
 

 

  
  
  
  
  

  ميزان و عوامل: ترس از جرم در مشهد
  

  دكتر سيد مهدي سيدزاده ثاني
  استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

  انيسعيد كرم

  ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد كارشناس
  
  

شناسي در كشـورهاي مختلـف   ديده امروزه يكي از مسائل برجسته و مهم در تحقيقاتي كه در حيطه بزه
شود بحث ترس از جرم است، كه به عقيده برخي به اندازه خود جرم اهميت دارد، دنيا بدان پرداخته مي

ا پديده ترس از جرم موضوعي بسيار پيچيده است كه ميزان و عوامل آن در هر شهر يا منطقه ممكـن  ام
با هدف بررسي ميزان و عوامل موثر بـر تـرس از جـرم در دو منطقـه      پژوهش حاضر. است متفاوت باشد

صورت پيمايشي و از نـوع همبسـتگي اسـت كـه     روش اين پژوهش به .شهر مشهد صورت پذيرفته است
ها از روش آمار توصيفي ميانگين و براي آزمون سواالت از آزمون همبسـتگي پيرسـون   راي توصيف دادهب

شـهر مشـهد بودنـد كـه از      4و  9جامعه آماري آن تمامي افراد ساكن در دو منطقه . استفاده شده است
- بـراي روش نمونـه  . نفره با استفاده از فرمول كوكران، از دو منطقه انتخاب شـد  228اي نمونه ميان آنها

اي و تصـادفي سـاده   اي، خوشـه هاي طبقهاي كه تركيبي از روشگيري چند مرحلهگيري از روش نمونه
اين پژوهش حاكي از آن است كه ترس از جرم در ميـان افـراد   دست آمده از بهنتايج . است استفاده شد

بـي  : اين دو منطقه عبارت بودند ازعوامل موثر بر ترس از جرم در  .دبو 9، بيش از افراد منطقه 4منطقه 
هـا و  از سوي ديگـر ميـان نقـش رسـانه    . رضايت از پليس و تنوع خرده فرهنگيعدم سازماني اجتماعي، 

پيوند اجتماعي افراد دو منطقه رابطه معكوس بود، بـدين معنـا كـه پيونـد اجتمـاعي در ميـان سـاكنان        
  .بود 9كمتر از افراد منطقه  4ن ساكنان منطقه تر بود و ميزان پيگيري اخبار حوادث مياقوي 4منطقه 

  

  .رضايت از پليس، جنسيتسازماني اجتماعي، پيوند اجتماعي، رسانه، ترس از جرم، بي :هاكليد واژه
  
 3/8/1392  :  تاريخ دريافت   :لؤومسپست الكترونيكي نويسنده  

seyyedzadeh@yahoo.com   19/10/1392  :تاريخ پذيرش نهايي
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  :مقدمه. 1
 موضـوعي بسـيار پيچيـده اسـت، آقـاي فرسـتنبرگ       )fear of crime( بحـث تـرس از جـرم   

)Furstenberg(    كـه  انـد  در سي و اندي سال پيش درباره ترس از جرم اظهـار نظـري نمـوده
هـاي  هاي محققان در خصوص ترس از جرم در سالتوان حاصل جمع يافتههنوز هم آنرا مي

هاي بسـيار  گرچه تحقيق. "م با عواقب آن نه روشن است و نه سادهرابطه جر": اخير دانست 
ها در خصـوص زوايـاي مختلـف تـرس از جـرم      هاي اخير در بسياري از كشورزيادي در سال

ها، برخي از زواياي ترس از جرم روشن شده اسـت، ولـي   صورت پذيرفته، و در پرتو اين يافته
ابتدا تصور ). 340: 1387اني، ثسيدزاده (است  گفته فوق همچنان مصون از ايراد باقي مانده

بر آن بوده است كه ترس از جرم رابطه مستقيمي با خود جرم دارد و ديگر اينكه كساني كـه  
ديدگان مكرر ترس از جرم بيشتري دارند، اما با توجه ديدگي دارند يا به عبارتي بزهسابقه بزه
و فرضيه به اثبات رسيد، يعنـي اينكـه   هاي بيشتري كه صورت گرفت بطالن اين دبه پژوهش

گردد و يا كاهش جرايم هميشه باعـث  افزايش جرايم هميشه باعث افزايش ترس از جرم نمي
و ديگر اينكه تنها جرايم نيستند كه باعث ، )Kifer, 2004: 1( گرددكاهش ترس از جرم نمي

اند، باني هيچ جرمي نبودهبلكه برخي از افراد با وجود آنكه قر گردند؛مي افزايش ترس از جرم
  .)Gray, Jackson and farrall, 2008: 2(كنند باز هم احساس ناامني و ترس از جرم مي

ترس از جرم به مانند خيلي از مباحث ديگر حوزه جرم شناسي و علوم اجتمـاعي معـاني   
بـه  . سـت گوناگوني دارد و ميان انديشمندان اين حوزه تعريفي واحد در اين باره ارايه نشده ا

جامع و مانع ترين تعريفي كه درباره ترس از جرم ارائه شده است، تعريفـي از  كه رسدينظر م
 ":انداست، آنها ترس از جرم را اينگونه تعريف نموده  )Ferraro( و فرارو) LaGrange(الگرانژ 

 )Anxiety( و دلهـره  )Dread( با دو ويژگي وحشـت  كه ترس از جرم واكنشي احساسي است
در ايـن تعريـف تمـامي    ). Donder, 2009: 5( "است آن مرتبطي نمادهابت به جرم و يا نس

اركان ترس از جرم موجود است، اول اينكه ترس از جرم يك واكنشي احساسي است؛ با ايـن  
ديگـر اينكـه   . گـردد از پاسخ منطقي افراد  درباره ترس از جرم خـارج مـي   بخشقسمت، آن 

كند، بدين معنا كـه  گي وحشت و احساس دلهره نمود پيدا ميترس از جرم به وسيله دو ويژ
آخـر اينكـه   . توان ترس از جرم دانست و بايد داراي اين دو ويژگي باشدهر نوع ترسي را نمي
سته از خود جرم نيست، بلكه ممكن است هزاران دليل داشته باشد، از اترس از جرم تنها برخ

  ...اي محيطي وهيك همسايه پر سر و صدا گرفته تا ويژگي
ترس از جرم تنها يك احساس نيست بلكه يك واقعيت است كه با زنـدگي انسـانها گـره    
خورده است و آثار مخربي بر سياست، اقتصاد، زندگي اجتماعي و سياسـت جنـايي كشـورها    

به نحوي كه سازمان  ؛ترس از جرم در حيطه پيشگيري از جرم نقش بسيار مهمي دارد .دارد
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از جرم ارائـه   براي پيشگيري كه تعريفيدر ف سوم رهنمود پيشگيري از جرم، ملل در پاراگرا

: ، اين تعريف عبارتسـت از كرده استاز اركان اصلي پيشگيري محسوب را ترس از جرم  داده
پيشگيري از جرم مجموعه اقدامات و راهبردهايي است كه به منظور كاستن از خطر ارتكـاب  

گيرد و انجام مي -ترس از جرم -رايم بر افراد و جامعه از جملهثيرات بالقوه زيانبار جأجرم و ت
جـوان جعفـري و   ( 1رسداز طريق مداخله و يا تاثير بر عوامل ايجاد كننده جرايم به انجام مي

و  2همچنـين تـرس از جـرم سـبب افـزايش ميـزان سـزاگرايي        ). 37: 1391سيدزاده ثاني، 
ف بوده است، در امريكـا مسـبب اصـلي    همچنين تصويب قوانيني سخت در كشورهاي مختل

و سياسـت    Three strikes(3( اي نظيـر قـانون سـه ضـربه    گيرانههاي كيفري سختسياست
نجفـي ابرنـدآبادي و   ( افـزايش تـرس از جـرم بـوده اسـت      4)Zero Tolerance( تسامح صفر

جـرم در دو   بررسي ميزان و عوامل موثر بر تـرس از به  پژوهش حاضر .5)154: 1391سيدزاده ثاني، 
  است پرداختهمنطقه شهر مشهد 

  
  :پيشينه پژوهش .2

شود، اما ترس از جرم يك مفهـوم  ها قبل مربوط مياگرچه نگراني افراد درباره جرايم به قرن
هاي امريكايي براي در روزنامه 1930نسبتا جديد است؛ ترس از جرم براي اولين بار در سال 

 A report). فـت جرمانـه مـورد اسـتفاده قـرار گر    توضيح واكنش مـردم نسـبت بـه رفتـار م    

commissioned in ireland, 2009: 6)      تحقيقـي دربـاره    1960در اروپـا تـا پـيش از سـال
ـ     موضوع ترس از جرم صورت نگرفته بود و براي اولـين بـار   ي در پـس از يـك نظرسـنجي ملّ

 Doran and).به عنـوان يـك نگرانـي ظهـور كـرد     ميالدي در خصوص جرم  60اواسط دهه 

                                                 
گريـد بـه جـوان جعفـري، عبدالرضـا و      بنجـرم و پيشـگيري از آن    براي مطالعه بيشتر ميان ارتباط ترس از. 1

  .، رهنمودهاي عملي پيشگيري از جرم، نشر ميزان)1391(سيدزاده ثاني، سيد مهدي 
محمودي جانكي، فيروز و مرادي حسن براي مطالعه بيشتر ميان ارتباط ترس از جرم و سزاگرايي بنگريد به . 2

 .و كيفرگرايي، مجله مطالعات حقوقي، دوره سوم، شماره دو، افكار عمومي )1390( آبادي، محسن

، قوانين سه ضربه و سپس اخراج، مجله تعالي حقوق، )1386( راي مطالعه بيشتر بنگريد به جوانمرد، بهروزب. 3
  .17و  16شماره 

يرانـه در  گ، سياست كيفري سـخت )1390( نيا، حسين و جوانمرد، بهروزبراي مطالعه بيشتر بنگريد به آقايي. 4
حقوق كيفري ايران و امريكـا، فصـلنامه دانـش     قبال جرايم كيفري خرد در پرتو راهبرد تسامح صفر با تاكيد بر

 .39-7انتظامي، شماره دوم ص 

، تقريـرات مبـاحثي در علـوم جنـايي،     )1391( نجفي ابرندآبادي، علي حسين براي مطالعه بيشتر بنگريد به. 5
  http://lawtest.ir:  ويراست هفتم، قابل دسترسي در
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Burgess, 2012: 1)   ،ابتدا ترس از جرم به عنـوان ابـزاري بـراي شناسـايي      درافزودني است
  .رفتبه كار مي  1سياه جرم رقم

هاي اخير، ادبيات علمي در خصوص ترس از جرم به سـرعت در حـال گسـترش    در سال
اين موضـوع   رابطه با مقاله در 400 بيش از 2011و1993ميان سالهاي  اي كهاست، به گونه

بدين ترتيب بـا توجـه بـه    .  (Ibid, p.5)است منتشر شدهمجالت معتبر علمي و پژوهشي  در
گستردگي تحقيقات انجام شده در كشورها درباره ترس از جرم  براي آشنايي خواننـدگان بـا   

  :گرددمي هايي از آنها به صورت مختصر ذكرتحقيقات انجام شده نمونه
اوشـود بـه   مـي  در زمينه ترس از جـرم انجـام گرديـد مربـوط     ي كهلين نظرسنجي مهم

نظرسنجي عمومي درباره جرم كه بوسيله اعضـايي از هيئـت كميسـيون رياسـت جمهـوري      
هاي اين نظرسنجي در يك جلد كتـاب  بـزرگ تحـت    تهيه شد، يافته 1967امريكا در سال 

منتشـر   )Challenge of crime in a free society( "چالش جرم در يك جامعـه آزاد "عنوان 
كه ترس از جرم باعث فرسايش كيفيت زنـدگي  ادعا كرداين گزارش در استداللي صريح  .شد

اين پژوهش حاكي از آن بود، كه در دو منطقه در امريكا با آمـار   هايها است، يافتهامريكايي
 35كننـد،  درصد از پاسخ دهندگان به هنگام شب در خيابان احساس ترس مي 43جرم باال، 

درصـد  بـه علـت تـرس در      21كننـد،  درصد به دليل ترس  با همسايگان خود صحبت نمي
-درصد از پاسخ دهندگان اظهار كرده 20كنند، هنگام شب از اتومبيل يا تاكسي استفاده مي

  . (Ibid, p.1)خواهند محل سكونت خود را به دليل ترس از جرم تغيير دهند اند كه مي
، ارتبـاط  "جـرم و تـرس  "در تحقيقي با عنـوان   )Borooah and Carcach( بورا و كاركاچ

كـه   انـد و در نهايت بيان داشـته  اندمتغييرهاي مختلف را با ترس از جرم مورد توجه قرارداده
هاي ايـن پـژوهش رابطـه    به موجب يافته .ديدگي قبلي با ترس از جرم ضعيف استرابطه بزه

چكيده  .تر از جرايم عليه اموال بوده است عيفميان اين دو متغير در جرايم عليه اشخاص ض
تـوان در دو دسـته جـرايم عليـه     هاي خارجي در زمينه ترس از جرم را ميهاي پژوهشيافته

  .اشخاص و جرايم خانگي بيان نمود
  
  
  :در جرايم عليه اشخاص  هاچكيده يافته)الف
 كندن ايجاد ميديدگي در زنان ترس بيشتري را در مقايسه با مرداتجارب قبلي بزه. 

                                                 
دهد در آمار جنايي رقم سياه يا قضايي را نشان مي عددي كه نسبت بين بزهكاري حقيقي و بزهكاري قانوني .1

  .شوديا رقم تاريك خوانده مي يا رقم مخفي
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 كنندديدگي، جوانان بيشتر از كهنساالن ترس از جرم را تجربه ميدر صورت بروز بزه. 

 اي دولتي زنـدگي كـرده و يـا محـل     ديدگي در افرادي كه در منازل اجارهسوابق قبلي بزه
 .كنددانند، بيشتر ايجاد ترس ميخيز ميسكونت خود را جرم

 ّداراي شرايط مناسـب اجتمـاعي و  پيوسـتگي اجتمـاعي     ه ثروتمند، و زندگي در يك محل
 .كاهدديدگي ميثيرات بعدي بزهأباال، از ت

 
 :1ها در جرايم خانگيچكيده يافته) ب

 ديدگي جوانان صـاحب خانـه، بـيش از سـالمندان داراي     در صورت وجود سوابق قبلي بزه
 .خانه ترس از جرم خواهند داشت

 ديدگي مكرر در افرادي كـه در  هكنند، بزاي زندگي ميهدر ميان افرادي كه در منازل اجار
بنـابراين،  . كنـد كننـد، تـرس از جـرم بيشـتري ايجـاد مـي      مناطق پرخشونت زندگي مـي 

كنند، در مقايسه وضـعيت بهتـري   جريني كه در مناطق برخوردار و مرفه زندگي ميأمست
 .دارند

  به كار يا تحصيل تمـام وقـت   افرادي كه در خانه به صورت مجردي و تنها زندگي كرده و
كنند، ترس از جـرم  مشغول هستند، بيش از افرادي كه با ديگران در يك خانه زندگي مي

 .كنندرا تجربه مي

 اي دولتي زنـدگي كـرده و يـا محـل     ديدگي در افرادي كه در منازل اجارهسوابق قبلي بزه
نقـل از سـيدزاده ثـاني،    بـه  ( كنددانند، بيشتر ايجاد ترس ميخيز ميسكونت خود را جرم

 ). 354و  353: 1387

عوامل موثر بر ترس از قربـاني  "كالرك هارتمن در رساله كارشناسي ارشد خود با عنوان 
نفر از دانشـجويان   134دست به يك پژوهش ميداني زده است، كه جامعه نمونه وي  "شدن

از جرم تعيين كـرده   وي متغيرهايي را براي ترس. دختر و پسر دانشگاه يانگستون بوده است
درك : است و آنها را بوسيله پرسشنامه مورد سنجش قرار داده است، اين متغيرها عبارتنـد از 

البته متغير اصلي كه وي بر روي . درآمد و تحصيالت فرد از جرم، رسانه، جنسيت، سن، نژاد،
ه كلـي وي  بر ترس از جرم بوده اسـت و نتيجـ   هاتاثير رسانه ،كيد بيشتري داشته استأآن ت

ا دنبـال  ييد اين فرضيه بوده است كه، كساني كه بيشتر اخبار مربوط به حوادث و جـرايم ر أت

                                                 
يابد؛ نظير سرقت از منازل، ورود غيـر  منظور از جرايم خانگي، جرايمي است كه در حيطه منازل ارتكاب مي. 1

  .و يا شروع به اين جرايم)  برگلري(مجاز به منزل ديگري به قصد ارتكاب جرم 
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نمايند، ترس بيشتري دارند از اينكه در آينده قرباني جرمي بشوند نسبت بـه افـرادي كـه    مي
 . 1 (Hartman, 2011: 1-57)پيگيري كمتري نسبت به اخبار حوادث دارند

قات درباره موضوع ترس از جرم بسيار كوتـاه اسـت و بـه يـك دهـه      در ايران، عمر تحقي
به  "زنان و ترس از جرم در فضاهاي شهري"عليخواه و ربيعي در تحقيقي با عنوان . رسدنمي

در اين پژوهش كـه در آن از   .اندگانه شهر تهران پرداخته 22بررسي ترس از جرم در مناطق 
هاي آن به دو طريق برگزاري جلسـات  است، دادهدو روش كمي و كيفي بهره گرفته شده  هر

 22نفر از زنـان منـاطق    800گروهي با زنان در مناطق مختلف شهر و پرسشنامه كه در بين 
خالصه نتايج پژوهش آنها اين گونه بـوده  . گانه شهر تهران توزيع شده بود بدست آمده است

 كم حد در درصد 19 و سطمتو حد در درصد 33 زياد، حد در زنان درصد 48 است كه حدود

 از نيمي حدود ديگر بيان به .اندواهمه و ترس دچار جرائم تهديد به نسبت شهري فضاهاي در

 درآمـد  داراي و كرده تحصيل زنان بين در .ندارند امنيت احساس شهر در تردد هنگام به زنان

-فعاليـت  از كه زناني و بوده ترمك متروكه هايزمين و هاساختمان هاآن محلة در كه باال، زناني

عليخواه و ربيعـي،  (است  بوده ترمك جرم از ترس ميزان اندداشته بيشتري رضايت پليس هاي
1385 :131-109 .(  

، بـدين  انـد پژوهشي با همان موضوع را به روش كيفي انجـام داده  صادقي و ميرحسيني،
سـاله شـهر تهـران     55تا  19زن  50هاي عميق با مصاحبه هاي آنها از طريقصورت كه داده

 شكل به جرم از زنان ترس بدست آمده است و نتيجه پژوهش آنها حاكي از آن بوده است كه

 ينـد آفر در كـه  اسـت  پيچيـده  امـري  تـرس  اين و يابدمي تحقق اجتماعي و فضايي طردهاي

 صـورت  بـه  و يافتـه  شـكل  جنسيتي قدرت مناسبات و روابط از زنان درك و اجتماعي زندگي

-مي نشان كيفي آنها عميق هايمصاحبه همچنين .شودمي نمايان فضايي هاييگزين جدايي

 مردانـه  طراحـي  و معمـاري  جنسـي،  تجاوز از ترس خشونت، ةتجرب پذيري، جامعه نوع دهد،

 مهـاجرت،  چـون  ديگـري  عوامـل  و خـوردن  برچسب از ترس قانوني، حمايتهاي عدم شهرها،

صادقي فسايي و (باشد مي جرم از زنان ترس اصلي علل معلوليت، و بيماري غريبگي، بارداري،
  ).125-152: 1388ميرحسيني، 

                                                 
   :در زمينه تحقيقات ترس از جرم در ديگر كشورها بنگريد به براي مطالعه بيشتر. 1
وقي دادگستري، شـماره  ، بزه كاري، احساس ناامني و كنترل، مجله حق)1377(نجفي ابرندآبادي، علي حسين-

22  .  
  .هايي به خشونت، ترجمه مرتضي محسني، انتشارات گنج دانش، پاسخ)1378( پرفيت، آلن -
  



 

 

125  

  ھد
از م

س 
 :

ال ن و و
زا

 
مطالعـه  : تبيين جامعه شناختي ترس از جرم"در تحقيقي با عنوان  خوراسگاني و همتي

عنـوان يـك مسـئله اجتمـاعي     به بررسي عوامل ترس از جرم بـه  "موردي شهروندان زنجاني
از جرم و ناامني از عوامـل متعـددي در سـطح خُـرد،      كه ترس بودندمعتقد  آنها. اندپرداخته

دو  اندر تحقيقشـ  آنها. باشداي امنيتي و انتظامي نميمسئله ثر بوده و صرفاًأميانه و كالن مت
اول بررسي متون نظري وتجربي مـرتبط بـا تـرس از جـرم و     : ردندكمي هدف عمده را دنبال

رس از جرم و برخي عوامـل مـوثر بـر آن،    دوم، تعيين ميزان ت) جاني و مالي(احساس ناامني 
دهد كه احساس ترس نسـبتا انـدكي در ميـان پاسـخگويان     مي هاي پژوهش آنها نشانيافته

در مقايسه با عوامـل  ) مثل سن، جنس، درآمد خانوار و تحصيالت(وجود دارد و عوامل فردي 
از ) طقـه سـكونت  تلقي از خطر قرباني شدن، رضايت از محل، نگرش به پليس و من(اي زمينه

  ).58-88: 1388خوراسگاني و همتي، (توان تبييني الزم برخوردار نيستند 
 "ترس از جرم در مناطق جرم خيز شـهر شـيراز  "احمدي و ديگران در تحقيقي با عنوان 

 جـرم  محله دو ساكنين از نفر 300 توسط كه ياهكمك پرسشنام به پيمايشي يك مطالعه در

 مطالعـه  آنها اي كهمنطقه دو. گرفت بود صورت) پياله ده و نو ياحمد محله(شيراز  شهر خيز

كرده بـوده   مشغول خود به زياد را شهري مسئوالن و انتظامي نيروي اندداده قرار بررسي مورد
 اسـتانهاي  از كه بودند مهاجراني كردندمي زندگي هامحله اين در افرادي كه از بسياري .است

 پـاييني  اجتماعي اقتصادي پايگاه و بودند آمده شيراز به فارس استان مناطق از برخي و ديگر

نتـايج   .بودند بلوچ و كرد عرب، لر، ترك، فارس، مانند قوميتهاي متفاوتي داراي آنها .اندداشته
 بـا  معناداري رابطه جنسيت فردي، متغيرهاي ميان از كه بوده است آن از اين پژوهش حاكي

 متغيرهـاي  سـاير  .انـد كـرده  گزارش زنان از بيش را جرم زا ترس مردان و داشته جرم از ترس

 از تـرس  بـا  معناداري رابطه) مسكوني منزل مالكيت و درآمد قوميت، تحصيالت، سن،(فردي 

 بـه  دلبسـتگي  نزاكتـي، بـي  جمله از محله، به مربوط متغيرهاي ديگر سوي از .اندنداشته جرم

 .انـد داشته رابطه جرم از ترس با ناداريمع شكل به محله در جرم درك و محله كيفيت محله،
 از درصـد  19 توانسـته  و شـده  مدل وارد نزاكتي بي متغير تنها نيز متغيره چند رگرسيون در

  ). 65-80: 1388احمدي و ديگران، (نمايد  تبيين را وابسته متغير تغييرات
هـاي  در كشورمان و با عنايت به پژوهش گرفتههاي محدود صورت بندي پژوهشبا جمع

تـالش   مقالـه متعدد در ديگر كشورها و ابعاد گسترده و اهميت وافـر ايـن موضـوع، در ايـن     
پژوهش ميداني در خصوص اين موضوع در شهر مشهد خال د نبر آن بوده كه بتوان گاننگارند

  . برطرف گردد تا حدودي
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  :چهارچوب نظري پژوهش .3
ه از سـوي صـاحبنظران مطـرح شـده     در زمينه ترس از جرم نظريات گوناگوني وجود دارد ك

سعي شده است تا مهمترين نظريات مطرح شده در اين زمينـه   مقالهدر اين قسمت از . است
  .1گردده ئبه طور خالصه ارا

 
  :متغيرهاي جمعيت شناختي .1.3

با توجه به مطالعات انجام پذيرفته متغيرهاي جمعيت شناختي موثر بر ترس از جرم عبارتند 
خانوار، تحصيالت؛ كه درايـن   ،  قوميت و نژاد، وضعيت تاهل، متوسط درآمدسن، جنسيت: از

  .به بررسي هريك از اين متغيرها خواهيم پرداخت قسمت
  

  :سن .2.3
-كند با افزايش سن ترس افراد هم از جرايم بيشتر ميداليل بسياري وجود دارد كه بيان مي

و در همه جا يكسان نيسـت و تـا بـه    اما اين فرضيه هميشه ، (Toseland, 1982: 203) گردد
ثيرش بر ترس از جرم انجام پذيرفتـه و برخـي   أزيادي در رابطه با سن و ت هايامروز پژوهش

عنـوان  اي ندارد، بهها حاكي از اين بوده است كه افزايش سن با ترس افراد از جرم رابطهيافته
به نام  نگراني از سن انجام  تحقيقي در انگلستان بوسيله بخشي دولتي  2002مثال در اكتبر 

فرد مسن بودند و اين پژوهش بوسيله پرسشنامه انجام   4000شده بود، كه جامعه نمونه آن 
شده بود، و هدفشان اين بـود كـه  نگرانـي آنهـا را دربـاره جـرايم جويـا شـوند، نتـايج ايـن           

يـك مشـكل    نظرسنجي حاكي از آن بود با وجود اينكه يك چهارم از پاسخ دهندگان جرم را
درصـد اعـالم كـرده بودنـد كـه از       93دانستند، امـا  شان ميبزرگ يا خيلي بزرگ در منطقه

 Policy Unit Age). ستبرند و ترس آنها از جرايم بسيار كم ات ميزندگي در محله خود لذّ

Concern England, 2003:1).  
هر پژوهشگري با متغير سن در حيطه ترس از جرم بسيار پيچيده است، به اين دليل كه 

-هايي متفاوت را براي ترس افراد مسن يا جوان ارائه مـي تعلمي خود علّ هايتوجه به يافته

دانند كه با افزايش سـن افـراد از قـدرت آنهـا     اي داليل ترس افراد مسن را اين ميعده. كند
د كـه  گوينـ اي ديگر مـي عده شان به هنگام حمله كمتر است، وشود و توان دفاعيكاسته مي

اين افراد از توان مالي كمتري برخوردارند بـراي خريـد سيسـتمها و دسـتگاههاي محـافظ و      
 امـا   (Liska and Reed, 1988: 828).نجلوگيري از جرايم و پاسخ به جرايم نسبت به جوانـا 

                                                 
، احساس نـاامني  )1392(نهاد، امير براي مطالعه بيشتر در زمينه مباحث نظري ترس از جرم بنگريد به پاك .1

 .155-180ص  ،5هاي حقوق كيفري، شمارة فصلنامه آموزهو ترس از جرم، 
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بعاد ديگري آغاز گرديد و اَ 80تحقيقات درباره ترس از جرم در ميان سالمندان از اويل  دهه 

مطالبي مانند اينكه رابطه سن و ترس از جرم تنها محدود بـه  . ين بحث روشن ساخترا در ا
د  قتضاي سن افراد و ميزان ترس هم تفاوت وجـود دار ميزان آن نيست و ميان نوع جرايم به ا
(Beaulieu and Leclerc, 2004: 122) .كنند زماني كـه مـا يـك    استدالل مي و فرارو الگرانژ

ممكـن اسـت كمتـر از همتايـان جـوان       دهيم ترس افراد مسـن رار ميجرم خاص را معيار ق
ممكن است افـراد مسـن    ايم،، اما هنگامي كه جرمي ديگري را معيار قرار دادهباشدخودشان 

عنوان مثـال، اگـر تحقيـق مـا دربـاره جـرم       به ؛ترس بيشتري داشته باشند نسبت به جوانان
ر است، اما اگر همين پژوهش را در رابطـه  سرقت باشد، در اين صورت ترس افراد مسن بيشت

 اسـت ترهـا  با جرم تجاوز جنسي انجام دهيم ميزان ترس افراد مسـن بسـيار كمتـر از جـوان    
(Gialopsos, 2011: 54) .    به هرحال نتايج متناقضي در رابطه با متغير سـن و تـرس از جـرم

  .وجود دارد، و هر پژوهش تنها به پيچيدگي متغير افزوده است
  
  :جنسيت .3.3
 انتقادي سنت در ريشه عمدتاَ كه باشدمي شناسايي قابل مهم رويكرد دو فمنيستي نظريات در

 اين در .كندمي جستجو قدرت و اجتماعي سياسي، مناسبات در را ترس و دارد اجتماعي علوم

 نراند حاشيه به كه دارد وجود اعتقاد اين و است زنان اجتماعي نزلتم بر اصلي تمركز رويكرد
 .افزايـد مـي  شـان امنيت عدم احساس بر آنان رودستيفُ همچنين و آنها گذاشتن كنار يا زنان

  :جمله از .كندمي لوهجِ مختلف هايصورت به مردان به نسبت زنان رودستيفُ
. دارند مردان به نسبت كه جايگاهي و نقش سبب به زنان، اجتماعي و منزلتي رودستيفُ .1
-جامعـه  نحـوه  كنـد، مـي  تبيين امروزي جوامع در را زنان ودستيفر كه مهمي عوامل از يكي

 باشدمي دختران و پسران بخشي هويت در تربيتي متضاد و متفاوت هايروش لااعم و پذيري

 به نامرئي، اًبعض و» ديگران غيرمهم«  عنوان به را زنان و دارد تاكيد مذكر ةسلط بر تاً عمد كه

 و انتظـارات  گويد،مي نيز كه گيدنز گونههمان .كشاندمي ساختارها و اجتماعي روابط حاشيه
 نهادهـاي  توسـط  و اجتماعي متن در يابد،مي نمود آنها طريق از جنسيتي روابط كه الگوهايي

 پذيريجامعهد ينآفر واسطه به واقع در. دشومي منتقل افراد به بعد و گرددمي خلق اجتماعي

 قـول  به ويابد مي نمود مردانگي زنانگي و گيردمي شكل اجتماعي لحاظ به جنسيت كه است

 بـه  اشاره سخن اين از دوبووار منظور .شودمي زن بلكه آيد،نمي بدنيا زن زن، دوبووار سيمون

  . دارد كيدأت نانهز فروتري و مردانه برتري به كه است پذيريجامعه نوع
كـه   موضـوعي . هرشـ  عمـومي  امكانـات  و هـا فرصت از استفاده سبب به زنان فرودستي .2
 را شـهرها  تـاريخي،  لحاظ به كه است اين كنند،مي اشاره آن به فمينيست نويسندگان برخي
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 نظيـر  هـم،  شهري فضاي سازماندهي و ريزيبرنامه يندآفر در و اندكرده اداره و ساخته مردان

 به .ستا مردانه شدت به شهرها چهره و اندداشته قرار حاشيه در زنان زندگي، هايحوزه ساير

-مي مثال براي .گيردمي قرار زنان اختيار در شهر در حضور براي كمتري امكاناته ك معنا اين

 هنگـام  در كه زناني براي امكانات وجود عدم و شهري نقل و حمل به مربوط مشكالت به توان

صـادقي فسـايي و   (نمـود   اشـاره  دارنـد،  خـود  همـراه  را خردسـال  هـاي بچـه  شهر در حضور
  ). 127: 1388ميرحسيني، 

ترس زنان بنا بر تحقيقات متعددي كه انجـام پذيرفتـه بيشـتر ناشـي از جـرايم جنسـي       
شوند، اين ترس مادرزادي هم زنان به ناگاه متوجه وجود اين ترس در وجود خود نمي .1است

آموزنـد  زنان مـي . گيرندپذيري خويش اين ترس را فرا مييند جامعهآنيست، بلكه زنان در فر
والـدين، دوسـتان و   . شب تنها از خانه خارج شوند، احتمال حمله به آنها وجـود دارد  كه اگر
 هاي گروهي همه و همـه در خـدمت تقويـت و نهادينـه سـاختن ايـن تـرس هسـتند        رسانه

  ).346: 1387سيدزاده ثاني، (
  
  :قوميت و نژاد .4.3

از دومنظـر قابـل   ثير قوميت و نژاد بر ترس از جـرم در كشـورهاي مختلـف    أپژوهش درباره ت
برنـد نسـبت بـه    اول اينكه افراد با قوميت و نژاد مختلف كه در اقليت بسر مـي . بررسي است

ديگران ترس بيشتري از جرايم دارند، و ديگر اينكه وجود اين افراد خود باعث تـرس بيشـتر   
  . گرددمي

در امريكـا  در پژوهشـي كـه    )David Eitle and John Taylor( ديويد ايتل و جان تايلور
آنان حاكي از آن بوده است كه در مناطقي كه در آن نـژاد افريقـايي    هاياند، يافتهانجام داده

 Eitle) امريكايي بيشتر است، ترس از جرم هم به همان نسبت  بيشتر گـزارش شـده اسـت   

and Taylor, 2008: 103) .اند كه اين امر ممكن اسـت مربـوط بـه    آنها در ادامه عنوان كرده
هـا بـه عنـوان    باشد، كه در آن اقليت )racialization of crime( "رخورد نژاد محور با جرمب"

هـا،  در هرحـال سـفيد پوسـتان امريكـايي، افريقـايي امريكـايي      . گردنـد يك تهديد تلقي مي
                                                 

1. see for example: 
- Ferraro, K. F. (1996). Women’s fear of victimization: Shadow of sexual assault?. Social 
Forces, 75(2), 667–690. 
- Fisher, B. S., & Sloan, J. J., III. (2003). Unraveling the fear of victimization among 
college women: Is the ‘‘shadow of sexual assault hypothesis’’ supported? 
JusticeQuarterly,20(3), 633–659. 
- Fox, K. A., Nobles, M. R., & Piquero, A. R. (2009). Gender, crime victimization, and 
fear ofcrime. Security Journal, 22(1), 24 – 39. 
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دانند، كه اين امـر  نژادي را به عنوان علل اصلي جرايم مي هاياسپانيايي تبارها و ديگر اقليت

.  (Jordanan Gabbidon, 2010: 282) دهندترس از قرباني شدن را افزايش مي ود،به نوبه خ
هاي عنوان شده وجود دارد كه در آنها عنـوان شـده   با اين حال تحقيقاتي هم بر خالف يافته

كننـد نسـبت بـه مـردان     است كه مـردان غيـر سـفيد پوسـت كمتـر احسـاس امنيـت مـي        
هـا در منـاطق   س بيشتر، آن است كه اكثريت اقليـت اند كه دليل اين ترسفيدپوست، و گفته

 برند كـه ايـن خـود   سازماني اجتماعي رنج ميات از بيكنند و اين محلّفقيرنشين زندگي مي
  (Ibid). گردد كه آنان ترس بيشتري نسبت به ديگران داشته باشندباعث مي

 
  :وضعيت تاهل .5.3
 جوانـان  به متعلق بيشتر  زنان بين در جرم از ترس كه كرد ادعا تواننمي كه بود معتقد فرارو

 متفـاوت  گـروه  دو ايـن  در كه آنچه .دارد وجود پيران در هم و جوانان در هم پديده اين، است

 ناامني احساس كه است معتقد فرارو .دارندمي ابراز جرايم از ترس براي كه است داليلي است

عليخـواه و ربيعـي،    (اسـت  سـي تعـرض جن  از تـرس  تـأثير  تحت بيشتر جوان زنان در ترس و
1385 :113 .(  
 تجـاوز جنسـي   نگـران  عمـدتاً  سال 35 زير زنان كه بود متعقد نيز وار فرارو، كار ادامة در

 جديـد،  شـكل  بـه  و نرفتـه  بين از هاآن در ترس اين گذارندمي سن به پا كه وقتي ولي هستند

 فزاينده آنـان  پذيري آسيب از اشين جرم از ترس پير زنان در وار نظر از .يابدظهور مي دوباره

  ).همان( است
در مجموع با توجه به نظريات مختلف كه در اين متغير وجود دارد، استدالل اصـلي ايـن   

  .نمايندمي ترس كمتري احساس هل به نسبت زنان مجردأهاي متنظريه آن است كه خانم
  

 :متوسط درآمد خانوار .6.3

-مـي  ويل و جان مك گراث انجام شده است كه نشاندرباره درآمد، پژوهشي بوسيله جفري 

 Will and).كننـد در مقايسه با ثروتمندان تـرس بيشـتري از جـرم را تجربـه مـي     دهد، فقرا 

McGrath, 1995: 166)  . در پژوهش ديگري كه كالرك هارتمن بر روي دانشجويان دانشگاه
 اسـت  رابطه معناداري نداشته  يانگستون انجام داده بود، متغيير ميزان درآمد با ترس از جرم

(Hartman 2011: 25) .ثير ترس از جـرم بـر درآمـد    أدر مجموع پژوهش زيادي در رابطه با ت
بندي اين دو پژوهش بتوان گفت كـه، تـرس افـرادي كـه     انجام نشده است، اما شايد با جمع

ايـن افـراد در   گردد، چرا كه اغلب مي پايين دارند از محيط زندگي آنها ناشي درآمدي نسبتاً
: كنند كه از اختالالت فيزيكي بااليي برخوردار است، بـه عنـوان مثـال   مي هايي زندگيمحله
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ـ   اين مكان ات از روشـنايي كـافي   ها از ميزان جرايم بااليي برخوردار است يا اينكـه ايـن محلّ
يـزان  كنند به دليل بـاال بـودن م  مي اتي زندگيافرادي كه در چنين محلّ... برخوردار نيست و
شان ممكن است بخواهند كه از وسايل و اقداماتي امنيتي بيشتري براي خود جرايم در محله

استفاده نمايند، اما توان مالي كافي براي خريد چنين ابزاري را دارا نيستند و همين موضـوع  
  .گرددمي باعث افزايش ترس اين افراد

  
  :تحصيالت .7.3

مطالعات در اين زمينـه  . س از جرم بازي كندسطح تحصيالت ممكن است نقش مهمي در تر
نشانگر آن است كه افرادي كه داراي تحصيالت دانشگاهي هسـتند تـرس كمتـري از جـرايم     

عنوان يك شاخص مهـم در سـبك زنـدگي و    دارند، و به نظر معقول است كه تحصيالت را به
 Liska, Sanchirico). تلقـي كنـيم   )life style and level of socializing( سطح اجتمـاعي 

and Reed, 1988: 830)         كساني كـه ميـزان تحصـيالت بيشـتري دارنـد، از درآمـد بـاالتري
هايي با خطـر بـاال   گردد تا از موقعيتمي برخوردار هستند و همين موضوع باعث توانايي آنها

كننـد كـه از خطـري    مـي  اتي را براي زندگي انتخـاب اجتناب كنند، به عنوان مثال آنها محلّ
  Hartman) .(2011: 13 تر برخوردار استكم
  

   :سازماني اجتماعيبي .8.3
قرار  »لويس ورث«در مطالعات  )social disorganization( سازماني اجتماعيريشه نظريه بي

هـاي قـومي و   ورث بر اين عقيده بود كه شمار زياد جمعيت، تـراكم  بـاال و نـاهمگوني   . دارد
: 1388مـالمير،  ( كندمي اني سطحي، گذرا و گمنام توليدنژادي در مناطق شهري، روابط انس

 هـاي شـهري يافـت   شاو و مك كي با افزودن دو متغير ديگر كه در برخي همسايگي).  161
). همـان (را مطرح كردند  )community disorganization( سازماني محليشود، نظريه بيمي
 بـوم شـناختي   الگـوي  يـك  ري،شـه  سكونت صنعتي و تجاري مسكوني، الگوي نظريه اين در

گسـترش   شـهر  خـارجي   ةحاشـي  طرف به مركز از كه دهدميل تشكي را متحدالمركز مناطق
 از كه دارد وجود  گذار ةيك منطق شهر، بازرگاني و تجاري ةهست مجاورت در درست .يابدمي

-ه ميمشاهد بزهكاري نرخ باالترين كه است منطقه اين در .كندتغيير مي تجاري به مسكوني

-خانواده ضعيف، هايخانه فيزيكي، زوال با گذار ةمنطق اين). 106: 1390سلرز و آكرز، (شود 

 نرخ منطقه اين در .شودمشخص مي ناهمگن و ناپايدارت جمعي و شكسته هم در و ناقص هاي
مشـاهده   روسـپيگري م و الكليس مخدر، مواد به اعتياد بزرگساالن، جنايت و جرم باالي رسمي

ة منطقـ  ايـن  در اجتمـاعي  سـاماني بي پيامد قانوني، بي و انحراف هايشكل اين تمام .شودمي
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نظر  از ناحيه اين ساكنان كه كردندتأكيد مي شيكاگو، شناسان جامعه .شوددانسته مي شهري
ي طبيعـ  پاسـخ  آنهـا،  انحراف و جرم بلكه نيستند، غيرطبيعي ختيشناانرو يا شناختيزيست
ـ  و جنـايي  هـاي سـنت  شرايط، اين تحت .است غيرطبيعي اعيشرايط اجتم به افراد ه بزهكاران
 شـدن،  صـنعتي  .يابـد انتقـال مـي   بعـد  نسـل  يـك نسـل بـه    از فرهنگي طور به و شده ايجاد

 بـه  شـيكاگو  شناسـان  سوي جامعـه  از مدرن، ةجامع در ديگر اجتماعي تغييرات و شهرنشيني
 هـاي ارزش و نظـم  اجتماعي كنترل زدن برهم طريق از اجتماعي سامانيبي براي علتي عنوان

ل منجربـه  ئكه بـه تبـع آن ايـن مسـا     ،)107و  106همان، ص (شد  دانسته سنتي اجتماعي
  . گرديدميافزايش ترس از جرم 

رود نظريـه  ديدگاه ديگري كه در تبيين ترس از جرم و بي سازماني اجتماعي به كار مـي 
توسـط   1969مايشي است كه كه در سـال  هاي شكسته است، اين نظريه مبتني بر آزپنجره

شناس دانشگاه اسـتنفورد آمريكـا بـه نـام آقـاي فيليـپ زيمبـاردو صـورت گرفـت          يك روان
 هـاي خـود  ؛ در ادامه ويلسون و كلينگ در يكي از مشهورترين مقاله)48: 1388دادخدايي، (

ي نيز دچـار يـك   نظمگويند مردم نه تنها از جرم هراس دارند، بلكه در مورد اختالل و بيمي
هـاي  گـروه : تواند هم به شكل افراد مخل باشد ماننـد مي اختالل. نوع ترس و وحشت هستند

ها و بيماران روانـي؛  ها، تنبلبيني، گداها، معتادها، و نوجوانان جنجالي، فاحشهغيرقابل پيش
اي هـ امـوال متروكـه، پنجـره   : تواند به شكل شرايط فيزيكي مخل نظم باشد ماننـد مي و هم

انـد كـه   اين دو صاحب نظر بـر ايـن عقيـده   . شكسته، آشغال و مناطق عمومي خراب و ويران
د جرم ولّتواند هم مولد ترس باشد و هم ممي كند كهمي اي از نواقص را توليداختالل، چرخه

در مجموع رويكرد پنجره شكسته با مفهـوم نـاامني و تـرس از جـرم     ). 161: 1388 مالمير،(
هي نشـود،  كند كه اگر به مناطق فراموش شده و آشفته تـوج مي دارند، و بيانپيوندي عميق 

پذير خواهنـد شـد   ات مذكور نسبت به جرم آسيبكنترل جامعه از دست خواهد رفت و محلّ
  ).218: 1391جوان جعفري و سيدزاده ثاني، (

 
 :تنوع خرده فرهنگي .9.3

رستن سلين است كه آن را با مطالعـه  اين رويكرد در بحث ترس از جرم  منشعب از نظريه تو
بـه موجـب   . بر روي جرايم ارتكابي به وسيله شهروندان امريكايي ايتاليائي االصل تدوين كرد

 يت، رقابـت، رويـايي دو مقـرره يـا دو فرمـان يـا دو       اين نظريه بزهكاري ممكن است از ضـد
نجفـي  ( هنـگ فرهنـگ حـاكم و خـرده فر   : دستوراخالقي ناشي از دو فرهنگ به وجـود آيـد  

-مـي  اي كه همه چيز در آن هسـت تعبيـر  ، سلين آمريكا را به قلعه)412: 1390ابرندآبادي 

اي كه داراي فرهنگ قوي هسـتند، حـل   اي از مهاجران در آن قلعه حل شده و عدهعده .كند
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هـاي  پـس مـدل  . هاي مختلف هسـتند گويد كه در اين قلعه مليتمي آقاي سلين .شوندنمي
  ). همان(جود دارد كه متشكل از عوامل نامتناجس از نژادهاي مختلف است مختلف منفك و

ي فرهنگـ  تمايزات دربارة افراد هايپنداشت و هاداوري پيش چگونگي كه داد نشان مادريز
عليخـواه و  (آورد وجـود مـي   بـه  افـراد  در را بيشتري ترس مهاجران، منزلت همچنين و ژادين

  ).117: 1385ربيعي، 
ي بسـيار  نـژادي  و قـومي  تنـوع  هاآن در كه اجتماعاتي در كه است آن نظريه ناي استدالل 
-پيـروي مـي   خود رسوم و آداب از اجتماع كليت با پيوند بدون يك هر اقوام اين و دارد وجود

  .رفت خواهد باال جرم از ترس كنند
 
  :پيوند اجتماعي .10.3

 در جامعة كه بود اين بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن شناختي جامعه هاينظريه اصلي موضوع

 بر و نيز مبتني بسته و كوچك اجتماع  نخستين روابط بر مبتني جامعة يك از حال دگرگوني

 صـنعتي  جامعة به شدن تبديل حال در جامعه يك به ارتباطات خوني، خويشاوندي و نزديك

 آثـار  و كنـد د مـي تهدي را اجتماعي انسجام دگرگوني، اين .است ثانويه روابط از يافته تشكيل

 ). 201: 1389 و نيمروزي صديق سروستاني( گذاشت خواهد بر زندگي افراد باقي عميقي

در نتيجه رشد سريع شهرنشيني و مهاجرت روزافزون روسـتاييان بـه شـهرها مـا شـاهد      
هـايي كـه انديشـمندان    بررسي. ايمتغييرات قابل توجهي در شهرها و روابط شهرنشينان بوده

دهد كه فردگرايي و ارزشهاي فردگرايانه رو به ، نشان ميانداجتماعي انجام دادهمختلف علوم 
توان گفت يكي از نتـايج مشـخص چنـين تحـولي ضـعف در پيونـدهاي       توسعه است، كه مي

افزون بر اين غلبه فضـاي مجـازي و توسـعه روابـط الكترونيـك در      . همسايگي و محلي است
وابط اجتماعي را در شهرها كاهش و زمينـه بيگـانگي   شهرهاي مدرن، عالوه بر اينكه گرمي ر

تضـعيف نمـوده اسـت     محلي از جمله همسايگي را شديداً هايجمعي را فراهم آورده، هويت
شك تضعيف اين پيوند اجتماعي آثـاري را در بـر دارد،   بي ).139: 1388يوسفي و ديگران، (

  .ستكه شايد بتوان گفت يكي از اين آثار افزايش ترس از جرم ا
  
  :ديدگيتجربه بزه .11.3

ديدگي است كه پژوهشـگران  يكي از مباحث كليدي در حوزه ترس از جرم رويكرد تجربه بزه
س اسـا  بـر . انـد يدگي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمودهدبزه هاياين حوزه آن را به تجربه

امـا در رويكـرد   . دارد وجود مستقيمي ارتباط جرم از ترس و ديدگيبزه تجربه ديدگاه اول بين
م و جـر  حـوادث  از مسـتمر  آگـاهي  بلكـه  نيست، ترس اصلي مالك فرد ديدگيبزه صرفدوم 
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و قـرار   قرباني فرد با موقعيتي سني، جنسي، هايمشابهت همچنين و جرايم قربانيان با طارتبا

يي صادقي فسا( باشدمؤثر مي جرم از ترس افزايش در جرايم، قربانيان مشابه شرايط در گرفتن
  ).131: 1388و ميرحسيني، 

 
  :رسانه .12.3

آورنـد، امـا يكـي از منـابع     مي مردم اطالعات خود را درباره جرايم از منابع متعددي به دست
 هـا يـك راه قدرتمنـد محسـوب    هاست، امروزه رسانهمهم براي بدست آوردن اطالعات رسانه

 (Howard, 1999: 9). ها به شهروندان شوند براي انتقال پياممي

تحميـل   مـردم  بـه  را خاصي نگرش جنايي، هايپديده به مربوط اخبار انعكاس با هارسانه
 اين .دهندسازمان مي را كيفري عدالت و جرم دربارة آنان داوري و چگونگي قضاوت و كنندمي

 و بسـازند  مهـم  بسـيار  ايهسوژ اهميت كم موضوعي از توانندسادگي مي به ارتباطي ابزارهاي
 خبـري  مهم، ايحادثه از برعكس يا و حساس كنند خاص ايپديده به نسبت را عمومي افكار

 مسـئول  مـديران  و هـا روزنامه خبري سرويس دبيران خبرنگاران،. بسازند اهميت كم و خنثي

 مؤثري نقش مردم، به اطالعات اين انتقال چگونگي و موضوع انتخاب با گزارش، و خبر تنظيم

 انعكاس نحوة و جنايي حوادث انتخاب با هاآن. كنندبازي مي انحراف و جرم محدودة تعيين در

-ارائه مي جامعه به زمينه اين در را معيارهايي و تعريف را مجاز رفتارهاي محدودة واقع در آن،

 و بزهكـاري  تـرويج  نـاامني،  احسـاس  تشـديد  توانـايي  سو يك از هارسانه ترتيب بدين .كنند
 مسئوالنه رساني اطالع نقش ايفاي با ديگر سوي از و دارند را مجر ارتكاب مستعد افراد تشويق

 مـؤثر  امنيـت  احسـاس  تأمين و جرم وقوع كاهش در توانندسالم مي زندگي الگوهاي ترويج و

  ).58: 1385فرجيها، ( باشند
  
 :پليس .13.3

هـاي پليسـي   ترس از جرم يكي از موضـوعات بسـيار مهـم در سـاليان متمـادي در سـازمان      
ي مختلف بوده است، به عنوان مثال، ترس از جرم بيش از دو دهـه اسـت، تقريبـا از    كشورها

هاي پليس در اياالت متحده امريكا اسـت و بسـياري از مـديران    در راس اولويت 1980سال 
 ,Cordner).اند كه كاهش ترس از جرم يـك هـدف مهـم اسـت     پليس اين فرض را پذيرفته

2010: v)  
 ترس از جرم و نقش پليس است، رويكرد پليس جامعه محـور رويكردي كه تبيين كننده 

)Community Policing( ـ  و پلـيس  منـابع  يكنواخـت  تدارك به پليس سنتي الگوي. است ر ب
مـي  نظ بـي  جرم، از جلوگيري منظور به كه دارد اتكاء مقررات و قانون اجراي درقدرت پليس 



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

م، ماره  
ل ھار

سا
،  دوم

ز و ز 
پا

  ١٣٩٢تان   

134  

كثـر  ا اعتمـاد  تداوم رغم علي .شودمي برده كار به جرائم اكثر در و استحفاظي حوزه سردر سرا
 بي و جرم كنترل در الگو اين كه است موجود كمي شواهد سنتي، الگوي اين به پليس ادارات

 گذشـته،  دهـه  دو در). 134: 1388ويزبرد، (باشد  اثربخش جرم، از ترس كاهش در يا نظمي

 پلـيس  محـوري  جامعـه  هايروش در جامعه و پليس بخش بر عمده گذاري سرمايه بيشترين

 بـرد، كـار مـي   بـه  زيادي متفاوت هايتاكتيك محور جامعه پليس كه اين به دليل. است بوده

 كـه  شـواهدي  رفته، هم روي .نيست گيرياندازه قابل عمومي يك راهبرد همانند آن تأثيرات

 .ندارد وجود داشته، مناسبي تاثير نظميبي و جرم بر محور جامعه پليس هايروش دهد نشان
نشان  جرم از ترس كاهش رد را محور جامعه پليس هايتاكتيك توانايي معتبري، شواهد بتهال

 بر ها، شيوه و هابرنامه كه وقتي دهندنشان مي بيشتري شواهد .)139و 138همان، (دهد مي

. يابـد كـاهش مـي   جامعـه  تـرس  سـطح  شـوند، متمركز مـي  جامعه با پليس ارتباطات افزايش
ات ارتباط با كه محور جامعه پليس راهبردهاي كه اندداده نشان تجربي شبه مطالعات مجموعه
ن، شـهروندا  قـراردادي  هـاي گشـت  ماننـد  شـوند، توصـيف مـي   شـهروندان  با پليسمستقيم 

را  جـرم  از تـرس  پلـيس،  محوري جامعه هماهنگ هايروش محور، جامعه پليس گاههايايست
را  اطرافشـان  محـيط  در جـرم  وقـوع  لاحتمـا  خصوص در شهروندان نگراني سطح و افرادبين 

متعددي دربـاره نگـرش شـهروندان بـه پلـيس و       هايپژوهش ).140همان، ( دهدميكاهش 
، به عنوان نمونـه   اندترس از جرم انجام پذيرفته است كه برخي حاكي از نتايج متناقض بوده

عـث  برخي از تحقيقات حاكي از آن است كه نگرش منفـي شـهروندان نسـبت بـه پلـيس با     
  (Winesburg-Ankrom, 2010: 50).گردد افزايش ناامني شهروندان مي

  

  خالصه مدل نظري عوامل موثر بر ترس از جرم. 1شكل
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  :روش پژوهش .4

 )Documentary Method( در اين پژوهش چهارچوب نظري پژوهش از طريق روش اسنادي
 Survey( پيمايشـي  هـاي پرسشـنامه بـه روش   گويي به گويـه است و روش پاسخ تهيه شده

Method( وجود پيشينه نظري مختص تـرس از جـرم و جامعـه مـورد     . صورت پذيرفته است
منابع . اندمطالعه از عواملي هستند كه موجب انتخاب اين دو روش براي اين پژوهش گرديده

هـا،  مورد استفاده پژوهش شامل كتـب و مقـاالت مربـوط بـه موضـوع، اسـتفاده از آمارنامـه       
  .ي جرايم و پرسشنامه بوده استآمارقضاي

سـال بودنـد كـه حجـم      18 جامعه آماري اين پژوهش تمامي افراد داراي سن بيشـتر از 
بـراي تعيـين افـراد    . نفر تعيين گرديـد  228نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول كوكران 

، كه در ايـن  استفاده شد )multistage sampling( اينمونه از روش نمونه گيري چند مرحله
بهبـود  روش با توجه به عناصري همچون وسعت و پراكندگي دو منطقه و حجم خانوار بـراي  

. ترين روش نمونه براي انجام اين پيمـايش برگزيـده شـد   سازي نمونه، نمايانفرآيند مشخص
 stratified( ايگيـري طبقـه  ل ابتدا با روش نمونهكه در مرحله او بود بدين صورتشيوه آن 

sampling(از روش نمونـه   سپس مرحله دوم. هايي تقسيم شد، هريك از دو منطقه به ناحيه
 و شده تهيه مناطق نقشهاستفاده شد، بدين صورت كه   )cluster sampling( ايهگيري خوش

پـس از آن در    .انـد شده گرفته نظر در خوشه نعنوا بهبخش و هر شده مشخص هابلوك تمام
 simple random( گيـري تصـادفي سـاده   هـا بـا روش نمونـه   در مرحله سوم داخـل خوشـه  

sampling(  و در مرحله نهايي براي تنوع در افراد نمونه، انتخاب واحدهاي نمونه انتخاب شد
گيـري نشـان داده   مراحل نمونـه  1افراد بوسيله محقق صورت پذيرفت، كه در جدول شماره 

  .شده است
  گيريمراحل نمونه. 1جدول

  

  هدف  نوع  مراحل
  به نواحي سه گانه 9تقسيم منطقه   ايطبقه  اول

  به نواحي چهار گانه 4تقسيم منطقه 
  انتخاب يك بخش  ايخوشه  دوم
  انتخاب خانوار  تصادفي ساده  سوم

  انتخاب فرد  محقق  چهارم
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شهر مشهد بودند، كـه بـا توجـه بـه عـدم       9و  4جمعيت نمونه كليه ساكنان دو منطقه 
انجام پذيرفتـه بـود از بـرآورد تقريبـي جمعيـت       1390ر  سال دسترسي به سرشماري كه د

 871/246، 4شهرداري مشهد استفاده گرديد، كه در آن جمعيت منطقه 1390آمارنامه سال 
كـه در  ). 6: 1390آمارنامه شهر مشهد، (نفر برآورد شده بود  562/329، 9و جمعيت منطقه 

  . بود 433/576مجموع جمعيت دو منطقه 
هاي مختلفي كـه  سواالت آن از پيمايش ها بوسيله پرسشنامه بوده كهري دادهابزار گردآو

اقتبـاس گرديـده بـود، در     در مورد ترس از جرم در كشورمان و ديگر كشورها انجام پذيرفته
هـا كمـي بـود و از    گويه براي متغييرها در پرسشنامه طراحي شد، كه همه گويه 47مجموع 

پرسشـنامه  در هـاي الزم  پس از تعيـين شـاخص  . ه بودتكنيك طيف ليكرت بهره گرفته شد
  . آن تاييد گرديد )Reliability( صوري و پايايي )Validity( اعتبار

نظـران و  صـاحب براي سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صوري و محتوايي از نظر 
سته شـد  بكارب ها ضريب آلفاي كرونباخبررسي روايي گويهمتخصصان استفاده گرديد و براي 

  .دهدمي نتايج مربوط به اين آزمون را نشان 2جدول  شماره كه 
بط ميـان تـرس از جـرم و ديگـر متغييرهـاي      ابراي بررسي عوامل ترس از جرم يعني رو

هـا از  ثيرگذار از آزمون همبستگي استفاده شد، و براي ميزان تـرس از جـرم و تبيـين داده   أت
  . آمار توصيفي ميانگين استفاده گرديد

 pre( پـيش آزمـون   پرسشنامه به صورت 30يش از آماده شدن پرسشنامه نهايي تعداد پ

test( ها اطمينان پژوهشگر به صورت مصاحبه حضوري تكميل گرديد تا از روايي گويه توسط
  .ها حذف يا تغيير داده شدندبرخي از گويه همچنين پس از آن،. حاصل شود

ات موضـوع . گرفـت  قـرار  استفاده مورد ويهگ 9 جرم از ترسبراي سنجش  در اين تحقيق
زل منـ  از رفـتن  بيرون شب، يا روز در منزل در بودن هاتن صورت در اينكه مورد در هاويهاين گ

ين ماشـ  بـا  تـردد  نقد، پول حمل روز، چند مدت به منزل گذاشتن خالي شب، يا روز طولدر 
ز مراكـ  و پاركهـا  در حضـور  و ناشـناس  افراد از خوراكي پذيرفتن شب، در شخصي كشمسافر

بـود، و ميـزان ضـريب آلفـاي كرونبـاخ آن       دارند؟ امنيت احساس مقدار چه شب در تفريحي
كـه   ت،گرفـ  قرار سنجش مورد گويه 10 بوسيلهبي سازماني اجتماعي . تعيين گرديد 855/0
ي، عمـوم  انظار در كشي عربده و مستي مخدر، مواد فروش خريد يا استفاده شامل عاتشموضو
ـ  و سـاخته  نيمه هاي خانه زن، پرسه نوجوانان و جوانان متكديان، خواب، كارتن افراد ه، مخروب
ي، عمـوم  امـوال  بـه  رسـاندن  آسـيب  نبشته، ديوار ها، جوي و ها ور پياده در زباله كردن تپر

 پيونـد  متغيـر  .تعيين گرديد 941/0ود كه ضريب آلفاي كرونباخ آن ب معابر و رو پياده تاريكي
 تعداد از بودند عبارت ها گويه موضوعات و گرفت قرار سنجش مورد گويه 9 بوسيله اعياجتم

 همسـايگان،  از دعوت همسايگانشان، با افراد روابط اند،هديد را همسايگانشان افراد كه دفعاتي
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 سـپردن  آنهـا،  از خواستن كمك آنها، با آمد و رفت آنها، عيادت به رفتن همسايگان، به كمك

 تنوع. بدست آمد 965/0، كه ضريب آلفاي كرونباخ آن تفريحي هاي مكان به فتنر فرزندان،

 بـه  آزمـون  پـيش  از پس اام گرفت، قرار سنجش مورد گويه سه وسيله به ابتدا فرهنگي خرده

 گويه دو ضريب آن از پس و گرديد حذف سوال يك هاگويه روايي ضريب نبودن مطلوب دليل
 دربـاره  يكـي ، شد سنجيده گويه دو بوسيله پليس به نگرش .گرديدين تعي 510/0 ماندهباقي

بـود كـه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ آن       پليس بودن ثمر مثمر مورد در ديگري و پليس عملكرد
 كـه ، بود شده سنجيده شايع جرم دوازده بوسيله جرايم وقوع از نگراني. تعيين گرديد 891/0

 جـرايم  از يـك  هـر  قرباني كه دهند مي احتمال ميزان چه كه است شده سوال پاسخگويان از

 ربايي، آدم اتومبيل، سرقت مسلحانه، حمله قتل، جنسي، تجاوز منزل، به عنف به ورود دزدي،

، كه ضريب آلفاي كرونبـاخ ايـن متغييـر    شوند؟ كالهبرداري شتم، و ضرب توهين، مزاحمت،
كـه موضـوعاتش دربـاره     گويه طراحي شده بـود كـه   3در مورد رسانه . تعيين گرديد 736/0

 . تعيين گرديد 788/0پيگيري اخبار بود و ضريب آلفاي كرنباخ آن 

پس از نهايي شـدن پرسشـنامه و انتخـاب جامعـه نمونـه و جلـب رضـايت افـراد نمونـه          
ها توضيحاتي به افراد براي اصمينان بيشتر و عدم سوگيري در پژوهش داده شد و پرسشنامه

مـورد   spssهاي جمع آوري شده بوسيله نرم افـزار داده. ل گرديدبدون نوشتن نام افراد تكمي
  . تجزيه و تحليل قرار گرفت

  هاي پژوهشضريب روايي متغيرها و شاخص. 2جدول

  
  : معرفي مناطق مورد پژوهش. 1.4

 از آنجايي كه در اين پژوهش هدف پژوهشگر مقايسه ميان دو منطقه از شهر مشهد بـود كـه  
سازماني اجتماعي  و ميزان درآمد و ديگر عوامـل  يكـي از   بي هايبايست از لحاظ ويژگيمي

گرديـد كـه   مـي  تر باشد، بايد دو منطقـه انتخـاب  آنها در سطح باال و ديگري در سطح پايين

  ضريب روايي  تعداد گويه  متغير
  855/0  9  ترس از جرم

  941/0  10  سازماني اجتماعيبي
  965/0  9  پيوند اجتماعي

  510/0  2  تنوع خرده فرهنگي
  891/0  2  ش به پليسنگر

  736/0  12  نگراني از وقوع جرايم
  788/0  3  رسانه
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اي بـا سـطح   به عنوان منطقه 4با استفاده از نظر افراد مطلع منطقه . داراي اين ويژگي باشند
-به عنوان منطقه 9منطقه . اجتماعي انتخاب شد هايسازمانيپايين و داراي بي رفاهي نسبتاً

نگارنده  هايكه يافته. بيشتر ساكنين آن انتخاب شد طح رفاهي باالتر و درآمد نسبتاًاي با س
 4بـه عنـوان نمونـه منطقـه     . كنـد مي و آمارهاي رسمي اين تناقض ميان دو منطقه را تاييد

متـر   211/911/13داراي  9متر مربع فضاي سبز بود، درحالي كـه منطقـه    568/786داراي 
 4مشاهدات عيني نگارنده در برخـي از نقـاط منطقـه    ). 30و  6: نهما(مربع فضاي سبز بود 

مطلـوب   هـا به عنوان نمونه نظافت برخي مكـان . نمودمي ييدأو آشفتگي را ت هانظميهم بي
شد و خريد و فـروش مـواد مخـدر بـه صـورت      مي نبود و بوي نامطبوعي در محيط استشمام

بدست آمـده در سـيماي پاسـخگويان هـم      يهاداده. پذيرفتعلني بوسيله معتادان انجام مي
  .دهدثيرگذار نشان ميأتفاوت دو منطقه را به لحاظ متغيرهاي مختلف ت

  
  :هاي پژوهشيافته .5

  :سيماي پاسخگويان .1.5
درصد ديگر  50و  9درصد ساكنان منطقه  50از ميان جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش 

تـرين  سال سـن و مسـن   18ترين فرد  ن كم سندر ميان پاسخگويا. بودند 4ساكنان منطقه 
گويان به سه گـروه سـني تقسـيم    پاسخ. بود 91/39 افرادميانگين سني . سال داشت 59فرد 

 14سـال و   50تـا   31درصـد ميـان    4/36سال،  30تا  18درصد ميان  6/49شده بودند كه 
درصد افراد  8/61از ميان پاسخگويان در مجموع . بودندسال  80تا  50 در گروه سنيدرصد 
  .بودنددرصد مطلقه  8/1هل و أدرصد مت 4/36مجرد، 

درصد فوق  4/36درصد ديپلم،  7/30درصد افراد زير ديپلم،  9/25از مجموع پاسخگويان 
درصد را افراد داراي مدرك فوق ليسانس و باالتر تشـكيل داده بودنـد؛    7ديپلم و ليسانس و 

درصـد   3/33درصد زير ديپلم،  1/42كونت داشتند، س 4افرادي كه در منطقه  ،در اين ميان
فـوق ليسـانس و    داراي مـدرك درصد  5/3درصد فوق ديپلم و ليسانس و تنها  1/21ديپلم، 
درصـد افـراد ديـپلم،     1/28درصد افراد زير ديـپلم،   6/9را  9پاسخگويان منطقه . بودندباالتر 

 راد فوق ليسانس و باالتر تشـكيل درصد را اف 5/10درصد افراد فوق ديپلم و ليسانس و  8/51
  .دادندمي

درصد افـراد داراي مسـكن هـم كـف،      3/33وضعيت مسكن افراد نمونه اين گونه بود كه 
مجمـوع پاسـخگويان در دو    از. دنشين بودندرصد افراد آپارتمان 1/46و  درصد وياليي 6/20

، هدرصـد چهـار نفـر    3/19، هدرصد سه نفر 5/21، هدرصد داراي خانواده دو نفر 7/12منطقه 
.  انـد و بيشـتر بـوده   هدرصد هفـت نفـر   8/22و  هدرصد شش نفر 5/14، هدرصد پنج نفر 2/9



 

 

139  

  ھد
از م

س 
 :

ال ن و و
زا

 
 4/11، هدرصد چهار نفـر  8/15،  هدرصد سه نفر 7، هدرصد دو نفر 9/7، 4خانوارهاي منطقه 

  .اندو بيشتر بوده هدرصد هفت نفر 7/37و  هدرصد شش نفر 2/20، هدرصد پنج نفر
، هدرصد چهار نفـر  8/22، هدرصد سه نفر 36، هدرصد دو نفر 5/17، 9منطقه خانوارهاي 

در ميـان  . انـد و بيشتر بوده هدرصد هفت نفر 9/7و  هدرصد شش نفر 8/8، هدرصد پنج نفر 7
درصد  سه نفر  6/13درصد دو نفر،  8/22درصد آنها يك نفر،  7/62هاي پاسخگويان خانواده

درصـد يـك    5/82، 4در خانوارهاي منطقه . اندبه كار بودهچهار نفر مشغول  درصد 9/0در و 
از . انـد درصد چهار نفر مشغول بـه كـار بـوده    8/1درصد سه نفر و  8/8درصد دو نفر،  7نفر، 

درصـد سـه نفـر     4/18 ودرصد دو نفـر   6/38درصد يك نفر،  43، 9ميان خانوارهاي منطقه 
  . مشغول به كار بودند

هـزار   300تـا   100درصد افـراد درآمـدي ميـان     9/3قه در مجموع پاسخگويان دو منط
 1هزار تومـان تـا    500درصد ميان  7/37هزار تومان،  500تا  300 بيندرصد  4/34تومان، 

 2درصد افراد درآمدي بـيش از   8/4ميليون تومان و  2تا  1بين درصد  1/10ميليون تومان، 
 7/73هزار تومـان،   300تا  100ميان  درصد افراد 9/7، 4در منطقه . اندميليون تومان داشته

ميليـون   1هـزار تومـان تـا     500درصـد ميـان    9/14هزار تومان،  500تا  300درصد ميان 
ميليـون   2درصد افراد درآمدي بـيش از   9/0ميلون تومان و  2تا  1درصد ميان  6/2تومان، 

ومـان نداشـت،   هـزار ت  300تا  100، هيچ فردي درآمدي ميان 9در منطقه . اندتومان داشته
ميليون  1هزار تومان تا  500درصد ميان  5/60هزار تومان،  500تا  300درصد ميان  2/13

ميليون  2درصد افراد درآمدي بيش از  8/8ميليون تومان و  2تا  1درصد ميان  5/17تومان، 
درصـد   2/27درصـد داراي اتومبيـل بودنـد و     8/72از مجموع پاسـخگويان   .اندتومان داشته

درصـد داراي اتومبيـل و    4/54، 4قـه  طكه از اين ميان پاسـخگويان در من . بيل نداشتنداتوم
  8/8درصـد داراي اتومبيـل و    2/91، 9در منطقـه  . فاقد خودرو شخصـي بودنـد  درصد  6/45

  .خودرويي در اختيار نداشتنددرصد فاقد 
ـ  4/18از لحاظ مدت سكونت در محله در مجموع  ود كـه  درصد افراد كمتر از يك سال ب

درصد بين پنج تا ده سال و  4/25درصد بين يك تا پنج سال،  2/38شان بودند، ساكن محله
درصد افراد كمتر  2/13، 4در منطقه . ساكن بودنددرصد افراد ده سال و بيشتر در محله  18

 1/28درصـد بـين پـنج تـا ده سـال و       2/27درصد بين يك تا پنج سال،  6/31از يك سال، 
 7/23 ،9در منطقـه  . ش از ده سال بود كـه در ايـن منطقـه سـكونت داشـتند     درصد افراد بي

درصد بين پنج تا ده  7/23درصد بين يك تا پنج سال،  7/44درصد افراد كمتر از يك سال، 
  .درصد افراد بيش از ده سال بود كه در اين منطقه سكونت داشتند 9/7سال و 
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 3/37ز درآمـد خـود راضـي بودنـد،     درصـد افـراد ا   3/5از مجموع پاسخگويان دو منطقه 
در  در اين ميـان اند؛ درصد بسيار ناراضي بوده 25درصد ناراضي و  5/32درصد نسبتا راضي، 

درصـد   5/46درصد ناراضـي و   8/36درصد نسبتا راضي،  8/15درصد راضي،  9/0، 4منطقه 
 1/28، درصـد نسـبتا راضـي    8/58درصد راضي،  6/9 ،9در منطقه . استبسيار ناراضي بوده 

از مجمـوع پاسـخگويان دو    .انـد بسيار ناراضي بوده از درآمد خود درصد 5/3درصد ناراضي و 
درصد انـدكي بهتـر،    3/33ها، درصد افراد ميزان رفاه خود را بهتر از اكثر خانواده 3/5منطقه 

 ها اعالم نموده انـد؛ كـه در  درصد خيلي بدتر از ديگر خانواده 1/31و  درصد كمي بدتر 3/30
درصد كمي بهتـر،   3/12ها، بهتر از بيشتر خانواده نسبتاً درآمد خود را درصد 9/0، 4منطقه 

در . انـد هـا اعـالم كـرده   درصد خيلي بدتر از بيشـتر خـانواده   5/46درصد كمي بدتر و  4/40
 4/54هـا،  بهتر از بيشـتر خـانواده   درصد پاسخگويان ميزان رفاهشان را نسبتاً 6/9، 9منطقه 

-درصد افراد خيلي بدتر از بيشتر خانواده 8/15درصد كمي بدتر و  2/20كي بهتر، درصد اند

  . اندها اعالم نموده
  

  :شناختيهاي جمعيتخالصه يافته .2.5
    در مجموع ميانگين ترس از جرم در ميان زنان خيلي بيشتر از مردان بود، به ايـن صـورت

 2.44ا در ميان زنان ايـن ميـانگين   بود، ام 1.88كه ميانگين ترس از جرم در ميان مردان 
در مورد ترس از جرايم در ميان مردان به ترتيـب بيشـترين ميـزان تـرس از سـرقت       .بود

منزل، سرقت اتومبيل، توهين، كيف قاپي، زورگيـري، كالهبـرداري، آدم ربـايي، ضـرب و     
رتيـب  در ميان زنان بـه ت . شتم، مزاحمت، قتل، حمله مسلحانه، ورود به عنف و تجاوز بود

بيشترين ترس از مزاحمت، توهين، سرقت منزل، سرقت اتومبيل، تجاوز، كيف قاپي، قتل، 
 .ربايي و حمله مسلحانه بودورود به عنف، كالهبرداري، ضرب و شتم، راهزني، آدم

 ميان متغير سن و ترس از جرم رابطه معناداري وجود نداشت. 

 برقـرار   -0.273منفي بـا ضـريب    ميان ترس از جرم با سطح تحصيالت پاسخگويان رابطه
باالتري نسبت به ديگـران دارنـد،    تحصيلي بود، و اين بدان معنا است كه افرادي كه سطح

 .ترس آنها به مراتب كمتر است

 بـود، امـا    2.43ل با بيشتر از افراد متاه 2.80با  ميانگين ترس از جرم در ميان افراد مجرد
 3.67افراد مطلقـه بـا ميـانگين    . به هم نداشتاين ميزان ترس افراد تفاوت زيادي نسبت 

توان گفت در مجموع ترس بـااليي نسـبت بـه پاسـخگويان     بيشترين ترس را داشته و مي
 .ندهل داشتأمجرد و مت

 



 

 

141  

  ھد
از م

س 
 :

ال ن و و
زا

 
  :بررسي ميزان ترس از جرم .3.5

در بررسي متغير اصلي، يعني ترس از جرم در دو منطقه، در مجموع ميانگين تـرس از جـرم   
 4در منطقـه   كـه  بـدين صـورت  . بـود  9بيش از منطقه  4در منطقه  3اره مطابق جدول شم

بود، كه اين مساله بيـان   2.06اين ميانگين  9اما در منطقه  ،بود 2.19ميانگين ترس از جرم 
   .اين موضوع با چهارچوب نظري بحث هماهنگ بود وبود،  4گر ترس بيشتر افراد منطقه 

  1ميانگين متغيرهاي پژوهش.3جدول
  9منطقه   4منطقه   رمتغي

  2.06  2.19  ترس از جرم
  1.73  3.17  پيوند اجتماعي

  1.69  3.27  سازماني اجتماعيبي
  2.80  3.18  تنوع خرده فرهنگي

  3.04  2.32  رسانه
  3.03  1.83  پليس

  
؛ افـراد  شتنددر مورد اينكه در اين دو منطقه پاسخگويان از كدام جرايم ترس بيشتري دا

، 3.11ه ترتيب بيشترين ترس خود را ترس از سرقت منزل با ميانگين ب 4پاسخگو در منطقه 
، ضـرب  2.75، كيف قاپي 2.76، زورگيري 2.90، مزاحمت 2.94، سرقت اتومبيل 3.7توهين 
، ورود بـه عنـف   1.76، تجـاوز  2.14، آدم ربـايي  2.18، قتل 2.35، كالهبرداري 2.39و شتم 

، 3.12سـرقت منـزل بـا ميـانگين      9ر منطقـه  د. اعالم نمودند 1.63و حمله مسلحانه  1.76
، 2.13، كالهبـرداري  2.31، مزاحمـت  2.55، كيف قـاپي  3.05، توهين 3.05سرقت اتومبيل 

، حملـه  1.59، ضـرب وشـتم   1.72، زورگيـري  1.77، ورود به عنـف  1.84، قتل 1.94تجاوز 
بـراي   .اندادهبه ترتيب بيشترين ترس را به خود اختصاص د 1.44ربايي و آدم 1.55مسلحانه 

از آمـار توصـيف ميـانگين اسـتفاده شـده اسـت و بـراي         3توصيف متغيرهاي جدول شماره 
تعـداد   2ها از ضريب آلفاي كرنباخ استفاده شد كه در جدول شـماره  اطمينان از روايي گويه

 .گويه ها و ضرايب آن نشان داده شده است

يكي اينكه آمار جرايم و تـرس  . رددرباره ميزان جرايم و ترس از جرايم دو حالت وجود دا
از جرايم برهم منطبق هستند، يعني اينكه جرايمي كه بيشترين ميزان را از لحاظ آماري بـه  

                                                 
  .است 5تا  1ميان  هانمره ميانگين. 1
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تواند ناشـي  مي كه اين. اند، افراد هم از آن جرايم بيشترين ترس را دارندخود اختصاص داده
ديگـر عوامـل از جملـه نقـش     از اعتماد مردم به آمار ارايه شده باشد، البته ايـن موضـوع بـه    

مدل دوم اينكـه آمـار جـرايم بـر     . ها و عملكرد نهادهاي كنترلي و خانواده بستگي داردرسانه
ميزان ترس افراد از جرايم منطبق نيست، يعني اينكه افراد نسبت به آمار واقعي جرايم ترسي 

هـاي  پراكنـده گـويي  هـا و  در كشور ما به دليل عملكرد نامناسب رسانه. كمتر يا بيشتر دارند
بينيم مي آماري مردم اعتماد زيادي به آمار جرايم ندارند و همان طور كه در اين پژوهش هم

تقريبا نيمي از افراد پاسخگو در دو منطقه ميـزان جـرايم در محلـه      4مطابق جدول شماره 
  .اندشان را زياد و خيلي زياد توصيف كرده

  ر محله شاندايم پنداشت پاسخگويان از ميزان جر. 4جدول
  درصد  فراواني  منطقه  ميزان  رديف

  6/31  36  4  خيلي زياد  1
9  9  9/7  

  7/30  35  4  زياد  2
9  24  1/21  

  4/25  29  4  متوسط  3
9  44  6/38  

  3/12  14  4  كم  4
9  37  5/32  

  200  228  هردو  مجموع  5
  

م در دو منطقـه، همـان   در اين دو منطقه تقريبا آمار جرايم بر ميزان ترس افراد از جـراي 
جرايمي كه ميـزان بـااليي را در آمـار    . دهد منطبق بودهم نشان مي 5طور كه جدول شماره

قضايي به خود اختصاص داده بودنـد پاسـخگويان هـم بيشـترين تـرس را از همـين جـرايم        
اما نگارندگان اين تطـابق را ناشـي از اعتمـاد مـردم بـه آمـار قضـايي و آمـار ديگـر          . داشتند

گاهها نمي دانند، بلكه اين تطابق را ناشي از عيني بودن جرايم سرقت اتومبيل و منزل و دست
  .دانندتوهين و كيف قاپي مي

  2 1مقايسه آمار جرايم قضايي و ميزان ترس پاسخگويان.5جدول
                                                 

ماتيك دادگستري خراسـان رضـوي،   رماتيك مديريت مركز آمار و انفورمديريت آمار و انفو: منبع آمار قضايي. 1
  .1391آمار جرايم شش ماه اول سال 

نژاد مربـوط  باشد و دادسراي شهيد هاشميمي 9بايد متذكر شويم دادسراي شهيد كامياب مربوط به منطقه . 2
مطابق با مناطق مورد پژوهش نيسـت و دادسـراهاي    ه شده در اين جدول كامًالمناطق نام بردا ، ام4به منطقه 
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  آمار قضايي  ميزان ترس  منطقه  جرم

  1537  3.11  4  سرقت منزل
9  3.12  2019  

  1537  2.94  4  سرقت اتومبيل
9  3.05  2019  

  2880  3.07  4  توهين
9  3.05  1828  

  
  :ثر بر ترس از جرم در دو منطقهؤعوامل م .4.5

براي آزمون وجود رابطه ميان متغير ترس از جـرم بـا ديگـر متغيرهـا از آزمـون همبسـتگي       
ارتباط ميان متغيرهـا و تـرس از جـرم را نشـان      6پيرسون استفاده گرديد كه جدول شماره 

  .پردازيمدر ادامه به تببين هريك مي ودهد يم
  نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان متغير ترس از جرم و ديگر متغيرها. 6جدول

  

پيونــــــد 
 اجتماعي

ــرده  ــوع خـ تنـ
 فرهنگي

بــي ســازماني  رسانه پليس
 اجتماعي

 آماره ها

همبســتگي ضــريب  0.654 0.765 0.591 0.766 0.666
  پيرسون

 سطح معناداري 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

  تعداد  228 228 228 228 228
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

در افزايش تـرس   سازماني اجتماعيهمان گونه در مباحث نظري هم بدان اشاره شده بي
ول مطابق جد. زندمي ييدي بر اين مطلبأهاي اين پژوهش هم مهر تداده. ثر استؤاز جرم م

وجـود   0.654رابطه معناداري با ضـريب   سازماني اجتماعيميان ترس از جرم و بي 6شماره 
در ؛ يابـد مـي  هاي فيزيكي در منطقه ترس از جرم هم افزايشنظمييعني با افزايش بي. دارد

بـا   4در منطقـه   سازمانيميانگين بي 3هاي دو منطقه مطابق جدول شماره سازمانيمورد بي
                                                                                                               

دهد و نكته ديگـر اينكـه در مـورد سـه     شهر مشهد را پوشش مي 4و  9نام برده شده ميزان بيشتري از مناطق 
-جرم سرقت اتومبيل، سرقت منزل و كيف قاپي، در آمار قضايي ارائه شده توسط مديريت مركـز آمـار و انفـور   

هـاي تعزيـري آورده شـده بودنـد و تفكيكـي      ماتيك دادگستري خراسان رضوي، هر سه مورد در زمره سـرقت 
  .صورت نپذيرفته بود
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ثير را در افـزايش  أاست و اين متغير بيشترين ت 9اندكي كمتر از دو برابر منطقه  تقريبا 3.27
  .شتترس از جرم دا

با توجه به نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان ترس از جـرم و تنـوع فرهنگـي رابطـه     
تنـوع   بـا افـزايش  يعنـي اينكـه   ). 6جـدول شـماره   (وجود داشت  0.766معناداري با ضريب 

دربـاره تنـوع خـرده     .بـالعكس كنـد و  ترس از جرم هم افزايش پيـدا مـي   در منطقهفرهنگي 
و  4در منطقـه   3.18تـوان گفـت، بـا توجـه بـه ميـانگين       مي فرهنگي دو منطقه در مجموع

دليل ايـن بـاال بـودن در    . بود، تنوع فرهنگي در هردو منطقه باال 9در منطقه  2.80ميانگين 
كه به دليل قيمت پـايين مسـكن در ايـن منطقـه      توان توجيه كردمي را اين گونه 4منطقه 

اكثر مهاجران از ديگر شهرها در ابتداي ورود به شـهر مشـهد در ايـن منطقـه و ماننـد ايـن       
باال است، اين است كه ايـن   9كنند؛ و دليل اينكه تنوع خرده فرهنگي در منطقه مي زندگي

و افـراد زيـادي از ديگـر     سيس اسـت أتازه ت منطقه نسبت به ديگر مناطق شهر مشهد نسبتاً
  . اندمناطق به اين منطقه آمده

-و ضريب همبستگي پيرسون ميان ترس از جرم و پيوند محله 6مطابق با جدول شماره 

اي به اين معنا كه با افزايش پيوند محله. وجود دارد 0.666اي رابطه معنادار مثبتي با ضريب 
 هـم  6اما همان طور كه جـدول شـماره    .كندمي و روابط اجتماعي ترس از جرم كاهش پيدا

و در منطقه  3.17، 4بينيم با توجه به ميانگين پيوند اجتماعي در دو محله كه در منطقه مي
بـود،   9بيش از منطقه  4بود؛ و با توجه به اينكه ترس از جرم در ميان فراد منطقه  1.73، 9

وري كـه  بـا افـزايش پيونـد     ري مطرح شده بود، و  اين تئظاين متغير بر خالف چهارچوب ن
شايد بتوان دليل ايـن  . يابد در اين پژوهش رد شدمي اجتماعي ترس از جرم در افراد كاهش

صـنعتي  : را عوامل متعـددي از جملـه   4نسبت به منطقه  9كم بودن ميزان پيوند در منطقه 
يگر شـايد  از سوي د. شدن و افزايش روابط الكترونيكي و افزايش ارزشهاي فردگرايانه دانست

سـنتي بـودن بافـت     9نسبت به منطقه  4بتوان علت عميق بودن روابط اجتماعي در منطقه 
  .اين منطقه دانست

ميان ترس از جـرم   6در مجموع با توجه به ضريب همبستگي پيرسون در جدول شماره 
، يعني اينكه با افـزايش  شتوجود دا 0.765و ميزان پيگيري اخبار رابطه معناداري با ضريب 

در . ها و پيگيري اخبار حوادث آنها ترس بيشتري از جرايم دارندميزان استفاده افراد از رسانه
كنند، در مجموع در دو منطقـه افـراد   مي مورد اينكه پاسخگويان بيشتر چه جرايمي را دنبال

ها به مسايل طالق و مسـايل  بيشترين عالقه را به ترتيب براي دنبال كردن حوادث در رسانه
درصـد،   8/15درصد، درگيـري   4/18درصد، زورگيري  9/18درصد، قتل  4/22ادگي با خانو
درصـد   6/2درصـد، البتـه    3/1درصد و سـرقت   1/6درصد، مالي و اقتصادي  5/14ربايي آدم
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همـان  . كند چه حوادثي را دنبال نماينـد افراد هم اعالم نموده بودند كه براي آنها فرقي نمي

بـود و در   3.04ميانگين پيگيـري اخبـار    9در منطقه  بينيم،مي 3گونه كه در جدول شماره 
در مجموع اين فرضيه كه افـرادي كـه اخبـار    . بود 2.32، 4حالي كه اين ميانگين در منطقه 

  .ييد نگرديدأكنند، ترس بيشتري دارند، در اين پژوهش تمي حوادث را بيشتر پيگيري
پليس در ميان مردم همان گونه كه  ميان ترس از جرم و نقش 6مطابق با جدول شماره 

بود؛ اين بدان . 000و سطح معناداري . 591بينيم رابطه معناداري با ميزان مي در اين جدول
تـر احسـاس نماينـد و از پلـيس     معناست كه هرچه افراد نقش پلـيس را در زنـدگي پررنـگ   

امنيـت بيشـتري    رضايت بيشتري داشته باشند، ترس آنها از جرايم كمتر خواهد بود و ميزان
 .نمايـد مي خواهند داشت و بالعكس با كاهش نقش پليس ميزان امنيت افراد هم كاهش پيدا

ميزان  4در منطقه  3ميانگين بدست آمده در دو منطقه كه مطابق جدول شماره  به با توجه
بود، ميزان رضايت افـراد از عملكـرد پلـيس در     3.03اين ميزان  9بود و در منطقه  1.83آن 
توان اينگونـه  مي در حد مطلوبي بود و 9بسيار پايين بود، اما اين ميزان در منطقه  4طقه من

عـدم رضـايت افـراد از     4نتيجه گيري كرد كه يكي از عوامل ترس از جرم افـراد در منطقـه   
گيري كرد كه  رابطه پليس با افراد در ايـن  عملكرد پليس بوده و شايد بتوان اين گونه نتيجه

بسيار كم است يا اينكه پليس با افراد اين منطقه رفتـار مطلـوبي     9به منطقه  منطقه نسبت
  . نداشته است

  
  :و ترس از جرم  ديدگان مكرربزه .5.5
هايي كه در ديگـر  گونه كه در مباحث نظري هم بدان اشاره گرديد، با توجه به پژوهشهمان

-جود دارد اين است كـه بـزه  كشورها صورت پذيرفته است، تئوري نظري كه در اين زمينه و

اند ترس بيشـتري از  يدگان و كساني كه قرباني جرايم نشدهديدگان مكرر نسبت به ديگر بزه
 2/45نفـر معـادل    103نفر جامعه نمونه اين پـژوهش   228در مجموع از ميان . جرايم دارند

ه اعـالم كـرده   از مجموع افـرادي كـ  . انداند كه تا كنون قرباني جرايم شدهدرصد اعالم نموده
درصد اعالم نموده بودند كـه تنهـا يـك     3/57بودند كه تا به حال قرباني جرايم شده بودند، 

مرتبه و تنها يـك   3درصد  8/7مرتبه،  2درصد گفته بودند  34اند، ديده جرم شدهمرتبه بزه
ن ميـان  با مقايسه ميانگي .اندمرتبه قرباني جرايم مختلف شده 4درصد اعالم نموده بودند كه 

ديده مكرر بودند با ديگر افراد پاسخگوي جامعه نمونـه، تـرس   ترس از جرم در افرادي كه بزه
 ،بـود  2.52بيشتر از ديگر افراد جامعه نمونـه بـا ميـانگين     2.57ديدگان مكرر با ميانگين بزه

د ديـدگان مكـرر بـا ديگـر افـرا     البته بايد توجه كنيم كه اين تفاوت ترس از جرم در ميان بزه
ديدگان مكرر به دليل اينكه چندين مرتبه قربـاني  شايد بتوان گفت بزه. تفاوت زيادي نداشت
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-مـي  ديده واقع شدن اسـتفاده اند از وسايل دفاعي بيشتري براي جلوگيري از بزهجرايم شده

  .نمايند و به همين دليل ترس آنها نسبت به ديگر افراد خيلي بيشتر نيست
 
  :گيرينتيجه .6

هش در مجموع كوششي بود تا اينكه با استفاده از نظريات صاحب نظـران در حيطـه   اين پژو
در اين پژوهش دو منطقـه  . ترس از جرم به بررسي پيماشي اين پديده در كشورمان بپردازيم

از شهر مشهد را كه از لحاظ موقعيتي و جغرافيـايي و ديگـر عوامـل مـوثر در حيطـه       9و  4
  . د انتخاب نموديمنظري ترس از جرم متفاوت بودن
هاي ارائه شده در اين پژوهش، عدم توازن ميان خانوارهـاي  در مجموع و با توجه به داده

 دو منطقه از لحاظ درآمد و ديگر متغيرهاي جمعيت شناختي موثر در ترس از جرم مشـاهده 
  .شودمي

ديگري ترين نتايج هايي كه در مباحث نظري نموديم، از مهمهمچنين با توجه به بررسي
  :به آن دست پيدا كرديم اين بود كه پژوهشكه در اين 
  بود، كه اين مساله  9بيش از منطقه  4در مجموع ميانگين ترس از جرم در منطقه

 .با مباحث نظري هم هماهنگ بود

   در مقايسه آمار قضايي جرايم و ترس افراد از جرايم بر حسب نوع آن، آمار قضـايي
بدين معنا كه در آمارهاي قضايي ارائه شده  از دو منطقه . ق بودبر ترس افراد از جرايم منطب

سرقت اتومبيل، سرقت منزل و توهين بيشترين ميزان را داشتند، و ترس افراد هم بيشـتر از  
 . همين جرايم بود

هايي كه در مبحـث تـرس از جـرم    البته از منظر نگارندگان ايرادي كه به تمامي پيمايش
رد است، اين مورد است كه چگونه ثابت نمـاييم كـه تـرس سـنجيده     شود وامي انجام شده و

هـيچ يـك از   . شده بسيار زياد است، يا اينكه خيلي بيشتر از ميزان خطر واقعي جرايم اسـت 
-مـي  اند و تنهـا كشورهاي دنيا در اين زمينه تاكنون هيچ معيار و محك سنجشي ارائه نداده

ها با يكديگر، به كم يـا زيـاد بـودن تـرس از جـرم      توان بوسيله مقايسه افراد، مناطق، يا شهر
  .دست يافت

بسـيار   سـازماني بياز  4سازماني اجتماعي، منطقه در توزيع فراواني ميانگين متغير بي -
بود، و اين متغير با توجه به ميـانگين اشـاره شـده نسـبت بـه ديگـر        9باال نسبت به منطقه 
  .ر اين منطقه داشتثير را بر ترس از جرم دأمتغييرها بيشترين ت
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درباره توزيع فراواني ميانگين تنوع خرده فرهنگي، هردو منطقه تقريبا ميانگين بـااليي   -

توان قيمـت پـايين مسـكن در ايـن منطقـه و      مي را 4داشتند، كه علت اين تنوع در منطقه 
  .سيس بودن اين منطقه دانستأبه دليل تازه ت 9مهاجرپذير بودن آن؛ و منطقه 

خيلي بيشتر از افراد منطقـه   4در ميان ساكنان منطقه  اجتماعيمتغير پيوند  ميانگين -
بود و اين نشان از پيوند اجتماعي قوي ميان افراد اين منطقه بود؛ اين ميـانگين در ميـان    9

ايـن  . بسيار پايين بود و نشان از پيوند اجتماعي پايين در اين منطقـه بـود   9ساكنان منطقه 
ات ارايه شده بود و همچنين با ديگر تحقيقات در كشورهاي ديگر قسمت عكس مباحث نظري

  . هم خواني نداشت
بـيش از   9ها هم ميانگين اين متغيير در منطقـه  در مورد پيگيري اخبار حوادث رسانه -
كه اين بر . كردندمي اخبار حوادث را بيشتر دنبال 9بود، بدين معنا كه افراد منطقه  4منطقه

  .شده بود خالف نظريات ارائه
بود، يعنـي   4بيش از منطقه  9در مورد نقش پليس در اين دو منطقه ميانگين منطقه  -

از عملكـرد پلـيس در منطقـه     4رضايت بيشتري نسبت به افراد منطقه  9اينكه افراد منطقه 
  .شان داشتند

 ديدگان مكرر، ترس آنها نسبت به ديگر پاسخگويان تفاوت فراواني نداشـت و درباره بزه -
هـاي  ديـدگي شايد بتوان  علت آن را ناشي از تمهيدات ايمني دانست كه آنها بـه خـاطر بـزه   

  .ديده واقع نشوندبندند، تا بلكه مجددا بزهمي قبلي خود به كار
 :پژوهش هايپيشنهادها با توجه به داده

هشـي  قبل از ارائه پيشنهادات بايد بگوييم كه بررسي ترس از جرم نمي تواند بـه عنـوان پژو  
ها همـواره ادامـه داشـته    مقطعي و گذرا مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد و بايد اين پژوهش

 .باشد و مورد تجزيه تحليل و پيگيري قرار گيرد

  : گرددهاي بدست آمده از اين پژوهش پيشنهادات زير ارائه ميبا توجه به داده
 بودن سـطح تـرس از جـرم در    با توجه به باال بودن ميزان جرايم در دو منطقه و باال. 1

 ، بايد از يك برنامه پيشگيري موثر و كارآمد استفاده نماييم و در ايـن راه از تمـامي  4منطقه 
 .هاي جامعوي كمك بگيريمظرفيتهاي جامعه مدني و پاسخ

هايي در راستاي فقرزدايي و بهبود وضعيت اقتصادي دولت و مديران دولتي بايد طرح. 2
 .مورد پژوهش دراين تحقيق اجرا نمايند 4برخورداري مانند منطقه  و معيشتي مناطق كم

در  بي سازماني اجتمـاعي با توجه به اينكه بيشترين ميانگين ترس از جرم مربوط به . 3
ها و نهادهاي متـولي،  بود، دادگستري، شهرداري ها، مديران شهري و ساير سازمان 4منطقه 

بـه عنـوان مثـال شـهرداري بايـد در نظافـت       . مايندبايد تمركزشان به مسايل خُرد متمركز ن
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هـا و متكـديان   منطقه تالش بيشتري نمايد، و ديگـر اينكـه بـا دستفروشـان، كـارتن خـواب      
يـا همـان     CEPTEDبرخوردهاي جدي تري صورت پذيرد؛ و همچنـين توجـه بـه رويكـرد     

هـاي  برنامهپيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي و بهبود فضاهاي شهري يكي ديگر از 
اين مديران بايد باشد، چرا كه طراحي مناسب و كاربري موثر از فضا و محـيط سـاخته شـده    

 .گرددهاي مجرمانه، ترس از جرم و بهبود كيفيت زندگي ميمنجربه كاهش فرصت

مورد پـژوهش مـا    4هاي منظم پليس در مناطق پرخطري مانند منطقه وجود گشت. 4
ت ؤيـ باشد، اما مـردم منطقـه تنهـا بـا ر     م اثرات مثبتي داشتهتواند بر كاهش ترس از جرمي

پليس احساس امنيت نمي كنند، بلكه پليس بايد تعامل خود را با مردم افـزايش دهـد و بـه    
نوعي يك احساس اعتماد در آنها به وجود آورد، چيزي كه امروزه از آن به نام پليس اجتماع 

ه نقش پليس در كاهش تـرس از جـرم اينكـه    يك موضوع مهم ديگر دربار. شودمحور ياد مي
هاي پليسـي قـرار گيـرد و از همـان     هاي سازمانهاي ترس از جرم بايد در راس برنامهبرنامه

-ابتداي ورود افراد به سازمان پليس براي انجام وظيفه در اين شغل كليدي و مهـم، آمـوزش  

هم چنين پلـيس هـر   . ودهاي الزم به افسران در مورد ترس از جرم و عملكرد پليس داده ش
تواند هر چند وقت يك بار  از طريق تحقيقات و جلسات اجتماع محور با مـردم آن  محله مي

گويي به سواالت مردم حس اعتماد را در ميان مـردم آن منطقـه نسـبت بـه     منطقه، و پاسخ
 .خودشان ايجاد نمايد

منطقـه از شـهر   هايي كه وجـود داشـت، تنهـا دو    در اين پژوهش به دليل محدوديت. 5
مشهد مورد بررسي قرار گرفت؛ با توجه به كم بودن تحقيقات ميداني در حيطه ترس از جرم 

-گردد تا تحقيقات ميداني بيشتري بـا روش و نوپا بودن اين بحث در كشورمان، پيشنهاد مي

هاي كمي و كيفي مختلف صورت پذيرد، تا اينكه داعيه نظـري ايـن بحـث در كشـورمان از     
تـري مشـخص   يشتري برخوردار گردد و عوامل موثر بـر تـرس جـرم بصـورت شـفاف     اعتبار ب
  .گردند
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