. به

وسیلة نهادهای شود که بهزات غیررسمی یا با قواعد رسمی و تنظیماتی حفظ میهنجارها و مجا

شوند. تلقی افراد از تخریب سازوکارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی، دولتی اعمال می

 های اجتماعی شدید و ترس بیشتری را از جرم در پی خواهد داشت.نگرانی

های متفاوتی مانند تلقی ساکنان از سمی به شکلاز دیدگاه آلبرت هانتر، کنترل اجتماعی ر

پذیری پلیس، مشروعیت پلیس و عدالت، اثربخشی پلیس و رضایتمندی از او مسئولیت

( دریافتند کسانی که 15۰۰. باکس و همکاران )(2229و همکاران،  امیروزنسازی شده است )مفهوم

ن دارند، ترس کمتری از جرم دارند )به بودن پلیس در مقابله با جرم و دستگیری اطمینابه اثربخش
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که افراد پلیس را در کنترل جرم، ( نیز دریافت هنگامی2220(. هادون )۰1: 2226نقل از هاوانگ، 

( نیز با استفاده 2220یابد. شایدر و همکاران )ها از جرم افزایش میکنند، ترس آنناکارآمد تلقی می

مات پلیس، به رابطة منفی بین رضایت از پلیس و از پرسش کلی میزان رضایت شهروندان از خد

 ترس از جرم پی بردند.

های غیررسمی همسایگی و کنترل در ابعاد دیگر، کنترل اجتماعی، تلقی شهروندان از شبکه

های غیررسمی همسایگی و کنترل اجتماعی اجتماعی غیررسمی است. تلقی شهروندان از شبکه

توان به جرم و مسایگی است. این خودتنظیمی را میغیررسمی نشانگر ظرفیت خودتنظیمی ه

نظمی، افزایش و با ترتیب که احساس ترس، با بینظمی واقعی یا تلقی از آن نسبت داد. بدینبی

 (.10۰1یابد )ربانی خوراسگانی و همتی، یکپارچگی اجتماعی کاهش می

 های پژوهشفرضیه
مطرح  های تحقیق، چهار فرضیهو سؤالبه چارچوب نظری و اهداف  با توجهدر این پژوهش، 

 پردازیم.ها میهای آماری مناسب به آزمون آنشده است که با استفاده از روش

یافتگی و میزان ترس از جرم در شهرهای استان همدان ارتباط بین سطح توسعهفرضیة اول: 

 معنادار وجود دارد.

شهرهای استان همدان ارتباط معنادار سازمانی اجتماعی و ترس از جرم در بین بی فرضیة دوم:

 وجود دارد.

بین سرمایة اجتماعی و میزان ترس از جرم در شهرهای استان همدان ارتباط معنادار  فرضیة سوم:

 وجود دارد.

 بین کنترل اجتماعی و ترس از جرم در شهرهای استان همدان ارتباط معنادار وجود دارد. فرضیة چهارم:

 شناسی پژوهشروش
ای، به بررسی رابطة ای و خرد انجام شده است. در سطح منطقهدر دو سطح منطقه حاضرپژوهش 

یافتگی و ترس از جرم و در سطح خرد به مطالعة ارتباط میان مصادیق آشفتگی سطح توسعه

سازمانی اجتماعی، سازوکار کنترل اجتماعی، اعتماد عمومی اجتماعی ناشی از توسعة ناموزون )بی

منظور، به روش مطالعة شود. بدینعنوان ابعاد سرمایة اجتماعی( پرداخته میی بهو اعتماد نهاد

استان همدان، سطح  1052های سالنامة آماری سال و با استفاده از داده ایاسنادی و کتابخانه
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ة رتبتعیین  منظورهای مختلف استان مشخص شده و بهیافتگی و رتبة توسعة شهرستانتوسعه

 ها، از روش شاخص مرکزیت استفاده شده است.توسعة شهرستان

افزار ها با نرمها در سطح خرد به روش پیمایشی است و در تجزیه و تحلیل دادهگردآوری داده

SPSSآماری این پژوهش شامل سرپرستان  جامعةهای آماری استفاده شده است. ، از انواع آزمون

 1059شهرستان استان همدان در سال  ساکن درها( در تمامی خانوارهای خانوار )یا جانشینان آن

 ۰22خانوار وجود دارد. از این تعداد،  0۰1،619مرکز آمار ایران،  1052است و براساس سرشماری 

عنوان نمونه انتخاب شدند که سهم هر شهرستان در نمونه، متناسب با سهم آن در تعداد خانوار به

 نفر برآورد شده است. ۰22ران کل خانوارهاست. حجم نمونه براساس فرمول کوک

 تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها

 سطح توسعه .۱

شش شاخص  های مختلف استان همدان، ازیافتگی در شهرستانمنظور سنجش سطح توسعهبه

ارتباطی، شاخص آموزش، شاخص  رساختیزنیروی انسانی،  توسعة اقتصادی )تجاری و صنعتی(،

های بودن اطالعات و دادهدلیل خامبه ی استفاده شد.ورزش -درمانی و شاخص فرهنگی -بهداشتی

ها و براساس مالک و معیارهای رایج در کردن امکان مقایسة شهرستانمذکور و برای فراهم

های مختلف هایی در حوزههای مختلف، شاخصیافتگی سکونتگاهبندی میزان توسعهسطح

بندی، وش مورد استفاده در این سطحاقتصادی، کشاورزی، آموزشی، فرهنگی و... ایجاد شد. ر

رود. این کار میبه هاسکونتگاهدادن مرکزیت طور معمول، برای نشاناست که به شاخص مرکزیت

تنها برمبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه براساس شاخص اهمیت کارکردی عملکردها را نه

. عملکردها، وزنی معادل نسبت معکوس کندگیری میفراوانی این عملکردها در کل منطقه اندازه

-بهشود و از رابطة زیر گیرند. این وزن ضریب مکانی نامیده میها در منطقه به خود میفراوانی آن

 آید:می دست

=  

 Xوزن( عملکرد ) یمکان= ضریب 

 های منطقهل سکونتگاهدر ک Xهای عملکرد = مجموع کل فراوانی

ضرب وزن ضریب مکانی شاخص مرکزیت برای یک مکان برابر است با مجموع حاصل

 آید:دست میها که از رابطة زیر بهعملکردهای آن مکان در فراوانی آن
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=  

 i= شاخص مرکزیت مکان 

 X وزن( عملکرد) یمکان= ضریب 

 iدر مکان  X= فراوانی عملکرد 

 ترس از جرم

دهد هنوز توافقی بر سر تعریف مفهوم ترس از جرم شده نشان میهای انجامنگاهی به پژوهش

سازی ترس از جرم، مصادیق فراوان پدیدة جرم است. بنا به وجود ندارد. مسئلة عمده برای مفهوم

ابعاد ترس از «. دیدگینگرانی فرد از بزه»ارت است از ( ترس از جرم عب155۲) وسفتعریف ی

(. از بعد 12: 10۰5زاده و گیالنی، اند از احساس امنیت و نگرانی دربارة جرم )سراججرم عبارت

( و نگرانی از وقوع جرم و هیگو عملیاتی، مفهوم ترس از جرم شامل دو بعد احساس امنیت )شش

 خانه در بودن تنها .1اند از: های بعد احساس امنیت عبارتشود. گویههفت گویه( می) یدگیدبزه

 خودروهای با . تردد۲نقد،  پول حمل .0روز،  چند مدتبه منزل گذاشتنخالی .2شب،  طی

 خوراکی پذیرفتن .6طوالنی و  مدت برای خیابان در اتومبیل پارک .9شب،  در شخصی مسافرکش

 هایش نگرانی از وقوع جرم، از گویهناشناس. همچنین برای سنج افراد از هدیه یا

 ناشناس،  افراد توسط خوردنکتک .0بری، جیب و قاپیکیف .2منزل،  از اشیا و اموال سرقت .1

 و موتورسیکلت مانند) یشخص نقلیه وسیلة قطعات سرقت .6تجاوز،  و تعدی .9ربایی، آدم .۲

 استفاده شد. (و... موتور و ماشین) یشخص نقلیة وسیلة . سرقت1و  ...(و خودرو

 سازمانی اجتماعیبی .2

کنند و تامس و زنانیکی سازی میها مفهومعنوان فروپاشی سنتسازمانی اجتماعی را بهکولی، بی

طورکلی عبارت است سازمانی بهدانند؛ بنابراین، مفهوم بیآن را اختالل در تأثیر مقررات بر افراد می

 -۲5: 10۰2ستیز فرهنگی و اختالل )رابینگتن و واینبرگ، هنجاری، نداشتن مقررات، بیاز توفیق

که از  -نظمیفرهنگی و بیسازمانی اجتماعی به دو جنبة تنوع خرده(. در تعریف عملیاتی، بی91

 توجه شده است. -هنجاری هستندمصادیق بارز ستیز فرهنگی، اختالل و بی

 زبانی ساکنان است. برای  -وع قومیفرهنگی، همان تنمنظور از تنوع خردهفرهنگی: تنوع خرده

 با افراد محله این در .1فرهنگی، از پنج گویة زیر استفاده شده است: تنوع خرده سنجش

 ساکنان هانظمیبی و هاناامنی بیشتر عامل محله، این در .2کنند، می زندگی مختلف هایقومیت
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 در .۲افتند، می اتفاق غیربومی ساکنان به دست بیشتر جرائم محله، این در .0هستند،  غیربومی

 جدید هایآدم قدراین محله این در .9 و روندیم و آیندمی زیادی مهاجران سال هر محله این

بشناسد. این سنجش در قالب  را هایشهمسایه درست تواندنمی آدم که روندمی و آیندمی

 طیف لیکرت انجام گرفته است.

 دهندة حیط فیزیکی و اجتماعی است که برای ناظران نشانای از منظمی هر جنبهبی نظمی:بی

های افرادی است که در فضا سهیم ها و خواستهتوجهی به ارزشنبود کنترل بر محیط و نیز بی

 (.12 -5: 10۰5زاده و گیالنی، هستند )سراج

 تیمس .2آن،  خریدوفروش مخدر یا مواد استفاده از .1نظمی، از ده گویة برای سنجش بعد بی

 .6نوجوانان،  و زدن جوانانپرسه .9گری، تکدی .۲خوابی، کارتن .0عمومی،  انظار در کشیعربده و

وجود  .۰ها، جوی و روهاپیاده در زباله ریختن .1مخروبه،  و ساختهنیمه هایوجود ساختمان

 ها، دیوارنوشته

ها استفاده شده دستفروش و گردهادوره توسط سدمعبر .12عمومی و  اموال به رساندن. آسیب5

 است.

 سرمایة اجتماعی .3

طور جدی وارد مباحث علوم اجتماعی و اقتصادی شد. جیمز به 1562مفهوم سرمایة اجتماعی از دهة 

کند. از نظر او، در ایجاد سرمایة اجتماعی، کلمن سرمایة اجتماعی را براساس کارکرد آن تعریف می

، سرمایة اجتماعی، رونیایابد که کنش را آسان سازد. از ای تغییر میگونهروابط میان اشخاص به

یر بوردیو سرمایة اجتماعی را حاصل پی قدرت و توانایی افراد برای برقراری ارتباط با یکدیگر است.

شدة بین افراد و داند که نتیجة مالکیت شبکة بادوامی از روابط نهادیجمع منابع بالقوه و بالفعلی می

ر عضویت در یک گروه است. از نظر پاکسون، سرمایة اجتماعی روابط بین افراد را تعبارت سادهبه

بر اعتماد باشد. در پژوهش که کلمن بر آن تأکید کرده است که البته باید مثبت و مبتنی ردیگیبرمدر

حاضر، سرمایة اجتماعی در دو بعد شناختی و ساختاری سنجش شده است. برای سنجش اعتماد 

ده گویه شامل اعتماد به شش نهاد از های بعد شناختی، عنوان شاخصماد عمومی بهنهادی و اعت

خیرخواهی در جامعه(  چهار گویه دربارة رواج دروغگویی، دورویی، فریب و تقلب، و مختلف و

عنوان شاخص بعد ساختاری منظور سنجش مشارکت اجتماعی بهاستفاده شده است. همچنین به
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های زده گویه دربارة مشارکت فرد در انواع نهادها و همچنین مشارکتسرمایة اجتماعی، از سی

 فردی استفاده شده است.بین

 کنترل اجتماعی .4

دادن رفتارهای گریزی و انجامهای مختلف، مستعد نظمبراساس نظریة کنترل، همة افراد در موقعیت

حرافی نزنند، وجود برخی ها دست به رفتارهای انشود همة آنمنحرفانه هستند، اما آنچه سبب می

های درونی های شخصی، به تواناییها یا شخصی هستند یا اجتماعی. کنترلکنترل نیا هاست.کنترل

های های اجتماعی به تواناییفرد در نظارت و کنترل بر رفتار و اعمال خود اشاره دارند، اما کنترل

، انتظارات دوستان و نظارت پلیس، از شوند. حمایت خانوادهبیرونی برای نظارت بر فرد اطالق می

های اجتماعی هستند. کنترل اجتماعی ممکن است رسمی، غیررسمی، مثبت یا منفی جمله کنترل

شوند، ممکن است های اجرایی رسمی که از جانب نهادهای رسمی جامعه اعمال میضمانت باشد.

و زندان( نمایان  اخراج انند جریمه،م) یمنفبه شکل مثبت )مانند پاداش، جایزه و...( و نیز به شکل 

شوند، های اجرایی غیررسمی که از جانب نهادهای غیررسمی اعمال میشوند، اما ضمانت

و  اخمبودن به شکل دادن و درصورت منفیبودن به شکل تأیید، نوازش و دستدرصورت مثبت

وسیلة ده گویه و بعد (. بعد رسمی کنترل اجتماعی، به01: 1052احمدی و همکاران، هستند )طرد 

 وسیلة هفت گویه در قالب طیف لیکرت سنجش شده است.غیررسمی به

 برخورد نحوة .2پلیس،  عمل سرعت و پاسخگویی .1 اند از:های کنترل رسمی عبارتگویه

 مصرف و توزیع عوامل با برخورد .۲، واوباشاراذل با برخورد در پلیس قاطعیت .0مردم،  با پلیس

 برای خیابانی هایمزاحمت با پلیس برخورد .6خیابان،  در پلیس هایگشت حضور .9مخدر،  مواد

 با قضات قاطع برخورد .۰مخدر،  مواد فروشندگان با قضات قاطع برخورد .1دختران،  و زنان

. 12 مخدر و مواد کنندگانمصرف با قضات قاطع برخورد .5،  ...و منازل از سرقت و دزدی

 واوباش.اراذل با قضات قاطع برخورد

 که افرادی با شما برخورد .1اند: های زیر گنجانده شدههای کنترل غیررسمی در پرسشگویه

 مزاحم که افرادی با شما . برخورد2است؟  چگونه کنند،نمی رعایت را رانندگی و راهنمایی قوانین

 شما محلة در که نوجوانانی و جوانان با شما برخورد .0است؟  چگونه شوند،می دختران و زنان

 با شما برخورد .9است؟  چگونه واوباشاراذل با شما برخورد .۲است؟  چگونه زنند،می پرسه

 و کوتاهی مسئولیتیبی با شما . برخورد6است؟  چگونه ریزند،می آشغال خیابان در که کسانی
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کوتاهی  و مسئولیتیبی با شما برخورد .1است؟ و  چگونه وظیفه دادنانجام پلیس در مأموران

 است؟ چگونه وظیفه دادنانجام مختلف در ادارات کارمندان

 ها یافته

 هایافتگی شهرستانتوسعه سطح سطح کالن:

کار گرفته شده است. برای تعیین رتبة هر شهرستان از نظر سطح توسعه، روش شاخص مرکزیت به

آمده است. مطابق نتایج،  1بندی و میزان شاخص مرکزیت برای هر شهرستان در جدول نتایج رتبه

امتیاز در رتبة اول و شهرستان کبودرآهنگ با  11۲0/5۰یافتگی، شهرستان همدان با از نظر توسعه

 امتیاز در رتبة آخر قرار دارند. 120/62
 

 های استان همدان. شاخص مرکزیت و رتبة توسعة شهرستان۱ جدول

 رتبه شاخص مرکزیت شهرستان

 1 11۲0/5۰ همدان

 2 620/۲2 بهار

 0 9۰۰/۰۲ مالیر

 ۲ ۲12/66 تویسرکان

 9 ۲09/2 فامنین

 6 052/52 رزن

 1 0۰0/6 نهاوند

 ۰ 092/06 اسدآباد

 5 120/62 کبودرآهنگ

 یافتگی و ترس از جرمآزمون رابطة سطح توسعه

 Kآزمون تحلیل واریانس برای یافتگی، از منظور بررسی ارتباط متغیر ترس از جرم با سطح توسعهبه

های مختلف توان از یک سو فرض تفاوت بین شهرستانگروه مستقل استفاده شد. در این روش می

ها را برحسب میزان ترس از استان همدان از نظر میزان ترس از جرم را آزمود و از سوی دیگر، آن

یافتگی و میزان ترس از ظر سطح توسعهها را از نبندی کرد. این کار امکان مقایسة شهرستانجرم طبقه

آمده است. سطح معناداری  2طرفه یا آنوا در جدول سازد. نتایج تحلیل واریانس یکجرم فراهم می

توان گفت که فرض تفاوت میانگین درصد می 55است. درواقع، با اطمینان  2/21از  ترمک Fآزمون 

کم ؛ یعنی میانگین نمرة ترس از جرم دستشودهای استان همدان تأیید میترس از جرم شهرستان

 ها، با بقیه تفاوت دارد.یکی از شهرستان
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های استان همدان. نتایج تحلیل واریانس متغیر ترس از جرم در شهرستان2 جدول  

 .F Sig میانگین مجذورات df جمع مجذورات 

 222/2 299/16 ۲20/1 ۰ 22۲/95 گروهیبین

   ۲61/2 11۰ 1۲1/09۰ گروهیدرون

    1۰6 511/۲11 جمع

های استان همدان استفاده شده و نتایج آن بندی شهرستانمنظور دستهبه 1یتوکاز آزمون تعقیبی 

های استان همدان در سه گروه ارائه شده است. از نظر میزان ترس از جرم، شهرستان 0در جدول 

های شهرستان 2های بهار و همدان، در گروه رستانشه 1اند. در گروه بندی شدههمگن طبقه

های نهاوند و کبودرآهنگ قرار شهرستان 0اسدآباد، فامنین، تویسرکان، رزن و مالیر و در گروه 

ها تقریبا  اند که واریانس متغیر ترس از جرم در آنهایی قرار گرفتهدارند. در هر گروه، شهرستان

کمترین و شهرستان  ۲6/5201جرم، شهرستان بهار با میانگین برابر است. از نظر میزان ترس از 

بیشترین میزان ترس از جرم را دارند. گروه اول یعنی همدان و  6۰/1۰9۰کبودرآهنگ با میانگین 

ترین میزان ترس از جرم را حال، پایینهای استان هستند که درعینترین شهرستانیافتهبهار، توسعه

جز مالیر که جزء جرم در گروه دوم در حد متوسط است. در این گروه، بهنیز دارند. میزان ترس از 

های محروم از نظر توسعه است، تر و اسدآباد که جزء شهرستانیافتههای توسعهشهرستان

روند. درنهایت، شمار میة استان همدان بهافتیتوسعههایی قرار دارند که جزء مناطق کمتر شهرستان

اند که رین میزان ترس از جرم، دو شهرستان نهاوند و کبودرآهنگ جای گرفتهدر گروه آخر با بیشت

 آیند.شمار میهای ضعیف استان بهیافتگی، جزء شهرستاناز نظر سطح توسعه

 یافتگی و نتایج آزمون تعقیبی توکی. سطح توسعه3 جدول

 نام شهر

 انگین ترس از جرمبندی براساس میگروه یافتگیسطح توسعه
a,bTukey HSD 

 رتبة شهرستان شاخص مرکزیت
 29/2 Subset for alpha = 

1 2 0 

 5201/۲6 2 620/۲2 بهار
 

 
 9122/90 1 11۲0/5۰ همدان

 ۰ 092/06 اسدآباد
 

626۲/96 

 1۰21/9۰ 9 ۲09/22 فامنین

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Tukey 
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 5902/9۰ ۲ ۲12/66 تویسرکان
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 یافتگی و نتایج آزمون تعقیبی توکی. سطح توسعه4 دولادامه ج

 نام شهر

 بندی براساس میانگین ترس از جرمگروه یافتگیسطح توسعه
a,bTukey HSD 

 رتبة شهرستان شاخص مرکزیت
 29/2 Subset for alpha = 

1 2 0 

 6 052/52 رزن

 

6۲51/95 
 1160/61 0 9۰۰/۰۲ مالیر 

 1 0۰0/62 نهاوند
 

2126/61 

 1۰9۰/6۰ 5 120/62 کبودرآهنگ

................................................ Sig. ۲26/2 221/2 292/2 

توان گفت جز مالیر، در موارد دیگر بین طورکلی و بنابر فرضیة اول پژوهش میبنابراین، به

در هشت شهرستان استان همدان سطح توسعه و ترس از جرم رابطة منطقی وجود دارد؛ یعنی 

توان گفت که این رابطه، منطقی از حال، نمیتوسعة بیشتر با ترس کمتر از جرم همراه است. بااین

کنندة میزان ترس نوع رابطة علی است؛ بلکه کیفیت و چگونگی تجربة توسعه در سطح خرد، تعیین

 ی از همین امر باشد.و اسدآباد، ناش مالیر هایاز جرم است. شاید تفاوت شهرستان

 های سطح خردیافته

 ای نمونة آماریهای زمینهالف( ویژگی

 11/0درصد فارس،  ۲1/۰درصد زن هستند.  0۲/1درصد از پاسخگویان مرد و  62/6طورکلی، به

درصد کرد و بقیه از سایر اقوام هستند. از کل افراد مورد بررسی،  9درصد لر،  0۲/2درصد آذری، 

 16/2درصد دارای تحصیالت ابتدایی،  ۲درصد در حد خواندن و نوشتن،  9/1واد، سدرصد بی 1/0

درصد  2/6دکتری و  1/0لیسانس، فوق 12/1لیسانس،  29/5دیپلم، فوق 6/۲دیپلم،  25راهنمایی، 

درصد  22/5ونیم میلیون، درصد از یک تا یک 20/6درصد زیر یک میلیون،  01/۰حوزوی هستند. 

 درصد نیز بیش از دو میلیون تومان درآمد دارند. 20/6میلیون و  ونیم تا دواز یک

 ی مستقل و وابستهرهایمتغب( توصیف 

سازمانی اجتماعی، ترس از جرم، بی هایتوزیع پاسخگویان برحسب متغیرمیانگین  ،۲در جدول 

 کیتفکبه( غیررسمی و یرسم) یاجتماع کنترل سرمایة اجتماعی )اعتماد نهادی و عمومی( و

-معنای نبود متغیر مورد نظر و صد بهنمرة هر شهرستان عددی بین صفر بهآمده است.  هرستانش
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از نظر میزان ترس از جرم،  ،دهدها نشان میطورکه دادههمانمعنای وجود کامل این متغیر است. 

رس کمترین میزان ت ۲1بیشترین و شهرستان بهار با میانگین  6۰/2شهرستان کبودرآهنگ با میانگین 

 61/2و  61 میانگین ترتیب باد. همچنین نهاوند و مالیر از نظر میزان ترس از جرم بهندار رااز جرم 

 گیرند.بعد از کبودرآهنگ قرار می

درصد و  ۲6 میانگین فامنین با شهرستان ،سازمانی اجتماعیبی از نظر میزان برخورداری از

 نی. همچنرا دارندسازمانی بیشترین میزان بی ترتیب کمترین ودرصد به 12 میانگین کبودرآهنگ با

 .برخوردارند یاجتماع یسازماناز بیشترین میزان بی ،نهاوند و اسدآباد بعد از کبودرآهنگ

 هایشهرستان به این صورت است کهسرمایة اجتماعی های مختلف از نظر وضعیت شهرستان

را  سرمایة اجتماعیکمترین میزان  91 ازبا امتی بهار و همدانبیشترین و  62 امتیاز با کبودرآهنگ

درصد کمتر از سایر  9۲در اسدآباد نیز با  سرمایة اجتماعیمیزان  ،بعد از بهار دارند.

 ها از وضعیت نسبتا  مشابهی برخوردارند.هاست. سایر شهرستانشهرستان

آمده ستداطالعات به ها وداده های استان از نظر کنترل اجتماعیدرمورد وضعیت شهرستان

 ۲1درصد بیشترین میزان کنترل اجتماعی و بهار با میانگین  91که فامنین با میانگین دهد نشان می

های مالیر درصد کمترین میزان کنترل اجتماعی را دارند. در این مورد، میانگین وضعیت شهرستان

 درصد نزدیک به فامنین است. 99و  96و نهاوند با میانگین 

سازمانی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و تغیرهای ترس از جرم، بیم برحسب انیپاسخگو عیتوز. 5 جدول

 شهرستان کیتفکبه یاجتماع کنترل

 متغیر

 کنترل اجتماعی سرمایة اجتماعی سازمانی اجتماعیبی ترس از جرم

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف 

 معیار
 یانگینم

انحراف 

 معیار

نام 

 شهرستان

 15/1۲ 90 25/5 9۲ 95/16 60 11/11 6/96 اسدآباد

 69/16 ۲1 62/5 91 ۲6/10 9۲ 20/12 ۲1 بهار

 291/1۲ 9۲ 192/1 96 01/10 90 11/10 95 تویسرکان

 ۰10/11 91 00/5 91 66/16 ۲۰ ۲6/19 62 رزن

 296/5 91 ۰۲/6 91 ۰۲/12 ۲6 51/10 95 فامنین
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سازمانی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و تغیرهای ترس از جرم، بیم برحسب انیپاسخگو عیتوز. 4 دولجادامه 

 شهرستان کیتفکبه یاجتماع کنترل

 متغیر

 کنترل اجتماعی سرمایة اجتماعی سازمانی اجتماعیبی ترس از جرم

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف 

 معیار
 یانگینم

انحراف 

 معیار

 

 ۲۲/12 92 90/6 62 12/11 12 19/11 6۰ کبودرآهنگ

 5۰/1۲ 96 11/1 9۰ ۲0/12 91 ۰2/11 62 مالیر

 65/۰ 99 55/۲ 91 5۲/11 66 1۲1/۰ 61 نهاوند

 1/1۲ 91 56/5 91 29/19 91 01/19 9۲ همدان

 تحلیل چندمتغیره
بستگی ها از همتغیر وابسته و نیز آزمون فرضیهمنظور تحلیل رابطة بین متغیرهای مستقل با مبه

سازمانی اجتماعی و پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. براساس فرضیة دوم پژوهش، بین بی

بستگی پیرسون نشان نتایج حاصل از هم میزان ترس از جرم رابطة معنادار وجود دارد. در این مورد،

درصد وجود  55و ترس از جرم رابطة معنادار در سطح اطمینان سازمانی اجتماعی دهد که بین بیمی

عبارت است که نمایانگر رابطة مستقیم و نزدیک به متوسط است. به 26/2پیرسون  rدارد و میزان 

توان سازمانی اجتماعی بیشتر باشد، ترس از جرم نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، میدیگر، هرچه بی

سازمانی اجتماعی و ترس از جرم در بر ارتباط معنادار بین متغیر بییگفت که فرضیة پژوهشی مبن

 های استان همدان مورد تأیید است.شهرستان

سازمانی و ترس از جرمبستگی بین بی. هم5 جدول  

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

 ترس از جرم

r پیرسون Sig 

 226/2 26/2 سازمانی اجتماعیبی

سوم تحقیق بین سرمایة اجتماعی و ترس از جرم ارتباط معنادار  همچنین مطابق با فرضیة

درصد تأیید  55بستگی پیرسون، این فرضیه را در سطح اطمینان وجود دارد. نتایج حاصل از هم
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نمایانگر رابطة معکوس و منفی و نسبتا  متوسط بین  -01/2پیرسون  rکند. در این مورد، میزان می

عبارت دیگر، هرچه سرمایة اجتماعی کاهش یابد، ترس رم است. بهسرمایة اجتماعی و ترس از ج

 کند.از جرم افزایش پیدا می
 بستگی بین سرمایة اجتماعی و ترس از جرم. هم۶ جدول

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

 ترس از جرم

r پیرسون Sig 

 222/2 -01/2 سرمایة اجتماعی

بین کنترل اجتماعی و ترس از جرم، رابطة  دهدبستگی پیرسون نشان میهمچنین نتایج هم

است که  -11/2پیرسون  rدرصد وجود دارد. در این مورد میزان  55معناداری در سطح اطمینان 

عبارت دهد. بهای معکوس و در حد متوسط را بین کنترل اجتماعی و ترس از جرم نشان میرابطه

سومین  زایش خواهد یافت؛ بنابراین،دیگر، هرچه کنترل اجتماعی کاهش یابد، ترس از جرم اف

 -های استان همدان استکه بیانگر ارتباط معنادار بین این دو متغیر در شهرستان -فرضیة پژوهش

 شود.تأیید می

 بستگی بین کنترل اجتماعی و ترس از جرم. هم7 جدول

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

 ترس از جرم

r پیرسون Sig 

 222/2 -11/2 کنترل اجتماعی

وسیلة متغیرهای مستقل کنندگی متغیر وابسته بهنتایج رگرسیون چندمتغیره نیز بیانگر میزان تبیین

وسیلة متغیرهای مستقل )نسبتی از تغییرات متغیر وابسته که به R Square میزان است. در این زمینه،

عنوان متغیر ز جرم بهدرصد از تغییرات ترس ا 15/2عبارت دیگر، است. به 2/152شود( تبیین می

 شود.سازمانی، سرمایه و کنترل اجتماعی تبیین میوسیلة سه متغیر بیوابستة تحقیق به

 شدة متغیرهای مستقل با متغیر وابستة ترس از جرمبستگی و تعدیل. ضریب هم8 جدول

 خطای استاندارد شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین R مدل

1 ۲0۰/2a 152/2 1۰5/2 1۲929/10 
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، مقدار بتا، انحراف استاندارد و بتای استاندارد برای هریک از متغیرهای 5همچنین در جدول 

است که  225/2 مستقل آمده است. در این مورد، میزان بتای استاندارد متغیر کنترل اجتماعی

ایر ضرایب رگرسیونی یا بتای استاندارد، برای س نیهمچن کنندگی را دارد.کمترین میزان تبیین

است؛  09/2 و 2۲/2 سازمانی اجتماعی و سرمایة اجتماعیترتیب برای بیمتغیرهای مستقل به

 بنابراین، بیشترین میزان تبیین متعلق به متغیر سرمایة اجتماعی است.
 ترس از جرم سازمانی، سرمایه و کنترل اجتماعی با متغیرمتغیرهای بی . نتایج رگرسیون چندگانة۶ جدول

 
 ضرایب رگرسیونی استانداردشده ضرایب رگرسیونی استانداردنشده

t Sig. 
B بتا خطای استاندارد 

 222/2 ۲/۲51 ۲/۲51  1۲/9۰ عرض از مبدأ

سازمانی بی

 اجتماعی
2۲/2 211/2 1/000 1/000 222/2 

 222/2 5/5۰5 5/5۰5 0۲9/2 09/2 سرمایة اجتماعی

 ۰25/2 2۲2/2 2۲2/2 ۰91/2 225/2 کنترل اجتماعی

سازمانی اجتماعی و سرمایة اجتماعی معنادار تنها برای دو متغیر بی tباتوجه به اینکه میزان 

رو، اند. از اینقبولی قرار دارد، دو متغیر مذکور وارد معادلة رگرسیونس شدهاست و در سطح قابل

سازمانی و سرمایة اساس بی( برYم )بینی ترس از جرتوان معادلة رگرسیونی زیر را برای پیشمی

 اجتماعی نوشت.

 =Y 1۲/9۰+ 2/2۲سازمانی اجتماعی(+)بی2/09)سرمایة اجتماعی(

 2۲/2 سازمانی اجتماعیمعناست که در ازای یک واحد تغییر در نمرة بیمعادلة فوق بدین

در سرمایة ازای یک واحد تغییر شود. همچنین بهدرصد واحد در ترس از جرم تغییر ایجاد می

 آید.وجود میدرصد واحد در ترس از جرم تغییر به 09/2 اجتماعی

 گیرینتیجه
تجربة توسعه با پدیدة ترس از جرم در  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سطح و

های استان همدان، در دو سطح کالن و خرد انجام شده است. در سطح کالن، به بررسی شهرستان

یافتگی با ترس از جرم پرداخته شد. در اینجا، ابتدا با استفاده از توسعه چگونگی ارتباط سطح

که  -های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و... و با کمک روش شاخص مرکزیتشاخص

های استان از نظر سطح شهرستان -ای استبندی منطقههای معمول در رتبهیکی از روش
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های داده ها با استفاده ازشدن سطح توسعة شهرستانز مشخصبندی شدند. پس ایافتگی رتبهتوسعه

ها از نظر میزان شده در سطح خرد و با اجرای آزمون تحلیل واریانس، وضعیت شهرستانگردآوری

طورکلی، ارتباطی منطقی میان سطح توسعه و میزان ترس از جرم مقایسه شد. نتایج نشان داد که به

های اول و دوم توسعه قرار که در رتبه -شهرستان همدان و بهارترس از جرم وجود دارد. در دو 

های در شهرستان نیهمچن ترس از جرم کمتر است. -ترندیافتهها توسعهدارند و از سایر شهرستان

 -روندشمار میهای ضعیف بهکه از نظر سطح توسعه جزء شهرستان -کبودرآهنگ و نهاوند نیز

 میزان ترس از جرم زیاد است.

نشان  هاآنراستاست. ( در بریتانیا هم2226) ین نتیجة کلی، با نتایج مطالعات مانلی و دونالدا

دادند که مناطقی که دارای رفاه و سطح امکانات بیشتری هستند، در مقایسه با مناطق فقیرنشین 

زیرا  امنیت بیشتری دارند. البته این نتایج باید در کنار نتایج سطح خرد توضیح و تفسیر شوند؛

زیاد است. این وضعیت  -تر استیافتهکه جزء مناطق توسعه -ترس از جرم در شهرستان مالیر

ناشی از تجربة توسعه و همسو با این مقاله است که با هدف پرداختن به تجربة خاص 

های استان از فرایند توسعه و ارتباط آن با ترس از جرم انجام گرفت. درواقع، تفاوت در شهرستان

 ة توسعه، به تفاوت در میزان ترس از جرم منجر شده است.تجرب

بستگی، بیانگر ارتباط معنادار متغیرهای مستقل با در این سطح، نتایج رگرسیون چندمتغیره و هم

متغیر وابسته است. همة متغیرها، ارتباطی در حد متوسط و معنادار با ترس از جرم دارند. درواقع، 

سازمانی اجتماعی، کنترل اجتماعی و سرمایة اجتماعی با ترس ی بیارتباط کلی هریک از متغیرها

ها در این پژوهش و شود. وضعیت این فرضیهها تأیید میاز جرم معنادار است و همة فرضیات آن

 صورت زیر است.های پیشین بهها با پژوهشارتباط آن

رس از جرم، ارتباط معنادار عنوان یکی از مصادیق تجربة توسعه و تبه سازمانی اجتماعیبین بی

( در مطالعة 10۰5های صدیق سروستانی و نصراصفهانی )وجود دارد. این نتیجه مشابه یافته

-( در مطالعة شهر کرج است. عالوه1051و احمدی و همکاران ) شهر تهران 9های منطقة محله

معناداری این رابطه است  براین، درمورد ارتباط کنترل اجتماعی با پدیدة ترس از جرم، نتایج بیانگر

( 15۰۰مطالعة باکس و همکاران ) توان ازهای پیشین همخوانی دارد؛ برای مثال، میکه با پژوهش

بودن پلیس در مقابله با جرم و دستگیری، با کاهش ترس از جرم نام بر ارتباط تلقی اثربخشمبنی

شباهت نتایج این مطالعه با مطالعات برد. همچنین ارتباط اعتماد نهادی با ترس از جرم نیز بیانگر 

 ( است.2220پیشین، برای مثال مطالعة هادون )
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هایی است که به میزان زیادی، از تجربة هر جامعه از توسعه سرمایة اجتماعی نیز یکی از پدیده

یافتگی که متأثر از سطح توسعه -عبارت دیگر، از یک سو سطح رفاه جامعهپذیرد. بهتأثیر می

توسعه و ز سوی دیگر، ایجاد نهادهای جدید مانند پلیس و دادگستری در جامعه درحالو ا -است

ها بر میزان سرمایة اجتماعی جامعه اثر می گذارد و از این طریق بر میزان ترس از جرم عملکرد آن

نیز اثرگذار است. در این مطالعه، ارتباط سرمایة اجتماعی و ترس از جرم معنادار است و این 

 ی بر اهمیت نقش واسط آن در کاهش یا افزایش ترس از جرم است.تأکید

توان گفت که در استان همدان، از یک سو سطح متفاوت توسعه به میزان متفاوتی درنهایت، می

شود و از سوی دیگر، تجربة متفاوت توسعه نیز بر میزان ترس از جرم از ترس از جرم منجر می

کلی و برخی از فرضیات جزئی پژوهش حاضر مورد قبول  عبارت دیگر، فرضگذارد. بهاثر می

توان ابعاد مختلف تجربة توسعه، از جمله نقش توسعة نهادهای است. در مطالعات بعدی می

توان در نهاد و... را در میزان ترس از جرم بررسی کرد. همچنین میهای مردمآموزشی، سازمان

 ها و ترس از جرم پرداخت.نتر، به ارتباط میان سطح توسعة استاسطح کالن

 منابع
  ای عوامل بررسی مقایسه»(، 1051) تبریزی، محبوبه زادهصادقاحمدی، حبیب؛ عربی، علی و

شناسی کاربردی، فصلنامة جامعه، «(مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان )مطالعة موردی شهر کرج

 .22 -1: 1۰بیستم، شمارة  سال

 ( 1052احمدی، حبیب و عربی، علی ،)«سال  1۰ای و ترس از جرم ساکنان رابطة بین ساختار محله

 .62 -01: 1شمارة  فصلنامة انتظام اجتماعی،، «به باالی شهر کرج

 ( 1052خانورزی، احسان ،)« دوفصلنامة برنامه و ، «ی توسعه در ایرانسینوبرنامهارزیابی شیوة

 .25: 112، شمارة بودجه

 ةمطالع ،شناختی ترس از جرمتبیین جامعه»(، 10۰1ضا )ی، رسول و همتی، رخوراسگانیربان 

 . .۰۰ -9۰: ۲و  0شمارة  شناسی ایران،مجلة جامعه، «شهروندان زنجانی :موردی

 ( 1051رضوانی، علی و فتحی، منصور ،)« بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محالت شهری

 .۲15 -۲91: ۲9شمارة  تماعی،فصلنامة رفاه اج، «شهرداری تهران 11منطقة  0در ناحیة 

 ( 10۰6زاهدی، محمدجواد ،)،تهران: انتشارات مازیار. توسعه و نابرابری 

 (، بررسی رابطة توسعة اقتصادی و اجتماعی با جرم 10۰1زاده، سیدحسین و نوربخش، افروز )سراج

 .90 -01: 0سال ششم، شمارة  مجلة مطالعات زنان،زنان در ایران، 



 1932، زمستان 4شمارة ،2 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    535

 

 

  ،بر ترس از جرم  مؤثربررسی عوامل »(، 1052و نصراصفهانی، آرش ) اهللمترحصدیق سروستانی

 .116 -1۲5: 1شمارة  مسائل اجتماعی ایران،، «شهر تهران 9های شهری منطقة در محله

 ( 1052قاسمی، وحید ،)های اجتماعی با کاربرد سازی معادالت ساختاری در پژوهشمدل

Amos Graphic ، ناسانشجامعهتهران: انتشارات. 

 های بررسی تجربة توسعة ترکیه با تأکید بر برنامه»(، 1050اهلل و آقاجانی، رضا )پور، رحمتقلی

 .16۰ سومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:، «توسعه و مقایسة آن با ایران

 ( 10۰5همایون کاتوزیان، محمدعلی ،)،ترجمة اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا سلطنت پهلوی 

 محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
 Atkins, S., Husain, S. and Storey, A. (1991), The Influence of Street Lighting on 

Crime and Fear of Crime, Crime Prevention Unit Paper, NO 28, London: 
Home Office. 

 Cook, C. L. and Fox, K. A. (2011), “Fear of Property Crime: Examining the 
Effects of Victimization, Vicarious Victimization, and Perceived Risk”, 
Violence and Victims, No 5: 684–700. 

 Cordner, G. (2010), Reducing Fear of Crime: Strategies for Police. U.S, 
Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services. 

 Furedi, F. (2007), “The Only Thing We Have to Fear is the Culture of Fear 
Itself”, American Journal of Sociology, No 32: 231–234. 

 Hwang, E. (2006), A Multilevel Test of Fear of Crime: The Effect of Social 

Conditions and Perceived community Policing Activities in a Megalopolis, 
(Yayımlanmamış doktora tezi), Michigan State University/School of Criminal 
Justice, Michigan. 

 Hawdon, J. E, Ryan, J. and Griffin, S. P. (2003), “Policing Tactics and 
Perception of Police Legitimacy”, Police Quarterly, No 6: 469–491. 

 Hilinski, C. M., Pentecost Neeson, K. E. and Andrews, H. (2011), “Explaining 
the Fear of Crime Among College Women, in Their Own Words”, Southwest 

Journal of Criminal Justice, No 8(1): 112–127. 

 Meško, G. Fallshore, Marte. Rep, Mojca and Huisman, Aletha. (2007), “Police 
Efforts in the Reduction of Fear of Crime in Local Communities–Big 
Expectations and Questionable Effects”, Sociologija Mintis ir Veiksmas, No 
20: 70–92. 

 Pain, R. (2000), “Place, Social Relations and the Fear of Crime: A Review”, 
Progress in Human Geography, No 24: 365–387. 

 Scheider, M. C., Rowell, T. and Bezdikian, V. (2003), “The Impact of Citizen 
Perceptions of Community Policing on Fear of Crime: Findings from Twelve 
Cities”, Police Quarterly, No 6: 363–386. 

 



 

 




