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چکیده
سرقت یکی از جرائم مالی در تمامی کشورهای جهان شناخته شده است و سیستم قضایی هرر کشروری
برای آن مجازاتی را تعیین کرده است .پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مفهوم بیسازمانی اجتماعی بر
بروز جرم سررقت در شرهرهای سررپه بهراق و ق ررشریرین برا اسرتفاده از روح تققیرم پیمرایش و
ابزارگردآوری پرسشنامه مققمساختار صورت گرفته است .با استفاده از روح نمونهگیرری گوولره برفری
تعداد  81نفر بهعنوان نمونه پژوهش تعیرین گردیرده اسرت .در پرژوهش مللفرههرایی ماننرد :سررمایه
اجتماعی کنترل اجتماعی وضعیت بوم شناختی طراحی مقیط شهری و ویژگیهای جمعیتی بهعنروان
شاخصهایی برای بیسازمانی اجتماعی موردتوجه بوده است که از طریم این مللفهها سرعی برر تییرین
مقه زندگی سارق و عواموی که منجر به تربیت افراد بزهکار از یکسو و عواموی که موجب میشود برخی
مکان های شهری بیشتر مورد هدف جرم واقع شوند از دیگر سوی مورد ارزیابی قرار گیرد .نتایج پژوهش
نشان داده است تمامی مللفههای مورد بررسی بر بروز جرم سرقت چه در بعرد مکران زنردگی و چره در
مورد مکان هدف معنادار بوده است.

کلید واژگان :طراحی مقیطی بومشناختی نظارت اجتماعی سرمایه اجتماعی بیسازمانی
اجتماعی.
 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آباد غرق دانشگاه آزاد اسالمی اسالم آباد غرق ایرانAdibsharifi714@gmail.com
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مقدمهوبیانمسئله
شهرنشینی و شهر گرایی بعد از انقالق صنعتی به سرعت تیدیه به نوع غالب زندگی
اجتماعات انسانی در سراسر کره زمین گردید .شهرنشینی که مترادف تراکم جمعیت و
ازدحام کاربری های مختوف است عالوه بر امتیازاتی که برای جامعه بشری با خود به
ارمغان آورد لکن در بطن خویش موجد مسائه زیادی نیز بود .ازجموه مهمترین این
مسائه بقث انقرافات اجتماعی و جرائم شهری است .که عالوه بر هدف قرار دادن
اخالق امنیت و هنجارهای اجتماعی باعث تقمیه بار مالی فراوانی جهت مقابوه و
پیشگیری برای دستگاههای حاکم شده است(سجادیان و همکاران .)56 : 93
یکی از انواع جرائم اجتماعی جرم سرقت است .اصطالح سرقت بهطور گستردهای برای
جرائم مربوط به ت رف اموال شخص بدون اجازه آنها به کار میرود .اما سرقت معنای
حقوقی بسیار گستردهای دارد که ممکن است بیش از یک دسته و چندین درجه از
جرائم را شامه شود ( .) Burnesa et al, 2020: 342بنابراین در بروز جرم سرقت
باید به مللفههای گوناگونی توجه کرد .بهعنوان مثال تققیقات معاصر بهطور تجربی
تأثیر ویژگیهای مقیطی جرمزایی بالقوه را بر تعدادی از انواع جرائم الخ وص سرقت
مورد آزمایش قرار داده اند که ریشه آنان در بعد تقویه مکانی در نقد مقیطی و کالیدی
شهر و مقه زندگی است .بنابراین چشماندازی از دیدگاههای متشکه با منافع مشترک
در جنیههای موقعیتی جرم فعالیتهای روتین انتخاق عقالنی و میاحث مرتیط با
نظریههای الگوی جرم وجود دارد که در آن تئوری فعالیتهای روتین جرم و جنایت را
درنتیجه همگرایی فضایی و زمانی یک مجرم احتما لی و یک هدف مناسب در غیاق یک
مقافظ توانمند در نظر میگیرد( .)Pizza, E, 2016: 3همچنین درزمینهی جرم
سرقت الگوی رفتاری جمعیت تعیین میکنند که کجا و چه زمانی این عناصر جرمزا
بهاحتمالزیاد همگرا می شوند و در همین زمینه دیدگاه انتخاق عقالنی جرم سرقت را
یک فرآیند ارزیابی در نظر میگیرد که در آن مجرم بالقوه ریسکها و پاداحهای باتی
در یک فرصت جرم و جنایت معین را در نظر میگیرد درحالیکه چنین ت میماتی
بهطور معمول در حالت عقالنیت توسط زمان و اطالعات مقدود رخ میدهد مجرم
بااینحال موقعیت را مناسب یا نامناسب ارزیابی میکند( Clarke and comish,
 .)985: 155پیچیدگی جرائم اجتماعی الخ وص جرم سرقت زمانی بیشتر میشود که
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دریابیم دیدگاه فعالیت های روتین و انتخاق منطقی و مقیطی وابسته به دیدگاه الگوی
جرم است که آنها را به هم مرتیط میسازد .الگوی جرم الگوها رفتاری روزانه را شامه
سه نوع فضای فعالیت در نظر میگیرد که شامه گرهها (مکانهایی که در آن مردم
مقدار زیادی از زمان را صرف میکنند و مانند خانه مقه کار و مکانهای تفریقی).
مسیرها(مسیرهای سفر بین گرهها) و لیهها (مرز بین مناطم مختوف) هست
( .)Brantinghamand, 1993: 25براین اساس میتوان گفت ویژگیهای مقیطی
(طراحی مقیطی شرایط اجتماعی و اقت ادی زیستی و بومشناختی) رفتار انسان را به
خاطر تأثیرات فضایی تقت تأثیر قرار میدهد .کاپالن استدالل میکند که توزیع
ویژگیهای خاص در سراسر فضا میتواند برجذق عناصر جرمزا به شیوهای که الگوهای
جرم و جنایت را شکه میدهد و حفظ میکند تأثیر بگذارد(.)Caplan, 2011: 63
اهمیت پژوهش حاضر زمانی بیشتر نمایان میگردد که اظهارکنیم عالوه بر موارد
گفته شده ناتوانی یک مقوه در تنظیم رفتار اعضای خود و شکست کوی در انسجام
هنجاری بر بروز سرقت تأثیر میگذارد که از آن تقت عنوان اختالل نظم اجتماعی یاد
میشود( .) .)Partt and cullan, 2005: 378با توجه به مطالب گفتهشده میتوان
گفت در بروز رفتارهای انقرافی و سرقت عوامه و مللفههای متعددی در ارتیاط هستند
که فرد را به سمت رفتار مجرمانه سرقت سوق میدهد .این عوامه در ابعاد مکانی
اهمیت بیشتری دارد یعنی اینکه در بررسی جرم سرقت به نظر میرسد عالوه بر مطالعه
مقه زندگی و عوه گرایش بزهکاران به سرقت باید به مطالعه مکانهای هدف سرقت
نیز پرداخت و با مقایسه پارامترهای اجتماعی روانی و اقت ادی این دو بعد مکانی به
تجزیهوتقویههای واقعیتری دستیافت .بنابراین انجام پژوهشهای جامع با دید کالن
در زمینهی بروز اینگونه انقرافات با هدف پیشگیری از آن بسیار ضروری و حائز اهمیت
است .که در پژوهش حاضر بر اساس تئوری بیسازمانی اجتماعی درصدد تییین آن
هستیم .بنابراین هدف پژوهش حاضر شناخت نقش مفهوم بیسازمانی اجتماعی بر بروز
جرم سرقت است اما اهداف جزئیتری نیز مدنظر بوده که عیارتاند از:
 تعیین تأثیر ویژگیهای بومشناختی(قومیت مهاجرت تراکم جمعیت) برشکهگیری جرم سرقت و انواع آن.
 -2شناخت رابطه بین طراحی مقیطی بر شکهگیری جرم سرقت و انواع آن.
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 -9شناخت رابطه بین مللفههای جمعیتی(سن وضعیت تأهه سطح تق یالت) بر
شکهگیری جرم سرقت.
 -4تعیین تأثیر سطح سرمایه اجتماعی بر بروز جرم سرقت
 -6تعیین تأثیر کنترل اجتماعی بر بروز جرم سرقت
پیشینهپژوهش
درزمینهی انقرافات اجتماعی الخ وص جرم سرقت پژوهشهای متعددی صورت گرفته
است که طیفی از مفاهیم تک ساحتی تا چند ساحتی را در برمیگیرد که به تشریح
برخی از آنها پرداختهشده است.
درشتی ( ) 933به بررسی«نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تأکید بر پدیده
مهاجرت (مطالعه موردی:تهرانبزرگ)» پرداختهاند و نشان دادهاند مهاجرت و
حاشیهنشینی بیشترین تأثیر را بر نرخ سرقت دارد .درگاهی و بیرانوند ( ) 933در
مطالعهای با عنوان « عوامه ملثر بر جرم مالی در ایران با تأکید بر ادوار تجاری و
آسیبهای اجتماعی» نشان دادهاند که دادههای جرم در ایران بهویژه جرائم مالی از
انتهای دهه  81دارای روند افزایشی بوده است .جی با و همکاران ( ) 933به بررسی
«عوامه ملثر مقیطی در پیشگیری از وقوع سرقت موردمطالعه  :شاهرود» پرداختهاند
یافتههای تققیم بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت
تأکید داشته است بیشترین سرقتها مربوط به شهرکهای حاشیه شهر مثه شهرک
فدک کوثر بهشتی پردیس و دو شهرک در داخه شهر به نام شهرک ولیع ر و
شهرک انقالق رخداده که نقش و تأثیر کالید و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و
مجتمعهای زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است.
پور غالمی سروندانی و همکاران ( ) 931مطالعهای با عنوان «تقویه عوامه اجتماعی و
جغرافیایی ملثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعیاس» انجام دادهاند و نشان دادهاند
که فقر فرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد و غالب مجرمان بیسواد بوده و در اثر
فقدان امکانات رشد فکری برای پیشرفت و ترقی خود از شیوههای دیگر فرهنگی مانند
توانمندیهای جسمی بهره جستهاند .وجود بیکاری و فقر باعث ایجاد یک رابطه معنادار
بین شرایط اقت ادی فرد مرتکب به سرقت شده است .نتایج نشان داد هر چه خاستگاه
سارق آلودهتر و جرم خیزتر باشد احتمال انجام سرقت توسط وی بیشتر است.
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بهزاد پور و حسینی غیاث وند ( ) 931به بررسی«مطالعۀ تطییقی عوامه کالیدی ملثر
بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمانهای مسکونی در بافتهای فرسوده و جدید
شهری با استفاده از روح تقویه شیکه ( »)ANPپرداختهاند .هدف مطالعه ارائه مدل
تقویوی از شاخصهای کالیدی ملثر بر پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) از ساختمانهای
مسکونی و مطالعه تطییقی این شاخص ها در بافت فرسوده و جدید شهری قزوین و
جامعه مدنظر پژوهش منطقه یک (بافت فرسوده) و منطقه سه شهرداری (بافت جدید)
بوده است .مطابم نتایج بهدستآمده در زمینه پیشگیری از وقوع سرقت از
ساختمانهای مسکونی از میان اصول پنجگانۀ این رویکرد «نظارت طییعی» با وزن
 1/92و «کنترل دسترسی» با وزن  1/25بیشتر از سایر موارد نقش دارند .نتایج نشان
میدهد منطقه شهرداری قزوین ازنظر رعایت عوامه کالیدی برای پیشگیری از وقوع
سرقت وضعیت نسیتاً نامناسیی دارد که در این بین پهنه با امتیاز  /نامناسبتر
است .ریچارد و سیمیالد ( )2121به بررسی «مشخ ات جامعهشناختی مقکومان
سرقت مسوقانه در زندانهای زن گیریکیری الئوس نیجریه» پرداختهاند.
این مقاله مشخ ات جامعهشناختی زنان درگیر در سرقت مسوقانه مورد بررسی
قرارگرفته است حجم نمونه  92نفر بوده است .آنان نشان دادهاند که تیعیض جنسیتی
در همه جنیههای اجتماعی و شرایط اقت ادی و اقت ادی نامساعد در نیجریه
آسیبپذیری زنان را برای جذق در جرم و جنایت افزایش میدهد .احیای نهاد خانواده
فرزند پروری خنثی از جنسیت مداخالت دولت برای بهیود رفاه اقت ادی -اجتماعی و
آموزح جنسیتی ازجموه شاخصهای پیشگیریکننده معرفیشده است.
فوسون و همکاران ( )2121در تققیقی با عنوان«اثرات فعالیت روتین همهگیر Covid-
 19در سرقت در دیترویت مارس  »2121دریافتند؛ شیوع ویروس کرونا منجر به
سیاستهای مهار در بسیاری از مکانها با تغییرات همزمان در فعالیتهای معمول شده
است .درنتیجه کاهش عمده جرم گزارح شده است.
هال فورد و همکاران ( )2121به بررسی «جرم و ویروس کرونا :فاصوه اجتماعی
قفهشدن و قابویت تقرک جرم» پرداختهاند .در این پژوهش با مقایسه یک دوره
پنجساله با همزمانی ارائه فاصوه گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی درصدد تییین روند
جرائم بودهاند که نشان داد  4درصد جرائم با این سیاست کاهشیافته است .این
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تغییرات در ارتیاط با جرم سرقت شامه مواردی مانند سرقت در مغازه ( )-٪52سرقت
( )-٪62سو استفاده خانگی ( )-٪46سرقت از وسیوه نقویه ( )-٪49حموه ()-٪95
سرقت از منزل ( )-٪26و سرقت از غیرمسکونی ( .)-٪26بوده است بنابراین میتوان
گفت حضور افراد در منازل تراکم جمعیت میتواند بهعنوان یک عامه بازدارنده در برابر
سرقت عمه کند.
سکاتو و همکاران ( )2121به بررسی«پویایی سرقتها و سرقتها در مترو سائوپائولو
برزیه» پرداختهاند .هدف از این مطالعه ارزیابی ماهیت و پویایی فضایی-زمانی جرائم
امالکی (سرقت) در گرههای حمهونقه یعنی ایستگاههای مترو و مناطم نزدیک آن
گزارحشده است .این تجزیهوتقویه بر اساس دادههای جرم و جنایت از طریم سیستم
مترو سائوپائولو از سال  21 1تا  21 1انجامشده است .با استفاده از تئوری جرمشناسی
مقیطی این روح ترکییی از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو همچنین
تجزیهوتقویه آماری با استفاده از آزمون فرضیه و مدلهای منفی رگرسیون دوجموهای
است .نتایج نشان داده است که سرقتها بسته به زمان و مکان متفاوت است و بیشتر در
داخه ایستگاهها و انتهای آن رخ میدهد.
لی و همکاران ( )2121به بررسی«جمعیت مقیط و سرقت :تجزیه و تقویه فضایی با
استفاده از دادههای توفن همراه» پرداختهاند .روح تققیم پیمایش بوده است .نتایج
پژوهش نشان داده است که اندازه جمعیت غیربومی میزان نظم اجتماعی مقوه مکان و
طراحی آن و درنهایت وض عیت نورپردازی مقوه با وقوع یا عدم وقوع سرقت رابطه
معنادار داشته است.
مبانینظریپژوهش
نظریهکنترلاجتماعی

فرضیه اصوی این نظریه ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان است .لذا از این نظر به دیدگاه
دورکیم و هابس بازمیگردد .اصوالً جامعه شناسان بر این عقیده هستند که مردم از
قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی کنند تا اینکه تقت تأثیر نظارت یا کنترل اجتماعی
کجرفتار نشوند .اما دی دگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد انسانی اصوالً
دارای قابویت و استعداد بهنجار بودن یا ناهنجار بودن هستند .نکته اصوی این است که
جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد .رفتار بهنجار یا نابهنجار تنها در درون جامعه
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دارای معنی است و هر جامعهای سعی میکن د که هنجارهای خود را بر فرد تقمیه
کند( .ممتاز فریده ) 3 : 98
موضوع موردبقث این نظریه این است که اصوالً چه عواموی منجر میشود که رفتار افراد
مقدود گردد .به تعییر دیگر این نظریه معتقد است بهجای اینکه باید پرسید که چرا
کجرفتاری و انقراف در جامعه واقع می شود باید سلال کرد چرا همه مردم هنجارشکنی
نمیکنند؟ بنیان این نظریه همان است که انسانها موجوداتی هستند با آرزوهای
نامقدود که برخالف جانوران دیگر با برآورده شدن نیازهای زیستیشان سیری
نمیپذیرند .بهبیان دیگر اگر هیچ عامه مقدودکننده بیرونی نیاشد انسانها هر چه
بیشتر داشته باشند بیشتر می خواهند و معموالً برآورده شدن هر نیاز بهجای کاستن از
آرزوهای انسان نیازی تازه را هم برمیانگیزاند .پس میتوان گفت :که آرزوها و
خواسته ها رفتارهای انسان را تنها میتوان با نظارتهای خارجی یعنی با کنترل
اجتماعی مهار کرد(.ستوده هدایت اله .) 918
کنترل اجتماعی درواقع ادامه فرآیند اجتماعی شدن و مکمه آن است .در جامعهپذیری
ارزحها و هنجارهای جامعه به فرد آموخته میشود و سپس بهوسیوه کنترل اجتماعی
رفتار او تقت نظارت قرار میگیرد .کنترل اجتماعی به مکانیزم هایی اطالق میگردد که
جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری به کار میبرد .به مفهوم دیگر کنترل
اجتماعی به مجموعه عوامه مقسوس و نامقسوسی که یک جامعه در جهت معیارهای
خود به کار میبرد و مجموع عواموی که بهق د جووگیری افراد از کجروی اجتماعی در
راه آنان قرار میدهد گفته میشود .باالخره کنترل اجتماعی را میتوان مجموعهای از
منابع مادی و نمادینی دانست که در اختیار جامعه قرار دارد و برای ح ول اطمینان
همخوانی رفتاری اعضای خود با اصول و مقرراتی از پیش تعیینشده و مورد تأیید از
آنان استفاده میکند( .ستوده هدایت اله ) 22 : 918


طراحیمحیطی()CPTED
این نظریه بر این ادعا استوار است که میتوان با طراحی مناسب مقه سکونت و کار
افراد از جرائم ارتکابی در مقیط ساختهشده پیشگیری کرد .این فرایند پشگیری از
جرم از طریم طراحی مقیط نامیده میشود .این پیشگیری شاخهای از رهیافتهای
مکانیکی در پیش گیری از جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاق جرم را
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انتخاق می کند جرم معوول فرصت است مجرم فردی عقالنی است و جرم انتخابی
عقالنی است و تأثیر گذاشتن بر عوامه وضعی راحتتر از تغییر و میارزه با ضعفهای
بشری و اصالح شخ یت افراد است درنتیجه راهحه مناسب برای پیشگیری از وقوع
جرم را کم کردن فرصتهای مجرمانه میداند .این نظریه را میتوان به اینگونه تعریف
کرد :طراحی مناسب و کاربری ملثر از مقیط و ساختمان که منجر به کاهش جرم و
ترس ناشی از جرم میشود(مقمودی جانکی و همکاران  .)948 : 988در خ وص
پیشگیری جرم از طریم طراحی مقیطی سه دیدگاه یا رویکرد جداگانه وجود دارد .این
اصطالح اولین بار توسط جرمشناسی به نام (سی .ری .جفری) وضع گردید.


اولیننظریه:
کاهش فرصتهای مقیطی ارتکاق جرم؛ پیروان جفری بهخ وص تیم کرو بیشتر این
جنیه را مورد توجه قرار دادهاند .وی بهمنظور کاهش فرصتهای ارتکاق جرم در
مقیطهای مسکونی شهری پیشنهادهای ملثر و روشنی را به پویس و طراحان شهری و
همچنین معماران ارائه کرد .پیشنهادهای ارائهشده توسط کرو و دیگران در جوسات
متعدد عومی و آموزشی در سراسر ایاالتمتقده آمریکا گسترح یافت .این نظریه بعدها
به نام ( )CPTEDمعروف شد.
دومیننظریه:
نظریه فضاهای قابه دفاع است .این نظریه توسط معماری به نام اسرکار نیرومن طراحری
شد وی در کتابی که در همین زمینه منتشر کررد از شرکه مجتمرعهرای مسرکونی در
امریکا به شدت انتقاد کرد .میزان باالی جرم در فضاهای عمومی مربوط به مجتمعهای
مسکونی به عوت فرم و طراحی نامناسب آنها همچنرین رشرد چشرمگیر انیروهسرازی
منازل بدون توجه به مسئوه تعامالت انسانی و روابط همسایگی در طراحری و معمراری
اینگونه از منازل از مسائه مورد تأکید نیومن است .این وضعیت موجب شده ترا اغورب
برای ساکنان اینگونه از مجتمعها تشخیص همسایگان و ساکنان برومی از افرراد غیرر و
همچنین بزهکاران و مجرمان دشوار باشد .به عیارت دیگر کنترلهای غیررسمی در ایرن
مقیطها بهشدت کاهش مییابد و این امکان را فراهم میکند تا بزهکراران درحرالیکره
ترس اندکی از دستگیری دارند مرتکب جرم شوند.
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نظریهسوم:
نظریه سوم مربوط به پیشگیری وضعى جرم از طریم طراحی مقیطی است که توسط
بخش تققیقات جرمشناسی دولت بریتانیا در اواسط دهه  311تدوین گردید این
نظریه برخالف دو مورد قیوی در نگاه اول به معماری فضاهای ساختهشده نمیپردازد
همچنین به حمالت تهاجمی بهمنظور سرقت توجهی ندارد .بوکه میتوان ادعا کرد این
نظریه یک دیدگاه کوی بهمنظور کاهش فرصت ارتکاق هرگونه جرم اعم از
هواپیماربایی کالهبرداری تماس توفنی شرمآور خشونت در مقیطهای عمومی و یا
خانوادگی و . . .ارائهشده است .بسیاری از تققیقات صورت گرفته در حوزه جرم و
فرصتهای مقیطی در اصه بخشی از دستورالعمه پیگیری مقیطی از جرم مقسوق
میشود .به عیارت دیگر میتوان ادعا کرد تمام نظریات ارائهشده در خ وص فرصتهای
مقیطی ارتکاق جرم اساس نظریه پیشگیری جرم از طریم طراحی مقیطی را تشکیه
میدهند .همین موضوع باعث شده است تا این نظریه جایگاهی ارزشمند و قابهتوجه در
میان جرم شناسان پیدا کند)کالرک .)945 : 981
نظریهپنجرهشکسته
نظریه پنجرههای شکسته ( ) 382مق ول فکری دو جرمشناس آمریکایی بره نرامهرای
جیمز ویوسون و جورج کوین است .ویوسون و کوین استدالل کردنرد کره جررم نتیجره
یک نابسامانی است .بهطور مثال اگر پنجرهای شکسته باشد و مرمرت نشرود آن فرردی
که تمایه به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد با مشاهده بیتفاوتی جامعره بره
این امر دست به شکستن شیشه دیگری میزنرد و دیرری نمریگرذرد کره شیشرههرای
بیشتری میشکند و این احساس آنارشی و هرج ومرج از خیابان به خیابران و از مقورهای
به مقوه دیگر میرود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کراری را کره
بخواهید مجاز هستید انجام دهید بدون آنکه کسی مرزاحم شرما شرود .برر اسراس ایرن
نظریه چنانچه شهروندان یک جامعه و ضاب طان نسیت به جرائم خفیف و انقرافات خررد
با دیده چشمپوشی برخورد کنند این امر در درازمدت باعث میشود که در آن منطقره و
مقوه بینظمی به وجود آید و چنین ت ور شود که آن مقوه یا گروه بره گمران برخری از
افراد صاحب ندارد که به انقرافات و کجرویها پاسخ دهد .از دل این بینظمری ناشری از
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عدم برخورد با جرائم ساده و خفیف جرائم بزرگ و شدید به وجرود مریآینرد .بنرابراین
جرم ناشی از تداوم بینظمی است و برخورد قوی و قاطع و بدون چشمپوشری برا جررائم
ساده میتواند از بروز جرائم بزرگتر جووگیری کند .پیروان این نظریره چنرین اسرتدالل
میکنند که کسانی که با پرسه زدن استفاده از مواد مخدر فعالیت در گروههای جنرایی
کوچک و نوشیدن عونی مشروبات الکوی نظم عمومی را مخته مریکننرد کنتررل آنهرا
ملثرترین راه برای کاهش بینظمی اجتماعی است(کاوه .)55 : 938
بومشناختی

در دهه  321گروهی از جامعه شناسان که مقر آنها در شیکاگو بود و بعدها به اعضرای
مکتب شیکاگو ) (Shicago Schoolشهرت یافتند روشری برا عنروان «برومشناسری»
برای مطالعه زندگی اجتماعی ایجاد کردند که به مطالعه روابط بین گروههرای انسرانی و
مقیط آنان می پردازد .اعضای مکتب شیکاگو این مفهوم را درباره رشد شرهرهای برزرگ
به کاربردند و چنین استدالل کردند که رفتار انسان را میتوان برحسب مقیط شرهری او
تییین کرد .بهویژه آنان مردعی شردند کره در اثرر توسرعه شرهرهای برزرگ مقورههرای
مشخ ی به وجود میآیند که هرکدام شیوههای خاص زنردگی خرود را دارنرد (سرتوده
 .) 62 : 985دو تن از این جامعه شناسان به نامهرای پرارک و بررگس کره درزمینرهی
جامعه شناسی شهری مطالعه میکردند در تییین انقرافات اجتماعی بر متغیرهرایی کره
با پدیده شهرنشینی ارتیاط داشت تمرکز کردند .برخی از این متغیرها عیرارت بودنرد از:
زبان قومیت مهاجرت حوزههای سکونتگراهی و ترراکم جمعیرت .بره اعتقراد پرارک و
برگس مقیط فیزیکی شهر با الگوهای فرهنگی  -اجتماعی جمعیرت شرهری و زنردگی
شهرنشین درهمتنیده است .پارک بر این باور بود که نواحی شهری از انگیرزههرا و غرایرز
ساکنان ممانعت میکند و باعث انقرافات اجتماعی میشود .بر اساس نظریه بررگس نیرز
که "الگوی نوع آرمانی" نام دارد جامعه صنعتی کالنشهر از  6منطقه سکونتگراهی بره
شکه دوایر متقدالمرکز از مرکز به پیرامون به ترتیب به شرح زیر تشکیهشده است:
منطقه تجراری – مرکرزی منطقره انتقرالی منطقره سرکونتگراهی کرارگران منطقره
سکونتگاهی طیقه متوسط و منطقه با کمترین جرم.
برگس معتقد بود که در منطقه انتقالی به دالیوی چون :سرطح براالی تقررک جمعیرت
نرخ باالی مهاجرت ویرانی خانه هرا و ترراکم جمعیرت براالترین نررخ جررم و بزهکراری
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مشاهده میشود .عدم ثیات جمعیتی و بومشناختی در منطقه انتقرالی موجرب تخریرب
توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی از قییه :خانواده و کنترل رفتار ساکنان مریشرود .از
طرفی ارزحهای سنتی فرهنگ قومی توان متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و
آنان به یک وضعیت حاشیهای کشیده میشوند .درنتیجره فاقرد هویرتهرای گروهری و
مرجعهایی میشوند که آنان را به سمت رفتاری که در جامعه موردپرذیرح اسرت سروق
دهد .در چنین شرایطی گروههای همسال و گروههای هرمسرال بزهکرار جرای خرالی را
پرکرده و راهحههایی برای خروج از این وجود حاشیهای ارائه میدهند .در وضعیتهرایی
که هیچ گروهی به عنوان یک گروه مرجع درصقنه حاضر نیاشرد ترداوم انرزوا و تنهرایی
موجب ارتکاق رفتارهای بزهکارانهای نظیر :استفاده از مرواد مخردر و انقرافرات جنسری
میشود (احمدی  .)66-63 : 984پارک و برگس بر این باور بودند چنان چه اقویتهای
فرهنگی و نژادی مهاجران از فرهنگ متجرانس خرود جداشرده و برهعنروان یرکخررده
فرهنگ وارد مناطم شهری بهویژه سکونتگاههای فقیرنشین شوند؛ در شهرهای صرنعتی
این فرآیند تیدیه گروههای اقویت به خرده فرهنگ همراه با پایگاه اقت ادی  -اجتمراعی
پایین ساکنان و سکونت در زاغهنشینهای شرهر منتهری بره ایجراد یرکخررده فرهنرگ
بزهکارانه و شیوع جرم و جنایت خواهد شد (احمردی خواجرهنروری و موسروی : 988
 .) 18کویفوارد شاو و هنری مک کِی نیز با استفاده از همین نظریه شهر شریکاگو را بره
 6ناحیه تقسیم کردند .آنها میزان تیهکاری را برای هر یک از این نواحی بررسی کردنرد
و با استفاده از آمار بزهکاران دریا فتند که میزان بزهکاری به ترتیب از ناحیه که مرکرز
تجارت است به سمت ناحیه  6که در حاشیه خراوری شرهر قررار دارد کراهش مرییابرد
(ستوده  .) 62 : 985شاو و مک کی به این نتیجره رسریدند کره تیهکراری در منراطم
فقیرنشین و شووغ به عوت وجود خردهفرهنگهای جررمزا بیشرتر از منراطم متوسرط یرا
اعیاننشین است (صارمی  .)25 : 981آنها نتیجه به دسرت آمرده را ایرنگونره تییرین
کردند که ناحیه به دو دلیه مقه تردد و جابهجایی زیاد جمعیت اسرت؛ اول ایرنکره
مهاجرانی که از روستا به شهر میآیند چون اغوب پول کافی ندارند و مخارج در ناحیره
کمتر است معموالً زندگی شهری خود را از این ناحیه آغاز میکننرد .سرپس بسریاری از
مهاجران پس از تثییت وضع خود به نواحی ثروتمند نقهمکان میکنند و جای خود را به
افراد تازهوارد میدهند و دومین دلیه جابجایی جمعیت گسترح مرکز تجراری در ایرن
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ال منراطم مسرکونی بروده اسرت
ناحیه شهری است .هجوم بره منراطم تجراری کره قری ً
جابهجایی جمعیت را دامن میزند .شاو و مک کی استدالل کردند که این فرآیند شهری
دلیه تمرکز جمعیت و بزهکاری در ناحیه انتقال جمعیت است .جابهجایی زیاد جمعیرت
از شکه گرفتن جامعه باثیات جوروگیری مریکنرد و بره بریسرازمانی اجتمراعی منتهری
می شود که نشرانههرای آن عیرارتانرد از :بزهکراری روسرپیگرری قماربرازی م ررف
غیرقررانونی داروهررای مخرردر م رررف مشررروبات الکورری پرخاشررگری و خررانوادههررای
ازهمگسیخته .این کجرفتاریها به این دلیه در مرکز تجارت و بازرگانی رخ میدهند کره
در مراکز انتقال و جابهجایی جمعیت کنترل اجتماعی وجود دارد و کنترلهایی از قییه:
افکار عمومی نظارت همگانی و کنترل خانوادگی آنقردر قروی نیسرتند کره از پیردایش
ارزح ها و هنجارهای اجتماعی جووگیری کننرد (سرتوده  .) 62- 64 : 985مطالعرات
دانشمندان دیگر نظیر :تراشر وایت و لَندر نیز نتیجهگیری شاو و مک کی را تأییدکردند
(صارمی  .)99 : 981اما باوجود اینکه تییینهای بومشناختی با تأکیرد برر بریسرازمانی
اجتماعی در کالن شهرها باعث شناسایی برخی از عوامه ملثر بر رفتار انقرافی شدند بر
این دیدگاه نیز در بسیاری از جنیهها انتقاداتی واردشده است .بهعنروان نمونره بررخالف
تققیقات جامعه شناسان مکتب شیکاگو که باالترین نرخ جررم و بزهکراری را در منطقره
انتقالی شهر مشاهده کرده و کاهش میزان جرم و بزهکراری را از مرکرز شرهر بره سرمت
پیرامون نشان دادهاند؛ در بسیاری از کشورها این الگروی توزیرع نررخ جررائم تأییدنشرده
است .مثالً در آرژانتین نرخ جرائم در حاشیهها و منراطم پیرامرونی شرهر براالتر از سرایر
مناطم شهر است؛ زیرا بخشهای فقیرتر شهر نزدیک به حومههای آن دیردهشرده اسرت.
به عالوه در این رویکرد جرائم طیقات پایین جامعه که در مناطم مقرروم شرهر زنردگی
میکنند بررسیشده و کمتر به جرائم یقهسفیدان توجه شده است .از طرفری اسرتفاده از
آمارهای رسمی که بیشتر جرائم و بزهکاریهای طیقات مقروم جامعه در آن ثیتشرده
و روح تقویه این آمارها از کاسرتیهرای روحشرناختی ایرن دیردگاه اسرت (احمردی
.)66 : 989
چارچوبنظریپژوهش

در پژوهش حاضر به منظور بررسی پدیده سرقت از دیدگاه بریسرازمانی اجتمراعی کره
بیشتر پوشش نظری برای فرضیات موردنظر دارد استفادهشده است .پیشفرر رویکررد
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بیسازمانی اجتماعی این اسرت کره سراختار بریسرازمان یرک مقوره شرهری مریتوانرد
تییین کننده وجود انواع انقرافات و مسائه اجتماعی در این مقالت باشد .پارک بهعنوان
بیان گذار مکتب شیکاگو با تأکیرد برر رابطره برین مهراجرت و بریسرازمانی اجتمراعی
جهاناجتماعی را به عنوان ترکییی از گروه ها و افراد در حال رقابت در وضعیت دائمری از
سازگاری جدید و تعادل میبیند .به زعم وی مهاجرت و تقرکات جمعیت نظم اجتماعی
را به هم می زند که موجب زوال پیوندهای مقوی و توانایی ضعیف گروههای اولیره ماننرد
خانواده و مقوه برای اعمال مکانیسمهای غیررسمی کنترل اجتماعی در مقریط شرهری
است .بهطورکوی در تئوری بی سازمانی اجتماعی از توماس وزنان یکی که برر مهراجرت و
فقر تأکید کرده اند تا برگس و طرح مفهوم دوایر متقردالمرکز و شراو مرک کری معتقرد
هستند که بین ساختار فیزیکی و سازمان اجتماعی شهر و میرزان نررخ بزهکراری رابطره
وجود دارد .یعنی شرایط بومشناختی شیکه های تعاموی را که ظرفیرت تنظریمکننردگی
مقوه را حفظ میکند تخریب می کند که این حالت افرزایش انقرافرات اجتمراعی را بره
دنیال دارد (ارشرد و همکراران  ) 13 : 939و دارای ویژگریهرایی ماننرد رشرد براالی
جمعیت میزان پرسه زنی براال مسرتأجران بیشرتر نراهمگونی قرومی و امثرالهم اسرت.
بنابراین برنارد مطرح کرده است که به دلیه ویژگیهای بومشناختی جامعه بریثیرات و
عوت گسیختگی همیستگی اجتماعی فرد از فشار افکار عمومی و نظارتهرای اجتمراعی
غیررسمی که در گروههای منسجمتر برای برقراری سازگاری یا هنجارهای متعارف عمره
میکنند رها می سازد و زمینه کنش انقرافی را فراهم میآورد (ارشد و همکاران : 939
 .) 1بنابر اصول تئوری بیسازمانی اجتمراعی در برخری از منراطم شرهری بره دلیره
پایین بودن سطح سرمایه اجتمراعی و سرطح پرایین مشرارکت اجتمراعی خرانوادههرای
ازهم گسیخته معماری ضعیف فقر و ناهمگونی نژادی و مهاجرت عدم کنترل رسرمی و
غیررسمی به دلیه مهاجرت قدرت پایین ساختار کالیدی مقیط در برقرراری پیونردها و
روابط همسایگی نرخ باالی ارتکاق جرم و مجرم شدن بیشرتر اسرت( Grated, 2009:
 .)20بر اساس میاحث مطرح شده جهت مستندسازی میانی مورداستفاده مدل پژوهشری
زیر قابهت ور است.
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مدلشماره-0مدلمفهومیپژوهش




بروزجرمسرقت



سطحپایینسرمایهاجتماعی



نظارتاجتماعیپایین

 طراحینامناسبمحیطی


بیسازمانیاجتماعی

ویژگیهایبومشناختی



فرضیاتپژوهش
-

بین ویژگیهای بومشناختی مقوه و بروز جرم سرقت رابطه وجود دارد.
طراحی کالیدی مقیط بر بروز جرم سرقت تأثیر دارد.
مللفههای جمعیت شناختی بر جرم سرقت تأثیر دارد.
سرمایه اجتماعی بر بروز جرم سرقت تأثیر دارد.
بین کنترل اجتماعی و بروز جرم سرقت رابطه وجود دارد.

روشتحقیق
از آنجا که در پژوهش حاضر به دنیال توصریف مللفرههرای مرلثر برر برروز جررم سررقت
هستیم روح تققیم توصیفی و نوع پیمایش است .ابزار گردآوری دادههرا برا توجره بره
بافت سنتی و خاص فرهنگی جامعه موردمطالعه پرسشنامه مققم ساختار طیف لیکرت
 6درجهای بوده است .از آنجا که امکان دسترسی بره جامعره موردمطالعره(سرارقین) بره
دلیه آزادی بسیاری از آنها از زندان امکانپذیر نیود بهصورت ضمنی با استفاده از روح
نمونهگیری گووله برفی تعداد  81نفر انتخاق و موردنظر سنجی قرار گرفت.
تعریفمفهومیوعملیاتیپژوهش
متغیروابسته
سرقت :برداشتن چیزی از دیگران بدون رضایت او ( ستوده .) 61 : 985
در پژوهش حاضر سرقت بهعنوان یک متغیر وابسته مدنظر بوده است و جهت سنجش
این مفهوم از شرکتکنندگان پرسشهایی درباره برداشتن وسایه بدون اجازه مالک نوع

وسایه و شیوه ت احب آن پرسیده شده است.
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متغیرمستقل
تعریفمفهومیسرمایهاجتماعی

سرمایه اجتماعی بهعنوان حسننیت ناشی از بافت روابط اجتماعی شناخته میشود و
میتواند برای تسهیه عمه به حرکت آید .پوتنام( ) 331سرمایه اجتماعی را چنین
طرح کرده است که :فرهنگ اعتماد و تقمه که در آن شیکههای گسترده انجمنهای
داوطویانه یا آن دسته از انتظ ارات برای عمه در یک نظام اشتراکی که اهداف اقت ادی و
رفتار هدفمند اعضای آن را تقت تأثیر قرار میدهد حتی اگر این انتظارات به سمت
حوزه اقت ادی گرایش نداشته باشند(.)Adler et all, 2002: 16


عملیاتیسازیسرمایهاجتماعی
در پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مللفههای اجتماعی مورد بررسی
مدنظر بود است .به عیارتی فر بر این بوده که افرادی که از سطح سرمایه اجتماعی
پایینی برخوردار هستند در مقایسه با افراد دیگر بیشتر احتمال دارد که به رفتارهای
خالف قانون اقدام نمایند .جهت سنجش این مفهوم از ابعاد (اعتماد اجتماعی مشارکت
اجتماعی و شیکه روابط اجتماعی) در قالب طیف  5درجهای لیکرت استفاده شده است
که ابعاد و برخی از شاخصهای آن در جدول زیر تعیین گردیده است.
وگویههایسرمایهاجتماعی

شاخصها

جدولشماره- 0

مؤلفه

سطحآلفای

سرمایهاجتماعی

شاخص

معرف

اعتماد

اعتماد به دولت اعتماد به ارتش و پویس اعتماد به
سیستم آموزشی و بهداشتی اعتماد به اعضای مقوه
اعتماد به دوستان و آشنایان اعتماد به رسانهها

٪81

شیکه روابط
اجتماعی

تعداد دوستان کیفیت دیدارها و ارتیاط با دوستان
حمایت و مشورت وسعت روابط شیوه برقراری ارتیاط

٪16

مشارکت

شرکت در انتخابات شرکت در برنامههای مقوه
شرکت در راهپیمایی عضویت گروهی شرکت در
کارگاههای آموزشی

٪86

کرونباخ
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تعریفمفهومیبومشناختی

طیم این دیدگاه اختالل اجتماعی نظم اجتماعی را تا حدی مخته میکند که کارایی
جمعی را تضعیف میکند که به عنوان تمایه ساکنین برای مداخوه م وقت عمومی
تعریف میشود( .)Pizza, E, 2016: 3و شامه مواردی مانند :فقر ناهمگونی نژادی
تقرک جغرافیایی میزان تق یالت تراکم جمعیت و میزان جمعیت مردان جوان را
دربرمیگیرد که در آن فقر با توجه به ارتیاط آن با عدم سرمایهگذاری اجتماعی و فقدان
سازمان اجتماعی تا حد زیادی بهعنوان مهمترین جنیه سازمانزداییاجتماعی ازنظر
جرم و جنایت در نظر گرفته میشود(.)Partt and Cullan, 2005: 378
ناهمگونی نژادی :بهاحتمال اعضای قومیتهای مختوف ساکن در یک همسایگی اشاره
دارد که احتماالت زیادی وجود ارزحهای متناقض و رقیب را در مورد مناسب بودن
رفتار نامشروع نشان میدهد(.)Berg et all, 2012, 412
تقرک جغرافیایی :به گردح جمعیت اشاره دارد و ساکنان اغوب به سمت یک منطقه یا
مقوه حرکت میکنند تا از شکهگیری ارزحهای مشترک جووگیری کنند( Pizza, E,
.)2016: 4
تراکمجمعیت:
ممکن است با کاهش گمنامی در میان ساکنان به شیوهای که با کنترل اجتماعی تداخه
داشته باشد و درعینحال بهطور همزمان فرصتهای بیشتری را برای ارتکاق جرم ارائه
دهد و باعث ایجاد جرم شود بنابراین درصد جمعیت متشکه از مردان جوان با سطوح
باالی جرم و جنایت در ارتیاط است .از دیدگاه شناخت اجتماعی این مشاهده با
نوجوانان پسر در ارتیاط است که گزارح میکنند که توسط دیگر نوجوانان پسر به جرم
و جنایت کشیده میشوند( .)Kubrin and Herting, 2003: 340


عملیاتیمفهومبومشناختی

تعریف
یکی از مفروضات پژوهش حاضر این مسئوه است که برخی از شاخص بومشناختی
میتواند از طریم گمنامی کاهش پیوند مقوهای باعث شود هزینه فرصت جرم
کاهش یافته و بر بروز جرائم و رفتارهای بزهکارانه منجر گردد .بنابراین این مفهوم
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بهعنوان یکی از مللفههای اجتماعی -زیستی مدنظر بوده است که از طریم شاخصهایی
که در جدول زیر ارائهشده است قابهسنجش گردیده است.
هاومعرفها


شناختی،شاخص

عملیاتیسازیمتغیربوم
جدولشماره-7

مفهوم :بومشناختی
بعد

شاخص

آلفای کرونیاخ سطح

فقر

سطح درآمد وضعیت مسکن ویژگیهای اقت ادی
مکان هدف

٪81

ناهمگونی نژادی

تمرکز قومی در مقه زندگی فرد تمرکز قومی در مقه
هدف سرقت ویژگیهای مذهیی در مقه زندگی مجرم
و مقه هدف سرقت

٪86

تقرک جغرافیایی

میزان مهاجرین در مقه زندگی فرد و مقه هدف
سرقت سکونتگاههای موقت ازدحام جمعیت و میزان
عیور و مرور

٪31



تعریفمفهومیکنترلاجتماعی
کنترل اجتماعی به ابزارها و روحهایی اطالق می شود که برای وادار کردن فرد به
انطیاق او با انتظارات گروه معین یا که جامعه به کار میرود(کوئن .) 311 : 913


عملیاتیکردنکنترلاجتماعی
یکی از مفروضات پژوهش حاضر به این مسئوه پرداخته است که وجود سطح باالی
کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی می تواند از بروز بزهکاری در مقوه پیشگیری کند.
جهت سنجش این مفهوم به شاخصها و معرفهایی توجه شده که در جدول زیر به
آنها اشارهشده است.
جدولشماره- 0عملیاتیکردنمفهومکنترلاجتماعی

مفهوم

شاخص

سطح آلفای کرونیاخ

کنترل اجتماعی

نظارت پویس تعداد پاسگاهها در مقه نظارت اعضای
مقوه بر ترددها همراهی اعضای مقوه در بروز مشکه

٪81
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تعریفمفهومیطراحیمحیطی
طراحی مقیطی درواقع به این مسئوه میپردازد که فرد مجرم یک فرد عقالنی است و
برای انجام رفتار خودح بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده عمه میکند و در تییین
مقاسیه هزینههای فرصت جرم است بنابراین از طریم طراحی مقیطی و نوع
بهکارگیری در سازهها در فضا و فنّاوریهای امنیتی میتوان فرصت ارتکاق جرم را برای
بزهکار افزایش داده و مانع از بروز جرائم الخ وص سرقت شد(مقمودی جانکی و
همکاران .)948 : 981


تعریفعملیاتیمفهومطراحیمحیطی
طراحی مقیطی یکی دیگر از مفروضات پژوهش حاضر بوده است و فر بر این بوده
است که سارق قیه از اقدام و مشخص کردن مکان هدف به بررسی شرایط کالیدی
مقیط و بررسی میزان ریسکپذیری آن میپردازد .بنابراین با طراحی مقیطی در مقه
و ساختمانها میتوان از بروز جرائم الخ وص سرقت کاست .طراحی مقیطی در دو بعد
طراحی فیزیکی و بعد استفاده از تجهیزات امنیتی اشاره دارد .که در جدول زیر شرح
معرفهای آن آمده است.
معرفهایمفهومطراحیمحیطی

جدولشماره-0
مفهوم:طراحیمحیطی

شاخص

معرف

سطحآلفایکرونباخ

کالیدی

کوچههای بنبست پارک ساختمانهای نیمه ساخته و متروکه

٪16

تجهیزات

ویژگیهای مکان هدف مانند :دوربین مداربسته دستگاههای
ضد سرقت آژیر خطر میزان روشنایی نوع شیشهای منازل
مسکونی

٪86



یافتههایپژوهش

پژوهش حاضر که باهدف شناخت نقش بیسازمانی اجتماعی بر روز جرم سرقت صورت
گرفته است پس از تدوین پرسشنامه و توزیع آن در بین پاسخگویان از طریم
کدگذاری در نرمافزار تقویه آماری دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای توصیفی
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نشان میدهد بیشتر پاسخگویان  ٪66در گروه سنی  91-21سال قرار داشتهاند.
میانگین سنی  28سال بوده است 52.درصد از پاسخگویان تق یالت کمتر از دیپوم
داشته و عموماً مجرد بودهاند 95 .درصد پاسخگویان دچار فقر مطوم اقت ادی بودهاند
که در مقالتی که تقرک اجتماعی باال داشتهاند سکونت دارند .که عموماً این
سکونتگاهها در بعد طراحی مقیطی وضعیت پایدار و مناسیی نداشتهاند .سطح سرمایه
اجتماعی پایین و کنترل اجتماعی رسمی ضعیفی در مناطم سکونت این افراد از
ویژگیهای اجتماعی آنان است .ارزیابی آزمونهای استنیاطی جهت سنجش فرضیات
پژوهش به شرح زیر است:


مفهومبومشناختی

ارزیابی
یکی از مفاهیم اصوی در پژوهش که با مفهوم بیسازمانی اجتماعی بسیار ارتیاط دارد
مفهوم بومشناختی بوده است .نتایج آزمون در ارتیاط با این مفهوم نشان میدهد که اوالً
مقه زندگی افرادی که به بزه سرقت اقدام کردهاند وضعیت بومشناختی نامناسیی دارند
همچنین عالوه بر این مسئوه این افراد مکانهایی را برای سرقت انتخاق میکنند که با
وضعیت بومشناختی مشابهی روبرو باشند .به نظر میرسد که ناهمگونی نژادی تقرک
جغرافیایی زیاد موجب گمنامی افراد مقوه بوده و این امر شرایط بروز جرم را مهیا
میکند .این نتایج بر اس اس آزمون همیستگی پیرسون برای مللفه فقر اقت ادی در دو
بعد مقه زندگی سارق و مکان هدف با مقدار آزمون 6 /11با خطای کمتر از  6درصد
و سطح معناداری  ٪111بهدست آمده و ملید این امر است که افزایش فقر اقت ادی
میتواند بر بروز پدیده سرقت منجر گردد اما برای مکان هدف معنادار نیود به عیارتی
میتوان گفت سارقین کمتر به مکان های فقیرنشین دستیرد میزنند .برای شاخصهای
ناهمگونی نژادی و تقرک جغرافیایی بر اساس آزمون خی دو و مقدار  25/1و  91/9و
سطح معناداری  ./111و  ./118برای هردو بعد مکان زندگی سارق و مکان هدف معنادار
بوده است.
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ارزیابیمؤلفهبومشناختی

جدولشماره-5
بعد

فقر اقت ادی
ناهمگونی نژادی
تقرک جغرافیایی
جمع که

فراوانی

درصدفراوانی

مقدارآزمون

مالکسنجش

sig

56

95/2

6 /11

مقه زندگی

٪111

مکان هدف

٪2

48

25/1

6 /16

مقه زندگی

٪111

مکان هدف

٪111

51

91/9

6 /1

مقه زندگی

٪11

مکان هدف

٪118

81

11

6 /1

ارزیابیطراحیمحیطی
با توجه به اینکه در ارزیابی شاخصها از یک طیف  5درجهای استفادهشده است و کدها
از بیشترین سطح( )5به معنای طراحی بسیار مناسب تا پایینترین کد( ) به معنای
نامناسبترین سطح طراحی دستهبندیشده است بنابراین مقادیر کمتر از  9به معنای
طراحی نامناسب مقیطی و مقادیر بیشتر از آن به معنای طراحی مناسب است .با توجه
به نتایج آزمون تیتک نمونه میتوان گفت که ابعاد طراحی مقیطی در بعد کالیدی و
تجهیزات در مقه زندگی سارق میانگینی برابر با  / 2و  2/8داشته که بیانگیر
طراحی بسیار نامناسب کالیدی و استفاده ضعیف از تجهیزات امنیتی است همچنین
همین شاخصها با میانگین  2/4و  /3برای مکان هدف سرقت نیز نشان میدهد مقیط
نامناسب شهری عالوه بر اینکه بر خوم افراد بزهکار تأثیر میگذارد بوکه خودح نیز
هدفی برای آماج جرم و جنایت است چراکه سارقین جهت کاهش هزینه فرصت جرم
مقوههایی با طراحی کالیدی ضعیف و مکانهایی که تجهیزات ایمنی و ضد سرقت
ندارند را انتخاق میکنند .
جدولشماره-6ارزیابیمفهومطراحیمحیطی

بعد

مالکسنجش

میانگین مقدارآزمونتی

sig

کالیدی

مقه زندگی سارق

/ 2

92/18

٪111

تجهیزات

مقه زندگی سارق

2/8

4/8

٪1

کالیدی

مکان هدف

2/4

5/4

٪111

تجهیزات

مکان هدف

/3

2/8

٪111
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ارزیابیمفهومجمعیتشناختی
سه مللفه سن سطح تق یالت و وضع تأهه بهعنوان شاخصهای جمعیت شناختی در
پژوهش حاضر مدنظر بوده است .نتایج آزمون همیستگی پیرسون نشان داده است بین
سن و بروز جرم سرقت همیستگی معنادار وجود ندارد .همچنین وضعیت تأهه با بروز
سرقت رابطهمند نیست .اما نتایج ضریب همیستگی اسپیرمن با مقدار منفی  9 / 8با
سطح معناداری  ٪118با خطای کمتر از  6درصد معنادار بوده است .بنابراین میتوان
گفت با توجه به مقدار آزمون پایین بودن سطح تق یالت اعضای جامعه احتمال
افزایش مجرم بودن آنان را ایجاد میکند.


جدولشماره.2ارزیابیمفهومجمعیتشناختی

مؤلفه

نامآزمون

مقدارآزمون

Sig

سن

پیرسون

4/8

٪68

تق یالت

اسپیرمن

-9 / 8

٪118

وضع تا هه

خی دو

92/ 2

٪26

ارزیابیمفهومسرمایهاجتماعی
در پژوهش حاضر سررمایه اجتمراعی برا سره شراخص اعتمراد اجتمراعی شریکه روابرط
اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته اسرت .نترایج ضرریب همیسرتگی
پیرسون نشان داده است که هر سره شراخص سررمایه اجتمراعی برا برروز جررم سررقت
همیستگی معنادار و مثیت داشتهاند .به عیرارتی برا افرزایش یرا کراهش سرطح سررمایه
اجتماعی یا هرکدام از شاخصهای آن در همان جهت احتمال وقوع رفتارهرای انقرافری

بیشتر خواهد بود.
جدولشماره2ارزیابیمفهومسرمایهاجتماعی



مؤلفه

مقدارضریبپیرسون

sig

اعتماد اجتماعی

٪614

٪114

شیکه روابط اجتماعی

٪65

٪112

مشارکت اجتماعی

٪4 2

٪116
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ارزیابیمفهومکنترلاجتماعی
کنترل اجتماعی بهعنوان یک مفهوم مرتیط با بیسازمانی اجتماعی در پژوهش حاضر
در دو بعد رسمی و غیررسمی و در دو مالک مقه زندگی سارق و مکان هدف سرقت
مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج ضریب همیستگی پیرسون ملید این واقعیت است
که کنترل اجتماعی در دو بعد رسمی و غیررسمی بر بروز جرم سرقت تأثیرگذار است.
به عیارتی هرچقدر که کنترل و نظارت اجتماعی از طریم پویس و نهادهای دولتی و
همچنین نظارتهای غیررسمی بر مقیط افزایش داشته باشد ازیکطرف احتمال
بزهدیدگی کاهش می یابد و از طرف دیگر چنین مکانی اجتماعی به دلیه نظارت و
افزایش هزینه جرم کمتر موردتوجه سارقین برای بروز سرقت قرار میگیرد.
جدولشماره8ارزیابیمفهومکنترلاجتماعی

بعد

مالکسنجش

مقدارآزمونپیرسون

sig

رسمی

مقه زندگی سارق

٪99

٪111

غیررسمی

مقه زندگی سارق

٪4 2

٪112

رسمی

مکان هدف

٪45

٪111

غیررسمی

مکان هدف

٪1 2

٪111

بحثونتیجهگیری:

سرقت به عنوان یک رفتار عویه اموال همیشه و در همه جوامع شهری و روستایی موجب
خسارات مالی و روحی بر اعضای جامعه شده است .پژوهشگران و نهادهای متعددی به
ارزیابی موارد مرتیط با سرقت پرداخته اند اما کمتر به بررسی و مقایسه مکانی مقه
زندگی سارق و مکان هدف سرقت توجه شده است .در این راستا مفهوم بیسامانی
اجتماعی ازجموه مفاهیمی است که بهروشنی میتواند به این ارزیابی و مقایسه بپردازد.
بنابراین میتوان از شاخصهایی مانند وضعیت بومشناختی نظارت اجتماعی سرمایه
اجتماعی طراحی مقیطی و وضعیت دموگرافی برای معرفی مفهوم بیسازمانی اجتماعی
استفاده کرد .نتایج آزمونهای پژوهش بهخوبی اهمیت بیسازمانی اجتماعی بر وقوع
جرم سرقت را نشان داده است .بهطورکوی می توان گفت که در شهرها مکانهای خاصی
ازیکطرف موجب بروز رفتارهای انقرافی در اعضای خود می شوند و از طرف دیگر این

23

بیسازمانیاجتماعیبربروزجرمسرقت
نقش 

افراد منقرف یا مجرم برای ارتکاق جرم خود مقیطهای شهری خاص و کمخطرتری را
بهعنوان هدف خود انتخاق میکنند .در مکانهایی که سازمان اجتماعی منسجمی
ندارد یعنی اینکه اوال از طراحی کالیدی (روشنایی امکانات رفاهی استقرار پاسگاه
پویس و )..مناسیی برخوردار نیست مکان هایی که جنیه انتقالی دارند یعنی تقرک
جغرافیایی ناهمگونی نژادی و فرهنگی زیادی دارند و نظارت اجتماعی رسمی و
غیررسمی بر آنان بسیار کم است بیشتر مقتمه سکونت و تربیت افراد بزهکار در خود
هستند .اینگونه مکانهای شهری به دلیه بافت فرسوده و کم برخوردارتر از خدمات
شهری معموالً افراد فقیرتری را در خود جای میدهند .این عامه با پایین بودن سطح
سرمایه اجتماعی وضعیت را وخیمتر میکند .بنابراین فقرمالی وجود مقیط کمخطر
برای بزهکاری یک عامه مهم برای تربیت افراد مجرم خواهد بود .از طرف دیگر همین
افراد در صورت تمایه به سرقت معموالً مکانهایی را انتخاق میکنند که ازنظر ساختار
اجتماعی نیز بیسازمان باشد .یعنی مقیطهایی که ناهمگونی نژادی وضعیت ضعیف
بافت شهری و ضعف در تجهیزات ضد سرقت و کمیود نظارت اجتماعی از ویژگیهای
بارز آن باشد .درنتیجه میتوان گفت تئوری بیسازمانی اجتماعی نقش مهمی در بروز
جرم سرقت دارد.
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