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ترس از جرم با توجه به آثار و پيامدهاي مخربي که بر روي زندگي شهروندان دارد ،يکي از
مهمترين موضوعات مطالعهاي جامعهشناسي ،مطالعات شهري و جرمشناسي است .هدف
پژوهش حاضر مطالعة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني با استفاده از روش
فراتحليل است .بدينمنظور در اين نوشتار پژوهشهايي که دربارة ترس از جرم در ايران انجام
شدهاند؛ مطالعه و پس از حذف پژوهشهاي اسنادي و مروري 19 ،پژوهش به عنوان نمونة
آماري انتخاب شده است .براي تحليل اطالعات جمعآوريشده از پژوهشهاي مذکور پس از
کدگذاري ،از برنامه فراتحليل جامع ) (CMA2براي انجام محاسبات آماري فراتحليل استفاده
شده است .يافتههاي پژوهش بيانگر آن است که بيسازماني اجتماعي ،تجربة قربانيشدن،
حضور پليس ،اعتماد اجتماعي ،کنترل اجتماعي ،و تعلقات و پيوندهاي محلهاي مهمترين عوامل
تأثيرگذار بر ترس از جرم در پژوهشها هستند .توجه بسيار کم رشتههاي مطالعات شهري،
جغرافيا ،حقوق و روانشناسي به موضوع ترس از جرم ،غلبة روش پيمايشي ،عدم فرضيه و عدم
گزارش اعتبار پژوهش ،و کلي و غير قابل اجرابودن راهکارهاي ارائهشده در پژوهشهاي
انجامشده دربارة ترس از جرم ،از مهمترين نقاط ضعف اين پژوهشها هستند.
کلیدواژهها :ترس از جرم ،بيسازماني اجتماعي ،تجربة قربانيشدن ،کنترل اجتماعي ،فراتحليل.
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امروزه با گسترش شهرنشيني و توسعة شهرهاي بزرگ ،شهرها با مسائل و چالشهاي فراواني
همچون تراکم جمعيت ،کاهش روابط خويشاوندي و همسايگي ،کاهش تعلقها و پيوندهاي
محلهاي ،کاهش تعاملها و پيوندهاي اجتماعي ،افزايش مهاجرت به شهرها ،و حاشيهنشيني ،و...
روبهرو هستند .اين عوامل شهرهاي کشورهاي در حال توسعه را به مهمترين مراکز جرايم و
ناهنجارهاي اجتماعي تبديل کرده است .همچنين وجود چنين مسائلي موجب ميشود
شهروندان درباره چگونگي برخورد با جرايم و انحرافات اجتماعي دچار ترس و نگراني باشند.
ترس از جرم به ميزان هراس اجتماعي ،اضطراب عمومي ،دلهره ،و نگراني نسبت به قرباني شدن
خود ،فاميل ،فرزندان ،و خويشاوندان در قبال جرايم اجتماعي در جامعه اشاره دارد (سهرابزاده
و همکاران .)88 :1393 ،ترس از جرم همان احساس ناامني است که فرد آن را در برخورد با
نشانههاي بينظمي و عدم کنترل در جامعه تجربه ميکند (عشايري و همکاران.)126 :1396 ،
در واقع ،ترس از جرم با مفهوم «بينظمي» ارتباط تنگاتنگي دارد (جکسون2004 ،؛ ورال،
2006؛ پيسيتلي و پرال.)2017 ،
ترس از جرم با توجه به تأثيرات و پيامدهاي منفي و مخربي که در زندگي روزمرة افراد دارد
يکي از موضوعات مهم براي پژوهشهاي دانشگاهي و پليسي است (اسکاربور و همکاران،
 .)2010از پيامدهاي ترس از جرم ميتوان به بروز افسردگي ،استرس و فشارهاي رواني ،انزوا،
افزايش ميزان اضطراب (بروين و همکاران2000 ،؛ نيکولسن ،)2010 ،کاهش سالمت جسماني
(برون و همکاران ،)2014 ،کاهش احساس بهزيستي و سالمت رواني (لورانس و همکاران،
2012؛ داودل و سانتوچي ،)2003 ،افزايش نارضايتي اجتماعي (سيرجي و کرنول،)2002 ،
کاهش کيفيت زندگي و امنيت (ويلسون -دونگز2005 ،؛ دوالن و پيزگود ،)2007 ،کاهش
روابط و پيوندهاي اجتماعي (استافورد و همکاران ،)2007 ،تضعيف همبستگي گروهي
(هاملشيم و همکاران ،)2011 ،افزايش بياعتمادي ،و کاهش تعامالت اجتماعي (کوک و فاکس،
 )2011و ...اشاره کرد.
ترس از جرم به عنوان يک حوزة مطالعاتي ،از سال  1960در خارج از کشور به رسميت
شناخته شده است .از دهة  1970به بعد ،اين حوزه توجه بسياري از محققان را برانگيخت و آنها
شروع به مطالعه رابطه ويژگيهاي جمعيتشناختي با ترس نمودند (احمدي و همکاران:1391 ،
 .)2در ايران نيز در سالهاي اخير (از سال  )1385تحقيقات بسياري دربارة ترس از جرم انجام
شده است .نتايج اين پژوهشها به دليل تعدد و تنوع اهداف ،جامعة آماري ،نمونهها ،و طرح
تحقيق پژوهشها ،پراکنده ،نارسا ،و غيرکاربردياند؛ که بيشتر پيشفرضهاي ضمني ،پژوهش

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني

 .2مباني نظري

7

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.9.1

بعد از سال  ،1960مفهوم ترس از جرم به ادبيات رشتههاي جرمشناسي ،جامعهشناسي،
روانشناسي و مطالعات شهري وارد شد و دربارة آن ديدگاههاي نظري متعددي نيز ارائه شده
است که سعي در تبيين پديدة ترس از جرم داشتهاند .از مهمترين ديدگاههاي نظري ترس از
جرم ميتوان به نظريههاي زير اشاره کرد:
 .1-2رويکرد بيسازماني اجتماعي« .اين رويکرد بر رابطة بين سه مفهوم ساختار محله ،کنترل
اجتماعي و جرم متمرکز است .در واقع ،اين رويکرد تفاوتهاي مکاني به ويژه ساختار محلهها را
جهت تبيين ترس از جرم در مرکز توجه قرار ميدهد» (احمدي و عربي .)43 :1392 ،رويکرد
بيسازماني اجتماعي در قالب مدلي سهگانه به مسئلة ترس از جرم ميپردازد :مدل تنوع خرده
فرهنگي ،مدل بينظمي اجتماعي ،و مدل نگراني اجتماعي.
«بر اساس مدل تنوع خرده فرهنگي ،اجتماعاتي که در آنها تنوع قومي و نژادي بسياري
وجود دارد و اين اقوام هر يک بدون پيوند با کليت اجتماع از آداب و رسوم خود پيروي ميکنند،
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در اين حوزه را با نــوعي پيــشداوري مواجه ميکند .همچنين در ســالهاي اخير ،با افـزايش
تحقيقات در حوزههاي گوناگون علوم و مواجهه جامعة علمي با انبوهي از اطالعات ،به اين نتيجه
رسيدهاند که اطالع و تسلّط بر همه ابعاد يک رشته و به روز بودن در يک زمينـه بسيــار دشـوار
است .از اينرو انجام پژوهشهايترکيبي -که عصارة پژوهشهاي انجام شدة پيشين در موضوعي
خاص را به شيوة نظامدار و علمي فراروي پژوهشگران قرار ميدهد -گسترش يافته اسـت .عالوه
بر اين« ،از آنجـاييکه ذهـن انسـان تـوانايي ترکيب و تنظيم دادههاي حـاصل از مطالعات
فراوان را ندارد ،به ناچار بايد از روشي استفاده کرد که با به کارگيري الگوي علمي معمول اين
وظيفه را انجام دهد .يکي از اين روشها که به فـراتحليل موسـوم اسـت ،ميکوشـد دانشمندان
را در يافتن ارتباط جديد ميان تعداد زيادي از پژوهشها که پيش از اين انجـام شدهاند و ترکيب
يافتههاي آنها با استفاده از فنون دقيق رياضي و آمار ياري کند» (قربانيزاده و همکاران:1392 ،
« .)179هدف فراتحليل ،صرفاً خالصهکردن مجموعة کاملي از ادبيات تحقيق با محاسبة يک
اندازة اثر با تعيين سطوح شاخص نيست ،بلکه سعي ميکند چگونگي ويژگيهاي روششناختي
مطالعات و عوامل دخيل در اندازة اثر نيز مطالعه شود» (شکربيگي و مستمع.)154 :1393 ،
بنابراين انجام فراتحليل در حوزة ترس از جرم ميتواند در پاسخ به پرسشهاي زير مفيد واقع
شود :در پژوهشهاي مربوط به ترس از جرم در ايران چه متغيرها ،نظريهها ،الگوهاي مفهومي ،و
فرضيههايي استفاده شده است؟ راهکارهاي پيشنهادي بيشتر در چه سطحي (کالن ،ميانه،
خرد) ارائه شده است؟ کدام عامل مؤثر بر ترس از جرم در ايران تأثير بيشتري دارد؟

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

8

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.9.1

ترس از جرم بيشتر خواهد بود» (سراجزاده و گيالني .)226 :1388 ،در واقع« ،طبق ديدگاه
تنوع خرده فرهنگي ،ترس از جرم نتيجه زندگي در محيطي مملو از زمينههاي فرهنگي
گوناگون است .هر چه فرد در محيط اطراف خود شاهد وجود گروههاي قومي و خرده فرهنگي
گوناگوني باشد که با او غريبه و متفاوت هستند ،ميزان ترس از جرم بيشتري را تجربه ميکند.
بر اساس اين مدل نظري ،ترس از جرم از ناتواني افراد در تفسير رفتارهاي متفاوت قومي و
فرهنگي نشئت ميگيرد» (نيازي و همکاران.)198 :1394 ،
«مدل بينظمي رابطه مثبتي بين تصور فرد از محيط اجتماعي و فيزيکي و ترس از جرم
ميبيند .بينظمي هم در اشکال محيطي و فيزيکي و هم در اشکال اجتماعي نشان دهنده ضعف
کنترل اجتماعي و فقدان توجه به محيط پيراموني فرد است و در نهايت خطر قربانيشدن را در
ميان افراد ميدهند» (سراجزاده و گيالني226 :1388 ،؛ احمدي و عربي.)44 :1392 ،
بر اساس مدل نگراني اجتماعي ،ترس از جرم به نگراني در مورد زوال اجتماع بستگي دارد.
از اينرو ،هر چه پيوندهاي محلي ضعيفتر باشد ،ترس از جرم بيشتر است .در واقع «نگراني
اجتماعي يکي از متغيرهاي ارتباطدهندة بينظمي و ترس از جرم در نظر گرفته ميشود .از نظر
ال
برخي محققان وقتي مردم نشانههاي بينظمي محيطي را ميبينند و احساس ميکنند قب ً
وضعيت اينگونه نبوده ،احساس ترس در آنها شکل ميگيرد» (صديق سروستاني و
نصراصفهاني.)153 :1391 ،
 .2-2نظريه کنترل اجتماعي« .کنترل اجتماعي به ساختارهايي اطالق ميشود که جامعه براي
واداشتن اعضايش به سازگاري و جلوگيري از ناسازگاري به کار ميبرد .به بيان ديگر ،کنترل
اجتماعي به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسي که يک جامعه در جهت حفظ هنجارها و
معيارهاي خود به کار ميبرد و مجموع موانعي که به قصد جلوگيري افراد از کجروي اجتماعي
در راه آنان قرار ميدهد ،گفته ميشود .در واقع ،کنترل اجتماعي را ميتوان مجموعهاي از منابع
مادي و نماديني دانست که در اختيار جامعه قرار دارد و براي حصول اطمينان از همنوايي
رفتاري اعضاي خود با اصول و مقرراتي از پيش تعيينشده و مورد تائيد ،از آن استفاده ميکند»
(ستوده« .)133-134 :1393 ،از ديدگاه کنترل اجتماعي ،ترس از جرم فقط واکنش عاطفي به
تجربه قربانيشدن نيست؛ بلکه پيامد از بين رفتن کنترل اجتماعي است .ترس زماني رخ ميدهد
که ساکنان به اين نتيجه ميرسند که سازوکارهاي کنترل اجتماعي و ارزشها و معيارهايي که
پيش از اين ،رفتارهاي ساکنان محل را تعيين ميکرد ،ديگر تأثير زيادي ندارند .براساس رويکرد
کنترل اجتماعي ،سازوکارهاي بازدارنده ترس از جرم شامل تلقي همسايگان از ظرفيتهاي
کنترل اجتماعي رسمي و غيررسمي است .به عبارت ديگر ،کيفيت اجتماع از طريق عرفهاي
مرسوم محلي ،هنجارها و مجازات غيررسمي يا با قواعد رسمي و تنظيماتي حفظ ميشود که به
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وسيله نهادهاي دولتي اعمـال ميشوند .تلقـي افراد از تخـريب سـازوکارهاي کنتـرل اجتمـاعي
رسمي و غيررسمي ،نگرانيهاي اجتماعي شديد و ترس بيشتري را از جرم در پي خواهد داشت»
(رشادي و همکاران.)678 :1395 ،
 .3-2نظريه پنجرههاي شکسته« .اين نظريه را دو جرمشناس آمريکايي به نامهاي جيمز
ويلسون و جورج کلينگ ( )1982مطرح کردهاند .اين بيانگر پيوند مستقيمي ميان ظاهر آشفته
و بينظم خيابانها و ساختمانها و وقوع جرم وجود دارد.
اين ديدگاه بيانگر آن است که پيوند مستقيمي ميان ظاهر آشفته و بينظم خيابانها و
ساختمانها و وقوع جرم وجود دارد.
اگر حتي يک پنجره شکسته در يک محله بدون تعمير به همان حال باقي بماند ،ميتواند نشانه
و پيامي براي مجرمان بالقوه باشد که پليس و اهل محل اعتنايي به اوضاع محله ندارند .پنجره
شکسته ممکن است با نشانههاي ديگري از آشفتگي و بينظمي همراه شود -ديوارهاي کثيف،
زباله ،خرابي و ماشينهاي اوراقشده .آنگاه چنين منطقهاي فرايند تدريجي انحاط و زوال را
آغاز ميکند و اهالي محترم و آبرومند درصدد ترک محل برخواهند آمد و جاي خود را به
کجرويهاي تازهواردي مثل فروشندگان مواد مخدر ،بيخانمانها و زندانيان عفو مشروط
خواهند داد» (گيدنز .)312 :1394 ،در اين نظريه« ،بينظمي اجتماعي در اجتماع منجر به
ترس از جرم ،کنارهگيري ساکنان از اجتماع ،کاهش ميزان کنترل اجتماعي غيررسمي و نهايت ًا
افزايش فراواني و شدت بينظمي و جرم ميشود .از نظر ويلسون و کلينگ شاخصهاي ساده
بينظمي (مثل پنجرههاي شکسته ،افراد ولگرد) اگر مورد توجه قرار نگرفته و به حال خود رها
شوند ،ميتواند موجب افزايش جرايم شود .بينظمي مهار نشده ،ساکنان را هراسان ميکند به
طوري که آنها به اين نتيجه مي رسند هنجارها و رفتارها از هم گسيخته شده ،کنترل اجتماعي
در همسايگي از بين رفته و مقامات رسمي و دولتي قادر به رفع اين معضالت نميباشند .لذا با
کنار کشيدن خود ،سطح کنترل اجتماعي غيررسمي کاهش يافته و اين امر به نوبه خود موجب
بينظمي بيشتر و حتي افزايش جرم ميشود» (رباني و همتي.)66 :1387 ،
 .4-2نظريه فضاي قابل دفاع شهري« .اسکار نيومن ( )1996معمار آمريکايي ،مبتکر نظريهاي
است با نام نظريه «فضاي قابل دفاع» که به بحث پيشگيري از جرم در قالب طراحي شهري و
آمايش محيط مادي ميپردازد» (مالمير .)158 :1388 ،ويژگيهاي فضاهاي قابل دفاع شامل:
مرزهاي واقعي ،مرزهاي نمادين و فرصتهاي نظارتي است .به نظر وي آنچه در فضاي ناآشناي
مناطق کالنشهري بدان نياز است ،فضاي قابل دفاع با تراکمي متوسط است؛ جايي که ساکنان
محل را در دست دارند ،کنترل ميکنند و از رفتار جنايي پيشگيري ميکنند» (محسنيتبريزي
و همکاران.)56 :1390 ،
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 .5-2نظريه تأثير رسانه« .رسانهها با انعکاس اخبار مربوط به پديدههاي جنايي ،نگرش خاصي را
به مردم تحميل ميکنند و چگونگي قضاوت و داوري آنان درباره جرم و عدالت کيفري را سازمان
ميدهند .اين ابزارهاي ارتباطي به سادگي ميتوانند از موضوعي کم اهميت سوژهاي بسيار مهم
بسازند و افکار عمومي را نسبت به پديدهاي خاص حساس کنند و يا برعکس از حادثهاي مهم،
خبري خنثي و کم اهميت بسازند .خبرنگاران ،دبيران سرويس خبري روزنامهها و مديران
مسئول تنظيم خبر و گزارش ،با انتخاب موضوع و چگونگي انتقال اين اطالعات به مردم ،نقش
مؤثري در تعيين محدوده جرم و انحراف بازي ميکنند» (سيدزاده ثاني و کرماني:1392 ،
« .)133آنها با انتخاب حوادث جنايي و نحوه انعکاس آن ،در واقع محدوده رفتارهاي مجاز را
تعريف و معيارهايي را در اين زمينه به جامعه ارائه ميکنند .بدين ترتيب رسانهها از يک سو
توانايي تشديد احساس ناامني ،ترويج بزهکاري و تشويق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از
سوي ديگر با ايفاي نقش اطالعرساني مسئوالنه و ترويج الگوهاي زندگي سالم ميتوانند در
کاهش وقوع جرم و تأمين احساس امنيت مؤثر باشند» (فرجيها.)58 :1385 ،
 .6-2نظرية آسيبپذيري« .از منظر فرضية آسيبپذيري ،برداشت و ادراک افراد از ميزان
آسيبپذيري در برابر قرباني شدن عامل اصلي ترس از جرم است .به عبارت ديگر آنهايي که خود
را نسبت به ديگران آسيبپذيرتر تصور ميکنند احساس ناامني بيشتري دارند» (سهرابزاده و
همکاران .)98 :1393 ،اسکوگن و مکسفيلد )1981( 1دربارة آسيبپذيري افراد در مقابل جرم،
دو بُعد متمايز از يکديگر را شناسايي کردهاند :يکي بعد فيزيکي و ديگري بعد اجتماعي .زنان و
افراد سالخورده ،دو گروهي هستند که از نظر فيزيکي ،آسيبپذير هستند .دومين بُعد مورد
اشاره آنها ،بُعد اجتماعي است که عنوان ميدارد افرادي که به طور مرتب در معرض تهديد
قربانيشدن قرار ميگيرند ،به لحاظ اجتماعي نسبت به جرم آسيبپذير هستند .اين شامل
اقليتهاي قابل رويت و نيز افرادي ميشوند که پايگاه اقتصادي -اجتماعي پايينتري دارند (به
نقل از عبدالملکي و همکاران.)237 :1396 ،
 .7-2نظرية قربانيشدن« .طبق اين ديدگاه آنهايي که مستقيماً خود قرباني جرم ميشوند و يا
آنهايي که به طور غيرمستقيم از طريق شبکههاي اطالعرساني محلي ،گفتگوهاي شخصي با
دوستان ،آشنايان ،شايعات يا رسانههاي جمعي مثل راديو ،تلويزيون و مطبوعات درباره جرايم و
مشکالت مطلع ميشوند ،احساس ناامني بيشتري نسبت به سايرين دارند .در حالي که قربانيشدن
تا حدي بر ترس از جرم اثر دارد ،اما ديدگاه قربانيشدن بهطورغيرمستقيم در تالش است تا
توضيح دهد که تجربههاي غيرمستقيم قربانيشدن ،ترس از جرم را گستردهتر ميکند .چنانکه

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني

کساني که در مورد جرم ميشنوند يا قربانيان جرايم را ميشناسند ،به طور غيرمستقيم قرباني
شدهاند» (حسنوند.)122-123 :1391 ،
«به طور کلي ،بر اساس اين ديدگاه بين تجربه بزهديدگي و ترس از جرم ارتباط مستقيمي
وجود دارد .البته در اين رويکرد صرف بزهديدگي فرد مالک اصلي ترس نيست ،بلکه آگاهي
مستمر از حوادث جرمي و ارتباط با قربانيان جرايم و همچنين مشابهتهاي جنسي ،سني،
موقعيتي با فرد قرباني و قرارگرفتن در شرايط مشابه قربانيان جرايم ،در افزايش ترس از جرم
مؤثر ميباشد» (صادقي فسايي و ميرحسيني.)131 :1388 ،
 .3روششناسي
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پژوهش حاضر ،به روش فراتحليل 1انجام ميگيرد« .فراتحليل را هنر ترکيب تحقيقات و تحليل
تحليلها مينامند و در واقع روش کمّي براي تلفيق نتايج تحقيقات مستقل و مشابه و ترکيب
يافتههاي آنها براي ارزيابي اثربخشي عمل آزمايشي است .اين روش ،رويکردي واضح ،بدون
ابهام و نظاممند دارد و سعي ميکند پيامدهاي سازگار با اهداف تحقيق را به دست آورد»
(قرباني و حسننانگير .)10 :1393 ،در تعريف ديگر« ،فراتحليل عبارت از رويکرد کمّي /عددي
است که براي ترکيب نظاممند و روشمند تحقيقات قبلي و آنچه محققان پيشين انجام دادهاند
براي دستيابي به جمعبندي دربارة بدنة تحقيق و کشف دانش جديد انجام ميشود .اين روش
کمّي ميتواند به اثربخشي يافتهها ،کشف خأل علمي ،و برنامهريزي براي پژوهشهاي جديد در
زمينه موضوع کاربردي مورد نظر منجر شود» (لي.)311 :2010 ،
«امروزه ،فراتحليل را به عنوان بخش آماري مرور نظاممند ( XEمرور نظامند) 2در نظر
ميگيرند که سؤال تحقيق مشخص و تعريفشده دارد و از روشهاي دقيق و منظم براي
شناسايي ،انتخاب و ارزيابي تحقيقات مرتبط ،جمعآوري ،و تحليل دادهها از تحقيقاتي که شامل
اين مرور ميشوند ،استفاده ميکنند» (پيگوت .)7 :2012 ،در واقع« ،در فراتحليل ،موضوع مورد
نظر تحت مرور نظاممند قرار ميگيرد تا مشخص شود که بر مبناي تحقيقات گذشته ،اثر يک
متغير روي متغير ديگر چقدر است .اين روش مشابه تحقيقات مقطعي است که در آن به جاي
افراد ،موضوع مورد مطالعهشده نتيجة تحقيقات است .فراتحليل به نوعي مرور ادبيات است که
در آن براي تلخيص يافتههاي پژوهشهاي مختلفي که روي موضوع واحدي انجام شده است ،از
روشهاي کمّي استفاده ميشود .فراتحليل فقط زماني به کار ميرود که مطالعات مورد بررسي
کمّي باشند» (هومن .)10 :1392 ،در فراتحليل ،ابتدا موضوع انتخاب ميشود .سپس مسئلة

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.9.1

12

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

فرموله شده و مطالعاتي جمعآوري ميشوند که با موضوع مرتبط بوده و همگي فرضيه يکساني
را بررسي کردهاند .مشخصههاي مطالعات کدگذاري و استخراج شده ،آمارهها و ميانگين و ساير
دادههاي آماري به اندازه اثر تبديل ميشود .در نهايت ،اندازه اثرها با هم ترکيب شده و اندازه
اثرهاي ترکيب شده ،تفسير ميشود.
در نوشتار حاضر ،ابتدا بررسي صوري تحقيقات انجام ميشود .در بررسي شکلي و صوري به
موضوعاتي مانند حوزة مطالعاتي تحقيق ،روش تحقيق ،جامعة آماري ،متغيرهاي مستقل و...
پرداخته ميشود .بعد از بررسي صوري به بررسي اندازة اثر هر يک از متغيرها پرداخته ميشود.
«اندازه اثر شاخصي است کمّي که نتايج و يافتههاي آماري مطالعات در قالب آن خالصه و
يکدست ميشود .اندازه اثر عنصري کليدي در فراتحليل بوده و در واقع ،فراتحليل را ممکن
ميکند .هدف استفاده از اندازه اثر ،يک شکل کردن يافتههاي آماري گوناگون مطالعات در
شاخصي عددي و اندازهاي مشترک است تا امکان مقايسه و ترکيب نتايج آماري مطالعات فراهم
شود» (محمدي و همکاران.)14 :1391 ،
جامعة آماري پژوهش ،کلية تحقيقات مرتبط با موضوع «ترس از جرم» است که در مجالت
معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري (از سال  1385تا پايان سال  )1396چاپ شدهاند .شرط
انتخاب مقاالت اين بود که کامالً به موضوع پژوهش پرداخته باشند .در نهايت  29مقاله مرتبط
با موضوع پژوهش از اين مجالت انتخاب شد که  19مقاله براي تحليل نهايي مناسب تشخيص
داده شد .مشخصات  19مقالة انتخاب شده در جدول  1ارائه شده است.

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني
جدول  .1پژوهشهاي منتخب حوزه ترس از جرم
عنوان پژوهش

نویسنده /نویسندگان

تحليل جامعهشناختي ترس از جرم :آزمون تجربي نظريههاي اثربخشي
جمعي و پنجرههاي شکسته

عليوردينيا و همکاران ()1395

تبيين جامعهشناختي ترس از جرم (پيمايش مناطق حاشيهنشين شهر
تبريز در سال )1393

سهرابزاده و همکاران ()1393

تبيين جامعهشناختي ترس از جرم در شهر تهران

عبدالملکي و همکاران ()1396

رابطة ترس از جرم و سالمت عمومي در زمان شهر زنجان

عظيمي ()1394

عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضاي شهري

عشايري و همکاران ()1396

مطالعة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در محلههاي شهري

صديقسروستاني ()1391

ترس از جرم در مناطق جرمخيز شهر شيراز
بيسازماني اجتماعي و ترس از جرم (مطالعة مقايسهاي مناطق  3و 12
شهر تهران)
تبيين جامعهشناختي ترس از جرم :مطالعه موردي شهروندان زنجاني

احمدي و همکاران ()1388
سراجزاده و گيالني ()1388
رباني و همتي ()1387

رابطة بين ساختار محلهاي و ترس از جرم (مورد مطالعه :شهر کرج)

احمدي و عربي ()1392

ترس از جرم در بانوان در فضاهاي شهري (نمونه موردي :محلههاي
مخصوص و سالمت)

شکوري اصل ()1395

بررسي رابطة مصرف رسانهاي و ترس از جرم (مورد مطالعه :شهر کرج)

احمدي و همکاران ()1392

بررسي تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر ايجاد فاصله اجتماعي و ترس از
جرم و ناهنجاري بين دو قوم کرد و لک در شهر کرمانشاه

سبزهاي و مرادي ()1394

بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر ترس از جرم و پيامدهاي آن

نبوي و چبيشه ()1394

بررسي رابطه سالمت عمومي و نگرش به پليس با ترس از جرم
شهروندان

حميديفر و همکاران ()1396

ترس از جرم در فضاي شهري؛ شناسايي مؤلفههاي مکاني اثرگذار بر
کنترل ترس و افزايش امنيت اجتماعي بر پاية چارچوبهاي نظري

پورمحمدي و قربانيان ()1396

تبيين جامعهشناختي ميزان ترس از جرم در شهرستانهاي استان
همدان در دو سطح خرد و منطقهاي

رشادي و همکاران ()1395

عوامل مؤثر بر ترس از جرم در مناطق حاشيهاي جنوب شهر تبريز

کاوياني و پورقهرماني ()1395

براي تحليل اطالعات جمعآوريشده از پژوهشهاي مذکور ،پس از کدگذاري ،از برنامة
فراتحليل جامع 1براي انجام محاسبات آماري فراتحليل استفاده شد .بدينصورتکه آزمونهاي
آماري استفادهشده در فرضيهها پس از تبديل به اندازة اثر از طريق فرمولهاي وولف ،با ترکيب
اندازههاي اثر به روش هانتر و اشميت 2تحليل شدند .همچنين براي تفسير اندازة اثر از جدول
کوهن ( )1977بهره گرفته شد (جدول .)2
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ترس از جرم در مشهد :ميزان و عوامل

سيدزاده ثاني و کرماني ()1392
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جدول  .2توزیع طبقات اندازه اثر بر مبناي برآورد آمارهها
مقدار r

مقدار d

اندازه اثر کم

کمتر از 0/3

کمتر از 0/5

اندازه اثر متوسط

از  0/3تا 0/5

از  0/5تا 0/8

اندازه اثر زياد

 0/5و بيشتر

 0/8و بيشتر

تفسیر اندازه اثر

 .4يافتهها
مرور نظاممند

جدول  .3توزیع نسبی تحقیقات بر حسب حوزة مطالعاتی
حوزة مطالعاتی

f

درصد

جامعهشناسي

14

74/2

حقوق

2

10/6

جغرافيا

1

5/3

شهرسازي

1

5/3

روانشناسي

1

5/3

جمع کل

19

100

از نظر روش تحقيق مطالعات ،نوع روشهاي بهکاررفته در مطالعات مربوط به ترس از جرم
خيلي متعدد و متنوع نيست .روش پيمايش با  94/7درصد ( 18مورد) پرکاربرترين روش
مطالعه در تحقيقات مرور شده مطرح است .تحليل ثانويه با  5/3درصد ( 1مورد) در مرتبه
بعدي قرار دارد (جدول .)4
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طبق نتايج جدول  3در زمينة حوزه مطالعاتي پژوهشهاي ترس از جرم 74/2 ،درصد (14
مورد) از تحقيقات انجامشده در حوزة جامعهشناسي بوده است و بيشترين ميزان است .بعد از
آن ،حوزة حقوق با  10/6درصد ( 2مورد) در رتبه دوم قرار دارد .حوزههاي جغرافيا ،شهرسازي و
روانشناسي هر کدام با  5/3درصد (1مورد) کمترين ميزان تحقيق را دارا هستند .از آنجاييکه
يک پژوهش کامل و جامع از ماهيت جرم و ترس از جرم بايد توصيفي جامعهشناختي داشته
باشد ،و از طرفي ماهيت جرم و ترس از جرم به نهادهاي اجتماعي جامعه وابسته است ،اين امر
احتماالً از مهمترين داليل پرداختن جامعهشناسان به ترس از جرم نسبت به ديگر انديشمندان
حوزة علوم انساني همچون جغرافيا و روانشناسي است.

جدول  .4توزیع نسبی تحقیقات بر حسب روش پژوهش

تحليل ثانويه

1

5/3

جمع کل

19

100

14
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روش پژوهش

f
18

94/7

پيمايش

درصد

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني

طبق جدول  ،5بيشترين پژوهشهاي انجامشده درباره ترس از جرم در دهة  90انجام شده
است که  84/1درصد کل تحقيقات اين حوزه را شامل ميشود .همچنين  15/9درصد از
تحقيقات اين حوزه در دهة  80انجام شده است .با توجه به اينکه پژوهش در زمينة ترس از
جرم در ايران حوزهاي جديد است و از اواخر دهة  80به اين حوزه پرداخته شده است ،طبيعي
است که ميزان پژوهشهاي انجام شده در دهة  80کمتر از دهة  90باشد.
جدول  .5توزیع نسبی تحقیقات برحسب دهة انجام دادن تحقیق
دهة انجام تحقيق

f
3

15/9

دهة 90

16

84/1

جمع کل

19

100

دهة 80

درصد

از نظر جامعة مورد مطالعه 74/3 ،درصد ( 14مورد) از تحقيقات بر شهروندان تمرکز کردهاند که
بيشترين ميزان است .بعد از آن ،جامعة آماري زنان با  15/9درصد ( 3مورد) ،و جامعةُ آماري
دانشجويان و خانوادهها هر کدام با  5/3درصد ( 1مورد) در ردههاي بعدي قرار دارند (جدول .)6
جامعه آماري

درصد

f
14

74/2

زنان

3

15/9

دانشجويان

1

5/3

شهروندان

خانوار

1

5/3

جمع کل

19

100

طبق اطالعات جدول  22/2 ،7درصد ( 4مورد) از تحقيقات در شهر تهران انجام شده که داراي
بيشترين ميزان است .بعد از آن ،شهرهاي تبريز ،مشهد ،کرج ،و زنجان هر کدام با  11/1درصد
( 2مورد) ،و شهرهاي شيراز ،اهواز ،ساري ،کرمانشاه ،همدان و مشگينشهر هر کدام با 5/5
درصد ( 1مورد) در رتبههاي بعدي قرار دارند.
جدول  .7توزیع نسبی تحقیقات برحسب شهر بررسی شده
f
4

درصد

شهر

22/2

زنجان

f
2

درصد

شهر

11/1

کرمانشاه

شهر
تبريز

2

11/1

شيراز

1

5/5

همدان

1

مشهد

2

11/1

اهواز

1

5/5

مشگينشهر

1

کرج

2

11/1

ساري

1

5/5

کل

18

تهران

درصد

f
1

5/5
5/5
5/5
100

15
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جدول  8توزيع فراواني و درصدي تحقيقات برحسب دارا بودن يا نبودن فرضيه را نشان ميدهد
که براساس آن 44/5 ،درصد ( 8مورد) از تحقيقات مرور شده در زمينة ترس از جرم ،فرضيه را
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جدول .6توزیع نسبی تحقیقات بر حسب جامعه مورد بررسی

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1

گزارش نکردهاند ،اين در حالي است که  55/5درصد ( 10مورد) از تحقيقات انجام شده فرضيه
را گزارش کردهاند.
جدول  .8توزیع نسبی تحقیقات برحسب داشتن یا نداشتن فرضیه
فرضيه

درصد

بدون گزارش فرضيه

f
8

44/5

گزارش فرضيه

10

55/5

جمع کل

18

100

طبق جدول  44/5 ،9درصد ( 8مورد) از تحقيقات ،اعتبار متغيرهاي پژوهش را گزارش نکردهاند،
اين در حالي است که در  55/5درصد از پژوهشهاي انجام شده اعتبار متغيرهاي پژوهش را
گزارش کردهاند.
جدول  .9توزیع نسبی تحقیقات برحسب گزارش اعتبار متغیرهاي پژوهش
گزارش اعتبار متغیرهاي پژوهش

درصد

f
8

44/5

گزارش

10

55/5

جمع کل

18

100

عدم گزارش

جدول  .10توزیع نسبی تحقیقات برحسب پایایی ترس از جرم
ميزان پايايي

درصد

 0/80تا 0/89

f
10

55/6

 0/90تا 0/99

7

38/8

گزارش نشده

1

5/6

جمع کل

18

100

16
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جدول  11توزيع فراواني و درصدي پژوهشهاي مرورشده در زمينة "ترس از جرم" را بر حسب
نظريههاي بهکاررفته در اين پژوهشها را نشان ميدهد که به ترتيب از بيشترين به کمترين
عبارتند از :نظريه بيسازماني اجتماعي با  47/7درصد ،نظرية کنترل اجتماعي و نظرية
پنجرههاي شکسته با  42/5درصد ،نظريه رويکرد آسيبپذيري و قربانيشدن به ترتيب با 37/1
و  26/5درصد.
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جدول  10توزيع فراواني و درصدي پژوهشهاي مرورشده را برحسب گزارش پايايي متغير
"ترس از جرم" نشان ميدهد که طبق آن 55/6 ،درصد از مطالعات پايايي متغير "ترس از
جرم" را در حد  0/80تا  0/99گزارش کردهاند که بيشترين ميزان است .بعد از آن پايايي 0/90
تا  0/99با  38/8درصد ،بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است .همچنين  5/6درصد از
مطالعات پايايي را گزارش نکردهاند.

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني
جدول  .11توزیع نسبی تحقیقات برحسب نظریههاي بهکاررفته
نظريههاي بهکاررفته

درصد

نظرية بيسازماني اجتماعي

f
9

47/7

نظرية کنترل اجتماعي ،نظرية پنجرههاي شکسته

8

42/5

نظرية قربانيشدن

7

37/1

نظرية آسيبپذيري

5

26/5

نظرية تنوع خردهفرهنگي ،نظريههاي تأثير رسانهاي

3

15/9

اثربخشي جمعي ،بياعتناييگيدنز ،زوال اخالقي دورکيم ،فاصلة
اجتماعي پارک ،نظرية تونيس و محروميت نسبي

1

5/3

طبق جدول  ،12در تحقيقات مرورشده 33 ،متغير در فرضيهها موجود است .نتايج اين جدول
نشان ميدهد با توجه به تعداد متغيرها در فرضيهها ،به ترتيب از بيشترين به کمترين عبارتند
از :متغير حضور پليس با  7مورد ( 37/1درصد) ،اعتماد اجتماعي با  6مورد ( 31/8درصد) ،تعلق
و پيوند محلهاي ،کنترل اجتماعي ،تجربة قربانيشدن ،و بيسازماني اجتماعي هر کدام با  4مورد
( 21/2درصد).
جدول  .12توزیع نسبی تحقیقات برحسب متغیرهاي حاضر در فرضیه
متغيرها
حضور پليس

7

37/1

اعتماد اجتماعي

6

31/8

تعلق و پيوند محلهاي ،کنترل اجتماعي ،تجربة قربانيشدن ،بيسازماني اجتماعي

4

21/2

نگراني اجتماعي ،اضطراب

3

15/9

بينظمي فيزيکي ،تصور بينظمي ،کيفيت محله ،احساس خطر ،احساس امنيت ،افسردگي

2

10/6

بينظمي اجتماعي ،تکرار جرم ،بيتفاوتي اجتماعي ،کارکرد اجتماعي ،نشانههاي جسماني ،احساس
بيقدرتي ،طرد اجتماعي ،توانايي دفاع از خود ،تحصيالت ،فروپاشي اخالقي ،باورديني ،فاصلة
اجتماعي ،محروميت نسبي ،سالمت عمومي ،سرماية اجتماعي ،استفاده از تلويزيون داخلي ،استفاده از
تلويزيون خارجي ،استفاده از مطبوعات ،استفاده از اينترنت

1

5/3

جدول شمارة  13نشان ميدهد که  73/69درصد از مقاالت بررسي شده در زمينة "ترس از
جرم" به ارائة راهکار و پيشنهاد براي کاهش ترس از جرم پرداختهاند و  26/31درصد از مقاالت،
فاقد راهکار و پيشنهاد هستند .در مجموع در زمينة ترس از جرم نويسندگان مقاالت 57
پيشنهاد ارائه کردهاند که از اين تعداد  14/04درصد در سطح ملي ،کالن و کشوري78/94 ،
درصد در سطوح مياني ،منطقهاي ،استاني و نهادي ،و  7/02درصد در سطح خرد و فردي ارائه
شدهاند.
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f

درصد
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جدول  .13توزیع نسبی تحقیقات برحسب راهکارهاي ارائهشده
متغیر

ترس
از
جرم

سطح راهکارها

f

درصد

نمونة راهکار

ملي و کشوري

8

14/04

 توزيع عادالنة منابع و فرصتها در جامعه اجراي طرحهايي از سوي دولت در راستاي فقرزدايي و بهبودوضعيت اقتصادي و معيشتي مناطق محروم
 مهاجرت ساکنان مناطق حاشيهنشين به شهرکهاي جديد باکمک هزينه دولتي و وامهاي کمبهره

مياني -سازماني
و منطقهاي

45

78/94

 ساماندهي خانههاي نيمساخته و زمينهاي خالي رهاشدهتوسط شهرداري
 تقويت باورهاي ديني شهروندان از طرف رسانه ملي در راستايافزايش همزيستي و همگرايي قوميتها
 -گشتهاي منظم پليس در مناطق پرخطر شهري

خرد -فردي

4

7/02

 سپردن مسئوليت به مردم و همکاري نزديک با پليس تقويت عزتنفس و اعتماد به نفس زنان و آموزش دفاع شخصيبراي افزايش قدرت در مقابلة با جرايم
 آموزش چگونگي ايجاد و تداوم روابط همسايگي در آپارتمان ومحله

57

100

جمع کل

18
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جدول  14شش مورد از بيشترين اندازههاي اثر متغيرهاي مرتبط با ترس از جرم را نشان
ميدهد .در متغير بيسازماني اجتماعي ،نتايج آزمون ناهمگوني از معناداري اين آزمون حکايت
دارد ،که نشان ميدهد مطالعات تا حد زيادي ناهمگوناند ،تلفيق آنها با "مدل آثار ثابت"
موجه نيست و بايد از "مدل آثار تصادفي" به منظور ترکيب نتايج استفاده کرد .در واقع ،اين
آزمون بيانگر آن است که چهار فرضية مربوط به رابطة "بيسازماني اجتماعي" و "ترس از
جرم" ،به شدت از لحاظ ويژگيها و مشخصههاي مطالعات متفاوتاند .نتايج اثرات تصادفي
نشان ميدهد که رابطة بيسازماني اجتماعي و ترس از جرم ،در چهار فرضيه بررسيشده معادل
 ،0/44مثبت ،و معنادار ميباشد .با توجه به جدول تفسير اندازة اثر کوهن (جدول  ،)2اندازة اثر
بين "بيسازماني اجتماعي" و "ترس از جرم" در چهار مطالعه متوسط است.
عدم معناداري در آزمون ناهمگوني رابطة "تجربه قربانيشدن" و "ترس از جرم" در چهار
مطالعه حکايت از اين دارد که مطالعات تا حدي همگوناند ،تلفيق آنها با مدل آثار ثابت موجه
است .نتايج اثرات ترکيبي ثابت نشان داد که رابطة "تجربه قربانيشدن" و "ترس از جرم" در
چهار فرضيه حدود  ،0/40مثبت ،و معنادار است .با توجه به جدول کوهن ميتوان نتيجه گرفت
که اندازة اثر ترکيبي اين دو متغير در چهار مطالعه در حد متوسط ميباشد .در متغير حضور
پليس ،معناداري در آزمون ناهمگوني نشان داد که مطالعات تا حدي ناهمگوناند ،تلفيقها با
مدل آثار تصادفي موجه است .نتايج اثرات تصادفي ثابت نشان داد که رابطه حضور پليس و
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اندازة اثر متغیرهاي حاضر در فرضیهها

فراتحليل مطالعات انجامشده در زمينة عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان ايراني

جدول  .14یافتههاي فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازة اثر به روش اشمیت و هانتز
فاصلة

فاصلة

تعداد

اثراتترکیبی

اثراتترکیبی

اطمینان

اطمینان

آماره
مطالعه

ثابت

تصادفی

متغیرها
بيسازماني
اجتماعي

4

تجربة
قربانيشدن

4

حضور پليس

7

اعتماد
اجتماعي

6

کنترل
اجتماعي

4

تعلق و پيوند
محلهاي

4

اثرات

اثرات

ثابت

تصادفی

آزمون

درجة

همگنی

آزادي

*0/41

*0/44

-0/45
0/38

0/24-0/611

*87/2

3

*0/40

*0/40

-440
0/35

0/35-0/45

3/4

3

*-0/29

*-0/34

(-0/33
-)0/26

(-)0/18-0/46

*109/8

6

*-0/20

*-0/23

(-0/23
-)0/16

(-)0/13-0/32

*33/9

5

*-0/18

*-0/20

(-0/22
-)0/15

(-)0/09-0/31

*21/9

3

*-0/17

*-0/17

(-0/22
-)0/12

(-)0/12-0/22

3/3

3

 .5بحث و نتیجهگیري

يافتههاي مرور نظاممند حاکي از آن است که بيشتر پژوهشها دربارة "ترس از جرم" در رشتة
جامعهشناسي انجام گرفتهاند .اين در حالي است که رشتههاي حقوق ،مطالعات شهري ،جغرافيا
19
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* به معناي سطح معناداري کمتر از  0/05است.
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ترس از جرم ،در هفت فرضية بررسيشده معادل  0/34منفي و معنادار است .با توجه به جدول
تفسير اندازة اثر کوهن ،اين اندازه اثر در حد متوسط قرار دارد.
معناداري در آزمون ناهمگوني رابطة "اعتماد اجتماعي" و "ترس از جرم" در شش مطالعه
حکايت از اين دارد که مطالعات ناهمگوناند ،تلفيق آنها با مدل آثار تصادفي موجه است .نتايج
اثرات ترکيبي تصادفي نشان داد که رابطة اين دو متغير در شش فرضيه حدود  ،0/23منفي و
معنادار است .با توجه به جدول کوهن ميتوان نتيجه گرفت که اندازة اثر ترکيبي اين دو در
شش مطالعه در حد ضعيف ميباشد .در متغير "کنترل اجتماعي" ،معناداري در آزمون
ناهمگوني نشان داد مطالعات تا حدي ناهمگوناند ،تلفيق آنها با مدل آثار تصادفي موجه است.
نتايج اثرات تصادفي نشان داد که رابطة "کنترل اجتماعي" و "ترس از جرم" ،در چهار فرضيه
بررسيشده معادل  0/20منفي و معنادار است .در متغير "تعلق و پيوند محلهاي" ،عدم
معناداري در آزمون ناهمگوني نشان داد که مطالعات تا حدي همگوناند ،تلفيق آنها با مدل آثار
ثابت موجه ماست .نتايج اثرات ثابت نشان داد که رابطة اين دو متغير ،در چهار فرضيه بررسي
شده معادل  0/17منفي و معنادار است .با توجه به جدول تفسير اندازة اثر کوهن ،اين اندازة اثر
ضعيف است.

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1
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و روانشناسي توجه چنداني به مسئلة "ترس از جرم" نکردهاند .مسئلة "ترس از جرم" يک
مسئلة بين رشتهاي است و داراي ابعاد حقوقي ،فردي ،اجتماعي ،و محيطي است و لزوم مطالعه
آن از ديدگاههاي مختلف ضروري است.
همچنين ،پژوهشهاي انجام شده در زمينة "ترس از جرم" توجه ناچيزي به مسئلة "ترس
از جرم" در بين زنان ،دانشجويان ،و دانشآموزان کردهاند .اين در حالي است که طبق
پژوهشها ،ميزان ترس از جرم در بين زنان بيشتر از مردان است و ضروري است مطالعات
بيشتري در زمينة ترس از جرم زنان انجام شود .عالوه بر اين ،اکثر پژوهشها به مطالعة اين
مفهوم در شهرهاي بزرگ و کالنشهرها به ويژه مراکز استانها پرداختهاند و کمتر پژوهشي در
شهرهاي کوچک و شهرکها انجام گرفته است.
ساير يافتههاي پژوهش بيانگر آن است که بيشترين ميزان نظرية استفادهشده در اين
مطالعات ،نظريههاي بيسازماني اجتماعي ،کنترل اجتماعي ،پنجرههاي شکسته ،و تجربه
قربانيشدن است .همچنين متغيرهاي حضور پليس ،اعتماد اجتماعي ،تعلقات و پيوندهاي
محلهاي ،کنترل اجتماعي ،تجربة قربانيشدن ،بيسازماني اجتماعي بيشتر استفاده شده است .با
توجه به اهميت رويکردهاي مذکور ،به محققان توصيه ميشود که بيشتر از اين رويکردها در
اين باره استفاده کنند.
از لحاظ روششناختي ،بيشتر از روشهاي پيمايشي استفاده شده است با استفاده از ساير
روشها همچون تحليل ثانويه ،تحليل محتوا و حتي روشهاي کيفي و ترکيبي يا مورد مطالعه
قرار نگرفته و يا در حد بسيار ناچيزي مطالعه شده است .همچنين از آنجايي که هدف روش
پيمايشي ،نظريه و فرضيهآزمايي است؛ فرضيهها حتماً بايد در مقاالت وجود داشته باشند ،با اين
حال در پژوهشهاي مطالعه شده  44/5درصد مقاالت بدون فرضيه بودند .احتما ًال اين تحقيقات
از پيشينة تجربي متغيرهايي را استخراج و آن را در قالب فرضيه مطرح کردهاند که درست
نيست و تحقيق را دچار ضعف تئوريک ميکند .چون نظريهها راهنماي پژوهشگر در فهم بهتر
مسئله و حوزة مورد بررسي هستند .همچنين از آنجايي که اعتبار پژوهش در پژوهشهاي کمّي
مسئله مهمي است و با تعميم نتايج و سنجش درست مفاهيم سروکار دارد ،در  44/5درصد
مقاالت نيز به اعتبار "ابزار پژوهش" اشارهاي نشده است و مشخص نيست که سنجش مفهوم
"ترس از جرم" به درستي انجام شده است يا خير.
ديگر يافتههاي مرور نظاممند نشان داد که  73/69درصد از مقاالت بررسيشده به ارائة
راهکار و پيشنهاد براي کاهش "ترس از جرم" پرداختهاند و  26/31درصد آنها ،فاقد راهکار و
پيشنهاد هستند .در مجموع نويسندگان مقاالت در اين باره  57پيشنهاد ارائه کردهاند که از اين
تعداد  14/04درصد در سطح ملي ،کالن ،و کشوري 78/94 ،درصد در سطوح مياني ،منطقهاي،
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استاني و نهادي 7/02 ،درصد در سطح خرد و فردي ارائه شدهاند .اين در حالي است که بيشتر
راهکارها نمايش و ارائهاي از يافتههاي پژوهش نيست؛ تعداد پيشنهادات زياد است و ارتباط
مشخص و منطقي بين آنها وجود ندارد .همچنين بسياري از راهکارها ارتباط منطقي با اهداف
تحقيق ندارند و اين راهکارها به طور اعم مبهم ،کلي ،و غيرقابلاجرا هستند.
محاسبة اندازة اثر متغيرهاي تأثيرگذار بر ترس از جرم نشان ميدهد که بيسازماني
اجتماعي ،تجربة قربانيشدن ،اعتماد اجتماعي ،کنترل اجتماعي و حضور پليس ،و تعلقات و
پيوندهاي محلي مهمترين عوامل تأثيرگذار در ايران هستند .اين يافتهها تائيدکننده نظريههاي
بهکاربردهشده در بخش مباني نظري است که پيش از اين بررسي شدهاند.
دربارة بيشترين تأثير بيسازماني اجتماعي ،يافتههاي فراتحليل در راستاي يافتههاي
پژوهش اسنل ( )2001است که در پژوهش خود نشان داد بيسازماني محيطي و اجتماعي
بيشترين نقش را در تبيين "ترس از جرم" دارند .کاراکاس 1و همکارانش ( )2010نيز در اين
زمينه معتقدند که فقر ،ساختار نامناسب محله و فضاهاي شهري ،تنوع و ناهمگوني قومي ،و
نبود پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي منجر به کاهش ظرفيت مناطق شهري و محلهها براي
کنترل غيررسمي رفتار مردم و درنتيجه افزايش احتمال انحرافات اجتماعي و ترس از جرم
ميشود.
تجربة قربانيشدن نيز تأثير مهمي بر ترس از جرم شهروندان دارد .در اينباره نيازي و
همکارانش ( )1396در پژوهش خود نشان دادند که تجربة قربانيشدن يا سابقة تهديد و آزار ،و
اذيت توسط ديگران در گذشته ،زمينة ترس از جرم را در افراد بيشتر ميکند .در واقع ،هر چه
افراد از گذشته خود تجربهاي منفي داشته باشند ،به همان ميزان ترس از جرم بيشتري را
تجربه خواهند کرد .به اين معني که افرادي که بيشتر قربانيشدن را در محيطهاي عمومي و
غيرمستقيم تجربه کردهاند و شاهد هستند ،بيشتر از ديگران ،ترس از جرم را احساس ميکنند.
وجود اعتماد اجتماعي زمينة گسترش همبستگي و انسجام اجتماعي را در بين افراد و
جامعه فراهم ميکند و عدم آن ،باعث نارضايتي ،بيثباتي ،بيتفاوتي و انحرافات اجتماعي
ميشود .همچنين نبود اعتماد اجتماعي ،نظم اجتماعي را مختل ميکند و مانعي بزرگ در
زمينة تعامالت و ارتباطات افراد ميشود .در چنين وضعيتي فرد احساس خطر ،ناامني و ترس
ميکند .در واقع ،احساس اضطراب ،صرف مبالغ هنگفت براي جلوگيري از قرباني جرم شدن،
تحرک جغرافيايي کمتر ،رشد شايعات شهري ،قوت ميگيرد و کليشههاي ذهني دربارة
گروههاي اجتماعي و تمايل به شيطاني جلوهدادن ديگران ،از جمله هزينههاي رواني ،اجتماعي،
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پیشنهادها

در انتها با توجه به يافتههاي پژوهش ،پيشنهادهاي زير براي انجام بهتر پژوهش در زمينة
ترس از جرم به محققان توصيه ميشود:
 مطالعة ترس از جرم از منظر رشتههاي جغرافيا ،مطالعات شهري ،روانشناسي و حقوق؛ لزوم مطالعة ترس از جرم در بين زنان ،دانشجويان و دانشآموزان؛ مطالعه ترس از جرم در شهرهاي کوچک ،شهرکها ،روستاهاي تازه شهر شده ،و حتي خودروستاها؛
 -مطالعة عميق و همهجانبه ترس از جرم با استفاده از روشهاي کيفي و ترکيبي؛
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و اقتصادي فرسايش اعتماد اجتماعي و در نتيجه ،افزايش ترس از جرم در جامعه است (نبوي و
چبيشه121 :1394 ،؛ عشايري و همکاران.)131 :1396 ،
کنترل اجتماعي (رسمي و غيررسمي) نيز نقش مهمي در کاهش "ترس از جرم" دارد «.از
اين ديدگاه ،ترس از جرم پيامد ازبينرفتن نظارت يا کنترل اجتماعي است که ساکنان يک شهر
آن را تلقي ميکنند .ترس زماني رخ ميدهد که ساکنان به اين نتيجه برسند که سازوکارهاي
کنترل اجتماعي و ارزشها و معيارهايي که سابق بر اين ،رفتارهاي ساکنان محل را تعيين
ميکرد ،ديگر تأثير زيادي ندارند (رباني و همتي .)68 :1387 ،پليس به عنوان يکي از سازمانها
يا نهادهاي رسمي کنترل اجتماعي و متولي برقراري نظم و امنيت ،بخشي از مسئوليت تأمين
امني ت و کنترل ترس از جرم را به عهده دارد و با حضور در اجتماع ،ميزان ترس از جرم
شهروندان کاهش پيدا ميکند .در اين زمينه يافتههاي هادون )2003( 1بيانگر آن است که هر
چقدر مردم پليس را در کنترل جرم کارآمد تلقي کنند ترس آنها کاهش پيدا ميکند.
در زمينة تأثير تعلقات و پيوندهاي محلي بر ترس از جرم بر اساس مدل نگراني اجتماعي
ميتوان گفت که هر چقدر تعلقات و پيوندهاي محلي ضعيفتر باشد ،ترس از جرم بيشتر است.
در اين زمينه ،شفر 2و همکارنش ( )2006بر اين باورند که تلقي شهروندان از تعلقات و
شبکههاي غيررسمي محلي و همسايگي و کنترل اجتماعي غيررسمي نشاندهندة توان
خودتنظيمي محلي است .اين خودتنظيمي ميتواند به جرم و بينظمي واقعي يا تلقي از آن
نسبت داده شود؛ بدينطريق که احساس ترس از طريق بينظمي افزايش يافته و از طريق
پيوستگي محلي و اجتماعي کاهش مييابد.
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