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بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدیآباد در جرائم ارتکابی
شهرستان کرج
امید قلی نیا طالشی

1

از صفحه  58تا 80
دريافت1395/09/05 :
پذيرش1395/12/01 :
چکیده
رشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعهی بیقاعده آن بهخصوص در شهرهای بزرگ ،سبب
شکلگیری مناطق حاشیهنشین شده است .ضمن اينکه اين مناطق نمونهی بارز نابسامانیها و فقر
میباشند به نحوی که امروزه بهعنوان مهمترين کانون بروز ناهنجاریها و جرائم ارتکابی شناخته
میشوند و پديده ايست که مورد توجه جامعه شناسان شهری و ساير علوم مرتبط با شهرسازی
قرارگرفته و همچنین دغدغهای برای مسئولین کشور و نهادهای مسئول در حوزههای سیاسی،
امنیتی ،قضايی و انتظامی شده است .اين پژوهش به بررسی جرم شناختی منطقهی حاشیه نشین
مهدیآباد در جرائم ارتکابی شهرستان کرج پرداخته است .برای اين منظور ،در انجام تحقیق به روش
توصیفی از نوع پیمايشی و از حیث اجرا از طريق پرسشنامه ،به جمعآوری دادهها در يک جامعهی
آماری و حجم نمونهی  378نفر که از طريق جدول مورگان به دست آمده پرداخته و درنهايت اين
يافتهها با استفاده از نرمافزار  ،Spssمورد تجزيه و بررسی قرار گرفته است .نتايج به دست آمده نشان
میدهد رابطهی معناداری بین منطقهی حاشیه نشین مهدیآباد در جرائم ارتکابی شهرستان کرج
وجود دارد .به اين معنا که هر چه بر وسعت حاشیه نشینی افزوده گردد میزان مهاجرت نیز افزايش
میيابد ،هر چه مهاجرت افزايش يابد بر میزان کاهش ضريب امنیت افزوده میشود و درنهايت هر چه
ضريب امنیت پايین باشد ،میزان جرائم ارتکابی نیز افزايش میيابد.
کلیدواژهها :حاشیه نشینی ،سکونتگاههای غیر رسمی ،زاغهنشینی ،جرم ،امنیت.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
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مقدمه:
رشد شتابان شهرنشینی و افزايش میزان مهاجرت روستائیان و اتباع بیگانه به شهرها ،کمبود و گرانی
مسکن در کالنشهرها؛ پديده ناهنجار سکونتگاههای غیر رسمی را پديد آورده است ،در اثر مهاجرت،
ترکیب جمعیتی شهرهای بزرگ بهکلی جنبهی طبیعی خود را از دست میدهد ،پويش شتابدار و
بیقاعدهی شهرنشینی ،کمبودها و تنگناهای زندگی شهری – بهويژه کمبود مسکن – مايهی پديداری
سکونتگاههای غیر رسمی میشود که همراه با رشد بیکاری و عدم اشتغال مناسب ،زمینهی جرمزايی و
آسیبهای اجتماعی را فراهم میسازد( .رحیمی)1394 ،
بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که بین فقر ،نابرابری اجتماعی و بیکاری همبستگی بااليی
وجود دارد .مناطق حاشیه نشین که به گفته برخی از جامعه شناسان ،فرهنگ فقر يا فقر منطقهای
مشخصهی اصلی آنها است و جرم و جنايت که زائیدهی فرهنگ و پیامد بسیاری از نارسايیها و
کمبودهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه است ،نه تنها تهديدی علیه ساکنین خود اين
مناطق به شمار میرود ،بلکه نگر انی ساکنین شهرها را نیز برانگیخته و امنیت اجتماعی را از هر نظر
تهديد میکند .در بررسی وضعیت انحرافات اجتماعی مشاهده میشود که میزان جنايتها ،روسپیگری،
استفاده از مواد مخدر ،دزدی ،مشکالت روحی – روانی ،سرپیچی از قوانین و ناسازگاریهای خانوادگی
در مناطق حاشیهای بیشتر از ساير مناطق شهری است .با اين حال همهی مناطق حاشیه نشین دارای
سهم يکسانی از تخصیص جرائم نیستند محلههايی هستند که خود به سبب کثرت ارتکاب جرائم به
کانونهايی از فساد ،تبهکاری و انحرافات اجتماعی تبديل شدهاند و امنیت اجتماعی به دنبال اين
آسیبها خدشهدار شده است( .علیزاده اقدم)1394 ،
لذا در اين راستا در حوزهی جرمشناسی به منظور شفافسازی و بهبود اوضاع ،پژوهش حاضر به
بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدیآباد در جرائم ارتکابی شهرستان کرج پرداخته تا با
توجه به يافتههای آن بتوان به نتايج مطلوبی در مهار آن دست يافت .تحقیقی که به روش توصیفی از
نوع پیمايشی ،با پیشینه و تحقیقات به عمل آمده در موضوع ،شروع و از حیث اجرا از طريق پرسشنامه
به جمعآوری دادهها در يک جامعهی آماری و حجم نمونهی معین پرداخته و درنهايت اين يافتهها با
استفاده از نرمافزار  ، Spssمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه به دست آمده حاکی از
ارتباط جرائم ارتکابی شهرستان کرج با منطقه حاشیه نشین موضوعه است.
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بیان مسأله:
امروزه يکی از پیچیدهترين مسائل در اکثر کشورها ،نرخ باالی جرم و افزايش ناهنجاریهای اجتماعی
در آنهاست .بروز انواع جرم و ناهنجاری منجر به ايجاد حس ناامنی و تحمیل مشکالت مالی بر دوش
جامعه ،دولت و تشکیالت قضايی کشور میشود .اين مساله لزوم اعمال سیاستهای پیشگیری از جرم را
بیشازپیش ضرورت میسازد( .رحمت)1390 ،
رشد سريع شهرنشینی و درنتیجه افزايش تصاعدی جمعیت شهری با مشکالتی نظیر ازدياد و
گسترش مناطق زاغهای و سکونتگاههای غیرقانونی و غیر رسمی ،با درصد باالی بیکاری ،به وجود
آمدن گروههای فقیر شهری و محرومیت از حداقل امکانات و خدمات شهری و در يک مفهوم کلی با فقر
شهر همراه است( .صالحی امیری و خدايی)1390 ،
انسانها ی نیازمندی چون حاشیه نشین ها ،معموالً در مقابل نیازها و آرزوهای برآورده نشدهی
خود مقاومتها و اثراتی بهصورت عقدههای روانی و احساس تالفی و کینه از جامعه را در بردارد .ولی
بهتدريج از اين مقاومت کاسته میگردد و چنانچه عوامل اصل و اولیهی مؤثر در انحرافات در آنها تأثیر
گذاشته باشد مرتکبِ خالفهايی میگردند( .مهاجرين)1389 ،
در دههها ی اخیر و با توجه به ازدياد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به منظور دور نگاه
داشتن مجرم از جامعه ،نظامهای قضايی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کردهاند .اين امر
سبب توسعهی نظام زندانها و افزايش آمار زندانیان شده است .لذا با در نظر گرفتن مراکز ندامتی و
زندانها بهعنوان يکی از عوامل و فرضیات مهاجرت ،عدهای از افراد و خانوادههای زندانی ،زادگاه خويش
را ترک کرده و به شهرها در فاصلهای نزديکتر به ايشان روی میآورند و به دلیل فقدان رياست و
تخصص صنفی و نبود بنیانها ی مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی مناسب در حاشیه شهرها
سکنی میگزينند .بر اين اساس تحقیق حاضر میخواهد بررسی نمايد با توجه به شیوع جرائم ارتکابی
در استان البرز و بهخصوص در شهر کرج ،نتیجه ی ورود مهاجرين و وقوع حاشیه نشینی است يا خیر و
بدين ترتیب مساله ی اساسی اين است :منطقه حاشیه نشین مهدیآباد چه تأثیری بر جرائم ارتکابی
شهر کرج دارند؟
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تاریخچه حاشیه نشینی:
حاشیه نشینی يک پديده ی اجتماعی است و اين پديده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ريشه در
ادوار و اعصار گذشته دارد و در تمامی کشورهای جهان اعم از توسعه يافته يا کشورهای در حال
توسعه ،تنها از حیث ريشههای تاريخی به وجود آورندهی آن و شکل کالبدی و اجتماعی آن
میباشد(.شايگان)1393 ،
از پايان سدهی هفدهم بدين سو ،کاهش قابل مالحظهای از جرمهای خونین ،يا به عبارت کلیتر،
در حملههای جسمی مشاهده میشود؛ به نظر میرسد که بزهها علیه مالکیت ،جای جرمهای خشن را
گرفت؛ و دزدی و کالهبرداری جای قتل و ضرب و شتم را گرفت؛ بزهکاری پراکنده و اتفاقی اما پرشمار
فقیرترين طبقهها جای خود را به بزهکاری يی محدود و «ماهرانه» داد؛ مجرمان سده هفدهم آدمهايی
به ستوه آمده و دچار سوء تغذيه که خیلی زود از کوره در میرفتند و خشمگین میشدند ،به عبارتی
مجرمان فصلی بودند؛ اما مجرمان سده هجدهم «زيرک و مکار و حیلهگرانی حسابگر» بودند ،به عبارتی
مجرمانی از میان «حاشیه نشینان» جامعه؛ و سرانجام سازمان درونی بزهکاری تغییر کرد :دستههای
بزرگ تبهکاران (غارت گران متشکل از واحدهای کوچک مسلح ،گروههای قاچاقچیان که به مالیات
بگیران تیراندازی میکردند و سربازان اخراجی يا فراری که دسته جمعی ولگردی میکردند) رو به
تجزيه شدن گذاشتند؛ از آنجا که تعقیب آنها [در گروههای بزرگ] راحتتر بود مجبور شدند برای
پنهان ماندن به گروههای کوچکتر تقسیم شوند اغلب کمتر از  6نفر ،مخفیانهتر عمل کنند ،هر چه
کمتر از زور استفاده کنند و تا حد ممکن دست به قتل و خونريزی نزنند «انحالل فیزيکی يا فروپاشی
سازمانی دستههای بزرگ پس از سال  ، 1755میدانی آزاد و باز برای بزهکاری ضد مالکیت فراهم آورد،
بزهکاری که از آن پس بهصورت فردی يا در گروههای کامالً کوچک سارقها با جیببرها که تعدادشان
از  4نفر تجاوز نمیکرد انجام گرفت ».حرکتی فراگیر موجب شد که قانونشکنی ازجمله به بدنها به
سمت اختالس و دزدی کم و بیش مستقیم اموال و از «مجرمیت تودهای» به سمت «مجرمیت حاشیه
نشین ها» که تا حدودی مختص حرفهایها بود رانده شود( .فوکو)1387 ،
در کشور ايران نیز همراه با ساير کشورهای جهان در حال توسعه شاهد رشد گسترش شهرنشینی و
متعاقب آن اسکان غیر رسمی بودهايم( .صالحی امیری-خدايی )1390 ،استعمار و استثمار دولتهای
بیگانه و بی کفايتی سالطین در عصر قاجار و فقر فرهنگی و سواد و تغییر ناگهانی سیستم اقتصادی
سنتی به يک اقتصاد نیمه مدرن ،تکمحصولی بودن صنعت کشور ،واردات بیحساب و سرانجام همسو و
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همگام نبودن معیارهای شهرگرايی و صنعتی شدن و تقلید و مدلسازی از کشورهای اروپايی برای
زندگی شهرنشینی ،همه از عواملی است که سبب شد شهرگرايی در ايران بهصورت ناموزون و با شکلی
ناهنجار صورت گیرد( .مهاجرين )1389 ،پس از بروز تغییرات عمده بهخصوص از دههی  40به بعد
(به خصوص اصالحات ارضی) رشد حاشیه نشینی شديدتر شد ،پس از انقالب نیز براثر تحوالت صورت
گرفته در اين دوران ازجمله تبعات ناشی از انقالب ،پديدهی جنگ ،مسائل و مشکالت اقتصادی ناشی از
تبعات جنگ و خشکسالی و ...در کنار عوامل قبلی باعث تشديد مفصل حاشیه نشین
شد(.صالحی امیری-خدايی)1390 ،
حاشیه نشینی در ايران مولود توسعهی برونزايی کشور و محوريت يافتن شهر بهعنوان کانون
تحوالت صنعتی ،توسعه ی اقتصادی و نوسازی کشور است .اين فرآيند از دوران رضاشاه پهلوی آغاز و
روزبهروز گسترده میشود( .ابراهیمی و همکاران )1388 ،پديدهی حاشیه نشینی با استان البرز و بهويژه
شهرستان کرج پیوندی ديرينه دارد ،استان البرز را همگان به مهاجرپذيری میشناسند .وجود
زندانهای بزرگ کشور در شهرستان کرج نیز دلیل ديگر برای رشد بیرويه حاشیه نشینی در اين
کالنشهر است .افزايش بیرويه جمعیت يکی از مشکالت شهر کرج است و ويژگیهای برخی گروههای
مهاجر موجب بروز پديدهها يی نظیر حاشیه نشینی ،پديد آمدن محالت فقیر و همچنین باال رفتن
میزان تخلفات و جرم و جنايت میشود.
پیشینه تحقیق:
با توجه به نظرات نويسندهها و انديشمندان مختلف در سرتاسر جهان در خصوص موضوع و مساله
حاشیه نشینی و شیوع جرائم ارتکابی که بیشازپیش بر آثار مخرب آن در جامعه افزوده میشود و
درنتیجه توجه به اين موضوع امری بسیار مهم تلقی میشود که همه سازمانها نیز توجه ويژهای نسبت
به اين معضل داشته باشند.
الف :پژوهشهای داخلی:
با نگاهی به تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در سطح دانشگاهها ،پژوهشکدهها و سازمانهای
مختلف در خصوص معضالت ناشی از حاشیه نشینی که بهتبع مهاجرتها و ساير عواملی که با توجه به
شرايط اقلیمی مناطق مختلف کشور بهخصوص در حاشیه شهرهای بزرگ ،مراکز ندامتی و زندانها
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نشان دهندهی وسعت و گستردگی اين پديده در سطح جهانی ،ملی و منطقهای است .ازجمله تحقیقات
انجام شده در اين زمینه میتوان به موارد زير اشاره نمود.
 -1علی زنگی آبادی و حسین رحیمی نادر ( )1389در مقالها ی تحت عنوان تحلیل فضايی جرم در
شهر کرج (با استفاده از  )Gisضمن تحلیل فضايی جرائم و شناسايی مکانهای جرم خیز و محل
سکونت مجرمین در سطح شهر کرج ،به ارزيابی شرايط مکانی شهر و حوزههای جرم در رفتار و
فعالیتهای غیرقانونی پرداختهاند و در اين بررسی از روشهای تحلیلی همبستگی و فرصتهای جرم،
بر اساس نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده نمودهاند .نتايج حاصله از اين تحقیق نشان داده است که
بین ارتکاب جرائم و ويژگیها ی محل وقوع جرم قتل ،تاريکی و خلوتی محیط ،ارتباط معناداری وجود
داشته و بهعالوه تراکم جمعیت و افزايش مهاجرين به شهر کرج ،بهعنوان عامل مؤثر در بروز جرم
شناخته شده است .اين پديده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزايش میزان جرائم شده است.
 -2روح اهلل غالمی و همکارانش ( )1392در پژوهشی تحت عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه
نشینی در ايران ،به مطالعهی موردی در کالنشهر تهران پرداختهاند که در اين تحقیق عوامل مؤثر
حاشیه نشینی در ايران با تأکید بر داليل شکلگیری و گسترش شهرهای حاشیهای نزديک کالنشهر
تهران ،شناسايی و مدل سازی شده است .عالوه بر بررسی و توصیف آماری ،با استفاده از مدل رياضی
اقتصادسنجی الجیت  -پروبیت اين نتیجه حاصل شد که مهاجرت ،درآمد پايین مهاجران ،اندازه
خانواده آنها ،گ رانی غیرمتعارف زمین شهری در تهران و درنهايت وجود اعضای بیکار در خانواده سبب
ظهور و رشد سريع حاشیه نشینی شهری در اين کالنشهر شده است.
 -3عباس قبادی ( ) 1394در مقاله خود با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرايش مناطق
حاشیه نشین به سرقت منزل ،در منطقه حصارک کرج به بررسی علل و عواملی چون ويژگیهای فردی،
محرومیت ،کنترلها ی رسمی و ...پرداخته است .در اين تحقیق نمونه آماری توسط فرمول کوکران
محاسبه کرده و روش نمونهگیری تصادفی ساده میباشد .ايشان به اين نتیجه میرسد که بین میزان
تحصیالت سارقین و گرايش آنان به سرقت منزل رابطه ی همبستگی معکوس وجود دارد .با افزايش
تحصیالت ،گرايش به انجام سرقت منزل کاهش میيابد .بین احساس محرومیت نسبی ،احساس از خود
بیگانگی و احساس بی نظمی و گرايش سرقت منزل ،رابطهی همبستگی وجود ندارد .بین کنترلهای
رسمی و گرايش سارقین به سرقت منزل رابطهی همبستگی معکوس وجود دارد لذا با بررسی رگرسیون
چندگانه مشخص میشود عوامل اجتماعی مورد بررسی در تحقیق درمجموع  68/09درصد از عوامل
وقوع جرم سرقت را تبیین میکند.
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ب :پژوهشهای خارجی:
 -1در کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد و در آن ارتقای وضعیت سکونتگاههای
غیرمتعارف و زاغههای شهری بهعنوان يک راه حلی عملی و مناسب ،برای کمبود مسکن شهری ،مورد
تأکید قرار گرفت ،نشان داد عملیات بهسازی ،نقش مؤثر در بهبود شرايط زيست و کاهش مشکالت
موجود بر جای میگذارد  .چنانچه بهسازی يک منطقه در گواتماال باعث کاهش نرخ مرگومیر کودکان
به میزان  90درصد و جرم جنايت تا  40درصد شده است .برای تأيید موفقیتآمیز بودن طرح بهسازی
میتوان ،نمونههايی از پروژهها ی بهسازی در کشورهای مختلف جهان استناد کرد .از آن جمله در قاره
آسیا ،به پروژه بهسازی زاغهها در بنگالدش ،پروژه شهری تاندو در مانیل فیلیپین و نیز در قاره آفريقا به
پروژه خدمت رسانی به منطقه شهری لوزاکا و پروژه رباط در مراکش ،همچنین در امريکای التین به
توسعه شهری توسط بخش خصوصی در السالوادور و در پروژه بهسازی زاغههای غیرقانونی در برزيل
میتوان اشاره کرد.
 -2الفون 1و میشو )1976( 2تحقیقاتی در شهر گرانويل فرانسه انجام داده و بهروشنی مشخص کردند
که اطفال بزهکار ،بیشتر در ساختمانهای ناسالم و برخی محالتی بودهاند که برای سالمتی اخالق
زيانآور است .اين تحقیقات نشان میدهد بزهکاری جوانان در اين محالت و ساختمانهای مخروبه از
حد متوسط مجموع بزهکاری شهرها زيادتر بوده است .درواقع  18درصد بزهکارانی که جرائم گوناگون
را مرتکب شدهاند ،اغلب در محلههای مخروب و ناسالم ساکن بودهاند و  35درصد آنها کسانی هستند
که ساختمانها و محالت بدنام و فاسد ساکن بودند .اين پژوهشگران نهايتاً رابطه محیط سکونت و
بزهکاری را تأيید میکند( .علیزاده اقدم)1391 ،
مبانی نظری:
تاکنون نظريهها ی بسیاری از طرف انديشمندان ،پژوهشگران ،سیاستمداران ،مديران و برنامه ريزان در
مورد علل شکلگیری ،گسترش و ساماندهی سکونتگاههای حاشیه نشین و همچنین پیامدهای ناشی از
وجود گسترش اينگونه سکونتگاهها بر روی سیستم شهری ارائه شده است .در جهت برخورد با معضل
رشد سريع اسکانهای نابسامان و حاشیه نشین شهری ،توسط دولتها ديدگاهها و سیاستهای متفاوتی
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در دستور کار قرار گرفته است که از بدبینانهترين حالت که عموماً توسل به قوه قهريه و تخريب اين
مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصالحطلبانه (مداراجويانه) ادامه پیدا میکند( .صالحی امیری-
خدايی)1390 ،
در جامعهشناسی مجازات نیز همچون ساير رشتهها ،ديدگاههای گوناگون باعث به وجود آمدن
نظريههای مختلف شده است .بهطورکلی بیشتر تحلیلهای جامعهشناسانه د ر مورد مجازات ،تغییر و
دگرگونی مجازات را ،از مجازاتهای خشن و انتقامی به مجازاتهای سبکتر و همچنین روشن کردن
خصیصه مجازات در جامعه مدرن را مورد توجه قرار دادهاند( .اسفندياری)1394 ،
مکتب و دیدگاه لیبرالی:
اين مکتب بر پايهی نظريههای لیبرالی شکل گرفته است .نگرشها ی گوناگونی از چنین ديدگاهی را در
آثار جمعیت شناسان ،جامعه شناسان ،اقتصاددانان ،شهرسازان و برنامه ريزان شهری وابسته به مکتب
لیبرال میتوان يافت .اين مکتب باآنکه به برخی از ابعاد پديدهی اسکان غیر رسمی توجه دارد ،اما
تحلیل ريشهای از مسئله به دست نمیدهد .بیشتر به جنبههای اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی اسکان
غیر رسمی تأکید دارد .انديشمندان لیبرال تضادهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی تنها بر ويژگی
الگوی رشد اقتصادی نامتعادل تکیه میزنند( .رحیمی)1394 ،
به طورکلی مکتب لیبرالی ،با حقیقت (چرايی پیدايش سکونتگاههای غیر رسمی) درگیر نمیشود و
شکل کنونی اقتصاد جهانی را در کلیت آن میپذيرد و سکونتگاههای غیر رسمی را از نابسامانیهای
قهری توسعه سرمايهدارانه به شمار میآورد که در مقايسه با دستاوردهای نظام سرمايهداری ،ناچیز و
قابل چشمپوشی است .اين ديدگاه میکوشد تا با ارائه راه و روشهايی که تنها به معلول میپردازد،
نابهنجاری مسکن خودساز زير استاندارد را از منظر فضايی ،کالبدی و نیز از جنبههای زيستمحیطی و
بهداشتی به حداقل برساند و راهی بجويد تا چنین مناطقی به هر شکل در کل شهر و نهايتاً در نظام
شهری ادغام شود و بر اين باور است که بايد پديدهی اسکان غیر رسمی را پذيرفت و با ديد بهسازی و
ساماندهی بدان نگريست تا از اين رهگذر درصدی (نهچندان چشمگیر) از ساکنان اجتماعات غیر
رسمی ،محیط زندگی پذيرفتنیتری به دست آورند( .رحیمی)1394 ،
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نظریه پنجرههای شکسته:
اين نکته بهخوبی اثبات شده است که مراقبت از محلهای عمومی به میزان زيادی موجب کاهش جرم
میشود  .از طرفی عدم مراقبت و به هم ريختگی محیطی مانند وجود آشغال ،خرابهها ،انجام برخی
رفتارهای بیادبانه و خشن ،ولگردی ،مستی و تکدیگری در اين مکان موجب افزايش جرم میشود.
ارتباط محیطهای شهری خشن و به هم ريخته با افزايش جرم ،به نظريه پنجرههای شکسته تعبیر
میشود .اين نگرش بهوسیله ويلسون 1و کلینگ 2در سال  1982ارائه شد( .رحمت )1390 ،يک
کاتالیزور بسیار مهم برای خیزش ذهنی از گشت پیاده ،به سمت امور پلیسی ،اجتماع محور نظريه
پنجرههای شکسته است .سؤالی که آنها در مقاله بر نفوذ خود «مجله آتالنتیک» بدان پرداختند اين بود
که زمانی که میزان واقعی جرم به نظر میرسد بدون تغییر است ،گشت پیاده چگونه باعث ايجاد
احساس امنیت در افراد میشود .نتیجهای که آنها گرفتند اين بود که اين امر چیزی بیش از افزايش
رؤيت پذيری صرف پلیس ،احساس حضور (پلیس) و قابل شناخت بودن افسر حوزهی نگهبانی است.
عالوه بر اين فوايد ،آنها بیان کردند که احتمال اينکه افسران گشت پیاده با جرائم خرد ،بینظمی،
خشونت و نشانههای جرم بیش از افسران گشت خودرويی مواجه شده و با آنها برخورد کنند بیشتر
است .نظريه پنجرههای شکسته ،پديده حوادث زنجیرهای را بهعنوان يک اصل مسلم میپذيرند بدان
معنی که اگر با يک بینظمی و يک جرم خرد مدارا شود ،پس جرائم جدیتری به وقوع خواهد
پیوست( .کوردنر)1390 ،
طبق اين ديدگاه ،پنجرههای شکستهی يک ساختمان ،نشانهی عدم کنترل فردی و جمعی در
آنجاست .نبود کنترلهای اجتماعی ،به مثابه چراغ سبزی برای مجرمین است که با غنیمت شمردن
فرصت ،در اين مکانها مرتکب جرم شوند .ساختمانهای صنعتی و تجاری بدون سکنه ،در و پنجرههای
شکسته ،ديوارهای ترکدار و مخروبه ،محوطههای عمومی کثیف و پر از آشغال در برخی از مناطق شهر
احتمال وقوع جرم را در اين مکان افزايش میدهد .اين نشان میدهد برخی محیطهای خاص ،جاذب
مجرمین بالقوه برای ارتکاب جرم میباشد( .رحمت)1392 ،
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مکتب شیکاگو:1
در پايیز سال  1982شهر شیکاگو به همراه نیويورک 2و فیالدلفیا 3از اولین شهرهای آمريکايی بودند
که برای اولین بار جمعیت آنها بهصورت بسیار قابلتوجهی افزايش پیدا میکرد .شیکاگو شهر کوچکی
بود که در سرشماری سال  1840تنها  4470نفر جمعیت داشت و از آن بهعنوان يکی از دور افتادهترين
شهرهای مرزی غرب امريکا ياد میکردند  .باگذشت تنها پنجاه سال جمعیت آن بیش از يک میلیون و
صد هزار نفر رسیده بود و در سال  1930جمعیت شهر شیکاگو بالغبر سه میلیون و پانصد هزار نفر
میشد .در نیمه ی دوم قرن نوزدهم بود که روستانشینها و ساکنین شهرهای کوچک ايالتهای مرکزی
و غربی امريکا به همراه تعداد قابل توجه مهاجرين خارجی از کشورهای مختلف نظیر آلمان ،ايرلند،
لهستان ،چک ،لیتوانی ،کشورهای اسکانديناوی و يهودیهای ساکن اروپا و اروپای شرقی ،گروهگروه و
به صورت گسترده شروع به مهاجرت به شهرهای شیکاگو و نیويورک و فیالدلفیا کردند .در سال 1900
بیش از نیمی از جمعیت شهر شیکاگو در خارج از قاره امريکا به دنیا آمده بودند .شهر شیکاگو به يک
شهر صنعتی و مرکزی تجاری تبديل شده بود که دارای يک بورس پررونق نیز بوده ،درواقع کاپیتالیسم
با سرعت سرسامآوری خود را در تمامی جنبهها نشان میداد .در کنار تمامی اين موارد شهر شیکاگو
شاهد آشوبهای متعدد ( )1886و اعتصابهای گسترده کارگری بود ( .)1894از سوی ديگر شهر
شیکاگو مرکز هنر و فرهنگ نیز بود که از مذهب پروتستان تأثیر گرفته بود که احترام بسیاری برای
دانش و کتاب قائل است( .کولن)1393 ،
صاحبنظران بومشناسی شهری شیکاگو ،مسائل اجتماعی ازجمله میزان جرائم را ،بهوسیله تفاوتها
و ويژگیهای فضايی و کالبدی تبیین میکردند .افرادی مانند پارک 4و برگس ،5در تبیین انحرافات
اجتماعی بر متغیرهايی که با پديدهی شهرنشینی ارتباط دارد مانند زبان ،قومیت ،مهاجرت ،حوزهی
سکونت و تراکم جمعیت ،تمرکز کرده و بر بیسازمانی اجتماعی تأکید نموده و جرم بزهکاری را در
مناطق شهری مورد توجه ويژه قرار دادهاند( .شايگان)1393،
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دستها ی از جامعه شناسان مکتب شیکاگو مانند شاو 1و مک کی 2در تحقیقات خود به يافته جديدی
دست يافتند که مورد استفاده پیروان اين مکتب قرار گرفت .به نظر شاو و مک کی آنچه عمالً در
مناطق نابسامان و جرم خیز اتفاق میافتد ضعف کنترل جامعه و مدرسه و خانواده روی اعضاء است و
اين امر در وقوع کج روی اثر دارد .به نظر طرفداران اين تئوری ،جوانان مناطق جرم خیز از نظارت و
حمايت سازمانهای اجتماعی جداشده و به حال خود رها میشوند .درنتیجه برای پاسخ به خواهشهای
خود به هر طريق ممکن دست میزنند( .سخاوت)1379 ،
شاو و مک کی با تقسیم قلمرو جغرافیايی شهر شیکاگو به واحدها و محالت کوچک يک کیلومتر
مربعی بهصورت اشکال دايرهای به هم پیوسته ،به بررسی مقايسهای و تطبیقی افراد بزهکار اين نقاط
دايرهای شکل خصوصاً در بین افراد خردسال و نوجوانان پرداختند( .صفاری ،کونانی .)1392 ،نقشه
جغرافیايی بزهکاری نوجوانانی را در اين شهر از سال  1900تا  1927بر پايه توزيع پسران بزهکار از 10
تا  16ساله که تسلیم دادگاههای اطفال شدهاند ،تنظیم کردهاند و تراکم بزهکاری اين دسته از نوجوانان
را میل مربع نشان دادهاند و ثابت کردهاند که از شدت تبهکاری ،بهتدريج از مرکز بهسوی محیط هر
نیمدايرهای به نیمدايره ديگر ،کاهش میيابد( .نقطه آغاز که قلب شهر محسوب میشود از ساحل
درياچهی میشیگان قرار دارد که به شکل نیمدايره میباشد ).بهاستثنای محلههايی که در آنجا کارخانه
قرار دارند و مناطق صنعتی خیلی فشرده ،نرخ تبهکاری در بخشی که محیط بر قلب شهر است از ساير
بخشها بیشتر و باالتر است .در قلب شهر آسمانخراش ها و ساختمانهای عظیم مراکز امور قرار دارد.
خالصه اينکه اين نیم حلقه که مرکز شهر است دقیقاً کم ثروت از ساير جاهاست .نرخ بزهکاری پس از
آن به تدريج که از اين منطقه نامساعد دور میشوند کاهش میيابد .اين کاهش نرخ ،از نزديکترين تا
دورترين بخش به ترتیب از  1تا  20تغییر میيابد .اين تنزل که تابعی است از فاصلهها ،برای زمانهای
مختلف از  1900تا  1927بررسی شده است و ثابت گرديده که ترتیب تنزل از منطقهای به منطقهی
ديگر در طی زمان ثابت مانده است هرچند که ترکیب منطقه در آن فاصلهی زمانی ،بهطور قابلمالحظه
تغییريافته است .هنگامی که آلمانیها و سوئدیها  ،در نیم حلقه که مرکز شهر را در برگرفته سکونت
داشتند نرخ تبهکاری کودکان آنها باال بوده است .هنگامی که لهستانی ،ايتالیايیها و گروههايی از
اقلیتها  ،در آن محله جانشین آنها شدند نرخ تبهکاری کودکان آنها نیز به همان ترتیب باال بوده است.
در عوض يک گروه غیر مشخص ،آلمانیها و لهستانی ،بهتدريج که وضع ثروتشان بهتر میشد تبهکاری
. Shaw
. Mckay

1
2
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فرزندان آنها پايین میآمد و منطقهی اقامت خود را تغییر دادند و در محلههای دورتر از مرکز که دچار
فقر کمتری بود مستقر میشدند( .کی نیا)1393 ،
جامعه شناسا ن دانشگاه شیکاگو بر اساس مطالعات خود برخی اصطالحات بنیانی را پیشنهاد کردند.
ايجاد خانههای بهداشتی ،ايجاد مدارس و نظارت بر برنامههای آن ،ايجاد کلینیکهای درمانی ،تسهیالت
جهت پر کردن اوقات فراغت و برخی پروژههای ديگر را مطرح ساختند آنها برای مقابله با جرم ،تغییر
سازمان زندگی در مناطق جرم خیز را توصیه کردند .يافتههای آنان بر شیوه برخورد با مجرمین نیز اثر
گذاشت و روشهای جديد مانند زندانی مشروط و آزادی با تضمین و ايجاد مراکز حرفهای و آموزش
حرفهای را جايگزين روشهای قبلی ساخت( .پارساپژوه)1381 ،
تعریف حاشیه نشینی:
تعاريف متعددی از حاشیه نشینی شده است که ضمن همپوشانی باهم ،بعضاً تفاوتهايی دارند که
ناشی از نوع نگاه به موضوع يا ديدگاه صاحبنظر دارد .در تعريف کلی ،حاشیه نشینی نوعی از سکونت
است که در آن افراد در مناطق مجاور شهر اقامت دارند و از حداقل امکانات و خدمات زندگی شهری
بیبهرهاند .البته گاهی ايجاد شهرکهای اقماری در نواحی مجاور شهرها باعث میشود حاشیه نشینان
بین نواحی شهری جایگیرند و يا حتی در برخی مناطق ،درون محدودهی جغرافیايی شهر به دلیل نبود
امکانات ،گونهای از حاشیه نشینی ايجاد میشود .بنابراين حاشیه نشینی به بخشی از توسعهی شهری
اطالق میشود که بدون برنامهريزی ،کنترل و رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی توسط تودهای از مردم
که عمدتاً فقرا و اقشار کمدرآمد شهری و مهاجران روستايی میباشند ايجاد میشود( .شايگان)1393 ،
مهدیآباد:
مهدیآباد ،شهرکی است نزديکیهای کرج که تا  20سال قبل روستايی بود با جمعیتی کمتر از 100
نفر ،اما امروزه شهرکی است چند هزار نفری که از يک طرف کارخانه قند نزديکش است و از طرف ديگر
دانشگاه آزاد و کمی آن طرف تر زندان قزلحصار  ...شهرک زندان هم صدايش میکنند .مهدیآباد اين
روزها بیشتر محل زندگی خانوادههايی است که دست کم يک محکوم در زندان دارد .خیلی از زندانیان
قزلحصار بعد از آزادی به دلیل حضور خانوادههايشان ،ديگر در همین مهدیآباد ساکن میشوند و اين
به مرور زمان باعث شده است که خیلی اختالفات داخل زندان به خیابانهای شهرک کشیده شود و هر
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ا ز چند گاهی دعواهای خیابانی راه بیندازند )www.isna.ir،1394/12/14( .در زير به شرح آمار
عددی و چگونگی وضعیت جمعیتی مهدیآباد 1میپردازيم:
رديف

موضوع

تعداد به نفر

1

جمعیت کل

22425

2

خانوار

6157

3

مرد

11653

4

زن

10772

جدول  :2-1جمعیت کل مهدیآباد
رديف

موضوع

تعداد

1

جمعیت  6ساله و بیشتر

17047

2

مرد

9243

3

زن

7804

جدول  :2-2جمعیت باسواد شش ساله و بیشتر

 .1اعداد و ارقام بر اساس آخرین آمار جمعیتي سال  1390و بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز
ميباشد.
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رديف

موضوع

تعداد

1

جمعیت  6ساله و بیشتر

2716

2

مرد

1051

3

زن

1665

جدول  :2-3جمعیت بیسواد شش ساله و بیشتر
رديف

موضوع

تعداد

1

دوره ابتدايی

6031

2

دوره راهنمايی

4896

3

دوره متوسطه

4576

4

دوره پیش دانشگاهی

235

5

دوره عالی

816

6

سوادآموزی بزرگسال

290

جدول  :2-4جمعیت محصل

 72ـــــــــــــــــــ فصلنامه دانش انتظامي البرز ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،زمستان 1395

رديف

موضوع

تعداد

1

مهاجران وارده شده کل

4365

2

مرد

2198

3

زن

2167

جدول  :2-5جمعیت مهاجران واردشده
رديف

موضوع

تعداد

1

شاغالن  10ساله و بیشتر

5774

2

بیکاران  10ساله و بیشتر

1225

جدول  :2-6تعداد کل شاغل و بیکار
رديف

موضوع

تعداد

1

جمعیت  10ساله و بیشتر حداقل يکبار ازدواج
کرده

12268

2

وضع زناشويی دارای همسر

11566

3

وضع زناشويی بیهمسر براثر فوت

521

4

وضع زناشويی بیهمسر براثر طالق

181

5

وضع زناشويی هرگز ازدواج نکرده

5827

جدول  :2-7جمعیت ازدواج و طالق
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روش تحقیق:
در تحقیق حاضر ،با در نظر گرفتن بررسی موضوعات و فرضیاتی که قبالً به آن اشاره شده است و
همچ نین روابط و تأثیرات آن بر موضوعات ديگر ،لذا روش تحقیق و پژوهش پیمايشی است و از حیث
هدف گذاری که پژوهش موضوعه بر مبنای اصالح روندها ،بهبود اوضاع و شفافسازی مسائل و موارد
موردتحقیق میباشد ناظر به نوع تحقیق توسعهای میباشد .از حیث اجرا نیز درک و تبیین متغیرها از
دادههای کمی نظیر دادهها ی حاصله از مصاحبه ،مشاهده ،مستندات و آمارها ،پرسشنامه و غیره استفاده
شده است و بدين ترتیب اين پژوهش با توجه به دادههای رياضی و آماری از نوع پژوهشهای کمی
میباشد.
جامعه آماری پژوهش:
جامعهی آماری اين تحقیق ،عبارت است از بررسی و مطالعهی موردی منطقه مهدیآباد که در فصل
گذشته به صورت عددی به شرح آماری آن پرداخته شده است .حالیه نیز با توجه به تجزيه و تحلیل در
خصوص تأسیس و موجوديت ندامتگاه و زندان در اين منطقه و گسترش شهرنشینی و ايجاد محلههای
حاشیهای در اطراف شهر و بهخصوص در منطقه موضوعه ،لذا همه ساکنین منطقه که بهنوعی و به هر
دلیلی از ساکنین و مهاجرين به اين محله بودهاند و بهندرت گسترش يافته و رو بهسوی پیشرفت نیز
میباشد ،جامعهی آماری اين پژوهش را تشکیل میدهند.
حجم نمونه و روش نمونهگیری:
حجم نمونه يا تعداد افرادی که از آنها اطالعات گردآوری میشود از طريق جدول مورگان که يکی از
پرکاربردترين روشها برای محاسبه حجم نمونهی آماری میباشد استفاده شده که اين جدول نسبت به
روشهای ديگر حداکثر تعداد نمونه را نشان میدهد  .و از آنجا که برابر اعالم سازمان مديريت و
برنامهريزی آخري ن آمار جمعیتی مهدیآباد  22،425نفر اعالمشده لذا با توجه به جدول فوق حجم
نمونه تحقیق میتواند  378نفر باشد .درنهايت نیز به منظور تعیین اين تعداد در جامعهی آماری از
روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
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روش تجزیه و تحلیل دادهها:
در فرآيند تحقیق پس از گردآوری دادهها ،گام بعدی شامل تجزيه و تحلیل دادهها میباشد که در
تحلیلهای آماری اين پژوهش ،يافتههای حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  Spss1و
بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
اعتبار یا روایی و پایایی ابزار اندازهگیری:
به منظور دستیابی به روايی تحقیق با بررسی متون و منابع علمی ،بهرهگیری از نظرات افراد مجرب و
کارشناسان دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز و استاد محترم راهنما ضمن ويرايش
برخی از شاخصها ،پرسشنامه نهايی با  28سؤال بسته ،طراحی و توزيع گرديد .اعتبار و پايايی
پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به شرح ذيل ارزيابیشده که  .720میباشد.
ضریب اعتماد پرسشنامه تحقیق
تعدادگویه ها سؤالهای اصلی

آلفای کرونباخ

10

.720

یافتههای تحقیق:
با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد که پاسخگويان ازلحاظ جنسیت تعداد  %84.2مرد و
 %15.6آن زن ،ازلحاظ تأهل تعداد  %36.1مجرد و  %63.6آن متأهل ،ازلحاظ تحصیالت تعداد %40.1
زير ديپلم %37.2 ،ديپلم %12.7 ،فوقديپلم %8.4 ،لیسانس و  %1.3فوقلیسانس و باالتر و ازلحاظ مدت
سکونت تعداد  %9.5زير  2سال 2 %15.6 ،تا  5سال 5 %18.5 ،تا  10سال و  10 %55.7سال به باال
میباشند .اين پژوهش با سه فرضیه آغاز شد که به ارزيابی هر يک از آنها با توجه به يافتههای تحقیق
میپردازيم.

 .1مخفف آن بستهی آماری برای علوم اجتماعي ميباشد.
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الف -فرضیه اول :به نظر میرسد مناطق حاشیه نشین تأثیر زيادی بر مهاجرت خانواده و طرفداران
مستعد جرائم ارتکابی دارند.
ضريب استاندارد

فرضیه اول

خطای استاندارد

Sig.سطح معنا

 tاماره

Beta

Std. Error

B

.000

4.292

.259

.053

.228

مهاجرت خانواده و
طرفداران زندانی

ب -فرضیه دوم :به نظر میرسد مناطق حاشیه نشین تأثیر زيادی بر کاهش ضريب امنیتی و ايجاد
مسائل حاشیهای ازجمله اعدام محکومین دارند.
ضريب استاندارد

.

فرضیه دوم

خطای استاندارد

 Sig.سطح معنا

tاماره

Beta

Std. Error

B

075

-1.782

-.120

064

-.114

.

کاهش ضريب
امنیتی
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ج -فرضیه سوم :به نظر میرسد مناطق حاشیه نشین تأثیر زيادی بر ازدياد وقوع جرائم ارتکابی مهمه
و شیوع آن از اين محل دارند.

ضريب استاندارد

فرضیه سوم

خطای استاندارد

 Sig.سطح معنا

 tاماره

Beta

Std. Error

B

.000

4.143

.268

.061

.252

جرائم ارتکابی مهمه

تحلیل رگرسیون
رديف

گويه

حاشیه نشینی

1

حاشیه نشینی

1

2

مهاجرت

/51

3

امنیت

-0/49

4

جرم

مهاجرت

**0

1

**

0/52

**

-0/67

**

P<0/01

امنیت

جرم

0/64
**

**

1
**

-0/72

1
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نتیجهگیری:
در فرضیه اول با توجه به ضريب بتا با افزايش يک واحد بر گستره مناطق حاشیه نشین در سطح
معناداری  .000در میيابیم ارتباط معناداری با افزايش مهاجرتها ازجمله خانواده و طرفداران زندانی
مستعد جرائم ارتکابی وجود دارد .به منظور رد يا تأيید اين فرضیه و به کمک شاخصهای تعريف شده
از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گرديد که با ضريب استاندارد  .259و سطح
معناداری  .000فرضیه مورد تأيید قرار گرفت و به اين معناست که مناطق حاشیه نشین تأثیر به سزايی
بر مهاجرت خانواده و طرفداران مستعد جرائم ارتکابی دارند.
در فرضیه دوم با توجه به ضريب بتا با افزايش يک واحد بر گستره مناطق حاشیه نشین و بهتبع آن
مهاجرت خانواده و طرفداران زندانی مستعد جرائم ارتکابی در سطح معناداری  .075در میيابیم ارتباط
معناداری با کاهش ضريب امنیتی وجود دارد .به منظور رد يا تأيید اين فرضیه و به کمک شاخصهای
تعريف شده از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گرديد که با ضريب استاندارد
 -.120و سطح معناداری  .075فرضیه مورد تأيید قرار گرفت و به اين معناست که مناطق حاشیه نشین
تأثیر به سزايی بر کاهش ضريب امنیتی دارند.
در فرضیه سوم با توجه به ضريب بتا با افزايش يک واحد بر گستره مناطق حاشیه نشین بهتبع آن
مهاجرت خانواده و طرفداران زندانی مستعد جرائم ارتکابی و کاهش ضريب امنیت در سطح معناداری
 .000در میيابیم ارتباط معناداری با افزايش جرائم ارتکابی مهمه وجود دارد .به منظور رد يا تأيید اين
فرضیه و به کمک شاخصها ی تعريف شده از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده
گرديد که با ضريب استاندارد  .268و سطح معناداری  .000فرضیه مورد تأيید قرار گرفت و به اين
معناست که مناطق حاشیه نشین تأثیر به سزايی بر ازدياد وقوع جرائم ارتکابی مهمه دارند .در تحلیل
رگرسیون به دست آمده از هر سه فرضیه در میيابیم که:
 :1هر چه بر وسعت منطقه حاشیه نشین افزوده گردد میزان مهاجرت نیز افزايش میيابد؛
 :2هر چه مهاجرت افزايش يابد بر میزان کاهش ضريب امنیت افزوده میشود؛
 :3هر چه هر چه ضريب امنیت پايین باشد ،میزان جرائم ارتکابی نیز افزايش میيابد.
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پیشنهاد به سازمانهای مربوطه:
در حال حاضر مهمترين و اصلیترين سازمانهای مرتبط با وقوع جرم و جرائم ارتکابی از سوی عاملین
آن که خود عضوی از جامعه هستند و به داليلی مرتکب آن میشوند میتوان از وزارت آموزش و
پرورش ،دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،وزارت فرهنگ و ارشاد ،قوه قضائیه ،استانداریها ،شهرداری و
نیروی انتظامی نام برد که عملکرد مناسب و بجای هر يک در کنار همديگر نتیجهی مطلوبی را که
کاهش جرم و جنايت ،آرامش در منطقه و شکوفايی و رشد فرهنگ و اقتصاد و  ...ماحصل آن است را به
دنبال خواهد دشت .لذا با توجه به اهمیت مسأله و نیز يافتههای حاصل از اين پژوهش پیشنهادهای زير
ارائه میگردد:
-

ساماندهی شهر و شهرسازی و تحدید حدود در مناطق حاشیهای و خالی از سکنه:
شهرداری منطقه ضمن اينکه مناطق حاشیه ی شهر را شناسايی کند ،مکرر بر آن نیز نظارت داشته
باشد که از سوی افراد مورد سوء استفاده و ساخت و سازهای غیرمجاز و گسترش آن قرار نگیرد و در
ساخت و سازهای قانونی ،حريم کوچه و خیابان رعايت گردد و محلهايی نیز برای تفريح و استراحت و
همچنین احداث اماکن دولتی و انتظامی در نظر گرفته شود.

-

ایجاد اشتغال و درآمد و جلوگیری از فقر و بیکاری:
ازجمله مواردی که میتواند مانعی برای ارتکاب جرم باشد اشتغالزايی میباشد و اين فقر و بیکاری
است که هر کس را به فکر اقدام و ايجاد درآمد میکند و از آنجا که اين فرد ،تخصص و حرفه و يا
سرمايها ی در بساط ندارد بهترين راه را سرقت و يا خودفروشی برمیگزيند و در اين زمان فرد در
جايگاهی است که به درست يا نادرست بودن آن نمیانديشد .لذا بايسته است با ايجاد اشتغال و سرگرم
کردن افراد و درآمد سالم ،جامعه را از تهاجم آماج سلطه گران مصون داشت.

-

برقراری امنیت با آگاهسازی مردم:
ضمن اينکه حفظ نظم و امنیت وظیفهی نیروی انتظامی میباشد و اين سازمان نیز برحسب وظیفهی
ذاتی خود بیشازپیش در انجام مأموريتهای محولهی خويش ثابتقدم میباشد لیکن میطلبد مردم
نیز در کنار پلیس حتی برای حفظ حريم شخصی خود هم که شده کوشا باشند و با اقدامات بايسته در
منزل و خودرو و  ...برای حفظ آن ،راه را بر مجرمین نا هموار بکنند و اين آگاهسازی با درج نکات مؤثر
در جرايد ،بیلبوردها ،صداوسیما و  ...میسر میشود.
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-

نصب دوربینهای نظارتی:
با نصب دوربینهای نظارتی حضور پلیس را به صورت محسوس و نامحسوس جلوه داده و عرصه را بر
مجرمین تنگ نموده و اين افکار را از اذهان آنها خارج نمايند که احساس کنند مأمن و پناهگاهی است
در زمان بعد از ارتکاب جرم در کوچه پس کوچههای تنگ و تاريک و به دور از قانون و مجری آن
گريخته و در صبحی ديگر به جرائم بعدی خود استمرار يابند.
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