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چکیده 
افزایش وقوع جرائم شهری و راهبرد محوری شهرها در دستیابی به توسعه پایدار موجب شده تا در طی نیم قرن اخیر محققان 
در خصوص ریشه های ناامنی و نتايج آن در شهرهای کشورهای توسعه یافته نظریه پردازی کنند. مجموعه ای از اين نظریه ها 
که ناهنجاری های محیطی می توانند بر افزایش ترس از جرم  کید دارند  گشته اند، تأ که به ناهنجاری های محیطی شهره 
گرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری اتفاق نظر بر رابطه مستقیم میان گستردگی ناهنجاری ها  تأثیرگذار باشند. ا
و احساس ترس شهروندان در محیط های شهری دارند، اما تحقیقات ناشی از آزمایش های عملی برای سنجش اين رابطه 
کشورهای در حال توسعه با وجود همه چالش های امنیتی رو به رشد آن، نادر می باشد. از اين  بسیار محدود و در شهرهای 
رو، اين تحقیق تالش می کند ارتباط میان بی نظمی، ریسک درک  شده و ترس از جرم با تکیه بر متغیر جنسیت به عنوان یک 
کنترل را به واسطه یک آزمون عملی بررسی نماید. برای رسیدن به هدف تحقیق، جامعه آماری مشتمل بر 160 نفر  متغیر 
گرفته اند و داده های جمع آوری  کنان یکی از محالت مسکونی در مالزی مورد پیمایش میدانی با ابزار پرسشنامه قرار  از سا
گرفت. نتايج حاصله نشان می دهد عالوه بر رابطه  مستقیم،  شده به واسطه مدل یابی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار 
یک رابطه  غیرمستقیم نیز میان میزان بی نظمی و احساس نگرانی از جرم به واسطه  ریسک درک  شده وجود دارد. همسو با 
که زنان بیش از مردان، در برابر افزایش ناهنجاری های محیطی، ریسک درک   کید می کند  تحقیقات پیشین، اين پژوهش تأ
کرده اند. نتايج اين پژوهش، با آزمون عملی نظریه  بی نظمی در یک محله شهری  شده و نگرانی از جرم فزاینده تری را تجربه 

که یافته های مطالعات تحقیقاتی پیشین ارجاع پذير و قابل تعمیم می باشد.  کشور در حال توسعه نشان می دهد 

گان کلیدی: بی نظمی، ترس از جرم، ریسک درک  شده، محیط مسکونی، مدل یابی معادالت ساختاری.  واژ
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1. مقدمه
شهرنشینی  شــتــابــان  توسعه  و  جــهــان  جمعیت  ــزون  ــ روزافـ ــد  رش
حوزه های  در  را  شگرفی  تحوالت  توسعه،  حال  در  کشورهای  در 
بوده  سبب ساز  اخیر  قرن  نیم  در  کالبدی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
جوامع  همه  در  شهرنشینی  رشد  از  ناشی  اتفاقات  گرچه  ا اســت. 
برحسب  که  کــرد  ادعــا  مــی تــوان  امــا  باشد،  نمی  مشابه  و  یکسان 
اجتماعی  بنیان های  و  حکومتی  ساختار  جغرافیايی،  منطقه 
فرصت های  افــزایــش  مانند  مثبتی  تبعات  شهرنشینی  و  جامعه 
ــقــای شــاخــص هــای بــهــداشــتــی، درمــانــی و آمــوزشــی و  شغلی، ارت
افزایش  زیست،  محیط  آلودگی  همانند  منفی  تأثیرات  همچنین 
اجتماعی،  آسیب های  طبقاتی،  اختالف  افزایش  حاشیه نشینی، 
در  عمومی  امنیت  کاهش  و  خشونت  افــزایــش  ســرقــت،  افــزایــش 
که هم راستا  شهرها را به همراه داشته است. در اين میان، امنیت1 
با بهداشت و سرپناه از بنیادی ترين نیازهای بشر در مجتمع های 
از مهمترين دغدغه های بشر در طول  زیستی محسوب می شود، 
تاريخ بوده است و از عوامل اصلی در تحقق فضاهای شهری پایدار 
گسترده  محسوب می شود )Ghaffari et al., 2014(. نظر به تبعات 
افزایش جرم در میان طبقات مختلف اجتماعی در جوامع شهری، 
کاهش وقوع جرم از دغدغه های مهم  استقرار و افزایش امنیت و 
مــی رود  شمار  به  معاصر  دوره  در  شهری  برنامه ريزان  و  مــديــران 

 .)Kalantari et al., 2010(
گرچه مطالعات زیادی در مقوله امنیت اجتماعی در شهرها صورت  ا
که انسان به عنوان محوری ترين رکن  پذيرفته، ولی به اين دلیل 
صاحب  پــایــدار  توسعه  تحقق  در  کانونی  نقش  و  شهری  زنــدگــی 
کنش های خود در مواجهه  کنش ها و وا اختیار و اراده در انتخاب 
هنوز  تحقیقات  و  تــالش هــا  مــی بــاشــد،  اجتماعی  فــرآیــنــدهــای  بــا 
جرم خیزی  کاهش  برای  حتمی  و  قطعی  پاسخی  است  نتوانسته 
در همه شهرها ارائه نماید. اما نتايج تحقیقات مختلف در مقوله 
به  امنیت  ارتقای  بر  مؤثر  عوامل  است  توانسته  اجتماعی  امنیت 
واسطه دیدگاه های اجتماعی را نشان دهد و بر اين اساس، دخالت 
و  امنیت  در  اجتماعی(  و  کالبدی  عوامل  )مانند  گون  گونا عوامل 
کلی در بروز و تخفیف  میزان احساس ناامنی در اشخاص و به طور 
مشکالت اجتماعی تأيید شده است. مروری بر نظریات و تحقیقات 
کاهش جرم مؤید اين مطلب  گون مرتبط با مباحث امنیت و  گونا
که غالب اين نظریات اعتقاد دارند، امنیت مقوله ای است  می باشد 
که در ظرف مکان معنا می یابد و بدين جهت، محالت  اجتماعی 
ارکــان  اصلی ترين  و  مهمترين  از  یکی  عنوان  به  شهرها  مسکونی 
شهروندان  سالمت  تأمین  در  ــژه ای  وي جایگاه  شهرها،  در  مکانی 
کیفیت زندگی شهری نیز محسوب  دارند و از عوامل اصلی ارتقای 
می شوند )Diez Roux et al., 2010(. عالوه براين، نقش امنیت در 
کیفیت  که وقوع جرم و  گونه ای است  محالت مسکونی شهری به 
ارزیابی محالت  و  کتورهای اصلی سنجش  فا از  یکی  به عنوان  آن 
 )Social Ecology( اجتماعی  بوم شناسی  مدل  براساس  مسکونی 

 .)Garousi & Shamsaldini, 2014( شناخته شده است
کارنز )2001(،  همسو با تحقیقات دیگر، نتايج تحقیقات فارست و 

1  Safety

کرده و تقویت  امنیت را یکی از قلمروهای سرمایه اجتماعی معرفی 
فعالیت های  در  کنان  سا مشارکت  شهروندان،  در  امنیت  حس 
امنیت  شــاخــصــه هــای  کــارگــیــری  بــه  و  جـــرم  ــوع  وقـ از  پیشگیرانه 
محله ای را از سیاست های محله ای ارتقای سرمایه های اجتماعی 
رویکردهای  منظر  از   .)Forrest & Kearns, 2001( می کنند  معرفی 
با بستر اجتماعی  ارتباط  باید در  جامعه شناسی نیز مقوله امنیت 
مورد تحلیل قرار گیرد. البته تأثیر محیط بر انسان، موضوع جدیدی 
نیست و از ديرباز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری و کنترل 
در   .)Crowe, 2000( است  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  انسان ها  رفتار 
که شکل گیری  همین راستا، مطالعات و تحقیقات نشان می دهند 
و استمرار امنیت متناسب با بسترهای آن اتفاق می افتد و به عبارتی 
 Hashemianfar( کالبد مکان نهفته است دیگر، برقراری امنیت در 
که محالت  Kardoost, 2014 &(. از ديرباز، محققان بر اين باورند 
در  مستمر  و  مشترک  کانونی  نقاط  مهمترين  عنوان  به  مسکونی 
تبعات و  از  افراد  ک  ادرا بر  تأثیر مستقیمی  افــراد،  زندگی اجتماعی 
خصوص  در   .)Abdullah et al., 2013a( دارنــد  روانــی  پیامدهای 
از افزایش احساس ناامنی در جوامع، مطالعات  پیامدهای ناشی 
که نتايج اين تحقیقات نشان  و تحقیقات فراوانی صورت پذيرفته 
می دهد، افزایش احساس ناامنی می تواند موجب ایجاد و گسترش 
امر  ايــن  که  شــود  اجتماعی  فعالیت های  و  ــط  رواب در  محدودیت 
کیفیت زندگی  کاهش  عاملی مؤثر در نارضایتی از محیط مسکونی و 

 .)McCrea et al., 2005( می باشد
به  ناامنی  احساس  که  می دهد  نشان  تحقیقات  ايــن،  بر  عــالوه 
 Abdullah et al., 2014a;( است  شدن«2  »قربانی  از  رايج تر  مراتب 
که به عوامل متعددی  Gibson et al., 2002(. اين پدیده  پیچیده 
که  شــده  متعددی  نظریه های  بـــروز  مــوجــب  مــی بــاشــد،  وابسته 
متغیرهای  و هر یک  داده انـــد  قــرار  توجه  مــورد  را  ناامنی  احساس 
مختلفی را دلیل ایجاد احساس ترس می دانند. جنبه های روش 
شناختی در خصوص چگونگی درک اشخاص و نحوه  برخورد آنها با 
نشانه های ناهنجاری در محیط زندگی در سالیان اخیر مورد توجه 
که به مطالعه  ارتباط بین  گرفته است. نتايج مطالعات فراوانی  قرار 
بی نظمی4  نظریه  پایه  بر  ترس  احساس  و  بی نظمی3  نشانه های 
که ناهنجاری محله5، به آن  پرداخته اند، مؤید اين مطلب است 
موجود  اجتماعی  و  فیزیکی  شرایط  بصری،  نشانه های  از  دسته 
گرفته  نظر  در  تهدید  عنوان  به  که  می شود  اطــالق  محله  یک  در 
ناهنجاری های   .)Sampson & Raudenbush, 1999( می شوند 
در  اختالل  و  بی نظمی  وجــود  دهنده   نشان  اجتماعی  و  فیزیکی 
که اثرات زیانباری بر محیط محله دارند و نهایتًا  محله می باشند 
کلی، هر  منجر به افزایش جرم و جنایت در محل می شوند.  به طور 
کنترل بر محیط و  کننده  فقدان  گر تداعی  یک از وجوه محیطی، ا
که در فضا  همچنین فقدان توجه به ارزش ها و خواسته هايی باشد 
که ناهنجاری محیطی بروز می نماید  گفت  سهیم هستند، می توان 

    .)Farrall et al., 2007(
2  Victimisation
3  Signs of disorder
4  The incivilities thesis
5  Neighbourhood disorder
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مروری بر یافته های پژوهش های پیشین نشان می دهد که فراوانی 
عالئم ناهنجاری در محیط های مسکونی شهری با افزایش جرم و 
 Swatt et al.,( رابطه  مستقیم دارند  کنان  کاهش رضایتمندی سا
Wallace, 2012; Wyant, 2008 ;2013(. از سوی دیگر، روان شناسی 
کاهش  برای  عاملی  را  محیطی  ناهنجاری  و  بی نظمی  اجتماعی، 
 Sampson & Raudenbush,( ــی آورد  مـ شمار  بــه  فــردی  سالمتی 
نشانه های  که  شود  توجیه  گونه  اين  می تواند  ادعــا  اين   .)2004
کنترل  ناهنجاری محیطی به عنوان شاهدی از محیط های بدون 
که افزایش اين  کنان می افزاید  کم نظارت، بر احساس ترس سا یا 
تحت الشعاع  را  آنها  سالمتی  بدن،  هورمونی  تغییرات  با  احساس 
یک  یافتن  توضیحات،  اين  با   .)Ross et al., 2000( می دهد  قرار 
که در محیط های مسکونی شهری  درک مشترک بر روی شرایطی 
برخوردار  دوچندانی  اهمیت  از  می کنند  ناهنجار  رفتارهای  تولید 
می شود و اين فرصت را برای محققان خلق می نماید تا در صورت 
بر  بتوانند  بعدی  گام  در  ناهنجاری  تولید  مشترک  عوامل  یافتن 
روی راهکارهايی تحقق پذير در راستای از بین بردن یا تخفیف اين 

شرایط در محالت مسکونی شهری تالش نمایند. 

ح مسئله 1,1. طر
کنونی به ارزیابی عوامل مؤثر در احساس  که در دوره  پژوهش هايی 
عمده  ضعف  یک  از  می پردازند  توسعه  حال  در  جوامع  در  ناامنی 
که درصد قابل توجهی از تحقیقات انجام  گونه ای  برخوردارند، به 
شده در اين حوزه مربوط به کشورهای توسعه یافته  غربی می باشد؛ 
با وجود تفاوت های ساختاری عمده در ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
و حتی اقتصادی. پژوهش پیِش رو تالش می نماید آزمون نظریه 
بی نظمی را در تحقیقی از یک نمونه  موردی در پنانگ مالزی )به 
عنوان  به  پنانگ  ایالت  بیازماید.  توسعه(  حال  در  کشوری  عنوان 
دارا  بــا  صنعتی،  منظر  از  مــالــزی  کشور  شمال  در  ایــالــت  دومــیــن 
گردشگران و  کولوژیکی از مقاصد هدف برای  بودن ذخاير عظیم ا
جمعیت  و  سريع  رشد  می شود.  محسوب  خارجی  سرمایه گذاران 
کار در  شهری همراه با تمايل باالی افراد خارجی برای سکونت و 
که مقوله امنیت در محیط های مسکونی  اين جزيره موجب شده 
به یکی از ُپر چالش ترين موضوعات دولت مرکزی و محلی آن تبديل 
شود. مطالعه  حاضر در صدد ارزیابی رابطه  بین سه متغیر بی نظمی 
مسکونی  محله های  در  تــرس  احــســاس  و  ــده2  درک  ش ریسک   ،1

فرض  ايــن  بر  حاضر  تحقیق  می باشد.  بی نظمی  نظریه   براساس 
که نشانه های اغتشاش و ناهنجاری در محیط های  استوار است 
مسکونی )مانند ديوار نوشته ها و آسیب رساندن به اموال عمومی( 
منجر به افزایش احساس ترس از طريق افزایش ریسک درک  شده 
بر  می شود. بی شک در یک تحقیق نمی توان تمامی عوامل مؤثر 
که  ارزیابی نمود. بديهی است  را  متغیر وابسته )احساس ناامنی( 
احساس ناامنی و ترس از جرم در میان زنان، امری پیچیده است و 
براساس احساس ناتوانی و آسیب پذيری در مقابله با خطرها شکل 
کنترل در مدل  که جنسیت نیز به عنوان یک متغیر  می گیرد. از آنجا 

1  Disorder 
2  Perceived risk

پیِش  پژوهش  مــی رود  انتظار  شــده،  گرفته  نظر  در  حاضر  تحقیق 
رو با ارائه نتايج دقیق، تأثیر قابل توجهی در برنامه ها و طرح های 
در  کشورهای  شهرهای  در  انسانی  زیست  محیط  کیفیت  ارتقای 

حال توسعه داشته باشد.  

2. مبانی نظری تحقیق
فعالیت های  ــرای  بـ کــانــونــی  کــز  مــرا عــنــوان  بــه  شهرها  در  امنیت 
آنان  اغلب  مساحت  بیشترين  که  تفریحی  و  آموزشی  اقتصادی، 
برخوردار  ويــژه ای  اهمیت  از  کاربری مسکونی اشغال شده  توسط 
است. بافت های مسکونی به دلیل نقش سکونتی و فراغتی برای 
امنیت  ایجاد  برای  شهر  بخش های  کلیدی ترين  از  خانواده  افــراد 
تئوری های  و  نظریات  بــر  ــروری  مـ و  مطالعه  ــد.  ــی رون م شــمــار  بــه 
کلی  صورت  به  که  می دهد  نشان  شهرها  در  جرم  وقوع  با  مرتبط 
دارد.  وجود  ناامنی  احساس  و  جرم  با  رابطه  در  نظریه  دسته  سه 
بار  نخستین  که  می باشد  آسیب پذيری3  نظریه  نخست،  نظریه 
توسط اسکوگان و مکسفیلد4 در سال 1981 معرفی شد. اين نظریه 
بر رابطه  بین ويژگی های اجتماعی شهروندان و احساس ترس در 
محیط های شهری تمرکز دارد و تالش می کند ارتباط میان سطح 
ترس  احــســاس  مــیــزان  بــر  کنان  سا اجتماعی  تعامالت  و  پویايی 
 .)Austin et al. 2002( را نشان دهد  آنان در محله های مسکونی 
که به طور  براساس اين نظریه، افرادی مانند زنان و سالخوردگان 
معمول در برابر تهدیدات آسیب پذيرترند، احساس ناامنی بیشتری 
دارد  نام  اجتماعی5«  »بی سازمانی  دوم،  نظریه  داشــت.  خواهند 
که رابطه  بین ساختار جامعه )مانند سطح اجتماعی و اقتصادی( 
از طريق متغیر واسطه  روابط  را  و میزان جرم و جنایت در شهرها 
است  استوار  ادعــا  اين  بر  نیز  نظریه  اين  می کند.  تبیین  اجتماعی 
به  منجر  خانواده  فروپاشی  و  اقتصادی_اجتماعی  سطح  تنزل  که 
که نهایتًا  کنترل اجتماعی می گردد  کاهش  بی سازمانی اجتماعی و 
دنبال  به  شهری   محالت  در  را  بزهکاری  و  ناامنی  جــرم،  افزایش 
اين  از  دسته  سومین   .)McCrea et al., 2005( ــت  داش خــواهــد 
نظریات، نظریه  بی نظمی می باشد که تالش دارد اثرات سوء و منفی 
نشانه های ناهنجاری بر جرم و احساس ناامنی را به اثبات رساند. 
که به اثرات  شاو و مک کی )1942( جزو نخستین محققانی بودند 
مخرب نشانه های اغتشاش و ناهنجاری در جوامع، به خصوص بر 
 .)Shaw & McKay, 1942( کردند ناهنجاری های نوجوانان اشاره 
تئوری های  از  که در واقع خانواده ای  از آن، نظریه  بی نظمی  پس 
مطرح   1975 ســال  در  ویلسون6  جیمز  توسط  می باشد،  مرتبط 
 ،Paul Lavrakas ،Dan Lewis ،Al Hunter شد و به تدريج توسط
George Kelling ،Wes Skogan ،Michael Maxfield و دیگران در 
گردید )Taylor, 2003(. هر  طول 20 سال با جزئیات بیشتری بیان 
نشانه های  یا  ناهنجاری  یا  بی نظمی  گونه ای،  به  گــروه  اين  عضو 
کنش ها  ناهنجاری را با یک یا چند متغیر ذيل ارتباط می دهد: وا

3  Vulnerability Hypothesis
4  Skogan and Maxfield
5  Social Disorganisation Theory
6  James Q. Wilson
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شدن،  قربانی  محله،  قبال  در  مسئولیت پذيری  جــرم،  به  نسبت 
بافت محله و نرخ جرم محله. 

شهری  محیط های  در  بی نظمی  یــا  ناهنجاری  ــوع  ن دو  اســاســًا 
فیزیکی  بی نظمی های  اجتماعی.  و  فیزیکی  مــی شــود:  مــطــرح 
شامل نشانه های زوال و خرابی در محله مانند خانه های متروکه 
و  خالی  زمین  قطعات  رسیدگی،   ــدون  ب حیاط های  مخروبه،  و 
شامل  اجتماعی  بی نظمی های  و  هستند  شده  رها  ماشین های 
مخدر  مــواد  فــروش  و  خرید  و  عربده کشی  نــوجــوانــان،  زدن  پرسه 
عدم  و  اختالل  دهنده   نشان  فیزیکی  می باشند. بی نظمی های 
که بی نظمی های اجتماعی،  کنترل در اموال می باشند، در حالی 
 .)Wilson & Kelling, 1982( رفتارهای ناهنجار را شامل می شوند
نوع  دو  ايــن  شکسته  پنجره های  نظریه   در  کلینگ  و  ویلسون 
که نشانه های  بی نظمی  را به هم مربوط دانسته و اذعان داشته اند 
کنترل اجتماعی را در  کالبدی ناهنجاری، عدم نظارت و  فیزیکی و 
که به دلیل پیچیدگی ها در اندازه گیری  پی خواهد داشت، در حالی 
دقیق ناهنجاری ها، بیشتر محققان به اندازه گیری ناهنجاری های 

.)LaGrange et al., 1992( دریافت شده توسط افراد می پردازند

2.1. پیشینه تجربی تحقیق
فــراوانــی  مــیــان  رابــطــه مستقیم  گــذشــتــه  پــژوهــش هــای  نــتــايــج 
تأيید  را  ناامنی  احساس  و  جرم  میزان  بر  بی نظمی  شاخص های 
نشانه های  که  باورند  ايــن  بر  و   )Perkins et al., 1993( می کنند 
و  کنترل  هنجار،  رفتارهای  به  جــدی  آسیب  می تواند  بی نظمی 
کنان در مناطق مسکونی شهری وارد نماید  نظارت اجتماعی سا
)Perkins & Taylor, 1996(. از سوی دیگر، اهمیت ناهنجاری های 
کید  محالت مسکونی در نظریه  »پنجره های شکسته«1 نیز مورد تأ
روی  بر  تحقیقات  امــروز،  به  تا  و   )Ranasinghe, 2012( گرفته  قــرار 
چگونگی تأثیر بی نظمی ها بر رفتار انسان ها در محیط های شهری 
 Abdullah et al., 2013a; Hedayati et al.,( دارد  ادامه  همچنان 

  .)2012; Swatt et al., 2013; Wallace, 2012; Wyant, 2008
در مقابل، تحقیقات اندکی نقش »ریسک درک  شده« را به عنوان 
متغیر واسطه در رابطه  میان نشانه های بی نظمی  و احساس ناامنی 
 LaGrange( گرانژ و همکاران مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات ال
et al., 1992( در ایاالت متحده، نقش میانجی گرایانه ریسک درک 
 Reid( شده در نظریه  بی نظمی را مورد تأيید قرار می دهد. رید و کنراد 
Konrad, 2004 &( نیز توانستند به رابطه بین ریسک درک  شده و 
احساس ناامنی در تحقیق خود دست یابند. ریسک درک  شده به 
بعد شناختی2 از ترس اشاره دارد )Abdullah et al., 2014a( و شامل 
سازمان بخشیدن و نگهداری اطالعات دریافتی از طريق حواس و 
 .)Carmona et al., 2010( تفکر، به عبارتی »حس از محیط« است
اين متغیر با اطالع از میزان احساس امنیت افراد در وضعیت خاص 
مشخص می شود. درمقابل، بعد عاطفی3 ترس شامل احساساتی 
 Carmona et( ک از محیط تأثیر می گذارند کیفیت ادرا که بر  است 

1  The Broken Windows theory
2  Cognitive dimension 
3  Affective dimension 

که محققان بر اين باورند، اين دو بعد به  al., 2010(. نظر به اين 
آنها  رابطه  متقابل بین  بتوان به  تا  ارزیابی شوند  گانه  صورت جدا
 Ferraro & LaGrange, 1987; Reid & Konrad,( یافت  نیز دست 
2004(، ابعاد شناختی )ریسک درک شده( و عاطفی )نگرانی از جرم( 
گانه در پژوهش حاضر مورد بررسی  ترس به صورت متغیرهای جدا

گرفته است.  قرار 
تهران  در  که  مطالعه ای  به  می توان  داخلی  پژوهش های  میان  از 
نظریه   داللــت هــای  تحقیق،  ايــن  در  که  نمود  اشـــاره  شــد،  انجام 
قرار  بررسی  مــورد  جرم  از  ترس  با  رابطه  در  اجتماعی  بی سازمانی 
که متغیرهای بی سازمانی  گرفت. محققان در اين تحقیق دریافتند 
اجتماعی و بی نظمی درک  شده فیزیکی و اجتماعی با ترس از جرم 
رابطه  معناداری دارند )Serajzadeh & Gilani, 2009(. عالوه بر اين، 
دو  هر  میان  معنادار  رابطه  یک  گرچه  ا می دهند  نشان  تحقیقات 
بعد عینی و ذهنی بی نظمی با احساس ترس وجود دارد، اما تأثیر 
بی نظمی ذهنی )درک  شده( بسیار قویتر از میزان عینی آن می باشد 
دیگر  مطالعات  راستا،  همین  در   .)Covington & Taylor, 1991(
که رابطه میان بی نظمی و احساس ترس، همواره  نشان می دهند 
به صورت مستقیم و خطی برقرار نمی باشد. در اين میان می توان 
گرچه در مطالعه خود  کرد؛ ا کر )1990( اشاره  به مطالعه تیلور و شوما
به رابطه معنادار بین بی نظمی و احساس ترس دست یافتند، اما 
خطی  صــورت  به  است  ممکن  رابطه  اين  که  داشتند  اذعــان  آنها 
نباشد )Taylor & Shumaker, 1990(. به اين ترتیب براساس نظریه 
بی نظمی، وجود متغیر یا متغیرهای میانجی در اين رابطه بسیار 

.)Hinkle, 2013( محتمل می باشد

2.2. جنسیت و احساس ناامنی 
نقش  شهرها،  در  فعالیت ها  همه  مشترک  وجه  عنوان  به  محیط 
بی بدیلی در ارتقای خالقیت و برانگیختن احساس شهروندان ایفا 
می کند. در چند دهه اخیر، ظرفیت و چالش های ارتباط دوسویه 
گسترده ای در اين زمینه  میان انسان و محیط موجب تحقیقات 
ک انسان ها  که عمده تحقیقات باور دارنــد، نحوه  ادرا شده است 
که جنسیت یکی از  از محیط خود به عوامل مختلفی بستگی دارد 
 Barati( عوامل تأثیرگذار در توجه به محیط اطراف و درک آن می باشد
آسیب پذيری  تأثیر  فراوانی  مطالعات   .)& Soleimannejad, 2011
فیزیکی و اجتماعی4 را بر میزان احساس ترس افراد مورد توجه قرار 
داده اند. از طرفی، نتايج پژوهش ها، ويژگی های فردی را در تفاوِت 
قربانی شدن افراد مؤثر می دانند )Pauwels & Svensson, 2011(. در 
خصوص ترس از جرم نیز محققان بر اين باورند، مشخصات فردی 
ایفا  افــراد  ترس  احساس  همچنین  و  شدن  قربانی  در  مؤثر  نقشی 
از  اجتماعی_  و  فیزیکی  جنسیتی،  شاخصه های  بنابراين  می کند. 
جمله زنان، افراد مسن، کم درآمدها و کم سوادها_ در میزان افزایش 
 Rountree & Land,( می کنند  ایفا  بسزايی  نقش  ناامنی  احساس 
1996(. در اين راستا، جنسیت و سن افراد به عنوان شاخص های 
آسیب پذيری فیزیکی و میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، قومیت و 
موقعیت اجتماعی_اقتصادی به عنوان شاخص های آسیب پذيری 

4  Physical and social vulnerability 
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اجتماعی به شمار می روند. 
)از  که شاخصه های جمعیتی  گونی نشان داده انــد  گونا مطالعات 
امنیت  احساس  و  شدن  قربانی  تجربه   با  جنسیت(  و  سن  قبیل 
 Franklin( کنان در واحدهای همسایگی رابطه معناداری دارند سا
بین  رابــطــه   بــررســی  در  تــوجــه  قــابــل  نکته   .)& Franklin, 2009
مشخصات جمعیتی افراد و احساس ناامنی آنان، وجود نوعی تضاد 
گرچه مطالعات زیادی نشان  در مطالعات انجام شده می باشد. ا
داده انــد، زنان بیش از مردان احساس ترس می کنند، تعداد قابل 
توجهی از پژوهش ها عدم وجود رابطه  میان جنسیت و احساس 
که در برخی  ترس و ریسک درک شده را بیان نموده اند و حال آن 
که مردان بیش از زنان احساس  کی از آنست  از مطالعات، نتايج حا
ترس را بیان می کنند )Ahmadi & Heidari, 2014(. به عنوان نمونه، 
که  افـــرادی  می دهد  نشان  همکاران  و  فرانکلین  پژوهش  نتايج 
احساس آسیب پذيری و ناتوانی در حفاظت از خود دارند، احساس 
که احساس توانايی در حفاظت  ترس بیشتری را نسبت به افرادی 
گرینج و  از خود دارند، تجربه می کنند )Franklin et al., 2008(. ال
که بی شک زنان بیش از مردان احساس ترس  فرارو بر اين باورند 
خود را ابراز می نمایند )LaGrange & Ferraro, 1989(. با اين حال، 
مردان  که  می دهد  نشان  شیراز  در  مطالعه  یک  از  حاصل  نتايج 
 .)Ahmadi et al., 2009( کرده اند ترس از جرم را بیش از زنان بیان 
از طرفی، در خصوص رابطه  مستقیم قربانی شدن و احساس ترس، 
در  زنــان  از  بیش  مــردان جــوان  گرچه  ا آنست،  از  کی  تحقیقات حا
کمتری نسبت  معرض قربانی شدن قرار دارند، اما احساس ترس 
پژوهشگران   .)Garofalo & Laub, 1978( داده انــد  بروز  را  زنان  به 
ترس_ »پــارادوکــس  را  یافته ها  در  ناسازگاری  وجــود  احتمالی  علت 
موجود  تضاد   .)Franklin et al., 2008( دانسته اند  شدن«  قربانی 
در یافته های پژوهشگران، مطالعه  حاضر را بر آن داشت تا با بررسی 
با در  رابطه  میان بی نظمی، ریسک درک شده و احساس ترس و 
نظر گرفتن متغیر جنسیت، بتواند گامی در جهت برطرف شدن اين 

تناقضات بردارد.  

3. چارچوب نظري تحقیق
که پیش تر اشاره شد، بیشتر محققان وجود رابطه بین  گونه  همان 
کرده اند.  تأيید  را  مختلف  جوامع  در  تــرس  احساس  و  بی نظمی 
متغیرهای  برخی  وجــود  به  رابطه،  اين  در  اهمیت  حائز  نکته  اما 
مداخله گر در اين رابطه و خطی نبودن آن بر می گردد. در مطالعه 
ریسک  که  اینست  بر  فــرض  بی نظمی،  نظریه   براساس  رو،  پیشِ  
درک شده می تواند به عنوان یک متغیر مداخله گر در رابطه  میان 
اين  براساس  نماید.  ایفا  مؤثری  نقش  ترس  احساس  و  بی نظمی 
میان  همچنین  و  شده  درک  ریسک  و  بی نظمی ها  میان  نظریه، 
ریسک درک شده و ترس از جرم رابطه  مستقیمی وجود دارد. عالوه 
احساس  مــردان  از  بیش  زنــان  می دهند،  نشان  مطالعات  اين  بر 
که زنان بیشتر  ترس از مکان های پر خطر دارند، به خصوص اين 
 Franklin & Franklin, 2009;( در معرض جرائم جنسی قرار دارند
می رود  انتظار  راستا،  همین  در   .)LaViolette & Barnett, 2000
ریسک  تصور  ــردان  م از  بیش  تحقیق  ايــن  در  کننده  شرکت  زنــان 

گزارش نمایند. در تحقیق  بزه دیدگی، بی نظمی ها و ترس از جرم را 
حاضر با توجه به چارچوب نظری تحقیق پنج فرضیه مورد آزمون 

قرار گرفتند: 
1: بی نظمی رابطه مستقیم و مثبتی با ریسک درک  شده دارد. 

2: بی نظمی رابطه مستقیم و مثبتی با ترس از جرم دارد.
3: ریسک درک  شده رابطه مستقیم و مثبتی با ترس از جرم دارد.

4: ریسک درک  شده در تأثیرگذاری نشانه های بی نظمی بر ترس از 
جرم نقش واسط )میانجی( دارد. 

5: زنان بیش از مردان احساس بی نظمی، ریسک درک  شده و ترس 
از جرم دارند. 

4. روش شناسی تحقیق
ایالت پنانگ مالزی در منطقه ای  مطالعه حاضر در بخش مرکزی 
گرفته است. پنانگ یکی  به نام میندن هایت1 در سال 2014 انجام 
که دارای بیش از یک  از توسعه یافته ترين ایالت های مالزی است 
و نیم میلیون نفر جمعیت با نرخ شهرنشینی 80 درصد می باشد 
)Salleh, 2008(. اين ایالت یکی از مشهورترين تفرجگاه های اقامتی 
در جنوب  شرق آسیا محسوب می شود که شامل بلندترين پل آسیا 
می باشد.  کشتی رانی  کانال های  قدیمی ترين  از  یکی  همچنین  و 
ساختمان های زيبای عصر استعمار به همراه آسمان خراش های 
تــاون2، ترکیب زيبای  ایالت در شهر جرج  عصر مدرن در مرکز اين 
قدیم و جدید را به همراه بناهای تاریخی و سوابق فرهنگی تداعی 
می نمایند. نقشه شماره 1 )الف و ب(، موقعیت جغرافیايی محدوده 

مورد مطالعه را نشان می دهد.
خانه های  از  مــجــمــوعــه ای  از  متشکل  مطالعه  ــورد  مـ ــدوده   ــح م
جزو  اقتصادی  و  اجتماعی  منظر  از  آن  کنان  سا که  است  ویاليی3 
نرخ  منطقه،  اين  در  می باشند.  جامعه  بــاالی  به  متوسط  طبقه  
 Royal Malaysian( ــت  اس ــده  ش گـــزارش  پايین  جنایت  و  ــرم  ج
Police, 2010(.  پژوهش حاضر مبتني بر روش پیمایشي بوده و از 
گردآوري  پرسشنامه )به صورت مصاحبه حضوری(  به عنوان ابزار 
اطالعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، افراد باالی 
که  که در محله  مورد مطالعه سکونت دارند. از آنجا  18 سال است 
واحد نمونه گیری اين تحقیق، خانوار تعیین شده است، سرپرست 
در مطالعه  خــانــوار  ــاالی 18 ســال هر  ب اعضای  از  یکی  یا  خــانــواده 
میدانی با ابزار پرسشنامه مشارکت داشتند. پرسشنامه شامل چند 
بخش با هدف اندازه گیری اطالعات مربوط به مشخصات فردی و 
از قبیل سنجش میزان ترس از جرم، ریسک  خصوصیات رفتاری 
دریافت شده و نشانه های بی نظمی در محله مورد مطالعه طراحی 
شده است. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش سیستماتیک با 
نقطه شروع تصادفی می باشد. لیستی از تمامی واحدهای مسکونی 
به همراه سایت پالن محله تهیه شد )رجوع شود به نقشه شماره 2( 
و بر اين اساس با تعیین فاصله  نمونه گیری و انتخاب نمونه نخست 
آنجا  از  انجام شد.  نمونه گیری سیستماتیک  تصادفی،  به صورت 

1  Minden Heights
2  George Town
3  Landed houses
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره هجدهم

که در زمان انجام پرسشنامه، به واسطه مطالعه میدانی مشاهده 
که تعداد هفت درصد از 900 واحد مسکونی محله مورد مطالعه  شد 
لیست  از  بدون سکنه  تعداد خانه های  اين  بوده اند،  فاقد سکنه 

نمونه گیری حذف شدند. 
گرچه در ارتباط با حجم نمونه مناسب برای تحقیقات پیمایشی،  ا
پژوهش های  اما  است،  شده  مطرح  متفاوتی  نظرات  و  دیدگاه ها 
معتبر نشان می دهند تعداد 150 نمونه برای تحلیل داده ها به روش 
 Guadagnoli( می باشد  ساختاری 1مناسب  معادالت  مدل یابی 
تعداد 150- اين در مطالعه ای دیگر،  بر  Velicer, 1988 &(. عالوه 
200 نمونه برای مدل های معمولی دارای 10 تا 15 آیتم، به عنوان 
اين  بر   .)Brown,  2006( حجم نمونه مناسب معرفی شده است 
اساس، حدود 260 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب 
که از اين تعداد 160 پرسشنامه تکمیل و قابل استفاده بوده  شدند 

1  Structural Equation Modelling

که نرخ پاسخ دهی در اين تحقیق 62  کی از آن است  و اين تعداد حا
درصد می باشد. از پاسخ دهندگان، 81 نفر مرد )50/6 درصد( و 79 
نفر زن )49/4 درصد( بودند. ارقام یاد شده نسبت جنسیت شرکت 
متناسبی  نسبت  که  می دهند  نشان  را  تحقیق  ايــن  در  کنندگان 
و   )SD = 1/18( سال  تا 54  بین 45  سن  متوسط  می آید.  نظر  به 
از 10  باالتر  نظر  و محله  مورد  اقامت در خانه  متوسط طول مدت 

سال می باشد. 

4.1. نحوه اندازه گیری متغیرها
مدل مفهومی تحقیق براساس سه متغیر اصلی تعریف شده است: 
اندازه گیری  ــرای  ب جــرم.  از  تــرس  و  درک  شــده  ریسک  بی نظمی، 
متغیر بی نظمی از آیتم های مشابه با مطالعات قبلی استفاده شده 
 Franklin et al., 2008; Gibson et al., 2002; Hedayati et( است 
برای   .)al., 2012; McCord et al., 2007; Perkins et al., 1992

نقشه شماره 1: موقعیت جفرافیایی محدوده مورد مطالعه )میندن هایت، پنانگ، مالزی(

نقشه شماره 2: محدوده مورد مطالعه
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره هجدهم

میزان  کنندگان خواسته شد،  از مشارکت  متغیر،  اين  اندازه گیری 
موجود  اجتماعی  و  فیزیکی  نشانه های بی نظمی  به  را  خود  درک 
گویه های اين متغیر پنج آیتم بوده  در محله بیان نمایند.  تعداد 
که در یک مقیاس لیکرت 4 درجه ای از بدون مشکل )1( تا مشکل 
گویه ها به سئواالتی درخصوص ریختن زباله  جدی )4( می باشد. 
و  عمومی  امـــوال  بــه  رســانــدن  آسیب  نوشته ها،  ديـــوار  محل،  در 
تجمع و پرسه زدن جوانان و نوجوانان مربوط می شوند. سئواالت 
 National Crime( ریسک درک  شده از پیمایش ملی جرم و جنایت
از طريق  Victimisation Survey(  اقتباس شده است. اين متغیر 
دو آیتم در مقیاس لیکرت 4 درجه ای از 1 )بسیار امن( تا 4 )بسیار 
تا  شد  خواسته  مشارکت کنندگان  از  است.  شده  سنجیده  ناامن( 
که زندگی می کنید،  به اين سئواالت پاسخ دهند: )1( در محله ای 
هنگام قدم زدن در خیابان در طول روز تا چه حد احساس امنیت 
که زندگی می کنید، هنگام قدم زدن در  می کنید؟ و )2( در محله ای 

خیابان در شب تا چه حد احساس امنیت می کنید؟
بزه دیدگی  و  جرم  وقــوع  از  نگرانی  به  جرم  از  ترس  وابسته،  متغیر 
گویه های اين متغیر از مطالعات قبلی اقتباس شده  اشاره دارد و 
 Abdullah et al., 2013b; Callanan & Teasdale, 2009;( است 
Hedayati et al., 2012; Rountree & Land, 1996(. برای سنجش 
اين متغیر، از مشارکت کنندگان در خصوص میزان نگرانی شان در 
مواجهه با هر یک از شرایط ذيل در محله پرسیده شد: )1( سرقت 
اموال و اشیا از منزل، )2( سرقت وسیله نقلیه شخصی یا قطعات 
کیف قاپی و جیب بری، )4( مورد تعدی و تجاوز واقع شدن  آن، )3( 
و )5( کتک خوردن توسط افراد ناشناس. در خصوص متغیر کنترل، 
جنسیت به عنوان یکی از عوامل آسیب پذيری فیزیکی در نظر گرفته 
کدگذاری جنسیت، از عدد 1 برای مردان و 2 برای  شده است. برای 

زنان استفاده شد.

4.2. روش تحلیل آماری 
کمک تکنیک  در اين پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری با 
با  و   )Partial Least Squares )PLS(( جــزئــی  مــربــعــات  حــداقــل 
استفاده از نرم افزار Smart PLS Version 2.0 برای آزمون فرضیات 
و صحت مدل استفاده شد )Ringle et al., 2005(. یکی از مزایای 
تأيیدی  و تحلیل  برای تجزیه  آن  بودن  PLS مناسب  کارگیری  به 
می باشد. اين  کم  نمونه  حجم  با  ساختاری  مدل های  ارزیابی  و 
CB-( کــوواریــانــس  پایه   بر   SEM روش  محدودیت های  نــرم افــزار 
 Hair et al.,(  کم و پیچیدگی مدل را ندارد SEM( مثل حجم نمونه 
Wetzels et al., 2009 ;2013( و در مقایسه با تکنیک های مشابه 
کمتری  معادالت ساختاری همچون Amos و  Lisrel نیاز به شروط 
برای  ارزشمند  نرم افزار  یک   PLS  .)Liljander et al., 2009( دارد 
رابطه   مــدل ســازی  بــرای  گسترده  و یک مجموعه   تحلیل داده هــا 
بردارهای  از  استفاده  با  شده  مشاهده  متغیرهای  مجموعه   بین 
پنهان است. همچنین اين روش برای ارزیابی روابط غیرمستقیم 
بر  مبتنی  رویکرد  برخالف  می باشد.  مناسب  بسیار  متغیرها  بین 
کوواریانس، PLS بر بیشینه سازی واریانس )VB-SEM( متغیرهای 
که توسط متغیرهای مستقل پیش بینی نمی شوند، تمرکز  وابسته 

که نمایانگر روابط  دارد. در اين راستا، PLS از دو بخش ساختاری 
که نشانگر روابط بین  بین متغیرهای مکنون و بخش اندازه گیری 
است،   )Manifested items( نشانگرهایشان  با  مکنون  متغیرهای 
تشکیل شده است. مدل یابی معادالت ساختاری از دو بخش مدل 
 Structural( و مدل ساختاری )Measurement model( اندازه گیری
متغیرهای  دسته  دو  در  مدل  متغیرهای  و  شده  تشکیل   )model
 )Observed variables( مشهود  و   )Latent variables( مکنون 
تقسیم بندی می شوند )Kline, 2010(. از PLS برای سنجش روايی 
آیتم های اندازه گیری شده و تحلیل مسیر بین متغیرهای مکنون 
استفاده شده است. پس از آن، از روش بوت استرپینگ با تعداد 
 Efron & Tibshirani, 1993; Wetzels et( نمونه 500 استفاده شد
 Independent Samples( به عالوه، از آزمون تی مستقل .)al., 2009
t-Test( برای بررسی تفاوت بین میانگین های زنان و مردان پاسخ 

دهنده در رابطه با متغیرهای مکنون استفاده شد. 

5. یافته ها
پژوهش حاضر با هدف آزمودن نظریه  بی نظمی، تالش در بررسی 
توسط  ــده  ش درک   ریــســک  نــاهــنــجــاری،  نشانه های  بین  روابـــط 
بررسی  بر  عــالوه  همچنین  دارد.  جرم  از  ترس  احساس  و  کنان  سا
مطالعه  بی نظمی،  نظریه   براساس  متغیرها،  بین  مستقیم  روابط 
در  درک  شــده  ریسک  میانجی گری  نقش  تحلیل  به  اقــدام  حاضر 
مــدل نظری  اســت.  کــرده  از جــرم  تــرس  و  ناهنجاری  بین  رابــطــه  
و  مستقیم  روابـــط  گرفتن  نظر  در  بــا  را  بی نظمی  نظریه   تحقیق، 
غیرمستقیم بین متغیرها، به صورت تجربی می آزماید. یافته ها در 
دو مرحله ارائه می شوند: 1( مدل اندازه گیری از طريق تحلیل های 
تأيیدی4  تحلیل عاملی  قالب  روايــي ســازه3 در  و  پایايی2  روايــی1، 
)CFA( و 2( مدل ساختاری به واسطه  برآورد مسیر بین متغیرها  و 
تعیین شاخص های برازش مدل )Hulland, 1999(. در واقع، مرحله  
نخست روابط بین آیتم ها و متغیرهای مربوطه را مورد ارزیابی قرار 
که مرحله  دوم به بررسی روابط بین متغیرهای  می دهد، در حالی 
گرا  وا روايی  و  همگرا  روايی  شامل  سازه  روايی  می پردازد.  مکنون 
از  فرضیه ها  آزمــودن  بــرای  که مدل ساختاری  می باشد، در حالی 
کارگیری  طريق ارزیابی ضرایب مسیرβ( 5( و سطوح معناداری با به 
 Chin, 1998; Henseler( کار می رود بوت  استرپینگ ناپارامتری به 

  .)et al., 2009

)CMV( 65.1. واریانس روش مشترک
در  مــدل  ساختاری  اعتبار  در  دارد  احتمال  کــه  مـــواردی  از  یکی 
مقطعی  تحقیقات  و   )Podsakoff et al., 2003( رفتاری  تحقیقات 
کند، پدیده ای به نام واریانس  )Akter et al., 2011( خدشه ایجاد 

1  Validity
2  Reliability
3  Construct validity
4  Confirmatory Factor Analysis
5  Path Coefficients
6  Common Method Variance
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که اين تحقیق  کندگی ناشی از روش مشترک است. از آنجايی  یا پرا
مبتنی بر روش مقطعی می باشد، ممکن است CMV ایجاد مشکل 
کنترل اين خطا، آزمون تک عاملی هارمن  کند. بدين منظور برای 
)Harman single-factor( که یکی از پرکاربردترين تکنیک های مورد 

گرفته شده است.   کار  استفاده است، به 
طبق اين روش تمام متغیرهاي مشاهده شده در پژوهش را وارد 
کرده و جواب تحلیل عاملی بدون چرخش  کتشافی  تحلیل عاملی ا
)Un-rotated factor analysis( را به تعداد عامل هاي مورد نیاز به 
می کنند.  مشخص  متغیرها  همه  واریانس  تعداد  محاسبه  منظور 
 ،)Podsakoff & Organ, 1986( کوف و ارگان مطابق نظرات پودسا
که  گفت  که زمانی می توان  مفروضه اساسی اين تکنیک آن است 
که  مقدار قابل توجهی واریانس یا خطاي روش مشترك وجود دارد 
فقط یک عامل از تحلیل عاملی به دست آید یا یک عامل در میان 
چند عامل استخراج شده میزان خیلی زیادي )بیش از 50 درصد( 
کند. در اين پژوهش، نخستین  را تبیین  کل متغیرها  از واریانس 
کل واریانس را  عامل به دست آمده میزان 45 درصد )50 درصد<( 
تبیین می کند. بنابراين می توان نتیجه گرفت خطای روش مشترک 

کند.  نمی تواند مشکلی در اين پژوهش ایجاد 

5.2. ارزیابی مدل اندازه گیری
گرا2  گفته شد، روايی سازه شامل روايی همگرا1 و وا که  همان طوری 
می باشد )Hair et al., 2006(. به منظور دستیابی به اعتبار همگرا و 
میزان همبستگی، سه روش ذيل مورد ارزیابی قرار گرفت: بار عاملی 
)Factor Loading(، پایايی مرکب ))Composite Reliability )CR( و 
 Average Variance Extracted( استخراج شده  واریانس  میانگین 
گرا، میزان تفاوت بین شاخص های  )AVE((. در قسمت روايی وا
)Indicators( یک سازه )Construct( با شاخص های سازه های دیگر 
در مدل مقایسه می شود. رايج ترين روش، مقایسه جذر AVE هر 
گونه ای  سازه با مقادير ضرایب همبستگی بین سازه ها می باشد به 

 .)Fornell & Larcker, 1981( باشد  دومــی  از  بیشتر  باید  اولــی  که 
جدول شماره 1 نتايج حاصل از ارزیابی مدل اندازه گیری را نشان 

می دهد. 
روايی همگرا میزان سازگاری آیتم هايی را نشان می دهد که سعی در 
 Hair et( اندازه گیری سازه  یکسانی دارند. به پیشنهاد هیر و همکاران
al., 2010(، بارهای عاملی بزرگتر از 0/6 از اعتبار مناسبی برخوردارند 
که در اين پژوهش از اين عدد برای ارزیابی اعتبار همگرايی استفاده 
که در جدول شماره 1 نشان داده شده،  گونه  شده است. همان 
که  می باشند  ک  مال عدد  از  بیش  عاملی  بار  دارای  آیتم ها  تمامی 
 AVE همبستگی بااليی را نشان می دهد. در اين پژوهش، مقادير
ک  از مقدار مال که  تا 0/95 می باشد  مربوط به سازه ها بین 0/55 
دهنده   نشان  مرکب  پایايی   .)Hulland, 1999( است  باالتر   )0/5(
ک  میزان انعکاس آیتم ها به وسیله  سازه  مورد نظر است. مقدار مال
که مؤید پایايی قابل قبول  پیشنهادی پایايی مرکب 0/7 می باشد 
می باشد )Hair et al., 2010(. در مطالعه حاضر میزان پایايی مرکب 
ک است. جدول  که باالتر از مقدار مال بین 0/86 و 0/97 می باشد 
شماره 1 همچنان نشان می دهد پایايی همه سازه ها باالتر از 0/7 
مدل  کلی،  طــور  به   .)Nunnally & Bernstein, 1994( می باشد 
اندازه گیری، پایايی و روايی همگرای پرسشنامه را تبیین می نماید.  
 Fornell &( به پیشنهاد فورنل و الرکــر  ــرا،  گ وا روايــی  ارزیابی  بــرای 
که  طــوری  به  شــود،  تشکیل  ماتریس  یک  باید   )Larcker, 1981
مقادير  و  اســت  ســازه  هر   AVE ضرایب  جــذر  اصلی،  قطر  مقادير 
دیگر  سازه های  با  ســازه  هر  همبستگی  ضرایب  اصلی،  قطر  پايین 
که در جــدول شماره 2 آمــده، جــذر ضرایب  اســت. همان طــوری 
نتايج  اين  است.  بیشتر  سازه ها  بین  همبستگی  ضرایب  از   AVE
گرای قابل قبولی  که مدل اندازه گیری دارای پایايی وا بیان می کند 
که در جداول شماره های 1 و  گونه  می باشد )Chin, 2010(. همان 
2 نمایش داده شده، تمامی ابعاد به خوبی سازه های خود را تبیین 
گرای مناسب است  که اين مطلب بیانگر روايی همگرا و وا کرده اند 

جدول شماره 1: نتایج حاصل از ارزیابی مدل اندازه گیری
آلفای کرونباخ بار عاملی )λ(گویه هاسازه 

)α(
پایايی مرکب 

)CR(
t ضرایبAVE

Disorder 10.7460.7980.85915.344***0.553بی نظمی 
Disorder 20.77215.224***
Disorder 30.86130.140***
Disorder 40.6416.443***
Disorder 50.6769.258***

Risk 10.9730.9430.972155.360***0.946ریسک درک  شده 
Risk 20.972159.148***

Worry 10.8800.9540.96435.921***0.844ترس از جرم
Worry 20.93248.178***
Worry 30.92862.492***
Worry 40.93177.102***
Worry 50.92259.046***

*** p<0.01
1 Convergent validity
2 Discriminant validity

ن 
دا

رون
شه

ت 
منی

س ا
سا

 اح
 در

ت
سی

جن
ش 

 نق
ی

زیاب
ار

می
نظ

ی 
ه ب

ظری
بر ن

ی 
رد

ویک
با ر

ی 
کون

مس
ت 

حال
ر م

د



29
1395 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره هجدهم

 .)Pavlou & Gefen, 2004(
5.3. ارزیابی مدل ساختاری 

از  اســت.  ناپارامتری  رویکرد  براساس   PLS در  نتايج  ــرآورد  ب روش 
کیفیت برازش  اين رو شاخص های به دست آمده در PLS همگی 
می باشند،   1 تا   0 بین  عددی  شاخص ها،  اين  می دهند.  نشان  را 
بــرازش بهتر مدل  که اعــداد نزدیک به 1 نشان دهنده   گونه ای  به 
کلیه  مسیرها معنا دار هستند.  که  می باشد. نتايج نشان می دهند 
ریسک  میزان  بر  بی نظمی  نشانه های  تأثیر  یعنی  نخست  فرضیه  
 )p>0.01( معناداری  سطح  در   0.329 تأثیر  ضریب  با  درک  شــده 
دوم  فرضیه   مــورد  در   .)β=0.329, p>0.01( شد واقــع  تأيید  مــورد 
تحقیق، تأثیر میزان ریسک درک شده بر ترس از جرم با ضریب تأثیر 
از  برخی  گرچه  ا  .)β=0.408, p>0.01( واقع شد تأيید  0.408 مورد 
که نشانه های بی نظمی رابطه  قویتری با  مطالعات نشان داده اند 
 Rountree & Land,( ریسک درک  شده نسبت به ترس از جرم دارد
1996(، تحقیق حاضر تأثیر قویتر نشانه های بی نظمی را بر ترس از 
جرم در مقایسه با ریسک درک  شده به دست آورده است. به عالوه 
از  ترس  و  بی نظمی  نشانه های  بین  مثبت  و  مستقیم  رابطه   یک 
 )β=0.210, جرم وجود دارد. بنابراين فرضیه  3 نیز تأيید می شود
که 11درصد واریانس مربوط  )p>0.01. نکته  قابل توجه اين است 
به ریسک درک  شده )R2=0.11( و 27 درصد از واریانس مربوط به 

ترس از جرم می باشد.   

5.3.1. اثر میانجی گرایانه ریسک درک  شده
تحقیق حاضر به بررسی نقش میانجی گرایانه ریسک درک  شده در 
است.  پرداخته  جرم  از  ترس  و  بی نظمی  نشانه های  میان  رابطه  
روش های  واسطه(  نقش  )مانند  غیرمستقیم  روابط  ارزیابی  برای 
آزمــون سابل2 و بوت  کنی1،  بــارون و  از قبیل  مختلفی وجود دارد 
استرپینگ3. روش بارون و کنی )Baron & Kenny, 1986( نخستین 
که به متداول ترين روش  ارائــه شد  بار در مقاله ای در سال 1986 
آزمون میانجی در حوزه  علوم انسانی تبديل شد. تا به حال، بیش 
ارجــاع داده شده است. در روش سه  اين مقاله  به  بار  از 52 هزار 

آنها پیش فرضی برای  کنی،  بــارون و  ارائــه شده توسط  مرحله ای 
که براساس آن باید اثر مستقیم  کردند  بررسی اثر میانجی پیشنهاد 
وجود  )وابسته(  ک  مــال متغیر  و  پیش بین  متغیر  بین  معناداری 
داشته باشد. با اين وجود، یکی از انتقادات ارائه شده به اين روش، 
ک می باشد  عدم نیاز رابطه  معنادار بین متغیرهای پیش بین و مال
)MacKinnon et al., 2000; Shrout & Bolger, 2002(. برای ارزیابی 
که  کنیم  آزمون میانجی گری در اين روش، عماًل سه آزمون باید اجرا 

اين امر سبب افزایش خطای آزمون میانجی گری می شود. 
بهره  سابل  آزمــون  از  محققان  از  بسیاری  مشکل،  اين  حل  بــرای 
استاندارد  خطای  تخمین  با  روش  اين   .)Sobel, 1982( می گیرند 
تخمین  را  مسیر  ايــن  مــعــنــاداری  سطح   ،a.b غیرمستقیم  مسیر 
از  انــتــقــاداتــی وارد شــده اســـت. یکی  ايــن روش هــم  بــه  ــد.  مــی زن
توزيع  بودن  نرمال  بر  اساسی روش سابل، فرض  محدودیت های 
که اغلب برقرار نیست و استفاده  داده های مسیر غیرمستقیم است 
از آن را به شدت محدود می کند )Hayes, 2009(. به عالوه، از نظر 
قدرت آماری، آزمون سابل یکی از ضعیف ترين روش هاست و بازه  
کمتری نسبت به روش های  اطمینان حاصل از اين روش، دقت 
مشابه مانند بوت استرپینگ دارد )MacKinnon et al., 2000(. هیز 
که فرض بر توزيع نرمال  )Hayes, 2009( معتقد است، آزمون هايی 
کار روند. او  داده ها دارند، نباید برای ارزیابی اثرات غیرمستقیم به 
مناسب  روش  یک  عنوان  به  را  استرپینگ  بوت  روش  از  استفاده 

جایگزين پیشنهاد می کند. 
که در برخی از مطالعات مشاهده می شود، استفاده  مشکل دیگری 
از ضریب تأثیر اثر مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم گیری وجود اثر 
گر ضریب مستقیم از غیرمستقیم  که ا میانجی می باشد، به طوری 
نحوه   که  صورتی  در  می گردد.  تأيید  میانجی  فرضیه   باشد،  بزرگتر 
روش های  طريق  از  میانجی،  اثر  معناداری  سطح  ارزیابی  صحیح 

آماری قابل تخمین است. 
نرم افزار   Bootstrapping فرمان  از  پژوهش  فرضیه های  تأيید  برای 
Smart-PLS با 160 مورد و تعداد نمونه 500 استفاده شد که خروجی 
حاصل ضرایب t را نشان می دهد. مقادير t در بازه بیشتر از 1.96+ 

گرای سازه ها( جدول شماره 2: ماتریس مقایسه جذر AVE و ضرایب همبستگی سازه ها )روایی وا

123سازه 
10.743. بی نظمی 

20.3290.973. ریسک درک  شده
30.4770.3440.919. ترس از جرم

توضیح: اعداد روی قطر اصلی )به صورت بولد( نشان دهنده جذر AVE می باشند. 

جدول شماره 3: ضرایب مسیر و معناداری متغیرها و فرضیه های تحقیق

نتیجه P value ضریب رگرسیونی )β(فرضیه
تأيید0.01<0.329ریسک درک  شده←1. بی نظمی 

تأيید0.01<0.408ترس از جرم←2. ریسک درک  شده
تأيید0.01<0.210ترس از جرم←3. بی نظمی

1 Baron & Kenny
2 Sobel test
3 Bootstrapping
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کمتر از 1.96-، بیانگر معنادار بودن رابطه و تأيید فرضیه می باشد  و 
 t که ضرایب )Esposito Vinzi et al., 2010(. نتايج نشان می دهد 
که  بین سازه های اصلی )اثر مستقیم(، همگی باالی 1.96 هستند 

مبین پذيرش سه فرضیه  اصلی پژوهش است. 
میزان t اثر میانجی از طريق ضرب ab )ضرایب تأثیر بین متغیرهای 
ک)b(( و تقسیم حاصل ضرب  پیش بین و میانجی )a( و میانجی و مال
اثر غیرمستقیم ))Standard Error )SE( به دست  بر خطای معیار 
که میزان t اثر غیرمستقیم، 2.210  می آید. یافته ها نشان می دهند 
که  می دهد  نشان  و  می باشد   1.96 از  باالتر  مقدار  ايــن  که  اســت 
مسیر ab با 95 درصد اطمینان معنادار است. در نتیجه فرضیه  4 
برای   VAF )Variance accounted for( ضمنًا  می گردد.  تأيید  نیز 
تخمین اندازه  تأثیر غیرمستقیم با تقسیم تأثیر غیرمستقیم بر تأثیر 
که  کامل محاسبه شد )Shrout & Bolger, 2002(. نتايج نشان داد 
ریسک درک  شده تقريبًا 15درصد از واریانس را در اثر غیرمستقیم 

توضیح می دهد. 

5.3.2. ارزیابی تفاو ت های متغیرهای اصلی بر اساس جنسیت 
با  رابطه  بیان شده در  به مطالب  با توجه  آنالیز،  از  اين مرحله  در 
اهمیت تأثیر جنسیت در میزان درک و دریافت از محیط پیرامونی، 
سه متغیر اصلی تحقیق از نظر تفاوت های بین زنان و مردان با هم 
مقایسه شدند. بیان اين نکته ضروری است که برای کاهش هر چه 
بیشتر خطای اندازه گیری، برای اجرای فرمان آزمون t، از  نمرات به 
 Latent variable( استفاده شده است PLS دست آمده از خروجی
scores(. جدول شماره 4 نتايج بررسی تفاوت میانگین بر حسب 
بین  شده  مشاهده  تفاوت  می دهد.  نشان  را  پاسخگویان  جنس 
که تفاوت  بیانگر اين است  t  مستقل  آزمون  میانگین ها براساس 
معناداری بین مردان و زنان از نظر میزان درک نشانه های بی نظمی 
 t)158(= -3.68,( درک  شده  ریسک   ،)t)138(=-4.98, p>0.01(
دارد.  وجــود   )t)158(=-5.31, p>0.01( جــرم  از  تــرس  و   )p>0.01
زنان  برای  ابعاد  میانگین همه   از مطالعات،  زیادی  تعداد  مطابق 

بیش از مردان است؛ بنابراين فرضیه  5 نیز تأيید می گردد. 

6. جمع بندی و نتیجه گیری
نگرانی های ناشی از وقوع جرم جزو یکی از مهمترين موانع حضور 
شهروندان در سطح شهرها می باشد و تبعات منفی عدم حضور 
در  اخــتــالل  اجتماعی،  و  ــی  روح مشکالت  ــروز  ب سبب ساز  ــردم  م
کیفیت زندگی شهروندان  کاهش  تعامالت اجتماعی و سرزندگی و 
شــده اســـت. بــه منظور بــرون رفــت از ايــن چــالــش، اقــدامــات و 
که  پژوهش های مختلفی در دهه های اخیر صورت پذيرفته است 
نتیجه آن ارائه نظریات و تئوری های مختلف در خصوص ارتقای 
کاهش وقوع جرم از وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی،  امنیت و 
دوسویه  تأثیرگذاری  درحالیکه  اســت.  شده  کالبدی  و  فرهنگی 
پذيرفته شده  و  بديهی  امری  پیرامونی  کالبدی  و محیط  انسان 
تلقی می شود و راهکارهايی نیز به واسطه اين رویکرد برای ارتقای 
امنیت شهروندان ارائه شده است. در همین راستا، تحقیقات و 
جامعه  افراد  تأثیر  بین  رابطه   ارزیابی  برای  بسیاری  پژوهش های 
آنها در محیط وجود  امنیت  و احساس  پیرامونی خود  از محیط 
مهم  ــن  اي تجربی  آزمـــون  و  بــررســی  بــه  کــه  مطالعاتی  ــا  ام دارد، 
پرداخته باشند، نادر می باشد. محدودیت قابل توجه پژوهش ها 
که به ارزیابی نقش متغیر میانجی ریسک درک  شده  و مطالعاتی 
تا  شده  موجب  بپردازند،  محیط  و  جامعه  افــراد  میان  رابطه  در 
نقش  بی نظمی،  نظریه   براساس  تا  نماید  تــالش  حاضر  مطالعه  
رابطه  بین ناهنجاری ها  را در  مداخله گر متغیر ریسک درک  شده 
تفاوت های  دلیل  به  اين  بر  عــالوه  نماید.  بررسی  جرم  از  ترس  و 
پژوهش  اجتماعی،  فرآیندهای  در  مــردان  و  زنــان  شده  پذيرفته 
حاضر جنسیت را لحاظ نموده و تفاوت های معنادار بین زنان و 

را در هر سه متغیر مدل تحلیلی )بی نظمی، ریسک درک  مردان 
شده و احساس ترس( بررسی نموده است. 

تشکیل  فرضیه  پنج  از  که  تحقیق  نظری  مدل  اســاس،  همین  بر 
شده بود، در یک محله ای با میزان جرم و جنایت پايین در شهر 
تا  شد  واقع  آزمــون  مورد   SEM روش  از  استفاده  با  مالزی  پنانگ 
از  ترس  و  شده  درک   ریسک  بر  بی نظمی  نشانه های  میزان  تأثیر 
کنترل جنسیت بر  جرم بررسی شود و در سطحی دیگر، تأثیر متغیر 
ریسک درک  شده و ترس از جرم آزموده شود. بر پایه نتايج حاصل 
از اين تحقیق، به طور تجربی نظریه بی نظمی تأيید می گردد، به 
که میزان باالی نشانه های بی نظمی رابطه ای مستقیم و  طوری 
مثبت با میزان باالی ریسک درک  شده و ترس از جرم دارند. اين 
 Shaw & McKay,( گذشته نتايج با نتايج حاصل از پژوهش های 
1942( همسو می باشد و اين هم راستايی از آن منظر قابل توجه 
غربی  جوامع  در  فقط  قباًل  که  بی نظمی  مدل  وقتی  که  می باشد 
ملیتی  چند  جامعه   از  نمونه ای  در  بــود،  شــده  ــوده  آزم پیشرفته 
مــی شــود،  آزمــایــش  پايین  جنایت  و  ــرم  ج خ  ــر ن بــا  مــالــزی  مانند 

نتیجه ای مشابه حاصل می گردد.  
ناهنجاری  نشانه های  که  آنست  از  کی  حا یافته ها  کلی،  طور  به 
از  آنها  تــرس  احساس  افزایش  به  کنان  سا توسط  شــده  دریافت 
تجربی  تأيیدیه  پژوهش،  اين  یافته های  می شود.  منجر  محیط 
کید  تأ مــوضــوع  ايــن  بــر  و  ــی آورد  مـ فــراهــم  بی نظمی  نظریه   بــرای 
محدود  تنها  پیشین،  مطالعات  از  حاصله  نتايج  کــه  می کند 
 LaGrange et al. مطالعات  در  جمله  )از  مــیــالدی   90 دهــه   بــه 
 )1992( و)Rountree and Land )1996 ( نمی شود، بلکه در طول 
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کید می کند  تأ بنابراين پژوهش حاضر  تکرار شود.  زمان می تواند 
نظریه   راســتــای  در  پیشین  مطالعات  از  حــاصــل  یافته های  کــه 
بی نظمی، غیرواقعی و تصادفی نبوده اند و می توان در اين زمینه 

به حکم نسبتًا ثابتی دست یافت. 
ــان و مــردان  تــفــاوت زن بــررســی  بــه  ايــن تحقیق  از  بخش دیــگــری 
از  زیــادی  بخش  با  هم راستا  که  می پردازد  جرم  از  ترس  میزان  بر 
میزان  بر  را  جنسیت  متغیر  تأثیر  که  است  پیشین  پژوهش های 
 Cossman & Rader, 2011; Ferraro( کرده اند ترس از جرم تأيید 
 & LaGrange, 1992; Fisher & Sloan, 2003; Taylor & Hale,
1986(. یافته های پژوهش حاضر نیز بر تفاوت میان زنان و مردان 
زنان  که  می دهد  نشان  و  نموده  کید  تأ ترس  احساس  میزان  در 
احساس ترس بیشتری را نسبت به مردان تجربه می کنند. از اين 
که زنان نسبت به مردان در  گرفت  گونه نتیجه  یافته می توان اين 
حضورهای اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری دارند و حال 
که مردان احساس مطلوبتری نسبت به محیط اطراف خود  آن 
گرچه بررسی تبعات و پیامدهای اين نتايج در جامعه باید  دارند. ا
اندیشمندان  و  صاحب نظران  بررسی  مورد  بعدی  تحقیقات  در 
که بخشی از داليل عدم حضور زنان  گفت  گیرد، اما می توان  قرار 
اين  از  برنامه های اجتماعی ناشی  در جامعه و عدم مشارکت در 
که زنان معتقدند بیشتر آسیب پذيرند و قدرت عکس العمل  است 

کمتری را برای خود قائلند. 
می توان نتیجه گرفت  براساس نتايج حاصله در اين پژوهش، 
که افراد جامعه، به خصوص زنان، در رویايي با محیط پیرامونی 
باید اين  هستند و  نسبت به تمامي جنبه هاي محیط حساس 
موضوع  قــرار گیرد.  شهری  موضوع مدنظر طراحان محیط های 
طــراحــان  امـــور شــهــری،  کــه متصدیان  اســت  ايــن  اهمیت  حــائــز 
اما  مؤثر  نقش های  شــهــرونــدان،  کنار  در  شهری  برنامه ريزان  و 
متفاوتی در خصوص امنیت در محالت مسکونی بر عهده دارند. 
به  دسترسی  شاخص های  از  یکی  امنیت  احساس  که  آنجايی  از 
گروه  کلی سالمت روانی افراد می باشد، هر  توسعه پایدار، و به طور 
نظر  از  چه  امن،  محیطی  ایجاد  به  باید  شده  یاد  نقش آفرینان  از 
ناهنجاری  نشانه های  از  عــاری  محیطی  آوردن  )فراهم  کالبدی 
اجتماعی  نظر  از  چه  و  زباله(  ریختن  و  نوشته ها  ديــوار  جمله  از 
کنان به بروز رفتارهای هنجار در محیط های عمومی  )تشويق سا
کنترل اجتماعی و نظارت بر جوانان و نوجوانان( مبادرت ورزند.  و 
ایجاد  در  مسئوالن  و  کنان  سا مشارکت  با  چشم انداز  اين  تحقق 
بود.  خواهد  امکان پذير  قطعًا  زندگی  مطلوب  محیط  ارتقای  و 
کنان در  که به ارتقای همبستگی اجتماعی در میان سا تدابیری 
کنترل و نظارت اجتماعی را  محیط های مسکونی و بالتبع افزایش 

کارساز باشند.  در پی خواهد داشت، می توانند 

6.1. محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات 
آتی

محیط  در  ساختاری  عوامل  اثر  شده،  انجام  مطالعات  میان  در 
ــت. عــوامــل  گــرفــتــه اسـ ــرار  ــورد تــوجــه قـ کمتر مـ زیــســت انــســانــی، 
کن در یک محیط،  ساختاری )از جمله سطح اجتماعی افراد سا

در  بسزايی  تأثیر  غــیــره(  و  اقتصادی  شــرایــط  تحصیالت،  مــیــزان 
میزان ناهنجاری های یک محیط و در نتیجه در احساس ناامنی 
 McCrea( کنان در محیط یاد شده دارد دریافت شده توسط سا
آسیب پذيری،  نظریه  بــراســاس  کــه  ايــن  بــه  نظر   .)et al., 2005
احساس  مراتب  به  دارنــد،  جسمی  ناتوانی  احساس  که  افــرادی 
از آنجا  ترس باالتری را تجربه می کنند )Franklin et al., 2008( و 
که شناسايی عوامل متعدد تأثیرگذار بر احساس ناامنی می تواند 
نتايج دقیق تری را به همراه داشته باشد، بنابراين مطالعات آتی 
کالبدی  نشانه های  کنار  در  را  ساختاری  عوامل  اثرات  می توانند 
بر  عــالوه  نمایند.  بررسی  جــرم  از  تــرس  بر  بی نظمی  اجتماعی  و 
که در مطالعه  حاضر جنسیت به عنوان یک متغیر  اين در حالی 
کنترل ایفای نقش می کند، پیشنهاد می شود تحقیقات آتی تأثیر 
و  بررسی  مختلف،  جوامع  در  را  ــراد  اف سن  و  جنسیت  همزمان 

کنترل نمایند. 
سنجش  به  اقــدام  کمی  مطالعات  اندازه گیری،  مدل  به  توجه  با 
نتايج  روش،  ايــن  بــا  بسا  چــه  پــرداخــتــه انــد.  بی نظمی ها  عینی 
 Taylor &( مختلفی در رابطه با ترس از جرم به دست آمده است
را می دهد  اجازه  اين  ناهنجاری ها  Hale, 1986(. سنجش عینی 
انسانی  زیست  محیط  سطح  در  ناهنجاری ها  واقعی  میزان  تا 
که میزان درک بی نظمی ها در سطح  اين  به جای  گردد؛  تعیین 
افــراد  ــرای  ب انــدازه گــیــری شــود. بی نظمی های درک  شــده  فــردی 
است  ممکن  دلیل  همین  به  باشد،  متفاوت  می تواند  مختلف 
 Ross & Jang,( افراد توصیفات مختلفی از یک مکان ارائه دهند
را  بی نظمی  ذهنی  میزان  نیز  حاضر  مطالعه   حال  اين  با   .)2000
تحقیقات  می شود  پیشنهاد  بنابراين  اســت.  کــرده  اندازه گیری 
بعدی اقدام به سنجش هر دو بعد )عینی و ذهنی( بی نظمی ها 
به  بی نظمی  نظریه   بــرای  مستدل تری  نتايج  بتوانند  تا  نمایند 

ارمغان آورند. 
که دو متغیر بی نظمی و ریسک  نتايج پژوهش حاضر نشان داد 
وابسته  متغیر  به  مربوط  واریانس  از  درصــد   27 تنها  درک  شــده، 
گرفت  )ترس از جرم( را توضیح می دهند. بنابراين می توان نتیجه 
متغیر ترس از جرم، نمی تواند تنها تابعی از دو متغیر بررسی شده 
گون  گونا متغیرهای  از  است  تابعی  بلکه  باشد،  مطالعه  اين  در 
گی های  کالبدی محیط، روابط اجتماعی و ويژ گی های  مانند ويژ
کنترل دسترسی ها  فردی. برخی از نشانه های محیطی، از جمله 
محسوب  انسانی  زیست  محیط  کنترل  شاخص  قلمروگرايی،  و 
 Patterson,( فراهم می آورند  را  کاهش ترس  می شوند و موجبات 
کتورهای  فا بررسی  به  آتی  تحقیقات  می شود  پیشنهاد   .)1978

کالبدی بپردازند.    نام برده از دیدگاه اجتماعی و 
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