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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396 تابستان/ چهارم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال 

  

   .فرسوده شهريمحالت  درهاي اجتماعی آسیب واکاوي
   سه شهر ساري ۀمنطقنمونه موردي:  

  

  2، مسعود مدانلوجویباري*1محمدعلی فیروزي

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،ریزي شهري برنامه دانشیار گروه جغرافیا و1
  دانشگاه شهید چمران اهواز ،ریزي شهري دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2

  25/8/94 ؛ تاریخ پذیرش: 28/1/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
اجتماعی داراي ظرف  آسیبهاي اجتماعی، مکان و مناطق جرم خیز است. جرم و یکی از عوامل موثر بر میزان جرایم و آسیب

هـدف یکسـانی نداشـته باشـد.  شود رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضـاییاعث میبفردي است که ب مکانی و زمانی منحصر
از لحـاظ این پـژوهش،  باشد. روشمیدر محالت فرسوده  موجود هاي اجتماعیآسیب و بررسی و شناسایی مسائل ،اصلی پژوهش

عنـوان  بهالت فرسوده منطقه سه شهر ساري محباشد. می تحلیلی و پیمایشی -توصیفیاي و از لحاظ نوع،  توسعه -هدف، کاربردي
 دست آمده هب نفر 320است، در این پژوهش، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  شده انتخاب تحقیق این مطالعه منطقه مورد

ضریب  هاي آمارهب در قال Spss, Excel افزارگیري از نرمها با بهره. دادهانتخاب شدند سیستماتیک گیري تصادفیکه با روش نمونه
دهـد کـه نتـایج تحقیقـات نشـان مـیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه اسـت. آزمون خی دو  کرامر و –، فی همبستگی پیرسون

داري  سطح معنی حد متوسط قرار دارد. آزمون کاي اسکوئر در باالتر از، 12/3هاي اجتماعی در منطقه با میانگین هاي آسیب گویه
 بـه آن هـدایت و فضـا این ساماندهی. کندهاي اجتماعی در محالت فرسوده منطقه را تایید میساعد آسیبوضعیت نام درصد 95

 رفتار کاهش بر اي کنندهتعیین اثرات اي پایه راهکار یک عنوان به تواندمی، شهر جغرافیایی الزامات با منطبق فضایی نظم یک سوي
  .گذارد جايبر شهرها در اجتماعی هايآسیب تعدیل و ناهنجار

  
  ساري شهر ،اقتصادي -فقر فرهنگی رابطه جرم و مکان، فرسوده، محالت ،آسیب اجتماعی کلیدي: هايواژه

  
  1هئلمس طرحو  مقدمه

 ابعـاد شـدن ترپیچیده موجب شهرنشینی گسترش
ناامنی  روزبُ شهر و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مختلف
ت. اسـ شده مسکونی محالت هاي اجتماعی در و آسیب

 محـیط شـهري، در انسـان، و فضـا بین روابط همچنین
 در جـرائم بروز از پیشگیري است؛ یافته جدیدي معناي
ریـزي برنامه هايمکانیسم با شهري فضاهاي و ها محله

 ۀجامعـ هـر در .دارد فراوانی اهمیتشهري  و اجتماعی
 اعتیـاد، مانند اجتماعی هايآسیب نمود و حضور شهري
 فـرار، کودکان سرپرست، بد پرست وسر بی زنان طالق،

 اجتماعی هايواقعیت از یکی... و خشونت خیابانی، و کار
 گونه این از دور به تواننمی را ايو هیچ جامعه باشدمی

                                                             
 m.alifiroozi@scu.ac.ir نویسنده مسئول:*

 شهرهاي و کالنشهرها. شد متصور اجتماعی هايآسیب
بافـت  ماننـد خـود خـاص هايویژگی به توجه با بزرگ

هـا در شهرك ۀگونرچفرسوده، حاشیه نشینی و رشد قا
 بـروز انـواع جهت مناسبی هايکانون ...و اطراف شهرها

 ،ایـن منـاطق در متأسفانه. هستند اجتماعی هايآسیب
 اجتماعی هايانواع آسیب شاهد الذکر، فوق موارد به بنا
 نـاامنی و مخـدر مواد به اعتیاد تا گرفته خشن جرائم از

 نظـم خـوردن هـم هـا بـرآسیب این ۀنتیج که هستیم
 اجتمـاعی سرمایه فولاُ اجتماعی، امنیت کاهش شهري،

(جهــاد  باشــدمــی عینــی و ذهنــی امنیــت کــاهش و
    ).64:1390،دانشگاهی
 فرسـوده محـالت در هـاي اجتمـاعیآسیب امروزه،

رود. شمار می به اصلی شهروندان هايدغدغه از شهري،
 مســکونی، کوچــک قطعــات زیــاد، تــراکم جمعیتــی
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 کم بافت، شبکۀ معابر ازحد بیش و فشردگی فرسودگی
تعلـق  حـس بـودن پـایین نـاهمگن، هـايمحله عرض،
 وجـود مهـاجر، و درآمـد ساکنان کم ساکنان، در مکانی

 ، گسیختگی(راه آهن) منطقه در فراشهري هايکاربري
  عوامــل مختلــف و... وجــود دلیــل هبــ بافــت کالبــدي

 سـاکنان عوامل مـرتبط، سایر همراه به مذکور هاي ؤلفه
 آن کـه از اسـت مواجـه سـاخته با مشـکالتی را منطقه
(رضـوان و  است در محالت هاي اجتماعیسیبآ جمله،

شــهري بــا محــالت  فرســودهبافــت ). 9:1391 فتحــی،
هـاي ضـعیف و نامناسـب نسـبت بـه داشتن زیرساخت

عدم توانایی ساکنان  و سایر نقاط شهري، فقر اقتصادي
کانـات تفریحـی براي بازسازي و مرمت بناها، کمبود ام

، ساکنان بومی و اصـیل خـود را کـه توانـایی مـالی ...و
دهند و به دلیل عـدم تمایـل بهتري دارند از دست می

گـذاري در راسـتاي بهسـازي و نوسـازي آنهـا، سـرمایه
براي استقرار مهاجران (بـه ویـژه روسـتایی) و  زمینه را

تـرین درآمدي که ناگزیر به سکونت در ارزان اقشار کم
باشند فراهم آورده است. گسترش  هاي شهري میمحله

این روند همراه با ناتوانی مـالی سـاکنان بـا توجـه بـه 
ــبب  ــاعی س ــادي و اجتم ــرایط اقتص ــیبش ــايآس  ه

 هــا شــده اســت کــارکردي و کالبــدي در ایــن محلــه
 ،در حال حاضـر در کشـور ایـران ).19:1387(صالحی، 

 بافـت فرسـوده در هـزار هکتـار 72در مجموع حـدود 
هـاي شـوراي اساس شاخصبر بافت فرسوده شهر 498

عالی معماري و شهرسـازي توسـط سـازمان عمـران و 
ها بهسازي شناسایی شده است. اهم مشکالت این بافت

اقتصـادي اسـت _اجتمـاعی و شامل مشکالت کالبـدي
بـا  ).11:1394 ،خبرگزاري ایسنا بـه نقـل از آخونـدي(

در حـال  که وسعت بافت فرسوده شـهري توجه به این
نظر به اینکه جمعیت شهري ایران و  .باشدمیگسترش 

کلی کشورهاي در حـال توسـعه، رو بـه افـزایش طور هب
آماري مستقیم بین کثرت جمعیت و نرخ  ۀاست و رابط

بایســت  هاي اجتمـاعی وجــود دارد، می جـرایم، آســیب
هاي گوناگون انتظامی، آموزشی و  عالوه بر اتخاذ برنامه

اي رسـمی و غیررسـمی، بـه  یشـگیرانهسایر اقـدامات پ
ریزي و طراحـی  نقش مهم و کلیدي شهرسازي (برنامـه

  .فضایی، کالبدي و محیطی) توجه وافر گردد

ــدران داراي   641شــهر ســاري مرکــز اســتان مازن
 300که حدود نیمـی از آن ( است هکتار بافت فرسوده

ر توجه بـه ایـن امـباشد. هکتار) در منطقه سه شهر می
هـا هاي ایجـاد شـده در ایـن بافـتو زمینه که شرایط

ساز گسترش انحرافات، جـرم و مـواردي تواند زمینه می
 دراز این قبیل و تسري آن به سایر نقاط شهري باشد، 

 غیرنظـامی عدبُ از امنیتی مقوله به توجه اصوال ما کشور
 کمبود تحقیقات و شودمی محسوب جدید ايپدیده آن
، منطقه سه .است امري بدیهی زمینه این در مطالعات و
 کالبـدي، گونـاگون دالیـل به که است جمله مناطقی از

 امنیت ضعف مشکالت دچار غیره و اقتصادي کارکردي،
 در نـاامنی احسـاس کـه ايگونـه بـه اشـدبشهري مـی

 فضـاهاي از برخـی مانـدن بالاسـتفاده شهروندان سبب
 ایـن در زاییجرم پتانسیل افزایش و در محدوده موجود

 راه خطـوط عبور توسط بافت دوپارگی .گرددنواحی می
 بـاالي تـراکم و بافـت فشـردگی و آهـن و فرسـودگی

 افـزایش سـبب دیگـر، سـوي از محـدوده در جمعیتـی
 بـروز ایـن منطقـه و ةنارضایتی ساکنان محالت فرسود

 هايپرسش. است گردیده براي آنان ايعدیده مشکالت
ــن ــژوهش اساســی ای ــی پ ــرح م ــا« شــود:مط ــین  آی ب

و فرسودگی  ساکنان بافت اجتماعی فردي -هاي ویژگی
هـاي محـالت بـا افـزایش میـزان آسـیببافت کالبدي 
در ایـن  و» محالت رابطه وجود دارد؟ در این اجتماعی

  ز:پژوهش اهداف تحقیق عبارتند ا
  بررسی فرسودگی کالبدي محالت فرسوده منطقـه

  مورد مطالعه 
 در  موجـود هـاي اجتمـاعیآسیب و مسائل شناخت

  محالت فرسوده منطقه سه شهر ساري
 ــعیت ــادي  بررســی وض ــاکنان _اقتص ــاعی س اجتم

  منطقه مورد مطالعه محالت فرسوده
 کــاهش، کنتــرل  خصــوص در ه پیشــنهاداتیــارا

 منطقهاجتماعی در سطح  هاي آسیب
در راستاي اهداف تحقیق فرضـیات زیـر تـدوین شـده 

  است:
ماعی سـاکنان هاي فردي و اجتفرضیه اول: بین ویژگی

هـاي اجتمـاعی ارتبـاط و میـزان آسـیب بافت محالت
  مثبت وجود دارد.
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  افت ـبدي ـالبـودگی کـرسـف زانــمی: بین دومفرضیه 
هاي اجتماعی ارتبـاط مسـتقیم محالت و میزان آسیب

  وجود دارد.

 موضوع شده درباره انجام مطالعات به بخش این در

  م:کنیاشاره می ایران و جهان در تحقیق

  
  هاي اجتماعی و وقوع آسیب  هاي کالبدي شهرداخلی و خارجی تحقیق در رابطه با ویژگی پیشینه - 1 جدول

  نتایج پژوهش  عنوان پژوهش  محقق  
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تحلیلی جغرافیایی پیرامون 
اثرگذاري کالبد مناطق شهري بر 

ي یجاد جرم (مورد: سکوتنگاههاا
  رسمی مشهد)غیر

هاي مذکور به لحاظ فراوانی وقوع بسیاري از جرایم دهد که پهنهنتایج تحقیق نشان می
انـد. منـاطق به نسبت جمعیت، باالترین رتبه را در شهر مشهد به خود اختصـاص داده

اي نسبت به کل مشهد، در جرایم سرقت، مواد مخـدر و داراي بافت ناکارآمد و حاشیه
  اول را دارند.اعتیاد رتبه 
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 امکان و شهري درون مهاجرت
اجتماعی  هايآسیب شکلگیري

 تهران محله 12منطقه  (مورد:
  غار) دروازه

 مانند يامحله جمعیتی در تغییرات و مکانی تحرك دهدکهمی نشان تحقیق هايیافته
 ايمحلـه هویـت گیـريشکل از که این که عالوه بر است اثرگذاري عوامل از هرندي

 مخدر، مواد قاچاق اعتیاد و مانند را متعددي هاي اجتماعیآسیب کند،می جلوگیري
  .دارد دنبال به را... و خیابانی فحشا، مرگ خودکشی،
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 نقش شهرداري و مشارکت بررسی
مدیریت  حوزه در اجتماعی
 افتهايب اجتماعی آسیبهاي

  شهري(مورد شهر تهران)

 وظـایف بـر حسـب تهران شهرداري که هدفی ترین مهم دهدمی نشان مطالعه نتایج
 کند، تاکید اجتماعی هايکاهش آسیب و کنترل مدیریت، بر باید خود و ماهوي ذاتی
 و زنان خیابانی، معتادان خیابانی، کار، کودکان کودکان دیدگان خیابانی، آسیب گروه

 هاي حوزه در اجتماعی وضعیت مشارکت .باشدمی... و خیابانی، متکدیان و فرار دختران
  .است مبهم و نامشخص اجتماعی هايآسیب مدیریت ویژه مختلف به
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 دانشمندان ) از1987( استارك
  شیکاگو مکتب

 بـه توجـه ابـ و شـهري هـاي در محـیط را شهري جرائم که بودند کسانی نخستین
 بر آنان. کردند بررسی مناطق مختلف شهر کالبدي اجتماعی و و اقتصادي هايویژگی

 امکان شهري، هاي قالب محیط در شهري، ساکنان رفتار مطالعۀ که بودند عقیده این
بـودن  زاجـرم کالبدي در و اقتصادي و اجتماعی هايویژگی آنان، باور به است. پذیر

  .است تأثیرگذار منطقه
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 هايسیاست و شهري خشونت
 و شهر بارسلونا دو در امنیت

  بوگاتو

بـود.  جـرم از آن، پیشـگیري کار محور و شهري فضاهاي کردن امن براي پروژه این
 عبارت ناامنی کاهش احساس و جرم از پیشگیري براي اصلی رکن سه پروژه، بنابراین

 و ارتباطات بهبود پذیر، رؤیت پلیس هايگشت کردن مندقانون: هدف اجراي -از: ا است
 در هـايگـروه شناسـایی -2ي محله نظارت کردن تکمیل قانون، اجراي دسترسی با

 پذیر آسیب هاي کردن گروه هدفمند اجتماعی: پیشگیرانۀ اقدامات انجام و خطر معرض
 جرم قربانیان از ایتمراکز حم توسعۀ آموزشی، هاي برنامه جوانان)، و کودکان و (زنان

 روشنایی بهبود براي ریزي  برنامه -3 .جوانان کردن مشغول براي تفریحی تسهیالت و
 هـا، خیابـان طراحـی هـا،و بـاغ عمـومی فضاي آن: احیاء فیزیکی مدیریت و خیابان

 و بازارها مجدد و سازماندهی جرم هايفرصت کاهش منظور به.. و ها پارك ها، ساختمان
  .هاپایانه
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  توزیع فضایی و محله ویژگی
  رجینا در جنایت و جرم

 این در است. شده انجام جرائم فضائی توزیع زمینۀ در کشور کانادا، در پژوهش در این
 با بلکه فتد،انمی اتفاق شهر در تصادفی طور به جرائم است که آن بر فرض تحقیقات،

 اقتصـادي و کالبـدي -اجتمـاعی هـايویژگی رو ز اینا است؛ ارتباط در عوامل سایر
  مؤثر است. امنی نا و جرم وقوع میزان در شهري هاي محله

M
cC

or
d 

an
d 

et
 a

l, 
20

09
  

تحلیل شدت اعتبار و اثرات جرائم 
در کاربري اراضی و ارائه الگو جرائم 

  محلی

دهـد. یرخ نمـ فضـا در تصـادفی و طـور بـه جـرائم امریکـا، درکشور پژوهش در این
 بـراي را کـه آنهـا دهـدمـی نشـان خـود از هاییویژگی محیط، معین در هایی مکان

 در یـک زمـین کـاربري از معینی انواع است کند. ممکنمی ترجذاب هبالقو مجرمان،
بزنـد. ایـن  دامـن را ظمـینبـی و جرم از بیشتري مقدار که باشد داشته وجود ناحیه

 به در نیز آنان است ممکن و کندمی جذب را جمعیت از ايگسترده حجم هاکاربري
    باشند. مؤثر شهر در جرم وجود آمدن

  1394 ماخذ: نگارندگان
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 هـاي محله: محله ها و مبانی نظريگاهدمفاهیم، دی
 که هستند اجتماعی حقیقی مفهوم واحدهاي به شهري
 و اند وجود آمده به ناخودآگاه و اتفاقی صورت به تاحدي

 خـود بـه پایـداري و ثابت قالب و شکل زمان، گذشت با
 کننـد. در تعریـف خـود بـراي حـریم معینـی و بگیرند

هـاي ویژگی با افرادي مجموعۀ از ها محله این حقیقت،
 اقتصـادي خصـوص بـه و مـذهبی فرهنگـی، اجتماعی،

 و بستگی نوعی هم واسطۀ به که شودمی تشکیل مشابه
 اسـاس، ایـن آیند. بـرمی وجود به جمعی متقابل روابط

 سـازدمی متمایز ها محله سایر از را محله آن هر ویژگی
 محلـه شهري، ریزيبرنامه منظر ). از56:1379(توسلی،

 ايیا محدوده شهري ايمحدوده از شناسایی قابل بخش
 نیازهـاي کننـدة تـأمین هـايکـاربري از شـده ترکیب

). Cowan, 2005:34( اسـت شـهر سـاختار در سـاکنان
فـرم  آن، فضـاي محله، بافت امل؛ش محله کلی سیماي

 از اسـتفاده نوع ها، ساختمان نوع نمادها، آن، اجزاي آن،
 بودن کهنه یا نو ساکنان، درجۀ ها، فعالیت ها،ساختمان

  ).61:1372 (لینچ، زمین بلندي و پستی وضع و محله
  

  بافت فرسوده
فرسودگی در شهرها محدود به یک دانه شهري یـا 

رخی شهرها بخـش وسـیعی یک زیرساخت نیست. در ب
از یک شـهر بـه فرسـودگی مبتالسـت. ایـن بخـش در 

ریزي شـهري بـه بافـت فرسـوده مشـهور ادبیات برنامه
). شوراي عـالی شهرسـازي و 21:1383 (احمدي، است

هـاي  هایی از محـدودهمعماري، بافت فرسوده را عرصه
داند که به دلیل فرسودگی کالبـدي، قانونی شهرها می

ري مناسب از دسترسی سواره، خـدمات و عدم برخوردا
پــذیر بــوده و از ارزش هــاي شــهري آســیب زیرســاخت

مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخورداراست (زیاري 
ــدو  ــب 32:1387 ،بیرانون ــش غال ــت بخ ــن باف ). در ای

ها و تأسیسات زیرزمینی و روزمینی خـدمات ساختمان
 عمومی نظیر شبکه آب، گـاز، بـرق و فاضـالب، شـبکه
معابر و فضاهاي عمومی رنـگ کهنگـی دارنـد و داراي 

ــه هســتند ــر زلزل ــور، حــداقل اســتحکام در براب  (برارپ
). شبکه معابر در این بافت ظرفیـت اسـتفاده 86:1389

جـایی هاز وسایل حمـل و نقـل مـدرن را نـدارد و جابـ

روي اسـتوار اســت. نبـود پارکینــگ  سـاکنان بـر پیــاده
خـم زیـاد معـابر از شخصی یا عمومی، تنگی و پـیچ و 
هاي فرسوده شهري دیگر خصوصیات کالبدي این بافت

هـاي روههاي فرسـوده جـزو گاست و نیز ساکنان بافت
درآمدي پایین، مهاجران، نیروي کار فاقد مهارت کافی 

  ).36:1388 (حیدر نتاج، هستند
  

  هاي اجتماعیآسیب
 بـه رفتـاري کـه هنگـامی اجتمـاعی نظـام یـک در

 کندمی پیدا اختالل همگانی هنجار با چشمگیر اي گونه
 نامیـده اجتمـاعی آسـیب گیـردمـی قـرار کیفر و مورد

 بـه اجتماعی ). آسیب18:1380 ،تاك و تیدل( شود می
 در کـه شـودمـی اطـالق جمعـی یا عمل فردي نوع هر

 رسمی جمعی عمل عام قواعد و اخالقی اصول چارچوب
 رقـرا کنشـگران فعالیـت محـل يِغیررسمی جامعـه یا

 و اخالقـی قـبح یا و قانونی منع با نتیجه در و گیرد نمی
 موضـوع شـدن روشن براي گرددرو می به رو اجتماعی

 مـؤثر تواندمی اجتماعی هايآسیب از ذیل بنديتقسیم
  خشـونت، الـف) بـه هـاي مربـوطآسیب و : جرایمباشد

) ـمخدر، د) جنسی، و) اخالقـی، هـ اموال، ج) مواد ب) 
(عبـداللهی،  یکـاري، فقـر، طـالق و...)(ب هاآسیب سایر

15:1385.(  
 و ویـژه کالبـدي ساختار علت بههاي فرسوده بافت
، و فرهنگـی سـاکنان اقتصادي -اجتماعی هاي مشخصه

 باشــندمــی ي زیـاديپــذیرآسـیب و بزهکــارى امکـان
 و هـا نظریـه تاریخچـه ).61: 2012 (گرینبرگ و روحه،

 انقالب از پس به شهري هايآسیب به هاي راجع دیدگاه
 بـا مقارن بیستم، قرن اولۀ نیم در .گرددمی باز صنعتی

 رویــهبــی افــزایش و شــهري جمعیــت ســریع رشــد
ــايهــاي اجتمــاعی بررســیناهنجــاري ــایی ه  جغرافی
 خیـز، جرم هايکانون شناسایی و شهري هايناهنجاري
و  (پوراحمـد گردیـد اجتمـاعی مسـائل مهم از مباحث
  ).52:1382 همکاران،

: هاي اجتمـاعی آسیب ختیشنا هاي جامعه ظریهن
را بـر  هـاي اجتمـاعیآسیب ،شناسی ههاي جامع نظریه

توان بـه اساس واحد تحلیل و نوع نگاه به علل جرم می
رویکـرد «دو رویکرد کلی تقسیم کرد: اولـین رویکـرد، 
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بـه فـرد، است کـه در مطالعـه جـرم » جامعه شناختی
 ۀهاي شخصیتی، زمینها، تمایالت ذهنی، ویژگیانگیزه

ــن  ــق گروهــی مجــرم توجــه دارد. ای خــانوادگی و تعل
بـه تـاثیر رویکرد، با تکیه بر نظریات جامعه شـناختی، 

عوامل اجتماعی بر وقوع کجروي و جرم تاکید دارد. در 
ــرد  ــه آن را رویک ــرد دوم، ک ــل و در رویک ــوم «مقاب ب

وقـوع جـرم و نامیم. بررسی زمینه عینی می» شناختی
هایی که باعـث وقـوع جـرم و وقعیتی و فرصتعوامل م

شود، بیش از عوامل اجتماعی جرم، ماننـد  ها میآسیب
 Hassanzadeh Amin( فقر و بیکاري، مورد توجه است

& others, 2011:55 .(  
در این میان مکان، محیط جغرافیایی، خصوصـیات 

طورکلی  طراحی فضاها و بـه فیزیکی محیط، معماري و
عنـوان متغیرهـاي  توانـد بـهتی مـیهـاي مـوقعی زمینه

تاثیرگذار در رویکرد دوم مطرح شوند. تاکید بـر مکـان 
ناشـی از تاکیـد  هايهاي این رویکرد، کاستیدر نظریه

هـاي مجرمانـه را در شـناخت و تببـین صرف بر انگیزه
عـالوه بـر  ).Aliber, 2003:114( کنـدجرم جبران می

پیشـگیري ه بـ ، رویکرد دوم نسبت به رویکـرد اولاین
جرم از طریق ساماندهی و بهبود مکان و کاهش جاذبه 

(احمـدآبادي و  اسـت نمودهتوجه  بیشترهاي مجرمانه 
ربـوط م). در این قسمت نظریاتی 257:1387 همکاران،

در  هـاي اجتمـاعیبه رویکرد جامعـه شـناختی آسـیب
  ارائه شده است: شهر

یات این نظریه در زمره نظر : افتراقی همنشینی نظریه
د. تاکیـد اصـلی ایـن گیـریادگیري اجتماعی قـرار مـی

حیط اجتمـاعی و انسـانی در مها بر دخیل بودن نظریه
ي پیونـد افتراقـی بروز انحرافات اجتماعی است. نظریـه

ــادرلند« ــن س ــوع مشــهورترین  »1ادوی ــه از مجم نظری
پــذیري یــا یــادگیري در مباحــث هــاي جامعــهنظریــه
ــههــاي اجتمــاعی اســت. نکتــه  آســیب ي اصــلی نظری

سادرلند این است که افـراد بـه ایـن علـت کـج رفتـار 
هـاي انحرافـی آنـان بـیش از شوند که تعداد تماس می

هاي غیرانحرافی آنها اسـت. ایـن تفـاوت تعامـل تماس
گویـد ادامـه بـا توقـف هـر نـوع افراد با کسانی که می

رفتـاري بسـتگی بــه تشـویق یــا مجـازات دارد، یعنــی 

                                                             
1. Edwin Sutherland 

ي رفتاري خاص و مجـازات باعـث تشویق موجب ادامه
 پرسـشتوقف آن خواهد شد، نظریه سادرلند را مـورد 

اند که صـرف پیونـد بـا کـج اند. این دو مدعیقرار داده
کند، بلکه همـین افـراد رفتاران کسی را کج رفتار نمی

واهنـد داد، در خکج رفتـاري را بـه همنـوایی تـرجیح 
 اشـدتـر بصورتی که نسبت به همنوایی رضایت بخـش

  ).85:1382 (ممتاز،
بر ایـن بـاور  :(اکولوژي شهري) 2پارك و برگس ۀنظری

انتقالی به دلیل سطح باالي تحرك  ۀاست که در منطق
ها و تراکم  جمعیت، میزان باالي مهاجرت، ویرانی خانه

جـرم و بزهکـاري مشـاهده جمعیت، بـاالترین میـزان 
 ۀشود. عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقـ می

انتقالی موجب تخریب توانایی کـارکرد نهـاد اجتمـاعی 
  ).  62:1383 (احمدي، شود می خانواده و کنترل رفتار

به قلمرو و مکان وقـوع جـرم  فرصتیا رهیافت  ۀنظری
کـه برخـی کند و بر این اساس اسـتوار اسـت می توجه

 ,.Berkbak  et al( ها براي جرم مساعدتر استموقعیت

همکــارانش مــوقعیتی را  و 3). گراســمیک2010:123
انحراف ممکـن  یا دانند که در آن عمل جرمفرصت می

). معتقدنـد در Gerasmick  et al., 2008( گـرددمـی
بـی  ۀتبیین فضـاي مفهـومی فرصـت بایـد بـین زمینـ

هاي فـردي موقعیـت، مثـل فیزیکی آن و بخش ۀواسط
انجام دادن یا نـدادن جـرم تمـایز  ةتصمیم گیري دربار

عبارت بهتر، فرصـت جـرم زمـانی وجـود  قایل شد. به
مشخصی از نظر فیزیکی ممکـن  ۀدارد که عمل مجرمان

هـاي باشد: مثل نبود نگهبان مسـلح در بانـک یـا قفـل
  ).HeTaitel  et al., 2003:72قابل شکستن (

در  قالنیعانتخابی  ۀو نظری فعالیت روزمره هنظری
رهیافت فرصت قرار دارنـد. فصـل مشـترك ایـن  زمره

ها معرفی فرصت به عنـوان عامـل جـرم و ارایـه   ریهنظ
ـــویر  ـــرم بـــهتص ـــه ج ـــوان واقع اي مـــوقعیتی عن

ــت(احمدآبادي و  ــالحیاس ــوهن و 259:1387، ص ). ک
فعالیت روزمره اذعان کردن که وقوع  ۀدر نظری 4فلسون

جـرم تــابعی اســت از مجــرم بــاانگیزه، حضــور اهــداف 
مثـل  مناسب (شی، مکان یا فرد) و غیبت پاسبان کـارآ

                                                             
2. Park and Burgess 
3. Grasmyk 
4. Felson 
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-جرم مـیپلیس در خیابان یا نگهبان آپارتمان. میزان 
تواند در اثر تغییر در وضعیتی اهـداف در دسـترس یـا 
کارآمدي پاسبانان تغییر کنـد. در ایـن نظریـه، توزیـع 
جرم در تقاطع زمان، مکان، اهداف مناسب و مجرمـان 

شود. این تقاطع زمانی و مکـانی را دار تعیین میانگیزه
هـاي خـاص، از هـا در مکـانی از فعالیـتانواع مشخص

محیط هـاي کـامال سـاخت یافتـه مثـل محـل کـار و 
هاي کمتر ساخت یافته مثـل خانـه و مدرسه تا محیط

د. ایـن نظریـه سـعی دهنهاي تفریحی، شکل میمکان
الزم بـراي انتخـاب  ةهایی کـه انگیـزکند به فرصتمی

 دانگیـزد، توجـه کنـعقالنی رفتار مجرمانـه را بـر مـی
)HeFelson et al., 2003( از این رو، فرصـت را عامـل .

داند و نقش فرصت مناسب را در جریان می نهایی جرم
  کند. تصمیم گیري مهم فرض می

اسکار نیومن با طرح ایـن  فضاي قابل دفاع، ۀنظری
مسـکونی بـر  ۀبر تاثیر خصوصیات فیزیکی محلـنظریه 

صـیات اذعان کرد کـه خصو میزان جرم در آن تاکید و
هاي مسـکونی ساختمان ۀمعماري، طرح فیزیکی و نقش

بر الگوي روابط بـین افـراد محلـه و نظـارت اجتمـاعی 
). از HeNeyouman, 2006( گـذاردغیررسمی تاثیر می

  ، به کارگیري استراتژي فضـاي قابـل دفـاع 1نظر نیومن
توانــد بــوم پــایی پنهــان، حــس جمعــی ســاکنان، مــی

تـامین امنیـت و حفـظ احساس مسئولیت آنهـا بـراي 
اي سالم، مولد و مراقبت شده، مداخله در جـرم و محله

مـدآبادي و اح( گزارش آن را بـه پلـیس بهبـود بخشـد
  ).  261:1385 همکاران،

ــ ــاو ۀنظری ــی و ش ــه، 2مک ــی چگون ــايویژگ  ه
 میـان در بزهکـاري وقـوع بـر محلهکالبدي _ساختاري
بـر  خـاص طور به آنها. گذاردمی اثر ايمحله قلمروهاي

 توجـه هاآسیب میزان بر ساختاري وضعیت چهار اثرات
) ب پایین، اجتماعی -اقتصادي پایگاه) الف: دادند نشان
 هـم )د سـکونتی، تحـرك _جقـومیتی، تجـانس عـدم

 بـا بزهکـاري مکی و شاو نظر از خانوادگی. گسیختگی

 رابطـه داراي شـهر اجتماعی سازمان و فیزیکی ساختار

  ).Hemmasi & Kessler, 2005(است 

                                                             
1. Neumann  
2. Shaw and McKay 

معتقـد اسـت کـه  لوییس ورث، 3لوییس ورث ۀنظری
حرکت طبقات باال از مرکز شهر به سمت خارج در اثـر 

هاي فقیـر  شلوغی، افزایش تراکم و رشد و هجوم گروه
به جاي آنها و  باشد کهمی هاي نژادي تازه وارد و گروه

تنزل شرایط ساختمانی در اثر کم تـوجهی مالکـان بـه 
جـاره بهـاي پـایین باعـث شـکل گیـري علت دریافت ا
کـه خـود بـر میـزان جـرم و  شوداي میمناطق حاشیه

  ).Haralambos, 2010: 959جنایت مؤثر است (
 سـازمانیبـی که معتقدند 4تامس و زنانیسکی ۀنظری

 ،خودش تنظیم براي را شهري محالت اجتماعی توانایی
 هـايگیري آسـیبشکل امکان و شهري درون مهاجرت
 رسـمی غیـر اجتمـاعی هـايکنترل  طریق از اجتماعی

 ویژگـی بـا بـر ایـن، محـالت عـالوه دهـد،مـی کاهش
داراي  کجـروي بـاالي هـايمیـزان داراي و سازمانی بی

 بـاالي جمله: رشـد از باشندمی نیز دیگري هايویژگی
 تـرمیم، هـاي نیازمنـدخـانواده بـاالي درصـد جمعیت،

 و بهـا اجـاره پـایین میـزان خانـه، مالکیت پایین میزان
جمـع  بـا. )HeKelark  et al., 2007: 12( زنـی پرسه

آید کـه مکـان بـا هاي یاد شده به نظر می بندي نظریه
فضــاي جغرافیــایی از ســه راه وقــوع جــرم را تســهیل 

  کند: می
الف) مشخصات فیزیکی یا سـاختمانی مکـان، توانـایی 

مقابـل جـرایم مختلـف کـاهش  کنترل اجتماعی را در
قـدمات مکـانی جـرم بـه خـودي خـود و دهـد و ممی

  گذارد.مستقل از خصوصیات ساکنان بر جرم تاثیر می
 یب) گذشته از خصوصیات فیزیکی مکان، جرم تصادف

شود. محیط داراي اهداف در مکان توزیع نمییا اتفاقی 
، بـراي مجرمـان جالـب توجـه ترهاي جذابو موقعیت

هـاي رهـا شـده یـا حلبـی ، ساختمانخواهد بود: مثالً
آبادهــا و ســکونتگاههاي خــراب و بــدون مالــک بــراي 

 حمدآبادي وا( مبادله کنندگان مواد مخدر جذاب است
  ).261:1385همکاران، 

ج) زندگی و اجتماعی شدن در محیطی که اوال تـراکم 
هـاي براین تعـداد تمـاساجرایم در آن زیاد است و بنـ

هـاي ده فرهنـگخر اًیابد و ثانیانحرافی فرد افزایش می

                                                             
3. Louise Worth 
4. Thomas and Znanyky 
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ي جــرم هســتند ســوق بزهکــار در آن تقویــت کننــده
  شود.به سمت جرم و انحراف می دهنده افراد

  
  پژوهش روش شناسی

تحلیلی 	-	پژوهش به لحاظ روش تحقیق، توصیفیاین 
کاربردي است که در آن ترکیبی از  ،نوع است به لحاظ

اسـت. در ایـن پـژوهش  پیمایشیهاي اسنادي و روش
هـاي کمـی بـراي توصـیف براي دسـتیابی بـه دادهنیز 

از آخــرین طــرح میــزان فرســودگی کالبــدي منطقــه 
توسـط 1392سـال شـهر سـاريبافت فرسوده بهسازي 

مهندسین مشاور هفت شهر به تفکیک مناطق استفاده 
 15بـا  ايپرسشنامه ،آوري اطالعاتجمع منظور هب شد.

 مربــوط بــه آن ســؤال 6کــه  گردیــد ســوال طراحــی
 هـايمؤلفـه مربوط به آن مورد 9و  ايزمینه غیرهايمت

  .بود اجتماعی هايآسیب مختلف
 بـه سـال 15 افـراد کلیه شامل تحقیق آماري ۀجامع    

 باالي ساکن بافـت فرسـوده منطقـه سـه شـهر سـاري
 عمـومی سرشـماري اسـاس بـر آنها که تعداد باشند می

 بـا باشـد،نفر مـی 73259، 1390 سال مسکن و نفوس
نفري جهت  320نمونه  حجم کوکران فرمول از فادهاست

نمــایش  بــراي .گردیــد پــژوهش تعیــین ایــن بررسـی
 افــزار نــرم شاخصــهاي فرســودگی کالبــدي منطقــه از

9.3ArcGis   هاي پرسشنامه داده تحلیل و براي تجزیهو
 يهـاهآمـار استفاده شده و انـواع SPSS 22 افزار نرم از

میـانیگین، انحـراف فراوانـی،  توصیفی (جـدول توزیـع
کاي اسکوئر یکطرفه  آماري استنباطی (آزمون معیار) و

و فی کرامـر، همبسـتگی پیرسـون و آزمـون خـی دو) 
ایـن  در گیـرينمونه روش .اندگرفته قرار محاسبه مورد

 ایـن اسـت. بـه اي بـودهاي چند مرحلهخوشه پژوهش،
بـه  روي نقشه بر منطقه سه شهر ساري ابتدا که صورت

 هـاي خوشه عنوان به نواحی این که شد، ه تقسیمناحی 3
 محلـه دو ناحیه از هر اند. سپس، گرفته شده نظر در اول
 دوم انتخـاب هـاي خوشـه عنوان به تصادفی صورت به

 و تصادفی صورت به خیابان دو هر محله درون در و شده
انـد. انتخـاب  شـده انتخـاب هاي سـوم خوشه عنوان به

 بـه صـورت تصـادفی هـابـانخیا درون در پاسـخگویان
 اعتبـار است. بـراي بررسـی گرفته صورت سیستماتیک

 مبـانی بـا هاپرسش (انطباق ايسازه اعتبار ةشیو از ابزار
 دیگـر و پژوهشـگران با صوري (مراجعه اعتبار نظري) و
 ضـریب از نیـز پایایی سنجش براي پیشین) و تحقیقات

 کرونباخ آلفاي مقداراست. شده  استفاده کرونباخ آلفاي
 پایـایی نشـانگر که بوده 7/0باالي  متغیرها تمامی براي
  .است تحقیق ابزار

  

  
  منطقۀ مورد مطالعه در شهر ساري(ترسیم: نگارندگان) : نقشۀ1شکل 

  
  و قلمرو پژوهش محدودة

در قسـمت و شهر سـاري مرکـز اسـتان مازنـدران 
موقعیـت جغرافیـایی  از لحـاظ کـه اسـت جلگه ساري

تــا  56৹52´عــرض شــمالی و 50৹36´اتــ 58৹35´بــین

´59৹53 ــت ــده اس ــع ش ــرقی واق ــول ش ــت  ط (معاون
این شـهر  ).34:1389 ریزي استانداري مازندران، برنامه
زیـر  ةکه محـدود باشدمیناحیه  12منطقه و  4 داراي

خط راه آهن به عنوان منطقه سه در نظر گرفتـه شـده 
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هکتار بـه سـه  592است. این منطقه با سطحی معادل 
محله تقسیم شده اسـت. بـیش از  10حیه و مجموعاً نا

منطقه فرسوده است که این سطح بافت هکتار از  300
درصد کل سطح  50درصد وسعت منطقه و  54معادل 

. شـکل کلـی ) استهکتار 99/641( بافت فرسوده شهر
وار منطقه متأثر از چهار عنصر مصنوع ریل راه آهن، بلـ

راضـی کشـاورزي و ا کشاورز، مسیر کمربندي جنـوبی
  ).1392 مهندسین مشاور هفت شهر،( باشدمی

  

  
  )1392 ماخذ: مهندسین مشاور هفت شهر،( هاي فرسودگیاساس شاخصمنطقه بر وضعیت کالبدي: نقشه 2شکل 

  
    هاي پژوهش یافته
، پاسـخگویان ايزمینـه مشخصـات به مربوط هاي یافته

 34تـا  15 محـدوده در سنی درصد 4/58 ستا حاکی
 داشتند. حـدود سن سال 35 از باالتردرصد  6/41سال 

تـا  آنهـا اکثـر کـه باسواد بودنـد پاسخگویان درصد 91
 9 به نزدیک مقابل در و بودند خوانده درس دیپلم مقطع

 فعالیــت وضــعیت .بودنــد ســوادبــی جمعیــتدرصــد 
 سـوم افـراد یـک از بیش است، شرح این به پاسخگویان

 39 ترتیـب، بـه آن از بودنـد. پـس دار خانـهدرصد  40
 3 راننـده)؛ و کارمنـد (کاسـب، کـارگر، شـاغلدرصـد 
 و بیکـار درصد 6 دانشجو)، و آموز محصل(دانشدرصد 

 به نوع مالکیت نزدیک بررسیبودند.  بازنشسته درصد 2
 و کنندمی زندگی خود شخصی در منزل آنهادرصد  70

مـورد  در .هسـتند مسـتأجردرصـد  30 از بیش اندکی
 متوسـط حـد در را ) وضـعیت خـوددرصـد 61درآمد (

 درآمـد که اند داشته اذعاندرصد  7/33کردند؛  ارزیابی

 مـدعی درصـد 3/5تنهـا  و دارنـد پائین به رو متوسط

مـی زنـدگی بـاال بـه رو متوسـط یا باال که درآمد بودند
  کنند.

راي سـنجش ب: هاي اجتماعیسنجش میزان آسیب
در  محـالت بافـت فرسـوده هاي اجتماعیمیزان آسیب

هـاي میـزان مصـرف مـواد  قالب طیف لیکرت از گویه
مخدر، میزان نزاع و درگیري، میـزان انحـراف جنسـی، 
ــزان  ــی، می ــزان خودکش ــرقت، می ــزان دزدي و س می

هـاي  ، وجـود چهـرهمهاجرت و تـرك محـل سـکونت
 ناآشنا، عـدم امنیـت زنـان و کودکـان سـاکنین بافـت

در پرسشـنامه از استفاده شده است. با توجه به اینکـه 
بـراي  5تـا  1اي لیکرت استفاده و رتبـه گزینه 5طیف 
نشـانگر کمتـرین  1ها تعیین گردیـد کـه امتیـاز پاسخ
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ــاز  ــزان و امتی ــت.  5می ــزان اس ــترین می ــانگر بیش نش
هـا عنـوان میانـه نظـري پاسـخ بـه 3ترتیب عـدد  بدین

نیـز  هاگویهانتخاب شده است. جهت تحلیل هر یک از 
کاي اسکوئر یکطرفه استفاده شده اسـت.  هاياز آزمون

بین معناداري  درصد 95در سطح ، دهدنشان مینتایج 
ارزیـابی ها وجود دارد که سبب تاییـد  یک از معرف هر

  .گردد می منطقهها در شده با توجه میانگین
  

  
  منطقه مورد مطالعههاي اجتماعی در هاي آسیببررسی و مقایسه معرف - 2 جدول

  داريی سطح معن  کاي اسکوئر  انحراف معیار  نمیانگی  معرف
  Sig<0/05  629/84  180/1  77/2  عدم امنیت زنان و کودکان در بافت

  Sig<0/05  945/83  133/1  16/3  وجود چهره هاي ناآشنا در بافت
  Sig<0/05  945/83  133/1  30/3  میزان مصرف مواد مخدر در بافت

  Sig<0/05  029/70  172/1  15/3  میزان نزاع و درگیري
  Sig<0/05  714/90  119/1  82/2  میزان انحراف جنسی

  Sig<0/05  629/69  178/1  65/1  خودکشی
  Sig<0/05  486/22  286/1  90/2  میزان دزدي و سرقت

  Sig<0/05  629/76  133/1  00/3  میزان مهاجرت و ترك محل سکونت
 Sig<0/05  657/47  189/1  07/3  فقر فرهنگی و عدم مشارکت

  اي تحقیقه ماخذ: یافته
  

دهـد هاي اجتماعی نشان مـیها در بررسی مولفهیافته
بـا  محـالت فرسـودههاي اجتماعی در که میزان آسیب

بـاالي حـد  3/3مـاکزیمم=، 6/1مینیم=، 12/3میانگین 
متوسط قرار دارد. بر اساس نتایج آزمون کـاي اسـکوئر 

 95داري و ســطح معنــی 168/155یکطرفــه، بــا کــاي 
هــاي اجتمــاعی در عد آســیبنامســاوضــعیت درصــد 

محــالت گـردد. سـاکنین تاییـد مــی محـالت فرسـوده

بیشـترین آسـیب اجتمـاعی خـود را آلـودگی فرسوده 
باالي ساکنین این بافت به مصرف انواع مـواد مخـدر و 

ها در میان اعضـاي نگرانی از سرایت این نوع از آلودگی
اند و همچنین از تـردد زیـاد خانواده خود تعیین نموده

خــود ابـراز نگرانـی نمــوده  ۀهرهـاي ناآشـنا در محلـچ
  ).8اند(جدول شماره 

  

  
  محالت فرسوده منطقه سه شهر ساريهاي اجتماعی در آسیب نمودار میزان - 3شکل 

  
  هافرضیه آزمون
اجتمـاعی _هاي فرديبین ویژگیاول:  فرضیه آزمون

در بافــت فرســوده هــاي اجتمــاعی سـاکنان بــا آســیب
  تقیم وجود دارد.ارتباط مسمحالت 

وجــود ارتبــاط بــین ابتــدا بــه بررســی  9در جــدول   
با عوامل مـوثر بـا  هامتغیرهاي مورد مطالعه در فرضیه

نشان داده  )_(عالمت (+) و عدم وجود ارتباط با عالمت
  شده است.
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  محالتفرسوده  هاي اجتماعی بافتدر ارتباط با آسیب اجتماعی ساکنان فردي، خصوصیات رابطه بین بررسی -3جدول 
  ویژگی

  معرف
 اقامت در  بعد خانوار  تحصیالت  سن  جنس

  حلهم
  نوع مالکیت  درآمد

ــان و  ــت زن ــدم امنی ع
  کودکان در بافت

612/0  )-(  047/0  (+)  735/0  )-(  100/0  )-(  267/0  )-(  975/0  )-(  236/0  )-(  

وجود چهره هاي ناآشنا 
  در بافت

027/0  (+)  865/0  )-(  248/0  )-(  934/0  )-(  176/0  )-(  152/0  )-(  149/0  )-(  

ــواد  ــرف م ــزان مص می
  مخدر در بافت

418/0  )-(  498/0  )-(  783/0  )-(  937/0  )-(  394/0  )-(  477/0  )-(  500/0  )-(  

 میزان نزاع و درگیـري
  در بافت

468/0  )-(  197/0  )-(  865/0  )-(  952/0  )-(  870/0  )-(  049/0  (+)  102/0  )-(  

 میزان انحـراف جنسـی
  در بافت

916/0  )-(  973/0  )-(  165/0  )-(  837/0  )-(  090/0  )-(  357/0  )-(  905/0  )-(  

میــزان خودکشــی در 
  بافت

251/0  )-(  890/0  )-(  766/0  )-(  821/0  )-(  675/0  )-(  123/0  )-(  228/0  )-(  

 میزان دزدي و سـرقت
  در بافت

500/0  )-(  450/0  )-(  421/0  )-(  944/0  )-(  256/0  )-(  025/0  (+)  170/0  )-(  

میزان مهاجرت و ترك 
  محل سکونت

107/0  )-(  000/0  (+)  752/0  )-(  000/0  (+)  000/0  (+)  748/0  )-(  945/0  )-(  

میزان فقـر فرهنگـی و 
  عدم مشارکت

301/0  )-(  000/0  (+)  034/0  (+)  000/0  (+)  000/0  (+)  049/0  (+)  552/0  )-(  

  )- ( رتباطعدم وجود ا؛ (+) وجود ارتباطهاي تحقیق؛   ماخذ: یافته
  

سـن،  ،در بررسی بین خصوصیات پرسش شوندگان
میزان تحصیالت، تعداد اعضاي خانوار، مـدت اقامـت و 
میزان درآمد خانوار به دلیل اینکه از نوع مقیاس کمـی 
بوده است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید 

داري و مستقیم وجـود دارد. ولـی در ی که ارتباط معن
هـاي ي فردي میزان تحصیالت با آسیبهامیان ویژگی

داري ومســتقیم مشــاهده ی اجتمــاعی رابطــه معنــ
  آورده شده است. 10شود. نتایج آن در جدول  نمی

  
  هاي اجتماعی بافت فرسوده محالتدر ارتباط با آسیبهاي فردي، اجتماعی ساکنان همبستگی بین ویژگی -4جدول 

  مقدار احتمال  اريسطح معنی د  همبستگی پیرسون  نوع مقیاس  شرح
  569/0  008/0  (+)  نسبی  سن

  -699/0  502/0  )- (  نسبی  میزان تحصیالت
  -268/0  015/0  (+)  نسبی  بعد خانوار
  348/0  001/0  (+)  نسبی  مدت اقامت
  320/0  000/0  (+)  نسبی  میزان درآمد

  درصد 99 داري یمعن **         هاي تحقیق ماخذ: یافته
 

اجتمـاعی  هـايآسـیب در بررسی رابطه بین گویـه
خصوصیات پرسش شوندگان جـنس ) و گانه 9عوامل (

و نوع مالکیت بـه دلیـل اینکـه از نـوع مقیـاس اسـمی 

کرامر استفاده گردید  _اند از آزمون همبستگی فی بوده
  آورده شده است.  11که نتایج آن در جدول 
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  هاي اجتماعی بافت فرسوده محالتدر ارتباط با آسیبهاي فردي جنس و نوع مالکیت ساکنان همبستگی بین ویژگی  - 5جدول 
  مقدار احتمال  سطح معنی داري همبستگی فی یا کرامر  نوع مقیاس  شرح

  - 348/0  000/0  (+)  اسمی  جنس
  420/0  001/0  (+)  اسمی  نوع مالکیت

 %99 داريی معن **                هاي تحقیق ماخذ: یافته
 

کالبـدي سـودگی فر میـزان بـین آزمون فرضیه دوم: 
 رابطـهدر محـالت ي اجتمـاعی هاو میزان آسیب بافت
  دارد. دوجو

 12جـدول  از آمـده دسـت بـه نتــایج بـه توجه با
 سـطح و) 774/53( آمـاره مقـدار بـا دو،خی هاي آماره

 فـرضدهـد کـه مـی نشان) 005/0( آزمون داري معنی
 95سـطح  بـین متغیرهـا درداري معنـی رابطـه وجود
در این فرضیه پیوند خطی میـان . شودمی تایید درصد

دهد که محـالت بـا فرسـودگی بـاال،  متغیرها نشان می
  پیوندد.هاي اجتماعی زیادي در آن بوقوع میآسیب

  
  هاي اجتماعیبافت محالت و میزان آسیبکالبدي  میزان فرسودگی بین دو خی آزمون -6 جدول

  جمع  ادیز  متوسط  کم  ریمتغ

میزان 
فرسودگی
 

کالبدي  
بافت

  

  26  0  13  13  کم
  120  20  66  34  متوسط

  174  68  89  17  ادیز
  320  88  168  63  جمع

          

 يداری معن سطح يآزاد درجه  نمونه حجم  ي)کا مربع(دوی خ مقدار وندیپ
 005/0 5 320 774/53 یخط -یخط

  درصد 99 داريی معن **                               هاي تحقیقماخذ: یافته
  

  گیري نتیجهبندي و  عجم
داراي  محـالتِهاي اجتماعی در سیبآمطالعه موردي  

که ایـن  نشان داد شهر ساريمنطقه سه  فرسودهبافت ِ 
هـاي اجتمـاعی و محالت از نظر توزیع فضـایی آسـیب

تقریباً باالترین میزان وقوع جرم و آسـیب را در  ،جرائم
 هاي جدید شهر دارنـد. در ایـن بین محالت دیگر بافت

هــاي اجتمــاعی و جــرم  بخــش بــا اســتفاده از نظریــه
هـاي فرسـوده بـه بافتهاي شناسی و همچنین ویژگی

هـا و تبیین چگونگی تاثیر این ویژگیها بر وقوع آسـیب
هـاي  بـه ایـن منظـور از ویژگـی جرایم پرداختـه شـد.

ــه خصوصــیات شهرســازي و ریخــت  ــدي مجموع کالب
از ایـن شناسانه بافت محالت مهم بـوده اسـت. برخـی 

ها عبارتند از: ریزدانگی، ناپایداري، نفوذناپـذیري  ویژگی
توانند به عنوان عامل هر کدام از این عناصر می. و غیره
محیطی به ارتکـاب جـرم کمـک کننـد و بـه  –مکانی 

تعبیر جامعه شناسان، علت تسهیل کننده بـراي وقـوع 
در بافـت فرسـوده محـالت جرم بـه شـمار مـی رونـد. 

هـا و در  سـاري، ریزدانگـی سـاختمان منطقه سه شهر
کنار آن طراحی فضایی نامناسب شهري که شامل انواع 

هاست و عنصـر  فضاهاي دنج و نفوذناپذیر در ساختمان
ناپایداري نیز وضع بسیاري از آنها را به صورت مخروبـه 
و نیمه مخروبه در آورده است، به همـراه نفوذناپـذیري 

آنها و...  ۀو مارپیچ گونها و شکل تودر تو معابر و کوچه
به تعبیر کوهن و فلسـون، یـک بلکـه چنـدین (هـدف 
مناسب) براي وقوع جـرم توسـط افـراد بزهکـار را، بـه 
وجود آورده است. از پـنج جنبـه سـاختار شـهري کـه 

) بـه عنـوان فاکتورهـاي پـیش بینـی 1987( اسـتارك
کننــده ارتکــاب جــرم و آســیب در محــالت و کــاهش 

شـمرد، می (و رسـمی) بـر مـینظارت اجتماعی غیررس
توان در بافـت فرسـوده محـالت همه آنها را می تقریباً

منطقه سه شهر ساري مشاهده کرد: تـراکم (بـه دلیـل 
وجـود اســکان رسـمی و غیــر رسـمی آنهــا در بافــت)، 
فقر(به دلیل کاهش کیفیت زنـدگی، منزلـت سـکونتی 

(وجـود منـازل،  بافت، فقر فرهنگی)، کـاربري مخـتلط
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و... در یک محـیط کوچـک در کنـار  ارگاه، انباربازار، ک
هم)، مهاجرت(ورود و خروج ساالنه و روزانه افراد نآشنا 

هـا. ایـن  به بافـت) و خرابـی و فروریختگـی سـاختمان
ها انگیزه و (فرصت فیزیکی) بسـیار مناسـبی را  ویژگی

  آورند.  براي (انتخاب عقالنی مجرمانه) فراهم می
-مـی تاییـد را این موضوع اهمیانگین آزمون برابري

بـا در منطقـه  اجتمـاعیهـاي آسیبهاي گویه که کند
بـاالي حـد  3/3مـاکزیمم=، 6/1مینیم=، 12/3میانگین 

ــا ضــریبآزمــون کــاي اســکوئر  .متوســط قــرار دارد  ب
وضعیت نامسـاعد  % 95و سطح معنی داري  168/155

هاي اجتماعی در محالت فرسوده منطقـه مـورد آسیب
هـاي حاصـل از تحقیـق و یافته گردد.می مطالعه تایید

 دهنــدة رابطــۀنشــانهــاي مــورد نظــر آزمــون فرضــیه
  باشد.می متغیرها بینمستقیم و مثبت 

ـــیه اول  ـــی فرض ـــدر بررس ـــیو نیب ـــایژگ ي ه
 دری اجتمـاعي هـابیآسـ بـا ساکنانی اجتماع_يفرد

 ، ازدارد وجـود میمسـتق ارتبـاط محالت فرسوده بافت
عد خانوار، مدت اقامت سن، بُخصوصیات ساکنان بافت؛ 

و میزان درآمد خانوار بـه دلیـل اینکـه از نـوع مقیـاس 
ی بوده است از آزمون همبستگی پیرسـون اسـتفاده کمّ

) = ٠٠٠/٠sigداري و مسـتقیم (یگردید که ارتباط معن
وجود دارد. ولی در میـان هاي اجتماعی با میزان آسیب

ــی ــاویژگ ــزان تحصــیالت ب ــاکنان می ــردي س ــاي ف  ه
هاي اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد که ایـن  آسیب

   کند.داري را اثبات مییعدم معن
ــیه دوم  ــی فرض ــدر بررس ــم نیب ــودگ زانی ی فرس

 محـالت دری اجتماعي هابیآس میزان و بافتي کالبد
 از آمـده دسـت بـه نتـایج به توجه با، دارد وجود رابطه
 بـاکـه بـین متغیرهـا  دهدمی نشان دو،خی هايآماره
) 005/0( داريمعنـی سـطح و) 774/53( آمـاره مقدار
 کنـد کـهنتـایج تاییـد مـیدارد.  وجـودمستقیم  رابطه

هـاي آسـیببـاال،  فرسودگی کالبدياز نظر   محالت با
  .در آن بوقوع می پیوندد زیادي اجتماعی

  
 پیشنهادها

کـوي  پرخطر محالت در انتظامی نیروي فعال حضور -
  آوري افراد اوباشجمع و اسالم و دخانیات

این  ساکنان ترغیب و محله دخانیات در معابر تعریض -
  معابر مطلوب روشنایی تأمین به محله 

محـالت  ايقبیله و قومی هايظرفیت تمام از استفاده -
 دینـی هـاي آمـوزش و مردم فرهنگ سطح ارتقاء در

 هـاي اجتمـاع محـورتشـکلایجاد از طریق  اخالقی
(CBO)   

 هاي   محی مجاورت در کننده ناامن هايبريکار تغییر -
جابجایی خط راه آهن از داخل محـالت  و مسکونی

بـه خـارج از فضـاي کالبـدي  سروینه بـاغ و اتحـاد
   محالت منطقه

در  مسـکونی واحـدهاي براي پارکینگ کردن اجباري -
 اي محلـه پارکینگ ایجاد و محالت چمران و غفاري

 .لاتومبی از سرقت راستاي کاهش در
 درجمعی  هاي خاطره حفظ و اي محله هویت به توجه -

محالت سید بی بـی و  هاي اجتماعیکاهش آسیب
  شربتی.

در  سـبز فضاهاي براي مناسب گیاهی پوشش انتخاب -
 و کـور نقـاط حـذف ،محالت اتحـاد و سـروینه بـاغ

 .غیررسمی نظارت افزایش و در پارکها خلوت
 برگـزاريی بـا ریـزي فرهنگـتوجه به رویکرد برنامـه -

  و ایجاد سراي محله  آموزشی هايکالس
 درو رفـع بیکـاري جوانان  اشتغال هايزمینه توسعۀ -

  گذري هايسرقت با ارتباط
عنوان دستگاه حمایتی همکـاري  سازمان بهزیستی به -

الزم را به مدیریت شهري داشته باشـد و یـک پـک 
   .دیده ارائه کنند هاي آسیب کامل به خانواده

  
    ابعمن
. رابطه مکان و 1387احمدآبادي، زهره و مریم صالحی. .1

 .27جرم. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 
 عیـتجم يراهکارهـا و مسـائل. 1383حمود.م ي،احمد .2

 بـه توجـه بـا( ناکارآمـد يهـابافـت ينوساز و هاپالك
 يشهر يبهساز و عمران فصلنامه ،)تهران شهر طیشرا

 بهار. شانزدهم و پانزدهم مارهش پنجم، سال شهر، هفت
  تابستان و

 يسازباززنده و یدرون توسعه نقش .1389مره.ث ،برارپور .3
 توسـعه در يشهر ناکارآمد وه فرسود و یقدیم مناطق
 نامـه انیپا ،قائمشهر شهر: يمورد مطالعه شهر، يکالبد
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مهـدي اسـتاد راهنمـا: دکتـر محمد ارشد، یکارشناس
  نور حدوا آزاد دانشگاه حسین زاده،

 . مهـاجرت1392پروین، ستار و عبدالحسین کالنتـري. .4
 اجتماعی هاي آسیب گیري شکل امکان و شهري درون

 مطالعـات غار)، فصـلنامه دروازه محله موردي (مطالعه
 پاییز ، 35 شماره اجتماعی، امنیت

ــن  .5 ــایی و محس ــدتقی رهنم ــد، محم ــد، احم پوراحم
ر بررســی جغرافیـایی جــرایم در شــه .1382.کالنتـري

 .44هاي جغرافیایی، شماره پژوهشفصلنامه تهران. 
 تجربـۀ شـهرها؛ مراکـز سازي . امن1380تیدل. و تاك .6

 دانــا، عربــی علــی ترجمــۀ ناتینگهــام، و کــاونتري
 تهران سـال کشور، هاي شهرداري سازمان ها شهرداري

3 )34.( 
 ،6 ج شهري، شناسی . جامعه1379 غالمعباس. توسلی، .7

 .نور اه پیامدانشگ تهران: انتشارات
 شناســایی جــامع طــرح .1390دانشــگاهی. جهــاد .8

 نـواحی، تفکیک به اهواز کالنشهر اجتماعی هاي آسیب
 اهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز. معاونت پژوهشی. 

. تحلیلی 1391 نژاد. نژاد، حسین و حجت حاتمی حاتمی .9
جغرافیایی پیرامون اثرگذاري کالبد مناطق شـهري بـر 

موردي: سـکونتگاههاي غیـر رسـمی  ایجاد جرم نمونه
اي،  ریزي منطقه مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه

 .7ش ، 2 سال
 يهابافت در يشهر خدمات .1388 حید.و ،نتاج دریح .10

 . 61 شماره مهیضم ها، يشهردار مجله ،شهرها یخیتار
 . مصـاحبه بـا آقـاي آخونـدي1394 خبرگزاري ایسنا، .11

 )تیر 7شنبه هم، (وزیر راه و شهرسازي دولت یازد
 عوامـل . بررسـی1391 فتحـی. رضوان، علی  و منصور .12

 ناحیـۀ در محالت شهري؛ در ناامنی احساس با مرتبط
 علمـی تهـران، فصـلنامۀ شـهرداري 17 منطقـۀ  3

  .45 شماره ،12 سال اجتماعی، رفاه پژوهشی
 الگـوي ارائـه .1387 مریم. ،رانوندیب و رامت ا..ک ،زیاري .13

 شهر: مورد فرسوده يها بافت سازينو و بهسازي نهیبه
 ينوسـاز و يبهساز شیهما نیاول مقاالت خالصه ،یزد

 .مشهد ،يشهر فرسوده يها بافت
 مؤثر کالبدي و فضایی . عوامل1387اسماعیل.  صالحی، .14

 مقاالت چکیدة شهري، هاي در محله آنومی پیدایش در
 پایدار شـهر توسعۀ انداز چشم اي محله توسعۀ همایش

 .تهران
 طریـق از جـرم از . پیشـگیرى1385مریم.  داللهى،عب .15

(مـورد مطالعـه:  شـهرى اراضـى کـاربرى ریـزىبرنامه

 ارشـد، کارشناسـى نامـهزنجان)، پایـان شهر در سرقت
 زنجـان، دانشـگاه استاد راهنما: دکتر محسن کالنتري،
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