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چکیده
 در جرم کاهش بر مؤثر عوامل مفهومی مدل پردازش هدف با مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که

پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کيفی و روش آن دلفی . است شده انجام مشهد شهر حاشيه
 هدفمند صورتهستند که به  شرایط واجد افراد نفر از 52 پژوهش نيز آماری جامعه ای است.مرحلهسه
 العهمط و بررسی با. است ها نظرخواهی شدهو از آن انتخاب خبرگان و متخصصان بين از قضاوتی و

 قهساب و پيشينه مرور و گردآوری همراه به پژوهش موضوع با مرتبط الگوهای و هامدل ،هاهنظری انواع
 مورد و گردآوری نياز مورد هایداده مرحله، سه طی دلفی تکنيك کارگيریبه نيز و پژوهش اجرای
 اهشک بر مؤثر عوامل مورددر  دلفی تکنيك از مستخرج و مفهومی مدل سپس و گرفت قرار تحليل

 .ه استشد ترسيم مشهد شهر حاشيه در جرم

 .مشهد شهر حاشيه جرم، از گيریپيش جرم، کنترل و مقابله مدیریت جرم،: كلیدي هايواژه

گروه حقوق کیفري و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران* 

 honey_hozhabr@yahoo.comگروه حقوق کیفري و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران** 
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ن ، ایرا گروه حقوق کیفري و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد
  گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، ایران
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 مقدمه
 زافزونیطور رو به که است جمعيت شتابان رشد مخرب نابسامان پيامدهای از یکی نشينیحاشيه

 را نشينیازحاشيه هاییدوره ایران، از جمله جهان ازکشورهای بسياری. است افزایش حال در

 حيث از ه،توسعدر حال  کشورهای با یافتهتوسعه کشورهای در آن تفاوت. کنندمی یا کرده تجربه

 زرگب شهرهای بيشتر در. است آن اجتماعی و رفتار کالبدی آورنده، وجود به تاریخی هایریشه

 خوردیم چشم به نشينحاشيه مناطق وضوح به برخوردارند، باالیی جمعيت رشد از که نيز ایران

 داده قرار کشور شهری مدیریت فراروی را ایپيچيده و مختلف معضالت و مسائل خود که

 رد خصوص این در آن معنوی و پایتخت ایران شهرکالن دومين عنوان به نيز شهر مشهد است.

 شهر نای حاشيه در آن سوم جمعيتیك به قریب رسمی، آمارهای بر بنا و قرار گرفته بحران مرز

 گيریشکل نابهنجاری، انحراف، جرم، چون(. 031: 03۳1 جنگی، و فرصابری) کنندمی زندگی

 يریهبش) است پدیده با این مرتبط مسائل از جمله نظمیبی و ناامنی مجرمانه، هایفرهنگخرده

 بعت به و شناسانجامعه شناسان،جرم توجه مشهد، شهر نشينی درحاشيه( 0۳2: 031۱ مظفری، و

 گيریشکل بر مؤثر عوامل. است کرده جلب خود به را جنایی و عمومی گذارانسياست آن،

 در متنوعی و متعدد هایمؤلفه کنشاز برهم ناشی آن پيامدهای و شهرها در نشينیحاشيه

 است. ... و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایحوزه

 نيازمند نآ با مرتبط و مسائل نشينیحاشيه کنترل برای مناسب هایاتخاذ سياست از این رو،

سایی شنا پژوهش، این اصلی مسئله اساس، این بر. است پایدار و نگرکل جامع، ژرف، رویکردی

عوامل مؤثر بر کاهش جرم در ابعاد مختلف زیست بشری در حاشيه شهر مشهد است تا 

و پيامدهای ناشی از  مسائل و های عمومی و جنایی در این عرصه را تسهيل کندسياست

 و صنعتی رنمد تمدن فرجام نشينی،حاشيه خيزی در این حوزه جغرافيایی را کاهش دهد.جرم

 نبود سبب به توسعه حال در کشورهای در که است سریع شهرنشينی انگيزغم تجليات از یکی

 پدیده (.05: 038۱حسينی، ) است نشده دهیسازمان چندان مناسب هایگذاریسياست

 فیمن پيامدهای سوم جهان کشورهای در ویژه به شهرنشينی رشد و نابسامان افسارگسيخته

و  جتماعیا نابرابری نماد مثابه به نشينیحاشيه ها، ظهوریکی از آن که آورده بار به را ایگسترده

 یگران،و د هزارجریبی) ریزانبرنامه و مدیران توسط امکانات توزیع در فضایی نابرابری تجلی
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 حدود دهدمی نشان المللیبين هایسازمان جانب از شدهارائه آمارهای. کشورهاست( ۱۱: 0388

به امکانات ضروری  و کنندمی زندگی ایحاشيه و ایزاغه مناطق در جهان جمعيت ششمیك

 ایچرخه در نشين شهریفقير حاشيه قشر (.Wacquant, 2019: 25) شهری دسترسی ندارند

 امطلوبن شرایط بهداشتی، امکانات کمبود فقر، از (فقر شهری یا فقر شدنشهری نام با ایچرخه)

امالً ک هانابسامانی این دالیل چرخه، این در که اندشده گرفتار سوادیبی و بدمسکنی زندگی،

 . نيست مشخص

ق یا از مناط شهر به روستا از داخلی هایمهاجرت عوارض از یکی نشينیحاشيه نيز ایران در

 و اجتماعی گذارانسياست و ریزانبرنامه توجه پيوسته که هاستمرکزی شهرها به حاشيه آن

 مدرن به سنتی از جوامع حرکت پی در واقع در پدیده این. است کرده جلب خود به را شهری

 روزب به منجر و دهدمی ادامه خود بقای و تشکيل به همچنان فرایند این به مربوط هایتعارض و

 شده است شهری نسبتاً یکدست سنتی بافت با ناهماهنگ و متفاوت سامان،بی ترکيبی اشکال

 بسياری اجتماعی و اقتصادی هایچالش از یك سو درگير نشينانحاشيه .(0380 پارساپژوه،)

 مانند اجتماعی هایآسيب از بسياری نيز دچار را شهر اصلی محيط سوی دیگر، از و هستند

 . کنندمی آن و نظایر ناامنی

بزرگ  شهرهای ساکن اجتماعی درآمدی ميان طبقات گيرچشم و و شکاف فاحش اختالف

 درآمد که غيرمتخصص مهاجران شودمی موجب زندگی جاری هایهزینه سنگينی و گرانی و

 غيرقانونی ولو کاری، هر به دست خود نيازهای برآوردن برای دهد،نمی را مخارجشان کفاف آنان

 ریعاًس اجتماعی هایرویکج انسانی، هایارزش رفتن بين از سبب به مناطقی، چنين در. بزنند

 ،ستوده) یابدمی گسترش آن نظير و فحشا قاچاق، اعتياد، دزدی، چون و اعمالی کندمی رشد

: دارد یکدیگر ضرورت موازات به شهرها در حاشيه اقدام نوع دو اساس، این بر(. ۳۱: 0381

 جرائم، رابرب در واکنشی اقدام و نشينیحاشيه گسترش ساختاری عوامل رفع منظور به کنشی اقدام

 نظمی.بی و امنینا

 نشیک اقدامات گزینش ميان در قبال این مناطق، گذاریسياست در مهم انتخاب یك بنابراین،

 عرصه در. دهدمی رخ مناطق این در که است مسائلی و معضالت ها،آسيب قبال در واکنشی یا

 که رددا کاربرد پزشکی علم از گرفتهوام تعبير این عموماً جنایی، و عمومی هایگذاریسياست
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 گذاریسرمایه به نيازمندبودن رغمبه گيرانهپيش اقدامات زیرا است؛ درمان از بهتر ریگيپيش

 و پيامدهای نتایج موجب مدتطوالنی در (انسانی و منابع معنوی مادی، گذاریسرمایه از اعم)

 مستلزم که يزن گيریپيش بر تمرکز صرف که است آن اساسی مسئله اما شود،می بيشتری مثبت

. نيست شهرها تر در حاشيهفوری نيازهای گویپاسخ است، مدتطوالنی هایریزیبرنامه

 و نشیک اقدامات که باورند این بر کيفری عدالت نظام و شناسیجرم حوزه بنابراین، اندیشمندان

 واژه ایج به بنابراین،. شوند برده پيش مکمل صورت به هم با به موازات و سوباید هم واکنشی

 گفتهپيش اقدامات نوع دو هر برگيرنده در که کنندمی جرم استفاده کاهش واژه از ،گيریپيش

 (.Ratcliffe, 2004: 7) است

« کاهش جرم»اما  ،دور مورد استفاده بوده یهازمانمفهومی است که از « گيری از جرمپيش»

معنی یا جایگزین هم مورد هم معموالًمفهومی بسيار جدید است. این دو اصطالح در عرف، 

، اما از نگاه کارشناسی شودینمو تفاوت خاصی بين آن دو احساس  رنديگیماستفاده قرار 

ها، از تشابه بين آن جدازیرا این دو واژه  ؛آفرین باشدابهام تواندیمدانستن این دو واژه مترادف

افرادی توجه دارد که در  هبهترین شکل آن ب گيری از جرم دربا هم تفاوت هم دارند. پيش

اسخ به کار( و به دنبال پ)از قبيل نوجوانان و سایر افراد غيربزه اندنشدهجنایی درگير  یهاتيفعال

هرگز مرتکب  هاآنانجام داد تا اطمينان حاصل شود که  توانیمچه کاری »است که  سؤالاین 

توجه دارد که هنوز به دليل  ییهاتيموقعو  هامکانگيری از جرم همچنين بر پيش«. جرم نشوند؟

گویی به این پرسش است که و به دنبال پاسخ اندنشدهمجرمانه دچار مشکل  یهاتيفعالرواج 

 مطمئن شد که در این اماکن و فضاها، جرم هرگز به معضل تبدیل نشود؟  توانیمچگونه 

تند که به خاطر داشتن هس ییهاتيموقعیا  هامکاننقطه آغاز اقدام برای کاهش جرم، افراد، 

گروهی از مجرمان باشد  تواندیممجرمانه معروف شده باشند. موضوع کاهش جرم  یهاتيفعال

ممکن است محله مسکونی باشد که گرفتار  ؛که سوابق متعدد ضرب و جرح و زورگيری دارند

شد مختلط خانگی با یهایپارتوضعيتی مانند  تواندیمیا  ؛شده است هاخانهنرخ باالی سرقت 

. کاهش جرم با ارزیابی مشکل فعلی و تدوین و اجرای شودیممخدر مصرف  که در آن مواد

 .شودیمناشی از جرم انجام  یهابيآسرساندن کارهایی برای کاهش ميزان جرم یا به حداقلراه

قوع ز ومشترک باشند. اگر پس ا توانندیمگيری از جرم و کاهش جرم اغلب پيش یهاتيفعال
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جدید و افزایش  یهاچراغنور، اقدام به نصب چند مورد زورگيری شبانه در یك خيابان کم

گيری خواهد کرد و آتی پيش یهایريزورگروشنایی و قدرت دید عابران شود، این امر هم از 

 کامالًگونه نيست که یك شهر هم نرخ زورگيری آن خيابان را کاهش خواهد داد. اغلب این

گيری گيری از جرم ساخته شده باشد، بلکه پيشز ابتدا با در نظر گرفتن معيارهای پيشجدید ا

از قبل سطوحی  هاآنکه در  رديگیماز جرم بيشتر در درون شهرها و روستاهای موجود صورت 

 کاری وجود داشته است. از جرم و بزه

هم  انداز موجود،بسته به چشم ،شده برای مقابله با جرمبنابراین، بسياری از کارهای انجام

آینده( ناميده شود و هم کاهش جرم  جرائمگيری از جرم )جلوگيری از وقوع پيش تواندیم

خوانده  «گيری ثالثيهپيش»گيری از جرم هم که به نام له جرم فعلی(. یك نوع پيشئ)کاهش مس

ن است. برخی بر ای کاران، به طور خاص مرتبط با جلوگيری از تکرار جرم توسط بزهشودیم

« ری از جرمگيپيش»گيری ثالثيه در واقع کاهش جرم است و نباید در اصل به آن باورند که پيش

ست و گيری از جرم اشده در ادبيات پيشاما این عبارت یکی از اصطالحات تثبيت ،گفته شود

. رسدیمننظر گيری ثالثيه چندان ضروری به بودن پيشتغيير ادبيات موجود به دليل دووجهی

ر د« گيری از جرمپيش»شناختی خيلی بجا خواهد بود که از عبارت پس در واقع از نظر جرم

، اما ممکن است در آینده در معرض اندنشدهمورد کسانی استفاده شود که هنوز مرتکب جرم 

 جرمهم که  ییهاتيموقعیا  هامکانخطر ارتکاب جرم قرار داشته باشند. در زمان بحث درباره 

اما  ،قابل قبول خواهد بود« گيری از جرمپيش»در نقطه اشباع یا بحران نيست، عبارت  هاآندر 

 استفاده شود« کاهش جرم»دارای معضل جرم، بهتر است از عبارت  یهامکاندر مورد افراد و 

 (.05: 0313)محمدنسل، 

 نهپيشي وجود و گرپژوهش برای اطالعات دسترسی سهولت سبب به پژوهشاین  قلمرو

 و دنيا مذهبی شهرکالن دومين عنوان به مشهد. است شده انتخاب شهر مشهد ،مدیریتی

 زائر جمعيت همراه به نفر ميليون ۱/3 حدود جمعيت دارای کشور، شرق مادرشهر ترینبزرگ

 الشم شمال، هایبخش. است سال مختلف هایماه در نسبی توزیع با( نفر ميليون 30 ساالنه)

 نوانع به شهر این. آیندمی شمار شهربه این نشينحاشيه مناطق ترینبزرگ ،غرب شمال و شرق

 اردچ فرایند این در و دارد قرار یافتگیتوسعه به گذار مرحله در ایران، شهرهایکالن از یکی
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 اثر رد که نحوی به است، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، ابعاد ساختاری در و اساسی تغييرات

 ختياریب) است شده ایجاد برایش نشينیحاشيه جمله از متعددی اجتماعی مسائل تغييرات، این

 زاره ودویستميليون یك از بيش جمعيتی اکنونهم نشينحاشيه هایبخش .(0: 0315دیگران، و

 نشينحاشيه مناطق. شودمی شامل را مشهد شهر جمعيت درصد 3۳ که داده جای خود در را نفر

 عنف، به سرقت و زورگيری مهم، هایسرقت مانند و رشد جرایمی سبب بروزبه  شهر این

 کانون ها،و مانند آن مخدر مواد از استفاده و فروش و خرید ربایی،آم قتل، مسلحانه، سرقت

 ضدامنيتی مسائل و فرهنگی و روانی اجتماعی، هایناهنجاری ها،نارضایتی کمبودها، ها،بحران

ترشدن ناامن به آن، به توجهیبی صورت در و دور چندان نه ایآینده در است بدیهی و شده

 . انجاميد خواهد مشهد شهر

 موردمفهومی در  مدلی توانمی چگونه که این است اصلی پژوهش پرسش اساس، این بر

 نظورم گفته،پيش مطالب بر اساس کرد؟ طراحی مشهد شهر حاشيه در جرم کاهش عوامل مؤثر بر

 اقدامات هر دو نوع اتخاذ برای بومی و هماهنگ پایدار، جامع، پرسش، چارچوبی این در مدل از

اختی، زیرس -اقتصادی، کالبدی است و از این رو، شامل شش بُعد شهر این در واکنشی و کنشی

 شود.ها میهای منتج از آنانتظامی، اجتماعی و فرهنگی و مؤلفه -قضایی، امنيتی -حقوقی

 

 نظري چارچوبالف. 
در  نظریه از استفاده کيفی، و کمی هایشناسیروش ميان پارادایمی -فلسفی هایبر تفاوت بنا

 و بخشنقشی الهام صرفاً هانظریه و گيردنمی صورت آزمایینظریه منظور به کيفی، شناسیروش

 -نظری ایجاد حساسيت منظور به هانظریه از و دارند هاداده تحليل و پژوهش فرایند در مکمل

 استفاده های مورد پژوهشمقوله و مسائل به نسبت محقق ذهن بازبودن به کمك و مفهومی

 و حقيقت مسير یافتن محقق برای عمومی نمایراه یا تحقيق نظری لنز مثابه به هانظریه. شودمی

 رایب یا تحقيق نظری حوزه معرفتی در بسط برای محقق به کمك و عمده هایمقوله جستجوی

یا مدل مفهومی  مفهومی تدوین چهارچوب همچنين و تحقيق عمومی سؤاالت تدوین به کمك

 انجام ستقراییا صورت به و دارد اکتشاف و به تبيين گرایش کيفی، طرح هستند. کيفی تحقيق

 مضامين یا مفاهيم سپس .شودمی استفاده های بازمصاحبه از ،اکتشاف منظور به شود؛می
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 دست به ظریهن یا مدل مضامين، این بين ارتباط ایجاد و با تفسير و شوندمی بندیدسته شدهکشف

 ؛است گرانکنش دیدگاه از معنا کشف تفسيری، تحقيقات (. هدفPatton, 2001: 55آید )می

 از خرجمست مفهومی مدل. شود استخراج تحقيق فرایند در معانی مشترک سيستم در نهایت، تا

است  (تحقيق در کنندگان)مشارکت مورد مطالعه گرانکنش مشترک معانی همان سيستم واقعيت،

  (.0388 ،ایمان)

ر د نظری رویکردهای بررسی به بایددر این بخش  پژوهش سؤاالت و اهداف به توجه با

 انتخاب برای تحليلی هایچارچوب شهرها و حاشيه در مجرمانه پدیده شناسیعلت مورد

ختصر ابتدا به مرور م اساس، این بر. بپردازیم آن برابر در( یا واکنش کنش) پاسخ ترینمناسب

 شناسیجرم درویکر بررسی نشينی و سپس، بههای مبين پيوند وقوع جرم با حاشيهبرخی از نظریه

 شد. خواهد شيکاگو پرداخته شناسیجرم مکتب و گيریپيش

 

 نشینیحاشیه و جرم پیوند هاي. نظریه1

و  ریختههمبهاز شرایط  است عبارتدورکيم اولين کسى بود که مفهوم آنومى یا نابسامانى را که 

یا در تضاد با  روندمیو از بين  شوندمیدرهم و برهمى که در آن هنجارهاى اجتماعى ضعيف 

. ردک شناسیجامعه، وارد کندمیو هم در فرد و هم در جامعه تجلى پيدا  گيرندمییکدیگر قرار 

تبيين  روانهکجرا به انجام رفتارهاى  نشينحاشيهگرایش جوانان  توانمی ،بر اساس نظریه آنومى

مختلف  هایشيوهمطلوبى را به  هایارزشآن جامعه از یك طرف اهداف و  مبنایکرد که بر 

دسترسى به این اهداف به طور مساوى در اختيار همگان  وسایل ،و از طرف دیگر کندمیتبليغ 

هاى غيرمشروع خواستار دستيابى به اهداف افراد محروم پيوسته از راه ،در نتيجه .ار نداردقر

 گيردمیفرهنگى مطلوب جامعه مورد خدشه قرار  هایارزش ،مطلوب هستند و به این ترتيب

 ،بر دو مفهوم انسجام مکانيکی و ارگانيکی تأکيددورکيم با  ،همچنين .(۱2 :03۱۳پور، )رفيع

 ،بسياری از مسائل و مشکالت شهری را از این منظر مورد بررسی قرار داد. با توجه به نظر وی

 واردازهتولی مهاجرین  ،که در شهرهای بزرگ انسجام ارگانيکی حاکم است شودمیچنين مستفاد 

از نگرش جامعه مکانيکی  کنندمیبه شهر مهاجرت  ترکوچكاجتماعی  هایمکانکه از روستا و 

 (.3۳5 :0380خوردارند )دورکيم، بر
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شدن جبر خار مؤثرافزایش مهاجرت را از جمله عوامل  تأثيردورکيم توسعه شهرنشينی تحت 

مندان کاسته شده و بر که طی آن از اهميت و نفوذ سال داندمی ترهابزرگجوانان از نظارت 

رهای بزرگ، سنت از در شه ،. به باور ویشودمیسرعت تغييرات و تحوالت اجتماعی افزوده 

و عواطف مردم تسلط دارد و هر روزه ما در آن شاهد پيدایش  هااندیشههر جای دیگری کمتر بر 

علت همه رفتارهای غيرعادی را  دورکيمرفتارهای تازه و حتی مغایر خواست اکثریت هستيم. 

اجتماعی و در نهایت عقيده دارد که جرم پدیده طبيعی و  کندمیدر محيط اجتماعی جستجو 

راه را برای بررسی  های اودیدگاهاست و بين جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد. 

 هایهموار کرد و پژوهش کنند،میمتفاوت که در آن مجرمين و غيرمجرمين زندگی  هایمحيط

 دش انجام جرائممحيط بر وقوع  تأثير موردشناسان در شناسان و جرمتوسط جامعه ایگسترده

 (.5۳۱ :0380)دورکيم، 

د. طبق نظریه انفرهنگی و اجتماعی یافته تأثيراتتبهکاری را در  أمنشنيز الکاسانی و مانووریه 

نظام اجتماعی است و نقص سازمان  ۀبيچار، مجرم ،آن است گذارپایهمکتبی که الکاسانی 

اجتماعی است و هر  یبوميکر ،کاربزه ،هاآناو را جنایتکار کرده است. به عقيده  ،اجتماعی

و وجود شرایط مساعد در محيط، موجب رشد و  یابدمیب در محيط خاصی نشو و نمو وميکر

دارای تبهکاران مخصوص به خود  ایجامعه هر» گوید:می. الکاسانی شودمیظهور تبهکاری 

است و تبهکاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محيط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم 

(.ادوین ساترلند از 038۱فر، )مسعودی« ماندمیعقيم  هاآنفعاليت و رشد  ،نداشته باشد

ود در معرض عقيده دارد اگر فردی در محيط مجاور خ ویشناسان معروف آمریکاست. جرم

ين، همچن یابد.میافزایش  اششکنیقانون، شانس و احتمال زاجرمقرار گيرد تا غير زاجرمعوامل 

بودن در همان که برای سهيم شوندمیزا واقع در معرض عوامل جرم یاشخاص وی معتقد است

ی جنایق و عقایدی داشته باشند و در آن اشکال معينی از رفتار ضد اجتماعی و ئفرهنگ، عال

نياز دارند. در  هاآنبه  ،نواییممکن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس کنند برای هم

ا از بين ب ،که در مناطق حاشيه اندکردهثابت  ،محققان آمریکایی ،کیاین راستا، پارکر، شاو و مك

، اعمال ندکنمیيدا مردم به رعایت قيود نيز اعتقاد پ هاآن وسيلهبه اجتماعی که  هایکنترلرفتن 

 (.038۱فر، )مسعودی کندمیجنایی به شکل طبيعی جلوه 
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ارتکاب جرم با وضعيت اقتصادی جامعه ارتباط  که است بر آن نيز قشربندی اجتماعی نظریه

 ارهدربمختلف  هایفرعی آن بر پژوهش ۀگونسابقه طوالنی دارد، اما دو  هرچنددارد. این دیدگاه 

ر ، بشودمی. دیدگاه نخست که مدل محروميت مطلق خوانده دارندو جرم تسلط  نشينیحاشيه

فقدان درآمد مکفی برای تأمين نيازهای معيشتی اوليه تأکيد دارد و معتقد است  زایجرمتأثير 

اصلی کسب معاش برای ساکنان نواحی فقيرنشين است.  هایشيوهارتکاب جرم یکی از منابع و 

یط و غيرانسانی زندگی در شرا زااسترس پيامدهایکه  کندمیر مطلق تأکيد بر این، مدل فق عالوه

 جسمی و فيزیکی ابراز هایخشونتکه از طریق  کندمیرا ایجاد  هاییناکامینامساعد اقتصادی، 

 (.021 :0381نيا و افشانی، )حکمت شودمی

 

  1گیريپیش شناسی. جرم2

کاربردی است که موضوع آن تعيين مؤثرترین  شناسیجرماز  ایشاخهی، گيرپيش یشناسجرم

بزارهای ا کارگيریبهگيری از جرم در سطح کشور، شهر یا محله، بدون وسایل برای تأمين پيش

در ميان اندیشمندان کيفری، نخستين فردی که قسمتی از اثر  (.030: 0381 بکاریا،) کيفری است

بکاریا است. او در فصل ماقبل آخر کتاب خود با گيری اختصاص داده، مکتوب خود را به پيش

ر از بهت جرمگيری از وقوع پيش: »نویسدمی« گيری کنيم؟پيش جرائمچگونه از وقوع »عنوان 

حول در کاران، با ت، به جای کيفر بزهجرمکند برای کاهش ميزان وی پيشنهاد می« کيفردادن است.

 ،تکاب جرم از ميان برداشته شود. به عالوهار هایزمينه ،وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه

ها و گشت و مراقبت پليس را تدبيری مؤثر برای ممانعت از غليان برانگيزندۀ روشنایی خيابان

باید موازین آموزش و پرورش تکميل  ،گيریپيش برای ،به اعتقاد وی ،نينچ. همپنداردمیجرم 

گيرانه از جمله پيش هایحلراهکارها یا بکاریا در اوایل سده هجدهم راه همچونبنتام نيز  شود.

های مکمل کيفر برای مهار بهتر عنوان اقدام فرهنگی و... را به هایفعاليتآموزش و پرورش، 

 (.۳۱-۳2: 0380 پرادل،) کردکاری مطرح بزه

ارزه با ده در زمينۀ مبعلمی، فرّی نخستين فردی بود که به طور گستر شناسیجرمدر تاریخ 

یا  هاجانشينبا عنوان  کارهاگيرانه اشاره کرده و از این راهکارهای غيرکيفری و پيشجرم، به راه

                                                                                                   
1. Prevention Criminology 
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که دارای ماهيتی تربيتی، سياسی، مذهبی، اداری و خانوادگی  کندمیکيفر یاد  هایجایگزین

 هایسالتا ابتدای  0130تدریج از دهۀ  ، بهدانشگاهی از نظر (.۱5: 0388 ابراهيمی،) هستند

دید به ج ایرشتهوجود  ،جنایی استادان دانشگاه شيکاگو شناسیجامعه، در پرتو مطالعات 01۳0

 شناسیجرم گيریشکل با(. 32: 038۱ ابراهيمی،گيرانه حيات و دوام یافت )پيش شناسیجرمنام 

 کاریبزه از گيریپيش به کاربردی، سیشناجرم در اصلی هایشاخه از یکی عنوان به گيریپيش

 شناسیجرم از شاخه این واقع، در. شد توجه جرم وقوع از قبل و کيفری نظام چارچوب از خارج

های ح خرد و کالن، الگوها و سياستوکاری در سطنظری از بزه شناسیجرمهای اساس یافته بر

  (.Ekblom, 2006) کندمیرا بيان  جرمگيری از وقوع پيش

ستفاده از کاری با ابزه در مقابلگيری، قرارگرفتن پيش شناسیجرمگيری در مراد از واژه پيش

 گيری هر فعاليتهای گوناگون، خارج از نظام کيفری است. از این منظر، مراد از پيشتکنيك

 کردن یاکاری از طریق غيرممکنسياست جنایی است که هدف آن محدودکردن امکان بروز بزه

 لی،اص رایجيانمودن یا کاهش احتمال وقوع آن بدون تهدید به کيفر یا اجرای آن است )نسخت

0383 :0۱5.) 

یجاد شد. ا شناسیجرمدر  گيریپيش عمومی تئوری تنظيم منظور به گيریپيش شناسیجرم

 بيان  ار هاآنگيرانه مؤثر و روابط بين برای حصول به اقدام پيش اصول الزم این نظریه، مجموعه

 و هگرفت قرار کاربردی شناسیجرم از شاخه سومين عنوانبه  شاخه، این حاضر حال در. کندمی

: 0310 ابراهيمی،دهد )می قرار مطالعه مورد را کاریبزه از گيریپيش علمی هایروش

 وقوع زا پيش که است غيرکيفری هایاقدام شامل رویکرد، این اساس بر جرم از گيریپيش (.01

 ارکتمش با کاریبزه شدهشناسایی و مطالعه عوامل اساس بر و جامعه بستر در عمده طور به جرم،

(. 8: 038۱ ابرندآبادی، نجفی) شودمی گذاشته اجرا به جامعوی نهادهای و دولتی هایسازمان

کاری از طریق حذف و محدودسازی که دولت آن را برای مهار بهتر بزه است رویکردی بنابراین،

د مساع هایفرصتکه  فيزیکی و اجتماعی هایمحيطزا و مدیریت مناسب و مطلوب عوامل جرم

گيری پيش (.221-21۳: 0383 ابرندآبادی، نجفی) گيردمیکار ، به کندمیارتکاب جرم را ایجاد 

شی و کن»و گاه به « کيفری و غيرکيفری»گاه آن را به  .مختلفی است هایبندیتقسيمدارای 

ا الهام شناسان باند. شماری از جرمتقسيم کرده« مدار و فردمداروضعيت»و زمانی نيز به « واکنشی
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رائه کاری را اگيری از بزهپيش -نخستين، دومين و سومين-گانه سهالگوی  ،از دانش پزشکی

 (.200: 038۱ استانویك،) اندکرده

گيری، يشپ شناسیجرمدر  شدهمطرحگيری بندی انواع پيشترین تقسيمشهورترین و رایجم

 اجتماعی، گيریپيش (.Waller, 2005مدار است )تقسيم آن به دو گونه اجتماعی و موقعيت

 اعیاجتم رو این از و شدمی محسوب 01۳0 دهه اوایل تا گيریپيش شناسیجرم غالب رویکرد

مددکاران اجتماعی، بدون مداخله پليس و دادگستری بود و  ۀتجرب فرجامشود که ناميده می

کار و محيط نشو و نمای آنان است. از دهه معطوف به مبارزه عليه ناسازگاری جوانان بزه

اجتماعی،  گيریهای مبتنی بر پيشدر نتيجه اعمال سياست جرائم نيافتنو در پی کاهش 01۱0

جه جنایی را مورد توگيری، اوضاع پيشع پيشرویکرد وضعی مورد توجه قرار گرفت. این نو

و از طریق تغيير در اوضاع و احوال و شرایط خاص که احتمال ارتکاب جرم در  دهدقرار می

زدایی از ارتکاب جرم شده و بر ، پرخطرکردن و جاذبهکردنآن زیاد است، موجب دشوار

گيری کاری پيشاز بروز بزه ،. از این طریقگذاردمیکاران بالقوه اثر تصميم بزه

 (.Ministry of Justice, 2003) کندمی

 

 شیکاگو شناسیجرم . مکتب1

 ش،خوی فردبه منحصر  هایویژگی با که آمریکاست متحده ایاالت شهرهای از یکی شيکاگو

. کرد جلب خود به 08۳0-0130 هایسال بين در را شناسانجامعه توجه دیگر شهر هر از بيشتر

 زا زیادی دانشمندانی تجمع محل و کرده بازی جریان این در را اساسی نقش شيکاگو دانشگاه

دانشگاه  در هاآن مقر که شناسانجامعه از گروهی 0150 دهه در .شد شهر این در دنيا گوشه چهار

 ایبر «شناسیبوم» عنوان با روشی یافتند، شهرت 0شيکاگو مکتب اعضای به بعدها و بود شيکاگو

 انآن محيط و انسانی هایگروه بين روابط مطالعه به که کردند ایجاد اجتماعی زندگی مطالعه

 چنين و بردند کار به بزرگ شهرهای رشد درباره را مفهوم این شيکاگو مکتب اعضای. پردازدمی

 مدعی آنان ژهوی به. کرد تبيين او شهری محيط اساسبر  توانمی را انسان رفتار که کردند استدالل

                                                                                                   
1. Chicago School 
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 کدام هر که آیندمی وجود به مشخصی هایمحله بزرگ، شهرهای توسعه اثر در که شدند

 (.025: 0381 ستوده،) دارند را خود زندگی خاص هایشيوه

 شهری شناسیجامعه زمينه در که 0برگس و پارک یهانام به شناسانجامعه این از تن دو

 ،داشت رتباطا شهرنشينی پدیده با که متغيرهایی بر اجتماعی انحرافات تبيين در کردند،می مطالعه

 هایحوزه مهاجرت، قوميت، زبان، از بودند عبارت متغيرها این از برخی. کردند تمرکز

 یالگوها با شهر فيزیکی محيط برگس، و پارک اعتقاد به. جمعيت تراکم و گاهیسکونت

 بود اورب این بر پارک. است تنيدهدرهم شهرنشينی زندگی و شهری جمعيت اجتماعی، -فرهنگی

. ودشمی اجتماعی انحرافات باعث و کندمی ممانعت ساکنان غرایز و هاانگيزه از شهری نواحی که

 منطقه 2 از شهرکالن صنعتی جامعه دارد، نام« 5آرمانی نوع الگوی» که نيز برگس نظریه اساس بر

 :است دهش تشکيل زیر شرح به پيرامون به مرکز از ،متحدالمرکز دوایر شکل به گاهیسکونت

 طبقه یگاهسکونت کارگران؛ منطقه گاهیسکونت انتقالی؛ منطقه مرکزی؛ منطقه -تجاری منطقه

 .جرم ترینکم با متوسط؛ و منطقه

 باالی رخن جمعيت، تحرک باالی سطح چون دالیلی به انتقالی، منطقه در که بود معتقد برگس

 و جرم نرخ باالترین ای(های مناطق حاشيهجمعيت )ویژگی تراکم و هاخانه ویرانی مهاجرت،

 ریبتخ موجب انتقالی منطقه در شناختیبوم و جمعيتی ثبات عدم. شودمی مشاهده کاریبزه

 فی،طر از. شودمی ساکنان رفتار کنترل و خانواده قبيل از اجتماعی نهادهای کارکردی توانایی

 عيتوض به آنان و نداشته را جوانان و نوجوانان متقاعدسازی توان قومی فرهنگ سنتی هایارزش

 ار آنان که شوندمی هاییمرجع و گروهی هایهویت فاقد نتيجه، در. شوندمی کشيده ایحاشيه

 هایگروه شرایطی، چنين در. دهد سوق است، پذیرش مورد جامعه در که رفتاری سمت به

 این از خروج برای هاییحلراه و کرده پر را خالی جای بزهکار سالهم هایگروه و سالهم

 صحنه در مرجع گروه عنوان به گروهی هيچ که هاییوضعيت در. دهندمی ارائه ایحاشيه وجود

 مواد زا استفاده نظير ایکارانهبزه رفتارهای ارتکاب موجب تنهایی و انزوا تداوم نباشد، حاضر

 بودند باور این بر برگس و پارک(. 22-21 :0382 احمدی،) شودمی جنسی انحرافات و مخدر

                                                                                                   
1. Park & Bergs 

2. Ideal- Typical Pattern 
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 عنوان به و شده جدا خود متجانس فرهنگ از مهاجران، نژادی و فرهنگی هایاقليت که چنانچه

 این یصنعت شهرهای در شوند؛ فقيرنشين یهاسکونتگاه ویژه به شهری، مناطق وارد فرهنگخرده

 ساکنان ينپائ اجتماعی -اقتصادی پایگاه با همراه فرهنگ،خرده به اقليت هایگروه تبدیل فرآیند

 تجنای و جرم شيوع و کارانهبزه فرهنگخرده ایجاد به منتهی شهر هاینشينزاغه در سکونت و

 .(008: 0388 موسوی، و ینورخواجه احمدی،) شد خواهد

 احيهن پنج به را شيکاگو شهر نظریه، همين از استفاده با نيز 0کِیمك هنری و شاو کليفوارد

 از ادهاستف با و کردند بررسی نواحی این از یك هر برای را تبهکاری ميزان هاآن. کردند تقسيم

 سمت به است تجارت مرکز که یك ناحيه از ترتيب به کاریبزه ميزان که دریافتند کارانبزه آمار

 به کیمك و شاو(. 025: 0381 ستوده،) یابدمی کاهش ،دارد قرار شهر حاشيه در که پنج ناحيه

 هایفرهنگخرده وجود علت به شلوغ و فقيرنشين مناطق در تبهکاری که رسيدند نتيجه این

 آمدهدستبه نتيجه هاآن(. 5۳: 0380 صارمی،) است نشيناعيان یا متوسط مناطق از بيشتر زا،جرم

 ست؛ا جمعيت زیاد جاییجابه و تردد محل دليل دو به یك، ناحيه که کردند تبيين گونهنیا را

 احيهن در مخارج و ندارند کافی پول اغلب چون آیند،می شهر به روستا از که مهاجرانی اینکه اول

 از بسياری سپس،. کنندمی آغاز ناحيه این از را خود شهری زندگی معموالً است، ترکم یك

 فرادا به را خود جای و کنندمی مکان نقل ثروتمند نواحی به خود وضع تثبيت از پس مهاجران

 شهری ناحيه این در تجاری مرکز گسترش جمعيت، جاییجابه دليل دومين .دهندمی واردتازه

 ندام را جمعيت جاییجابه است، بوده مسکونی مناطق قبالً که تجاری مناطق به هجوم. است

 در یکاربزه و جمعيت تمرکز دليل شهری فرآیند این که کردند استدالل کیمك و شاو. زندیم

 يریجلوگ باثبات جامعه گرفتنشکل از جمعيت زیاد جاییجابه. است جمعيت انتقال ناحيه

 کاری،بزه از اندعبارت آن هاینشانه که شودمی منتهی اجتماعی سازمانیبی به و کندمی

 الکلی، مشروبات مصرف مخدر، داروهای غيرقانونی مصرف قماربازی، گری،روسپی

 و تجارت مرکز در دليل این به هارفتاریکج این گسيخته.ازهم هایخانواده و گریپرخاش

 مومی،ع افکار قبيل از هاییکنترل جمعيت، جاییجابه و انتقال مراکز در که دهندمی رخ بازرگانی

                                                                                                   
1. Clifordshaw & Hennery M.C. Kay 
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 هنجارهای و هاارزش پيدایش از که نيستند قوی قدرآن خانوادگی کنترل و همگانی نظارت

 (. 025-02۱: 0381 ستوده،) کنند جلوگيری اجتماعی

 تأیيد را کیمك و شاو گيرینتيجه نيز 3لَندر و 5وایت ،0تراشر نظير دیگر دانشمندان مطالعات

 مانیسازبی بر تأکيد با شناختیبوم هایتبيين اینکه وجود با اما( 33: 0380 صارمی،) کردند

 این رب شدند، انحرافی رفتار بر مؤثر عوامل از برخی شناسایی باعث شهرها،کالن در اجتماعی

 تحقيقات برخالف نمونه، برای. است شده وارد انتقاداتی هاجنبه از بسياری در نيز دیدگاه

 مشاهده رشه انتقالی منطقه در را کاریبزه و جرم نرخ باالترین که شيکاگو مکتب شناسانجامعه

 یبسيار در اند؛داده نشان پيرامون سمت به شهر مرکز از را کاریبزه و جرم ميزان کاهش و کرده

 رائمج نرخ آرژانتين در برای نمونه،. است نشده تأیيد جرائم نرخ توزیع الگوی این کشورها از

 شهر رفقيرت هایبخش زیرا است؛ شهر مناطق سایر از باالتر شهر پيرامونی مناطق و هاهيحاش در

 جامعه پائين طبقات جرائم رویکرد، این در عالوه، به. است شده دیده آن هایحومه به نزدیك

 شده توجه دانيسفقهی جرائم به ترکم و شده بررسی کنندمی زندگی شهر محروم مناطق در که

 امعهج محروم طبقات یهایکاربزه و جرائم ترشيب که رسمی آمارهای از استفاده طرفی، از. است

 است دیدگاه این شناختیروش هایکاستی از آمارها، این تحليل روش و شده ثبت آن در

 (.22-21: 0382 احمدی،)
 

 ي هر یک از ابعاد مدل مفهومی اولیه كاهش جرم در حاشیه شهر مشهدهامؤلفه. 1جدول 

 مؤلفه بعد

 اقتصادی فقر قتصادیا

 درآمدی نابرابری 

 نشينحاشيه مناطق در ساکن افراد درآمد ميزان بودنينئپا 

 جامعه ينئپا قشر جوانان بين در امکانات و خود ميان عميق شکاف احساس 

 فنی یهامهارت سطح بودنينئپا 

 کاذب مشاغل رواج 

                                                                                                   
1. Thrasher 

2. Whyte 

3. Lander 
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 مؤلفه بعد

 جامعه سطح در هافرصت و امکانات ،منابع ناعادالنه توزیع 

 بيکاری 

 شغل ایجاد برای کافی سرمایه نبود 

 فقر هایجلوه مقابل در رفاه و ثروت مظاهر رویهبی و افراطی افزایش 

 دستمزدها در نابرابری 

 دستمزد نرخ مداوم کاهش 

 نشينحاشيه مناطق بر حاکم فقر 

 طبقاتی شکاف و اجتماعی عدالت فقدان 

 شهر اقتصاد در جذب عدم 

 مسکن و زمين بازیبورس 

 زیربنایی خدمات کمبود کالبدی

 کارانخالف شدنمخفی برای محل بودنمناسب 

 الکلی مشروبات تهيه برای مناسب محل 

 شودمی گریزیقانون ترویج باعث که سازها و ساخت در مردم اقدامات و قانون بين تعارض 

 قانونی بالتکليفی واسطه به انرژی سرقت جمله از جرائم برخی شدنعادی 

 شهر حاشيه الجيشی سوق موقعيت 

 شهری مناسب خدمات به دسترسی عدم 

 رممج و جرم تعقيب و کشف برای خود وظایف انجام در قضایی مأموران و ضابطان اهتمام عدم قضایی

 مجرم تعقيب در تأخير و تعلل 

 شهر حاشيه مناطق شهری بافت وضعيت واسطه به قضایی احکام ابالغ و شناسایی معضل 

 قضایی برخورد و تعقيب زمان در مجرمين از مردم حمایت بعضاً و همراهی عدم 

 مقررات و قوانين به نسبت مردم آگاهی( بودنينئ)پا کافی اطالع عدم 

 قانونی خالء 

 قوانين بازدارندگی عدم 

 جمعيت تراکم با قضایی واحدهای تناسب عدم 

 قضایی یهامحدوده پوشانیهم عدم 
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 مؤلفه بعد

- امنيتی

 انتظامی

 انتظامی نيروی حوزه از بودنخارج

 کافی نظارت و کنترل عدم 

 انتظامی نيروی فعال حضور نبود 

 شهر ویران به رو یهابخش و دادگستری و پليس تشکيالت در نارسایی 

 است مکرر هایتخلف دچار که فردی به مهم یهامنصب سپردن 

 مذهبی تندرو یهاگروه فعاليت 

 تروریستی یهاگروهك یادگيری زمينه و بستر وجود 

 غيرمجاز خارجی اتباع و هویت فاقدین حضور 

 مثبت ارزشمند اهداف به رسيدن در شکست اجتماعی

 مثبت ارزشمند یهازهيانگ فقدان 

 منفی یهازهيانگ وجود 

 متعدد یهافرهنگ با مهاجران تجمع 

 منابع ناعادالنه و نابرابر توزیع ليبه دل عصبانيت و تنفر و محروميت احساس 

 اجتماعی یهاانحراف گيریشکل در اجتماعی محيط اساسی نقش 

 اجتماعى ثباتىبى 

 هویتىبى 

 آشوب براى آمادگى 

 ذهنی ماندگیعقب کودکی، دوران یهایماريب از ناشی عوارض 

 جامعه ضوابط و موازین به احترامیبی 

 جرم به ارتکاب در مؤثر روانی و اجتماعی فشارهای 

 اجتماعی رفاه نظام ناکارآمدی 

 سرقت و گریتکدی ،گردیول اعتياد، چون گرانهاخالل رفتاهای و هاینابهنجار 

 زیاد طبقاتی یهافاصله 

 جمعيتی نامناسب تراکم 

 نشينانحاشيه سازیمندتوان عدم 

 محيط با سازگاری در افراد برخی ناتوانی 
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 مؤلفه بعد

 فرهنگی تداخل 

 شبهیك ثروت به رسيدن رؤیای و گراییتجمل و ایمان ضعف 

 بستگان و خود سود به اقتصادی و سياسی هایرانت از استفاده 

 کشور عمومی و ملی منافع به نکردنتوجه 

 خانوادگی جدایی 

 داوطلبانه یهابرنامه در افراد مشارکت کم نرخ 

 اجتماعی همبستگی کاهش 

 جمعيت تراکم 

 سکونت محل به وابستگی و خاطر تعلق عدم 

 شهر سطح در اقتصادی و اجتماعی عدالت به مسئولين توجه عدم سياسی

 اجتماعی کنترل ابزارهای حضور بودنرنگکم و شهرها حاشيه در مسئوالن برخورد نحوه 

 انسانی یهاارزش رفتن بين از فرهنگی

 مشروع( هایفرصت و فرهنگی یهاارزش بين )رابطه نامشروع و مشروع فرصت 

 اجتماعی یهایآگاه ضعف و بومی ساکنان تحصيالت سطح بودنينئپا 

 اجتماعی و فرهنگی یهایینارسا 

 فرهنگی انحراف و فشار 

 قومی تنوع و فرهنگی فقر و خاص یهافرهنگخرده 

 رفاهی و آموزشی امکانات کمبودن یا فقدان 

 با مجرم برخورد نحوه برای مددکاران و مجریان آموزش 

 فرهنگی مسائل به توجه 

 فرهنگی یهاتفاوت از ناشی تعارضات 

 فرهنگی امکانات و مراکز بودنکم یا فقدان 

  هایدیدگاه اختالفات بعضاً و تنوع لحاظ به فرهنگی اقدامات انجام مشکل 

 .شودیم مشکالتی بروز باعث بعضاً که مذهبی( -)قومی ساکنين فرهنگی

 شهر حاشيه در حضور نحوه در فرهنگی یهادستگاه هماهنگینا یا خالء 

 فرهنگی نامناسب آموزش و عمومی فرهنگ سطح بودنينئپا 
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 روش پژوهشب. 
 مشهد شهر حاشيه در جرم کاهش مفهومی مدل پردازش پژوهش این موضوع اینکه به با توجه

در رویکرد . است کيفی آن رویکرد حاکم بر و بوده کاربردی -ایتوسعه هدف، نظر از است،

به  تمایلی گربا مطالعه وجود نداشته باشد یا پژوهشهای مرتبط کيفی، ممکن است نظریه

تواند های موجود نداشته باشد. به این ترتيب، رویکرد کيفی مین کار خود به نظریهکردمحدود

ای جدید برای توضيح پدیده یا توصيف الگوهای جدیدی به کار رود که به منظور ساخت نظریه

هایی ادههاست. بنابراین، دتأکيد بر کيفيت و عمق داده شوند. در رویکرد کيفی،ها یافت میدر داده

(. رویکرد کيفی در پژوهش 1: 0382شود، اساساً کيفی است )عليدوستی، که گردآوری می

. با هدف آزمون، ایده 5باشد نه آزمون 0شود که پژوهش در پی ساختهنگامی به کار گرفته می

وجود دارد و این ایده در قالب مدل نظری  ،دنبال آن استقطعی و روشنی از آنچه پژوهش به 

گيرد. در مقابل، اگر ها مورد بررسی قرار میشود و صحت و سقم آنهایی ارائه میو فرضيه

های هایی باشد، اغلب، یافتهها و چارچوبمفاهيم، مدل« ساخت»دنبال  پژوهشی اکتشافی و به

 (.00: 0382نهایی آن از پيش معلوم نيستند )عليدوستی، 

پژوهش حاضر نيز از نوع اکتشافی و رویکرد به آن نيز در بخشی از تحقيق، از نوع کيفی 

ای برای پيشبرد پژوهش و حصول نتایج آن مرحلهرو، روش یا تکنيك دلفی سهاست و از این 

ای از افراد را به عنوان یك هایی است که مجموعهانتخاب شده است. روش دلفی از جمله روش

ای شدهکند. در این روش، چارچوب از پيش تعيينئله یا موضوعی پيچيده درگير میکل، با مس

ندی بمانند فرضيه یا مدل برای پژوهش وجود ندارد و ساخت مدل در طول فرآیند آن و با دسته

دنبال دستيابی به دانش گروهی از متخصصان درباره  گيرد. این روش بيشتر بهها صورت میداده

 رو، اینیابد. از این ها پایان مینظر ميان آنست و در نهایت، با حصول اتفاقموضوعی خاص ا

بندی کرد )عليدوستی، های کيفی دستهتوان از لحاظ رویکرد در چارچوب روشروش را می

0382 :00.) 

                                                                                                   
1. Constructing 

2. Test 
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 وانفرا هایابهام با بحث مورد موضوع که آیدمی کاربه  شرایطی در دلفی روش بنابراین،

 ناسان،کارش گردآوری ؛نيست ممکن عينی ارزیابی ؛نيستند دسترس در کافی هایداده ؛است همراه

 نيد، برایک بينیپيش آینده در را چيزی :باید شما نهایت، نيست؛ و در اثربخش یا منطقی، ممکن

 از ستفادها در گام اولين .بگيرید تصميم امروز، مناسبِ اقدام درباره اینکه بریزید یا برنامه فردا

 درباره گوناگون نظرات سنجش پژوهش، از هدف آیا که است این کردنروشن دلفی، روش

 در گریروشن این. دهيد سوق نظراتفاق سوی به را گروه خواهيدمی اینکه یا است موضوع

 رجيحت اعضاست، بين توافق ایجاد ،هدف اگر کلی، طوربه . است مهم بسيار دلفی روش اجرای

 ثابت رایندف کل در هم اعضا ترکيب و اجرا شود بيشتر یا دور تکنيك دلفی سه که است این بر

به  مالز بازخورد تا باشد باال گروه اعضای دهیپاسخ نرخ که است مهم بسيار همچنين،. باشد

 .(Iqbal & Pipon-Young, 2009: 599آید ) دست

 هایمؤلفه و ابعاد مطالعه ضمن مفهومی، مدل پردازش پژوهش، برایاین بر این اساس، در 

 دلفی، تکنيك از استفاده و کيفی رویکرد تأکيد بر با مشهد، حاشيه در جرم کاهش مناسب مدل

 زا یك هر اهميت ميزان شد خواسته هاآن از و گرفت قرار خبرگان پانل اختيار در متغيرها این

 احیطر اساس این بر( نامهپرسش) کمی بخش سنجش ابزار سپس،. کنند مشخص را متغيرها

 در نند.ک تأیيد را آن روایی تا گرفت قرار خبرگان اختيار در دوباره شدهطراحی نامهپرسش و شد

 شد. اقدام مشهد شهر حاشيه در جرم کاهش مفهومی مدل سنجش و ارزیابی به نسبت نهایت،

 یا خبرگان گروه واقع در که کيفی بخش در( کيفی بخش در آماری جامعه) دلفی پانل اعضای

 ظرن و تخصص ،دانش دارای پژوهش موضوع در که باشد افرادی شامل باید است، دلفی پانل

 در ریآما جامعه چارچوب شوند،می شناخته دلفی پانل عنوان با که افراد این باشند. کارشناسی

 دهند.می تشکيل را خبرگان گروه اعضای یا کيفی بخش

 و خبرگان کليه شامل دلفی در این پژوهش، پانل اعضای یا آماری جامعه اساس، این بر

 : باشند ذیل شرایط از ویژگی چند یا یك دارای که شودمی نظریصاحب متخصصين

 ؛مدیریت و اجتماعی قضایی، حقوقی، هایحوزه در دانشگاه علمی هيئت * اعضای

 عیاجتما قضایی، حقوقی، هایحوزه در تخصصی دکتری یا ارشدکارشناسی  مدرک * دارای

 ؛مدیریت و
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 ؛نشينیحاشيه و شناسیجرم مسائل هایحوزه در مشاور و گرپژوهش * متخصص،

 کالن در نشينیحاشيه و امنيتی قضایی، امور در مدیریت و خدمت سابقه 00 از بيش * دارای

 ؛شهرها

 کيفی بخش آماری جامعه چارچوب در که را شرایط واجد افراد از نفر 52 پژوهش، این در

 شد؛ خابانت مذکور خبرگان و متخصصان بين از قضاوتی و هدفمند صورتبه  گرفتند،می قرار

 شوند.می شناخته دلفی پانل اعضای عنوان تحت پس این از که

 

 هاي پژوهشیافتهج. 
 حققم مدل، در تأثيرگذار و اهم هایمؤلفه و ابعاد تعيين و اوليه مفهومی مدل گيریشکل از پس 

 بر مبتنی دلفی نامهپرسش هایپرسش ،واقع در. کرد تدوین ایپرسشنامه قالب در را مدل این

 هایدیدگاه و پس از آن، نظرات. شد آماده و طراحی پژوهش هایپرسش و اوليه مفهومی مدل

اخذ  دهشطراحی( هایمؤلفه و ابعاد تفکيك به) مفهومی مدل با رابطه در متخصصين و خبرگان

 افراد طتوس هاپرسشنامه تکميل از پس. شد توزیع دلفی کنندگانشرکت بين هانامهپرسش و

 د،ش بيان که طورهمان. آغاز شد گرپژوهش توسط نظرات ارزیابی و بررسی کار نظر،صاحب

 که جایی در. است پژوهش موضوع زمينه در نظروحدت و اجماع به رسيدن ،روش این هدف

 گرپژوهش هک ترتيب این به ؛انجام شد تکنيك دوم مرحله بود، زیاد نظراختالف و پراکنده هاپاسخ

 مجدد الارس و نامهپرسش بازبينی و اصالح به کرد، دریافت مرحله این در که پاسخی بر اساس

 نبود و نظراتفاق به دستيابی منظوربه  ،پژوهش این در. کرد اقدام قبلی نظرانصاحب همان به

. دش استفاده دلفی تکنيك اجرای برای ایمرحلهسه روش از ،هاشاخص انتخاب در نظراختالف

 د،بو شده استخراج پيشين هایپژوهش از که( هامؤلفه و ابعاد) عوامل از فهرستی اول، دور در

 همراه به و حضوری صورت به و گرفت قرار خبرگان گروه اعضای اختيار در اظهارنظر برای

 شد. اقدام خبرگان گروه نظرات و هادیدگاه اخذ به نسبت مصاحبه

 ابعاد شامل اینامهپرسش دلفی، طرح اول مرحله اجرای دردلفی:  اول نتایج اجراي مرحله

 در جرم کاهش مناسب مدل سنجش و طراحی برای محقق سوی از پيشنهادشده هایمؤلفه و

 و نظرات تا شد داده قرار خبرگان گروه اعضای یا دلفی پانل اختيار در مشهد، شهر حاشيه
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 پژوهش مدل هایمؤلفه و ابعاد از یك هر حضور اهميت و داریمعنی پيرامون را خود هایدیدگاه

 حاشيه در جرم مفهومی کاهش پردازش مدل برای مؤلفه 300 و بُعد 01 مرحله، این در. کنند ارائه

 اساسبر  جرم؛ از گيریپيش و و کنترل جرم؛ مدیریت جرم؛ وقوع مرحله سه برای مشهد شهر

 اختيار در و استخراج پژوهش پيشينه و موجود هایمدل و هاتئوری نظری، ادبيات و مبانی

 رحلهم برای دلفی تکنيك اول مرحله در واقع، در. گرفت قرار نظر اعالم برای دلفی پانل اعضای

 ی،اجتماع انتظامی، -امنيتی قضایی، کالبدی، اقتصادی، ابعاد شامل) بُعد ۱ تعداد جرم، وقوع

 اقتصادی، ابعاد شامل) بُعد ۳ تعداد جرم، مدیریت مرحله در و مؤلفه 83 و( فرهنگی و سياسی

 از گيریپيش مرحله در و مؤلفه 10 و( فرهنگی و اجتماعی انتظامی، -امنيتی قضایی، کالبدی،

( فرهنگی و اجتماعی انتظامی، -امنيتی قضایی، کالبدی، اقتصادی، ابعاد شامل) بُعد ۳ تعداد جرم،

 است. مؤلفه 300 و بُعد 01 مجموعاً که شد گرفته نظر در مؤلفه 03۳ و

 یك ره با رابطه در خبرگان پانل اعضای هایدیدگاه و نظرات بخش، این هاییافته بر اساس

 ۱0 از بيش که بُعدی هر و گرفت قرار تحليل مورد آنان هایپيشنهاد همراه به مطروحه ابعاد از

 هب دارمعنی بُعد عنوان به و ماند باقی و شده حفظ اند،بوده موافق آن با پانل اعضای از درصد

کرده  مخالفت درصد 30 از بيش که بُعدی با مقابل، در و شد منتقل دلفی تکنيك دوم مرحله

نتقل م دلفی تکنيك دوم مرحله به و شد حذف شدهطرح ابعاد از و نشده تلقی دارمعنی بودند،

 هایمؤلفه و ابعاد حضور ،اول مرحله در دلفی پانل اعضای اکثریت که شد مشاهده .نشد

 و مشهد، مناسب شهر حاشيه در جرم کاهش مدل طراحی برای را محقق سوی از پيشنهادشده

 شدهمطرح مؤلفه 300 از درصد ۱2 از بيش با گوپاسخ خبرگان کهطوری به  ؛انددانسته درست

 از مؤلفه ۱0 با دلفی پانل اعضای دیگر، عبارت به. انددهکر موافقت جرم، کاهش مدل ابعاد برای

 يصتخص آنان به را یقبول قابل درصد و کرده مخالفت مرحله این در شدهمطرح مؤلفه 300 بين

 شده حذف باشد، درصد ۱0 حداکثر ایمؤلفه با موافقت درصد اگر که شودمی یادآوری) ندادند

 از درصد 25 فقط ،نمونه برای(. شودمی جلوگيری دلفی تکنيك بعدی مرحله آن به یابیراه از و

 تموافق «ساالنه صورت به جرم از گيریپيش هایهمایش برگزاری» مؤلفه با خبرگان اعضای

 آن با خبرگان درصد ۱8 و دانستند مؤثر و بااهميت اجتماعی بُعد در را مؤلفه این حضور و کرده



 99تابستان  88 شماره راهبردي، مطالعات فصلنامه   111

 بعدی مرحله به و شده حذف اجتماعی بُعد هایمؤلفه بين از مؤلفه این بنابراین،. بودند مخالف

 نيافت. راه دلفی تکنيك

 که داشتند هامؤلفه از برخی روی بر اصالحی یهایپيشنهاد خبرگان پانل اعضای همچنين،

 ایجاد و مؤلفه 3 به هاآن تبدیل و یکدیگر با مؤلفه ۳ ادغام سبب و شد اعمال آنان هایدیدگاه

 و اهپيشنهاد عمالا به توجه با مجموع در بنابراین،. است شده نيز پيشنهادی جدید مؤلفه 0۱

 520 و بُعد 08 تعداد دلفی، تکنيك دوم اجرای مرحله در مرحله، این در شدهارائه اصالحات

 مرحله برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه 25) داشت خواهد حضور گانهسه مراحل مجموع در مؤلفه

 00۳ در نهایت، و جرم کنترل و مقابله مدیریت مرحله برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه 83 جرم؛ وقوع

 .(جرم از گيریپيش مرحله برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه

 هر تأثير و اهميت ميزان که بود آن هدف مرحله، این دردلفی:  دوم اجراي مرحله نتایج

 مورد ،اول مرحله در مشهد شهر حاشيه در جرم کاهش بر مؤثرو  مقبول هایمؤلفه و ابعاد از یك

 االترب امتيازی که ایمؤلفه و بُعد هر جداول این در همچنين،. گيرد قرار دوباره سنجش و ارزیابی

 توانندمی را 2 تا 0 بين مقداری هامؤلفه و ابعاد امتيازات که شودمی یادآوری) کردمی کسب ۱ از

 این هاییافته شد.می حذف صورت این غير در ؛ماندمی باقی پژوهش مدل در( کنند اختيار

 حاشيه در جرم کاهش مدل گانهسه مراحل در مفروض گانه08 ابعاد تمامی که داد نشان بخش

 را ۱ ریگيتصميم حد از باالتر متوسطی امتياز گو،پاسخ خبرگان نظر و دیدگاه از مشهد، شهر

 اول مرحله از شدهحاصل و مفروض ابعاد تمامی با دلفی پانل اعضای بنابراین،. کردند کسب

 08 اب فقط خبرگان اعضای که شد مشاهده همچنين،. کردند موافقت دوم مرحله در دلفی تکنيك

 دلفی تکنيك اول اجرای مرحله از آمدهدستبه مؤلفه 520 از مؤلفه 533 با و بوده مخالف مؤلفه

 00 تعداد گوپاسخ خبرگان همچنين،(. هامؤلفه درصد 13 حدود با موافقت) انددهکر موافقت

 یافتهراه هایمؤلفه و ابعاد تعدادها، پيشنهاد این اعمال از پس که کردند پيشنهاد را جدید مؤلفه

 برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه ۱8) بود مؤلفه 5۱3 و بُعد 08 مجموعاً دلفی تکنيك بعدی مرحله به

در  و جرم کنترل و مقابله مدیریت مرحله برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه 80 جرم؛ وقوع مرحله

 (. جرم از گيریپيش مرحله برای بُعد ۳ قالب در مؤلفه 002 نهایت،
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 کردهن موافقت شدهمطرح هایمؤلفه تمامی با دلفی پانل اعضای اینکه به توجه با نهایت، در

 و اجماع امکان اعالم بود، زیاد هامؤلفه از برخی در خبرگان هایپاسخ در پراکندگی هنوز و

. داشتوجود ن گانهسه مراحل ابعاد از یك هر هایمؤلفه روی بر پانل دلفی اعضای بين نظراتفاق 

 و ابعاد يجه،در نت. اجرا شود نيز آن سوم مرحله و یافته ادامه دلفی کاربست تکنيك باید بنابراین،

 جانمایی اینامهپرسش در دلفی تکنيك دوم اجرای مرحله از شدهحاصل و مستخرج هایمؤلفه

 هایمؤلفه و ابعاد پيرامون را خود هایدیدگاه و نظرات شد خواسته دلفی پانل اعضای از و شده

 نند.ک بيان «مخالف کامالً» تا «موافق کامالً» از ایگزینه پنج یطيف در دوم مرحله از آمدهدستبه

 مدو مرحله هایمؤلفه و ابعاد از یك هر شدننهایی از پسدلفی:  سوم نتایج اجراي مرحله

 نامهپرسش مجدد توزیع جای به سوم مرحله در مرحله، این در اهميتکم هایشاخص حذف و

 مدل هایؤلفهم و ابعاد نهایی اصالح و فکر اتاق نيز و خبرگان پانل تشکيل با خبرگان، گروه ميان

به  دلم نهایت، در و رسيد پایان به دلفی تکنيك مراحل خبرگان، بين اجماع حصول همچنين، و

 هامؤلفه ابعاد، شامل پژوهش نهایی نامهپرسش مرحله، این در همچنين،. شد ترسيم دست آمده،

 اعضای هایدیدگاه و نظر 0جدول  در و ادامه در. شد تدوین جامعه در توزیع برای هاگویه و

 است. شده ارائه دلفی تکنيك سوم مرحله هایمؤلفه و ابعاد از یك هر با رابطه در خبرگان

یفی هاي توصهمراه شاخص هاي گروه خبرگان در مرحله سوّم تکنیک دلفی بهتوزیع درصد فراوانی نسبی دیدگاه. 1جدول 
 وقوع جرم در مرحله -مدل كاهش جرم در حاشیه شهر مشهدهاي در رابطه با ابعاد و مؤلفه

 هامؤلفه عناوین ابعاد و

 هاي توصیفیشاخص سوّم هاي خبرگان در مرحلهدرصد فراوانی نظرات و دیدگاه

كامالً  نتیجه

 مخالف
 مخالف

تا حدودي 

 موافق
 موافق

كامالً 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% اقتصادي بُعد

 مثبت 0/61 4/50 55% 40% 5% 0% 0% فقر اقتصادی در حاشيه شهر هامؤلفه

 مثبت 0/67 4/35 45% 45% 10% 0% 0% هر نشينان با مرکز شنابرابری درآمدی حاشيه

 در ساکن افراد درآمد ميزان بودنپائين

 نشينمناطق حاشيه
 مثبت 0/76 4/45 %60 %25 %15 %0 %0

ميان استعداد و  عميق احساس شکاف

های فردی جوانان با امکانات توانایی

 موجود حاشيه شهر 

 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

ها توزیع ناعادالنه منابع، امکانات و سرمایه

 در سطح جامعه
 مثبت 0/55 4/75 %80 %15 %5 %0 %0
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 هامؤلفه عناوین ابعاد و

 هاي توصیفیشاخص سوّم هاي خبرگان در مرحلهدرصد فراوانی نظرات و دیدگاه

كامالً  نتیجه

 مخالف
 مخالف

تا حدودي 

 موافق
 موافق

كامالً 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

 مثبت 0/60 4/55 60% 35% 5% 0% 0% نشينانبيکاری حاشيه

جاد نشينان برای ایحاشيه کافی نبود سرمایه

 شغل
 مثبت 0/61 4/50 %55 %40 %5 %0 %0

گذاری در مناطق عدم استقبال از سرمایه

 نشينحاشيه
 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% زیرساختی -كالبدي بُعد

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% در حاشيه شهر کمبود خدمات زیربنایی هامؤلفه

تعارض بين قانون و اقدامات مردم در 

ساخت و سازها که باعث ترویج 

 شودگریزی در حاشيه شهر میقانون

 مثبت 0/61 4/50 %55 %40 %5 %0 %0

عدم دسترسی به خدمات مناسب شهری 

 نشينانبرای حاشيه
 مثبت 0/76 4/45 %60 %25 %15 %0 %0

 مثبت 0/38 4/86 86% 14% 0% 0% 0% قضایی -حقوقی بُعد

عدم اهتمام ضابطان و مأموران قضایی در  هامؤلفه

انجام وظایف خود برای کشف و تعقيب 

 جرم و مجرم

 مثبت 1/34 4/00 %55 %15 %10 %15 %5

 مثبت 1/31 4/15 60% 20% 0% 15% 5% تعلل و تأخير در تعقيب مجرم

مردم بودن آگاهی( عدم اطالع کافی )پائين

 نسبت به قوانين و مقررات
 مثبت 0/81 4/35 %50 %40 %5 %5 %0

نبود ضمانت اجرای قوانين قضایی در 

 جرائمخصوص مقابله با اسکان و یا 

 نشينیحاشيه

 مثبت 1/17 4/10 %45 %40 %0 %10 %5

 مثبت 0/76 4/71 86% 0% 14% 0% 0% انتظامی -امنیتی بُعد

کافی در مناطق  نظارت و نبود کنترل هامؤلفه

 نشينیحاشيه
 مثبت 1/31 4/15 %60 %20 %0 %15 %5

 و پليس تشکيالت در نارسایی وجود

 شهر ویران به رو هایبخش و دادگستری
 مثبت 0/97 4/10 %45 %25 %25 %5 %0

حضور فاقدین هویت و اتباع خارجی 

 غيرمجاز
 مثبت 0/95 4/50 %70 %20 %0 %10 %0

 شدنمخفی برای محل بودنمناسب

 کارانخالف
 مثبت 0/94 4/40 %60 %30 %0 %10 %0

دسترسی آسان به سالح و مهمات در 

 حاشيه شهر
 مثبت 0/97 4/25 %55 %20 %20 %5 %0
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های مختلف و گيری گروهشکل

 یافتهسازمان
 مثبت 0/92 4/30 %55 %25 %15 %5 %0

 مثبت 0/38 4/86 86% 14% 0% 0% 0% اجتماعی بُعد

مختلف در  هایفرهنگ با وجود مهاجران هامؤلفه

 نشينیمناطق حاشيه
 مثبت 0/75 4/60 %75 %10 %15 %0 %0

 عصبانيت به و تنفر و محروميت احساس

 دليل توزیع نابرابر و ناعادالنه منابع
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 مثبت 0/86 4/30 50% 35% 10% 5% 0% نشينیدر مناطق حاشيه اجتماعی هایانحراف

 مثبت 0/88 4/35 55% 30% 10% 5% 0% ينینشاجتماعى در مناطق حاشيه ثباتىبى

 مثبت 0/88 4/35 55% 30% 10% 5% 0% نشينیهویتى در مناطق حاشيهبى

روانی مؤثر بر  و اجتماعی فشارهای

 ارتکاب به جرم
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

رفاه اجتماعی در مناطق ناکارآمدی نظام 

 نشينیحاشيه
 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

گرانه چون ها و رفتاهای اخاللنابهنجاری

و سرقت در  گریگردی، تکدیاعتياد، ول

 نشينیمناطق حاشيه

 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 مثبت 0/60 4/55 60% 35% 5% 0% 0% زیاد با سایر مناطق شهر طبقاتی هایفاصله

ی در مناطق جمعيت نامناسب تراکم

 نشينیحاشيه
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 مندسازینبود کارآفرینی و توان

 نشينیحاشيه
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 مثبت 0/61 4/50 55% 40% 5% 0% 0% تداخل فرهنگی

 و اجتماعی به عدالت مسئولين توجه عدم

 نشينحاشيه سطح در اقتصادی
 مثبت 0/73 4/30 %45 %40 %15 %0 %0

ها در نحوه مدیریت مسائل و  ناهماهنگی سازمان

 مشکالت حاشيه  شهر
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 مثبت 0/50 4/60 60% 40% 0% 0% 0% نبود عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی

 مثبت 0/69 4/55 65% 25% 10% 0% 0% های اجتماعیآگاهی ضعف

بودن آستانه تحمل به سبب وجود پائين

فشارهای اقتصادی و احساس نابرابری و 

 محروميت شدید

 مثبت 0/51 4/50 %50 %50 %0 %0 %0
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های وجود زمينه و قابليت رشد آسيب

 اجتماعی
 مثبت 0/50 4/40 %40 %60 %0 %0 %0

 مثبت 0/38 4/86 86% 14% 0% 0% 0% فرهنگی بُعد

ها به جای جایگزینی برخی از ضد ارزش هامؤلفه

 های فرهنگیارزش
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

های انحرافی و فرهنگگرایش به خرده

 مجرمانه 
 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

 مثبت 0/44 4/75 75% 25% 0% 0% 0% هیافبودن امکانات آموزشی و ریا کم نبود

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% بودن مراکز و امکانات فرهنگیکمنبود یا 

عدم انسجام و همبستگی فرهنگی در 

 حاشيه شهرها
 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

های متفاوت در حاشيه فرهنگوجود خرده

 وقوع جرم( شهرها )زمينه
 مثبت 0/61 4/50 %55 %40 %5 %0 %0

نشينان با فرهنگ تضاد فرهنگی حاشيه

 عمومی کالن شهرها 
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

های منسجم برای ارتقاء فرهنگی نبود برنامه

 نشينانحاشيه
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

ضعف در پایبندی به اصول و مبانی دینی و 

 مذهبی
 مثبت 0/98 4/21 %53 %21 %21 %5 %0

 مثبت 0/38 4/86 86% 14% 0% 0% 0% اقتصادي بُعد

 برقراری تمهيدات الزم در جهت بهبود هامؤلفه

 زندگی کيفيت
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

دست آوردن مشاغل بهتر  ایجاد زمينه به 

های حداقل برای نسل دوم خانواده

 نشينحاشيه

 مثبت 0/60 4/40 %45 %50 %5 %0 %0

 طبقمن های شغلی و اقتصادیفرصتبرقراری  

 مهاجران هایبا ویژگی
 مثبت 0/55 4/75 %80 %15 %5 %0 %0

باالبردن  و ایحرفه فنی هایآموزش 

 مهارت نيروی کار
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% ایجاد زمينه اشتغال برای افراد جویای کار 

زندانيان در  هایخانوادهمندسازی توان 

 حاشيه شهر
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0
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حمایت و پشتيبانی مالی از معتادان حاشيه  

 که تمایل به ترک دارند
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

 اقتصادی امور نشينان درحاشيه مشارکت 

 در حاشيه شهر درآمدزا
 مثبت 0/51 4/50 %50 %50 %0 %0 %0

آموزی در زندان و ایجاد مهارت و حرفه 

 اشتغال زندانيان آزادشده بيکار
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

حمایت از زنان سرپرست خانوار )ایجاد  

 زمينه و بستر اشتغال(
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

حمایت از اقشار ضعيف که امکان فعاليت  

 اقتصادی ندارند 

 ها، معلولين و ...(افتاده)از کار 

 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 مثبت 0/31 4/90 90% 10% 0% 0% 0% تقسيم عادالنه امکانات و منابع 

ایجاد شغل مناسب برای کسانی که در  

 اندگذشته مرتکب جرم شده
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

 مثبت 0/38 4/86 86% 14% 0% 0% 0% زیرساختی -كالبدي بُعد

شناسایی و تبيين دالیل مهاجرت به حاشيه  هامؤلفه

 شهر
 مثبت 0/75 4/15 %35 %45 %20 %0 %0

دسترسی ها برای احداث معابر و گذرگاه 

های وری پليس و امنيتی و اکيپفآسان و 

نشانی و امداد مثل خودروهای آتش

 اورژانس

 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

 مثبت 0/60 4/55 60% 35% 5% 0% 0% ها و معابری در کوچهفروشنایی کاایجاد  

ها الزم به محله اجتماعی ارائه خدمات 

 های خانواده و ...()نظير مشاوره
 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

ریزی شهری و برنامه نظام ساختار اصالح 

بلندمدت برای جلوگيری از ساخت و ساز 

 در حاشيه شهر

 مثبت 0/37 4/85 %85 %15 %0 %0 %0

تأسيسات مورد نياز و ارائه  و امکانات تأمين 

 خدمات مطلوب شهری 
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

رفع  به شهرداری گویی و رسيدگیپاسخ 

 محالت حاشيه شهر مشکالت
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 از ساکنان رضایت و مندیایجاد عالقه 

 پيرامون محيط
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 مثبت 0/69 4/45 55% 35% 10% 0% 0% فرهنگی مراکز توسعه به کمك 
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 مسابقات برگزاری و هاکتابخانه تجهيز 

 ورزشی و فرهنگی
 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

 مثبت 0/57 4/70 75% 20% 5% 0% 0% نوسازی فضاهای فرسوده  

مشاغل مزاحم و کاذب در دهی سامان 

 حاشيه شهر
 مثبت 0/45 4/74 %74 %26 %0 %0 %0

تثبيت و محدودسازی حاشيه شهری )جلوگيری  

 نشينی(از گسترش حاشيه
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 مثبت 0/50 4/60 60% 40% 0% 0% 0% اصالح نظام شهرسازی در حاشيه شهر 

های فعاليتجلوگيری از ایجاد  مشاغل و  

 غيرمجاز و متعارض با هنجارهای جامعه
 مثبت 0/70 4/47 %58 %32 %11 %0 %0

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% قضایی -حقوقی بُعد

 مثبت 0/73 4/30 45% 40% 15% 0% 0% توان امنيتی و قضاییافزایش  هامؤلفه

 همم جرایم به قضایی نظام بيشتر توجه 

 حاشيه شهر
 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

اصالح قوانين متناسب قضایی با  

 موضوعات جرایم حاشيه شهر
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

ریزی برای تشدید برخورد دستگاه برنامه 

 افراد مخل نظم  با قضا
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 گوییهای الزم برای پاسخایجاد زیرساخت 

 موضوعات قضاییسریع به 
 مثبت 0/60 4/40 %45 %50 %5 %0 %0

 مثبت 0/82 4/67 83% 0% 17% 0% 0% انتظامی -امنیتی بُعد

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% حاشيه شهر دارشناسایی مجرمين سابقه هامؤلفه

کنترل غيرمحسوس افراد مخل نظم و امنيت  

 اجتماعی در حاشيه شهر
 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

ا و هکالنتری تقویت امکانات و تجهيزات 

 حاشيه شهرمراکز انتظامی 
 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

های سيار در محالت گشتمستمر حضور  

 و معابر
 مثبت 0/81 4/35 %55 %25 %20 %0 %0

 مثبت 0/75 4/35 50% 35% 15% 0% 0% هرحاشيه شباالبردن ضریب امنيتی مناطق  

توسط  با افراد متخلفبرخورد قاطع  

 و قضایی واحدهای انتظامی
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

سيار پليس در  و ثابت هایپست ایجاد 

 محالت
 مثبت 0/76 4/50 %65 %20 %15 %0 %0
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 مثبت 0/69 4/55 65% 25% 10% 0% 0% های پایش تصویریاستفاده از سامانه 

 مثبت 0/57 4/70 75% 20% 5% 0% 0% یاری مردمی در توسعه و ارتقاء امنيت هم 

های بازگشت به بازپروری و ایجاد فرصت 

 اجتماع معتادین حاشيه شهر
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

مشارکت سازنده و مستمر ببن مردم و  

فروشی و پليس برای جلوگيری از خرده

 فروشی مواد مخدرعمده

 مثبت 0/48 4/68 %68 %32 %0 %0 %0

 مثبت 0/41 4/83 83% 17% 0% 0% 0% فرهنگی بُعد

نشينان با انجام حاشيه آگاهی افزایش هامؤلفه

 فعاليت های فرهنگی
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

 امعهدر ج شهرنشينی فرهنگ و سواد سطح ارتقاء 

 جمعی هایرسانه از طریق
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 شيوه مناسب و آموختن مناسب تبليغات 

 شهرنشينی
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 هنگفر لحاظ به نشينیحاشيه انگ از پرهيز 

 آن مناطق در مستقر
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 منظم طور به وهمگانی شهروندی آموزش 

 و چهرهبه  چهره صورت مناطق به این در

 محلی اجتماعات

 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 به منظور شهرنشينی فرهنگ آموزش 

 فرهنگی تداخل از جلوگيری
 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

های توسععه مشارکت جوانان در برنامه 

 فرهنگی
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 برای مناسب و سالم تفریحات ایجاد 

 جوانان باالخصو  ساکنين
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

های فرهنگی در حاشيه گسترش مجتمع 

 شهر
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

سازی برای آگاهی عمومی در فرهنگ 

خصوص رعایت قوانين و تأکيد بر حقوق 

 شهروندی 

 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 مثبت 0/41 4/83 83% 17% 0% 0% 0% اجتماعی بُعد

شهروندی )ساکنين حاشيه  رضایت افزایش هامؤلفه

 شهر(
 مثبت 0/67 4/35 %45 %45 %10 %0 %0
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های متناسب با ها و برنامهتصویب طرح 

 توسعه در حاشيه شهر
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

ایجاد نگرش مثبت در مدیران شهری نسبت  

به وضع مطلوب در  به بهبود وضع موجود

 نشينهای حاشيهمحله

 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

های رفتاریهای و کجآسيب معضل حل 

 نبود علتبه محالت اجتماعی در سطح

 اجتماعی هایکنترل

 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

 ابرای مقابله ب مناسب بسترهای شدنفراهم 

 محالت سطح در مجرمانه هایفعاليت
 مثبت 0/69 4/55 %65 %25 %10 %0 %0

 هایبه توانایی نفس به اعتماد افزایش 

 ساکنان
 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

های اجتماعی از جمله اعتياد مقابله با آسيب 

 به مواد مخدر
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

 و قومی هایدرگيری ریزی برای کاهشبرنامه 

 ایقبيله
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 بين در جدی خانوادگی مشکالت حل 

 فرزندان والدین و
 مثبت 0/76 4/50 %65 %20 %15 %0 %0

 امنيت و اجتماعی امنيت سطح افزایش 

 روانی
 مثبت 0/49 4/85 %90 %5 %5 %0 %0

های بلندمدت برای کاهش تدوین برنامه 

 مهاجرت
 مثبت 0/52 4/80 %85 %10 %5 %0 %0

و  محلی شورای تشکيل برای سازی زمينه 

 برای هادر آن سازیظرفيت به کمك

 جمعی امور در تصدی مشارکت

 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

برقراری حمایت قانونی برای تأمين مسکن  

 مناسب در مناطق حاشيه شهر
 مثبت 0/75 4/60 %75 %10 %15 %0 %0

 نهادهای و قوانين در موجود هایکاستی رفع 

 کم درآمدها با برخورد در شده ریزیبرنامه
 حذف 0/94 3/89 %32 %32 %32 %5 %0

 افراد از متشکل هاییانجمن و شوراها ایجاد 

 مشکالت حل برای نشينانحاشيه معتمد

 آنان

 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 ع آنتب به و اجتماعی تعلق احساس افزایش 

 اجتماعی مشارکت
 مثبت 0/37 4/85 %85 %15 %0 %0 %0



 111  مدل مفهومی عوامل مؤثر بر كاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

 هامؤلفه عناوین ابعاد و

 هاي توصیفیشاخص سوّم هاي خبرگان در مرحلهدرصد فراوانی نظرات و دیدگاه

كامالً  نتیجه

 مخالف
 مخالف

تا حدودي 

 موافق
 موافق

كامالً 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

 طهواس به محلی افراد مندیتوان از استفاده 

 هاقرابت
 مثبت 0/51 4/50 %50 %50 %0 %0 %0

 مثبت 0/37 4/85 85% 15% 0% 0% 0% نشينیحاشيه افزایش از جلوگيری 

 جرم جرایم شهری و کاهش پتانسيل کاهش 

 شهری مناطق خيزی
 مثبت 0/68 4/60 %70 %20 %10 %0 %0

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% مشارکت و ایمحله همکاری ميزان افزایش 

 مثبت 0/37 4/85 85% 15% 0% 0% 0% افزایش اعتماد عمومی 

و  مشارکت برقراری شرایط افزایش 

 همبستگی اجتماعی
 مثبت 0/31 4/90 %90 %10 %0 %0 %0

 مثبت 0/68 4/60 70% 20% 10% 0% 0% گراییمعنویت توجه به  

 مثبت 0/61 4/50 55% 40% 5% 0% 0% اندازی مراکز بازپروری و ترک اعتيادراه 

اجرای اثربخش و مستمر طرح ممانعت از  

 اسکان اتباع غيرمجاز
 مثبت 0/76 4/50 %65 %20 %15 %0 %0

های نظارت، کنترل و هماهنگی سازمان 

اتباع  مرتبط برای جلوگيری از اسکان

 غيرمجاز در حاشيه شهر

 مثبت 0/66 4/70 %80 %10 %10 %0 %0

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% اقتصادي بُعد

 اشتغال روستائيان تأمين جهت ریزیبرنامه هامؤلفه

 آنان بومی محل در مهاجر
 مثبت 0/89 4/50 %70 %15 %10 %5 %0

 یشغل هایفرصت ایجاد و محروم مناطق آبادانی 

 مناطق این مردم برای
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

های مردمی در ایجاد توسعه مشارکت 

 های اقتصادی خردبنگاه
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

های شغلی و توسعه اشتغال و ایجاد فرصت 

 نشينانساماندهی حاشيه
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

 برای شهری دارانسرمایه تشویق 

 وجود دليلبه هامحله این در گذاریسرمایه

 غالاشت زمينه نمودن فراهم و فراوان نيروی کار

 آنها

 مثبت 0/52 4/80 %85 %10 %5 %0 %0

 بازانبورس و خوارانزمين دست کردن کوتاه 

 مناطق حاشيه شهر از
 مثبت 0/22 4/95 %95 %5 %0 %0 %0

اقتصادی توسعه  برنامه بلندمدت تدوین 

 های حاشيه شهرمتناسب با ظرفيت
 مثبت 0/55 4/75 %80 %15 %5 %0 %0
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در  الزم فنّی هایمهارت و فنون آموزش 

 دائمی و مناسب حصول مشاغل
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

 و اقتصادی نيازهای مالی برطرف ساختن 

 شهروندان
 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

توانمندسازی شهروندان ساکن در حاشيه  

 شهر
 مثبت 0/68 4/60 %70 %20 %10 %0 %0

آموزی زندانيان و زمينه حرفه و مهارت 

 ها در زمان آزادیاشتغال آن
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

ای هوری عوامل توليد در بنگاهبهبود بهره 

 اقتصادی
 مثبت 0/68 4/40 %50 %40 %10 %0 %0

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% توسعه اشتغال و کارآفرینی 

توجه به توسعه پایدار در مناطق  

 نشينیحاشيه
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

بخشيدن به فضای کسب و کار و رونق 

 ایجاد اشتغال مولد در روستاها 
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 مثبت 0/41 4/83 83% 17% 0% 0% 0% قضایی -حقوقی  بُعد

اجرای دقيق قوانين و احکام صادره که  هامؤلفه

منجر به حفظ و ثبات اجتماعی و بقای 

حقوق مدنی، فردی و اجتماعی افراد 

  دشومی

 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

قضایی و  بازنگری و اصالح در قوانين 

 حقوقی مرتبط با جرایم
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 مثبت 0/66 4/70 80% 10% 10% 0% 0% اشتن در اجرای قوانيندقاطعيت  

بهبود شرایط دسترسی اقشار ضعيف به  

 عدالت کيفری فرآیندهای
 مثبت 0/69 4/50 %60 %30 %10 %0 %0

آشنایی نوجوانان و جوانان با حقوق خود  

 توسط قوه قضائيه 
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

 قانونی و حقوقی موضوعات آموزش و بيان 

 جرائم عواقب و
 مثبت 0/52 4/80 %85 %10 %5 %0 %0

گرایی از مهد کودک، تقویت فرهنگ قانون 

 …ابتدایی و
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

 مثبت 0/59 4/65 70% 25% 5% 0% 0% تشدید مجازات جرم حمل سالح 

 مثبت 0/58 4/68 74% 21% 5% 0% 0% قضاییعدم اطاله دادرسی در محاکم  
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برقراری ارتباط مناسب و مفيد تشکيالت  

 قضایی مناسب با ساکنين حاشيه
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

بخشی عمومی نسبت به قوانين و مقررات آگاهی 

 های قانونی جرایمو مجازات
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

تعيين مجازات مناسب باعمل ارتکابی برای  

 متنبه شدن و ندامت مجرمين  
 مثبت 0/94 4/55 %75 %15 %0 %10 %0

برخورد قاطع در اجرای احکام صادره برای  

 جلوگيری از گستاخی مجرمان
 مثبت 0/83 4/55 %70 %20 %5 %5 %0

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% زیرساختی -كالبدي بُعد

 کنترل برای شهری واحد مدیریت ایجاد هامؤلفه

 هرش فيزیکی بُعد افزایش و سازها و ساخت
 مثبت 0/68 4/40 %50 %40 %10 %0 %0

 مناطق در آموزشی و تفریحی مراکز ایجاد 

  حاشيه شهر  و محروم
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 های تفریحی و آموزشی برایبرنامه تدارک 

 مناطق حاشيه شهر جوانان
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 طریق از رفاهی رسانیخدمات گسترش 

 …برق و آب، زمينه در هاشهرداری
 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

ایجاد و تأسيس مراکز تفریحی و ورزشی و  

ها و ...  برای گری سالم و کتابخانهگردش

 کليه اقشار جامعه 

 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 مثبت 0/50 4/60 60% 40% 0% 0% 0% حاشيه شهر در بهداشت سطح ارتقاء 

 معابر و هاخيابان بهسازی هایطرح اجرای 

  عمومی
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

 مثبت 0/49 4/65 65% 35% 0% 0% 0% حیتفری سالم امکانات و سبز فضای ایجاد 

در  خدماتی و آموزشی مراکز احداث 

ها، آموزشگاه مدارس، نظير حاشيه شهر

 ...و آتش نشانی هایایستگاه

 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 در شهری نقل و حمل سيستم برقراری 

 حاشيه شهر 
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 زیباسازی و سازیمقاوم هایطرح اجرای 

 هااین محله در مستقر هایسازه
 مثبت 0/61 4/50 %55 %40 %5 %0 %0

 زا جلوگيری برای مقررات و قوانين وضع 

 شهرها  حریم در جدید سازهای و ساخت
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0
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ز ا جلوگيری برای مقررات و قوانين وضع 

 نشينحاشيه جدید هایمحله پيدایش
 مثبت 0/59 4/65 %70 %25 %5 %0 %0

 کارخانجات و صنایع تمرکز از جلوگيری 

  در شهرهای بزرگ
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

 و شهری ساختارهای طراحی و ریزیبرنامه 

 سبك و الگوی ساخت و ساز
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

شهر برای  سطح در کاربری متعادل توزیع 

  خلوت مناطق در نظارت اجتماعی افزایش
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

خلوت  مناطق در اجتماعی نظارت افزایش 

  حاشيه شهر
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 مثبت 0/61 4/50 55% 40% 5% 0% 0%  متراکم هایبخش در تراکم جمعيت کاهش 

سازی فضای شهری در مناطق متناسب 

 نشينی  حاشيه
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

های پنهان و فاقد ایجاد مکانجلوگيری از  

نظارت برای کمترکردن پتانسيل فعاليت 

 مجرمان

 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

 هب ساختانسان فضای از هوشمندانه استفاده 

حی طرا فرایند در شهری امنيت ارتقاء منظور

 مصنوع محيط ریزیبرنامه

 مثبت 0/51 4/45 %45 %55 %0 %0 %0

 و هنری فرهنگی، ورزشی، مراکز ایجاد 

 علمی 
 حذف 1/03 3/95 %37 %32 %21 %11 %0

 مردم برای مشاوره و مددکاری مراکز دایرکردن 

 جرم از گيریپيش با همسو
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

 مثبت 0/61 4/50 55% 40% 5% 0% 0% بازسازی محالت فرسوده 

 حذف 0/91 3/90 25% 50% 15% 10% 0% ایجاد فضاهای رفاهی بيشتر 

انجام اقدامات عمرانی از قبيل بهبود فضای سبز،  

 هاایجاد پارک و مرمت ساختمان
 حذف 1/13 3/95 %42 %26 %16 %16 %0

برقراری ارتباط ارگانيك و سازمانی حاشيه  

 شهر با سایر مناطق 
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

ای معيارهتطبيق منازل و محالت با اصول و  

 شهرسازی
 حذف 0/99 3/89 %32 %37 %21 %11 %0

احداث معابر و گذرگاه ارتباطی برای امکان  

 دسترسی امنيتی و انتظامی
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0
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 هایریزی، تأمين امکانات و زیرساختبرنامه 

روستائيان و  مهاجرت الزم برای جلوگيری از

 شهرهاشهرهای کوچك به کالن

 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 مثبت 0/41 4/83 83% 17% 0% 0% 0% انتظامی -امنیتی بُعد

و افزایش سطح  پليس کردن تخصصی هامؤلفه

 پليس اجرایی و علمی
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

 و عملی و اجرا قابل و مفيد هایطرح تدوین 

 کشف و شناسایی گيری،پيش جهت جامع

 جرایم

 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

 و مردمی اطالعات شبکه کردنفعال 

 رسانی صحيحاطالع
 مثبت 0/60 4/45 %50 %45 %5 %0 %0

پليس در جهت  با همکاری به مردم تشویق 

 افزایش امنيت حاشيه  شهر
 مثبت 0/48 4/68 %68 %32 %0 %0 %0

 اانتظامی ب و امنيتی مالحظات کردن لحاظ 

های انتظامی در تصویب طرحنيروی  تأیيد

 مسکن و شهرسازی

 مثبت 0/75 4/40 %55 %30 %15 %0 %0

 دارمستمر مجرمين سابقه نظارت و کنترل 

 حاشيه شهر توسط پليس
 مثبت 0/94 4/60 %75 %20 %0 %0 %5

 پذیر و افزایش آسيب هایمکان شناسایی 

 تردد توسط نيروی انتظامی ميزان
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

آوری سالح و مهمات و تجهيزات غير جمع 

 مجاز
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

بر نگهداری و مصرف اثربخش نظارت  

 ناریه  مجاز مواد
 مثبت 0/67 4/35 %45 %45 %10 %0 %0

 مثبت 0/51 4/55 55% 45% 0% 0% 0% استفاده از پليس مشارکتی یا نگهبان محله 

 مثبت 0/41 4/83 83% 17% 0% 0% 0% فرهنگی بُعد

 ابعاد در های الزمآموزش و فرهنگ توسعه هامؤلفه

  اقتصادی و اجتماعی
 مثبت 0/56 4/74 %79 %16 %5 %0 %0

ها )دیداری، نوشتاری، استفاده از رسانه 

شنيداری و الکترونيکی، اینترنتی( در جهت 

 های افراد جامعهافزایش آگاهی

 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

رسانی مستند به مردم در خصوص اطالع 

 عواقب ناگوار اعمال مجرمانه
 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0
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توانمندسازی بزهکاران و مجرمان از حيث  

ای پس از های حرفهروانشناختی و آموزش

تحمل مجازات برای توانایی جذب شدن در 

 بازار کار 

 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 و داص خصوصبه  هارسانه فعاليت تقویت 

 آموزشی نظام ارتقاء و برای افزایش سيما

 عمومی آگاهی ارتقاء مسير در

 مثبت 0/57 4/70 %75 %20 %5 %0 %0

 مراکز و مدارس مدیران و معلمان آموزش 

 و چگونگی نحوه مورد در تفریحی -آموزشی

 در موجود هایبداخالقی و ناهنجاری با برخورد

 هاآن کاریمحيط 

 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

 مراجع و هاسازمان سوی از جانبههمه اقدام 

امکانات  نمودنفراهم جهت در ربطذی

  زاییاشتغال و اجتماعی و فرهنگی مناسب

 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 طریق از شهری الزم هایآموزش ارائه 

 محلی هایرسانه
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

 این در موجود هایگروه دهیسامان 

و  مفيد هایفعاليت انجام جهت در هامحله

 فرهنگی هایفعاليت طریق از سازنده

 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

 ظورمنبه هاشهرداری در ایمشاوره تيم تشکيل 

 -بهزیستی فنی، شغلی، مشاوره خدمات ارائه

  محله مهاجران به اجتماعی و سالمت

 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

 اقتصادی، اجتماعی، ساختارهای بهبود 

 هب ارتکاب هایزمينه برای کاهش فرهنگی

 جرم

 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

ها جهت تربيت مناسب آموزش خانواده 

 کودکان و نوجوانان
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 مردمی و تعامل سازنده هایجلب مشارکت 

 با نهادهای جامعه
 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

 مثبت 0/37 4/85 85% 15% 0% 0% 0% رسانیتوانمندسازی به جای خدمات 

ای هگيری از فضای سایبری و شبکهبهره 

اجتماعی جهت افزایش سطح آگاهی عمومی 

 از جرم در حاشيه شهرگيری و پيش

 مثبت 0/49 4/85 %90 %5 %5 %0 %0

 مثبت 0/00 5/00 100% 0% 0% 0% 0% اجتماعی بُعد
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 هامؤلفه عناوین ابعاد و

 هاي توصیفیشاخص سوّم هاي خبرگان در مرحلهدرصد فراوانی نظرات و دیدگاه

كامالً  نتیجه

 مخالف
 مخالف

تا حدودي 

 موافق
 موافق

كامالً 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

 نانآ تشویق و غيربومی و مهاجر افراد کنترل هامؤلفه

 معکوس مهاجرت به
 مثبت 0/64 4/75 %85 %5 %10 %0 %0

 مثبت 0/68 4/60 70% 20% 10% 0% 0%  ایمحله مشارکت تشویق 

 نشينيهساکنان حاش بين ارتباط گسترش و تقویت 

  شهری مدیریت و متوليان
 مثبت 0/69 4/45 %55 %35 %10 %0 %0

 مثبت 0/76 4/50 65% 20% 15% 0% 0% نشينییابی معضل حاشيهریشه 

 و شناسیجامعه متخصص نيروهای کارگيریبه 

مشاوره و کمك به حل  در جهت شناسیروان

 و جوانان حاشيه شهرمسائل نوجوانان 

 مثبت 0/51 4/50 %50 %50 %0 %0 %0

 توانمندسازی برای تسهيالت نمودنفراهم 

 نشينمناطق حاشيه ساکنان
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

اجتماعی و ایجاد زمينه  سرمایه افزایش 

و اعتماد  مشارکت، آگاهی، همبستگی

 هااجتماعی در محله

 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

طریق  از غيررسمی هایکنترل به توجه 

  جامعه مدنی بخش
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 هایاستفاده از افراد رهاشده از اعتياد در بنگاه 

 اقتصادی با نظارت غيرمحسوس 
 مثبت 0/67 4/35 %45 %45 %10 %0 %0

های رسمی و غير رسمی در ایجاد تشکل 

مناسب اشتغال  هایزمينهنمودن جهت فراهم

 کارافراد بزه

 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 مثبت 0/41 4/80 80% 20% 0% 0% 0%  شهروندی وظایف و حقوق آموزش 

 مثبت 0/47 4/70 70% 30% 0% 0% 0% روستائيان و روستا به بيشتر توجه 

 رفع ربط برایذی هایسازمان توجه و تالش 

 جرم در ارتکابتأثيرگذار  مشکالت
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

نهادهای  در مناسب هایسياست اتخاذ 

 گيری از جرمگذاری برای پيشقانون
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

تولی م بين المللی نهادهای با تعامل تقویت 

 جرم از پيشگيری
 مثبت 0/60 4/55 %60 %35 %5 %0 %0

 و مالکيت احساس ایجاد انگيزش 

 پذیری شهروندیتملك
 مثبت 0/51 4/55 %55 %45 %0 %0 %0

 مثبت 0/57 4/70 75% 20% 5% 0% 0% گيرانهپيش کارهایاجرای هدفمند راه 

 حذف 1/15 3/89 42% 21% 21% 16% 0% رفاه اجتماعی وعدالت توجه به  
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 هامؤلفه عناوین ابعاد و

 هاي توصیفیشاخص سوّم هاي خبرگان در مرحلهدرصد فراوانی نظرات و دیدگاه

كامالً  نتیجه

 مخالف
 مخالف

تا حدودي 

 موافق
 موافق

كامالً 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

توسط  کودکیدوران  هایمراقبتافزایش  

 هاخانواده
 مثبت 0/31 4/90 %90 %10 %0 %0 %0

 مثبت 0/60 4/60 65% 30% 5% 0% 0% های بزهکاری شرطحذف یا تقليل پيش 

 مثبت 0/44 4/75 75% 25% 0% 0% 0% ها و وسایل جرم زاکنترل فرصت 

ا گيرانه و انطباق آن بهای پيشسازی برنامهبومی 

 های جامعهامکانات و ویژگی
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  

 نهادهای مردمی
 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

 و انانجو در نفساعتماد به و خودکنترلی تقویت 

 آنان به گفتننه آموختن
 مثبت 0/47 4/70 %70 %30 %0 %0 %0

های زندگی با هدف کاستن آموزش مهارت 

 از خشونت
 مثبت 0/44 4/75 %75 %25 %0 %0 %0

های کارآفرینی و تدوین و اجرای برنامه 

 دیدگانتوانمندسازی بزه
 مثبت 0/60 4/60 %65 %30 %5 %0 %0

ر پذیتوجه به نيازهای خاص اقشار آسيب 

 اجتماع
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

های شغلی و امکان دستيابی به فرصت 

 آموزشی
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

ایجاد واحدهای خدمات اجتماعی و  

 مددکاری اجتماعی 
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

های اجتماعی برای تدوین و اجرای برنامه 

 هااستحکام و قوام خانواده
 مثبت 0/49 4/65 %65 %35 %0 %0 %0

 گيری ازنهاد در پيشهای مردمتقویت سازمان 

 جرم در حاشيه شهر
 مثبت 0/41 4/80 %80 %20 %0 %0 %0

توسعه خدمات اجتماعی به افراد  

 پذیر و پرخطرآسيب
 مثبت 0/50 4/60 %60 %40 %0 %0 %0

 
شده مؤلفه مطرح و حاصل 5۱3بُعد و  08دهد، از بين نشان می 0های جدول طور که یافتههمان

مؤلفه امتياز الزم را برای سنجش ابعاد مدل کاهش جرم در  ۳از مراحل قبلی دلفی، فقط تعداد 

های اند. در واقع، از دیدگاه خبرگان، در این مرحله اکثر مؤلفهدهکرحاشيه شهر مشهد کسب ن

و حتی  ۱اهميت الزم برخوردار بوده و متوسط امتيازی باالتر از  مؤثر و در طراحی مدل از ،موجود
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ار دهای معنییا گروه خبرگان در تمامی مؤلفه های آزمودنیاند. همچنين، پاسخدهکررا کسب  2/۱

و تقریباً نظر گروه خبرگان برای آن  کردههای کامالً موافق و موافق گرایش پيدا به سمت گزینه

مؤلفه از  53۱بُعد و  08. بنابراین، چون اعضای پانل دلفی با يستزیاد ن کندگیها دارای پرامؤلفه

توان چنين نتيجه گرفت که اند( میدهکرها موافقت درصد مؤلفه 18مؤلفه )خبرگان با حدود  5۱3

ست د پردازش مدل، به برایحاصله  ایهنظر بين گروه خبرگان برای ابعاد و مؤلفهاجماع و اتفاق

مدل کاهش جرم در حاشيه شهر  آزموننامه نهایی و توان برای پرسشز این متغيرها میآمده و ا

 کرد. استفادهمشهد در جامعه آماری 

 

 گیرينتیجه
 ،ها و نظرات اعضای پانل خبرگانبر مبنای نتایج حاصل از ادبيات و مبانی نظری و نيز دیدگاه

مؤلفه در سه مرحله تشکيل  53۱بُعد و  08کاهش جرم در حاشيه شهر مشهد از  یمدل مفهوم

ه ها و پاسخ بتجزیه و تحليل دهد. بنابراین، کليهاین پژوهش را تشکيل می يجهشده و نت

های مذکور که مستخرج از تکنيك دلفی در سه مرحله شکل بر مبنای مؤلفه ژوهش،پ هایپرسش

شده برآمده از تکنيك دلفی در مرحله . در واقع، مدل حاصله و نهاییانجام شده استاند، گرفته

بُعد و  ۳مدیریت مقابله و کاهش جرم متشکل از  مؤلفه؛ در مرحله ۱8بُعد و  ۳وقوع جرم شامل 

مدل  0مؤلفه است. در شکل  000بُعد و  ۳گيری از جرم شامل و در مرحله پيش ؛مؤلفه ۱1

ن ای ،شود. در واقعخبرگان( حاصل شده، ارائه می یها)دیدگاهمفهومی پژوهش که از طرح دلفی 

شکل نتيجه نهایی بخش کيفی پژوهش که ارائه مدل مفهومی برای کاهش جرم در حاشيه شهر 

 .دهدت، را بازتاب میمشهد اس
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 )مستخرج از تکنیک دلفی( . مدل مفهومی كاهش جرم در حاشیه شهر مشهد1شکل 
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