
                                                                  DOR: 20.1001.1.26764164.1401.4.2.8.1                   توسعه فضاهای پیراشهریمجله 
  8، پیاپی 1401 ستانپاییز  و زم، ومد ، شمارهچهارمسال 

 مقاله پژوهشی                                          2676-4172شاپای الکترونیکی     2676 -4164شاپای چاپی 

 

 

 

 سینسبت به پل یراشهریعوامل اثرگذار بر نگرش زنان پ یساختار یالگو

 )مورد: منطقه غرب شهر اصفهان(

 

 06/04/1401پذیرش نهایی:               03/02/1401دریافت مقاله: 

 
 135-150 صفحات:

 
 .رانیا رجند،یب رجند،یدانشگاه ب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسجامعهگروه  اریاستاد؛ پور رایسم

 .رانیا رجند،یب رجند،یدانشگاه ب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ا،یگروه جغراف اریاستاد؛ 1پور یمحمد حج
 

 چکیده
 

 

 

 

 

 

های واژه

  کلیدی:
 ت،یاحساس امن

 یناهنجار

 س،یپل ،یاجتماع

نگرش زنان، 

 .اصفهان راشهریپ

-برنامه یستیاست که با توجهقابلمهم و  هایتیاز واقع یاجتماع هایوجود مسائل و چالش یراشهریپ یدر فضاها

هر  ینسانا تیبخش از جمع کی عنوانبه. زنان ردیانجام گ دارتیدر جهت حل آن با وسواس و اولو یزری

است.  شانسهم یاعاجتم هاییو ناهنجار هاسهم از چالش نیشتریغالباً ب ،یراشهریدر عرصه پ ژهیوبه ،یسکونتگاه

 هایدر سال ن،ید. همچنارتباط دار سیپل ریدر فضا نظ تیامن کنندهنیتأم یروهایمسائل، با عملکرد ن نیاز ا یبرخ

 به مثبت . نگرشدر جوامع و روابط خود با افراد جامعه را بهبود بخشد شیتالش داشته تا نقش خو زین سیپل ریاخ

است.  شدهداده تیپرداخته و اهم ترشیب برخی به هاسال نیکه در طول ا شودیم یاریبس یهامؤلفهحاصل  سپلی

تلف که در منطقه دختر مقاطع مخ انیجونفر از دانش 291 دگاهید یمطالعه و بررس ندیآن، برآ جیپژوهش حاضر و نتا

است.  شدهانجامه ساد یتصادف یریگ-ونهروش نم قیاز طر یریگنمونه. باشدیم ،اصفهان ساکن بوده راشهریغرب پ

 یاست. از مدلساز دهیگرد لیوتحلهیتجز PLSو  SPSS یافزارهانرمپرسشنامه با کمک  عیحاصل از توز هایداده

برازش مدل  هایصمدل از شاخ یبرازندگ صتشخی منظوربه و شد استفاده هاداده لیتحل یبرا یمعادالت ساختار

-نییتع معناداری طوربه هاجرم شدن و رسانه ینشان داد ترس از جرم، قربان جی. نتادیاستفاده گرد PLSتوسط 

جرم شدن و ترس  یننشان داد که قربا ریمس لیتحل جی. نتاباشندیم سیدختر نسبت به پل انینگرش دانشجو هایکننده

 یمثبت ریتأث یعجم هایسانهر یدارد ول سینگرش آنان نسبت به پل یبر رو یمنف ریتأثدختر  انیاز جرم در دانشجو

 انیدانشجو برخوردارند و سیبه پل تریسال سن از نگرش مثبت 20کمتر از  انیمشخص شد دانشجو نیدارد. همچن

 دارند. انیدانشجو رینسبت به سا یشتریترس از جرم ب ،یمقطع دکتر

                                                           
1  E- Mail: mhajipour@birjand.ac.ir 
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 مقدمه
دارد  یاکنندهنییتعدر جامعه نقش  یعموم تینظم و امن یحکومت در امر برقرار ندهینما عنوانبه سیدر کشور ما پل

نگرش شهروندان نسبت  س،یدر رابطه با پل کیمسائل در جوامع دموکرات نیترمهماز  یکی(. 1399و همکاران،  یاری)با

بر برداشت و ادراک  ریتأثو جامعه و  سیپل نیاعتماد ب جادیدر جامعه، ا سیاز اهداف مهم پل یکیاست.  سیبه پل

 سی(، نگرش شهروندان نسبت به پل2006(. طبق گفته ویتزر و توچ  )1396فر و همکاران،  یدیشهروندان است )حم

 ایکه تجارب مثبت  یاساس افراد نی. بر اردیگیمو همکاران فرد شکل  انیبراساس گفتگو با خانواده، دوستان، آشنا

. شوندیمنگرش شهروندان  یریگشکلموجب  قیطر نیو از ا کنندیم فیتعر گرانید یآن را برا اندداشته سیبا پل ینفم

در  سیپل ییمهم و پررنگ شده و توانا دهیاختالفات بزه د وفصلحلدر کنترل جرم و  سیامروزه نقش پل ،یاز طرف

 (.  1400 ر،یتاج ام یاست )رجب افتهیشیافزا زیاز جرم ن یریشگیپ

 ،یاسیهمچون علوم س یگوناگون مطالعات هاینهیمحققان مختلف در زم ستمیکه از اواخر قرن ب یاریمطالعات بس در

 دید هزاوی و نگاه نوع فراخور هرکدام اندداده انجام شناسان جرم و دانانحقوق ،یرفتارشناخت ،یشناسجامعه ،یروانشناس

 اندنمودهرا مطرح  یو موضوعات اندپرداخته سینگاه جامعه به نهاد پل نوعو جامعه و  سیخود به مسائل مربوط به رابطه پل

 کمیو  ستیو ب ستمیدر اواخر قرن ب ژهیوبهباشد. یم رمکتوبیمکتوب و غ یهارسانه یرگذاریتأثکه از آن جمله بحث 

، شهروندان و هاخانواده انیدر م یمجاز یهاشبکه زیو ن یمجاز هایو رسانه نترنتیا ون،یزیبا شدت گرفتن نقش تلو

 ،ی. از طرفانددادهو گفتگو قرار  موردبحث مراتببهآن را  یمثبت و منف ریتأثقشر جوان جامعه،  یدر زندگ خصوصبه

 فیرا ضع سیعملکرد پل ادیزاحتمالبهدارند،  یشتریکه ترس از جرم ب یافراد نکهی( با توجه به ا2003طبق گفته داولر  )

که  گرددیم یتلق سیاز عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به پل یکی عنوانبه زیترس از جرم ن ن،ینابراب کنندیمقلمداد 

است  شدهلیتبد یامروز یزندگ ریناپذییجدا، ترس از جرم به بخش درواقع. باشدیمامروز  سیپل یاصل یهادغدغهاز 

خود  یرا قربان یو تواندیمدارد که  یو ترس از جرائم ابانی( و اشاره به ترس از رفتن به خ1400و همکاران،  یری)عشا

مشخص  یغرب یکشورها یاز سو شدهانجامبراساس مطالعات  ،ی(. از طرف2018،  شوپیب چاردیو ر لیکار توی)پر دینما

، رونیازاشوند. یم جرائم یکمتر از مردان، قربان آنکهحالدارند  یکه زنان نسبت به مردان ترس از جرم باالتر دیگرد

 یهابیآس نیدر معرض ا دهندیم لیجامعه را تشک تیاز جمع یمین باً یگفت که اکثر زنان جامعه ما که تقر توانیم

از زنان و  تیحما یدغدغه دائم چراکه اندمسئله نیا ریدرگ میرمستقیغ طوربه زیقرار دارند و مردان خانواده ن یاجتماع

از  جرائماز  کیفرد با هر  ییارویرو عنوانبه زیجرم شدن ن ی(. قربان1389 ح،یفص یمانی)سل رادارنددختران خود 

(. بعالوه، با توجه به 2010است )وو و سان ،  قرارگرفتهمورد مالحظه  سینگرش نسبت به پل گرید یهاکننده ینیبشیپ

در  شتریب یریرپذیتأثو  ربهعدم تج لیقشر به دل نیکه ا دهندیم لیکشور را جوانان تشک تیاز جمع یبخش اعظم نکهیا

 دهندهشکلآنان  یهاتیفعالو  هانگرشافکار و  ن،یو همچن باشندیم هابیآس نیشتریدر معرض ب یدوران سن نیا

که در  میشاهد هست ن،یدارد و عالوه بر ا یاندهیفزا ریتأثکشور بوده و بر سرنوشت جامعه  ندهیدهه از آ نیچند

حضور  هادانشگاهجوان در  تیجمع نیاز ا یاگستردهحجم  یانقالب اسالم یروزیپس از پ ژهیوبه ریاخ یهامهروموم

محل پرورش نخبگان  عنوانبهدانشگاه  ،یو از طرف اندپرداختهو افکارشان  تیشخص یدهشکلفضا به  نیو در ا اندافتهی

رکن  عنوانبه انیمهم در مسائل مختلف جامعه است و دانشجو یهاگاهیپااز  یکیجوامع  یرشد و بالندگ یو مرکز اصل

دختر ساکن در  انینگرش دانشجو یحاضر به بررس قیلذا، تحق کنندیم فایا ندیفرا نیدر ا یاساس یدانشگاه نقش یاصل
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که  طورهمانخاص  طوربهنگرش پرداخته است که  نیبر ا مؤثرو عوامل  سیاصفهان نسبت به پل راشهریمنطقه غرب پ

 دختر صورت گرفت.  انیدانشجو یبر رو قیتحق نیزنان ا انیموضوع در م تیاهم لیدل هب د،یدر مطالب فوق ذکر گرد

 یبرقرار منظوربهاست که اساساً  یسازمان سی(، پل1380) وبرنی( و مورگان و ن1380) یابرندآباد یگفته نجف طبق

اعمال  ینسبت به نهادها ی، ادراکات عمومرونیازا. شودیم جادیدر جامعه ا جرائماز بروز  یریشگیپ زیو ن تینظم و امن

 انینگرش دانشجو یدر مطالعه حاضر به بررس جهتنیازاباشد.  اشتهبه همراه د یاگسترده یامدهایپ تواندیمقانون 

 یبخش، ابتدا هدف اصل نیاست و در ا شدهپرداختهبر آن  مؤثرو عوامل  سیقشر جوان جامعه( نسبت به پل عنوانبه)

 است.  دهیگرد یبر آن بررس مؤثرو سپس عوامل  شدهداده حیتوض سینگرش نسبت به پل یعنی قیتحق

 است:  ریز یکردهایمطالعه مدنظر است که شامل رو نیدر ا کردیرو دو

 هااجبار سازمان ای بیترغ یبرا سیپل یهاتالش عنوانبهشخص ثالث  یسیپل کردی(، رو2007طبق گفته بوردر ) اول،

و صاحبان  یبازرسان بهداشت و شهرساز ن،یصاحبان اموال، والد ،یمانند ادارات مسکن عموم ،بزهکار ریغاشخاص  ای

( معتقد 2007است. دوم، بوردر ) شدهفیتعرجرم،  ئلکاهش مسا ایاز جرم  یریشگیدر پ تیقبول مسئول یتجارت برا

است:  ریعناصر شامل موارد ز نیاست. ا شدهشناختهعناصر خود  نیبا مشهودتر شتریب آوریفن سیاست که امروزه، پل

 هاینشست یبرا ییمبنا عنوانبهجرم  ۀشرفتینقش پ هیجرم و ته لیدر مورد جرم، تحل ایانهیاطالعات را یروزآوربه

پاسخگو نگه  تشانیریخاص جرم در مناطق تحت مد یهاحلراهرا در مورد راهبردها و  رانیکه مد یتعامل یاهبردر

 است: شدهپرداخته موردمطالعه یرهایاز متغ کیهر  حی. در ادامه به تشرداردیم

صداقت و  ،یاثربخش س،یآنان از پل یتمندیرضا زانیبراساس م سینسبت به پل انیمطالعه حاضر نگرش دانشجو در

و  ییو سرعت پاسخگو دهدیمارائه  هاآنبه  سیکه پل یاز خدمات یتمندیشده است. رضا دهیسنج سیعدالت پل

و  سیپل یاهداف توافق شده اجتماع تیتحقق رضا یعنیاثربخش  سی. پلهاآناز وقوع  یریشگیو پ جرائم وفصلحل

از حقوق بشر، توسعه خدمت  تیحما ،ییپاسخگو یعنی سی. صداقت پلجرائماز  یریشگیدر پ سیپل تیموفق زانیم

 . کسانی طوربههمه  یاعمال قانون برا یعنی سی. عدالت و انصاف پلتیو شفاف یمحور

 سیکار پل تیمشروع یرا در کل برا ایگسترده یامدهایپ تواندیاعمال قانون م ینسبت به نهادها یعموم ادراکات

 قاتیدر تحق یمردم را به همکار التیتما تواندیم سینسبت به پل یمنف هایداشته باشد. نگرش یکنترل اجتماع یو حت

 یو حت (2003 لر،یو ت نی؛ سانشا2004و واکسلک ،  لرینهاد )ت نیااز  تی(، حما2003، لریو ت نینهاد اعمال قانون )سانشا

به  سی( کاهش دهد. امروزه نگرش شهروندان نسبت به پل2002و هائو ،  لری؛ ت2003 لر،یو ت نیاطاعت از قانون )سانشا

 یشتریب تیاهم رد،دا دیتأکو شهروندان  سیکه بر بهبود روابط متقابل پل یاجتماع سیمانند پل دیجد یمیظهور مفاه لیدل

 سیارتباط با عموم مردم در مورد عملکرد پل یبرقرار یبرا یمستمر از نگرش شهروندان روش یاست. نظرسنج افتهی

خرسند از خدمات  کنندگانمصرفهستند که  یفرض اساس نیبا ا یاجتماع سیدر رابطه با پل ریاخ یهاجنبشاست. لذا، 

از  یبازخورد سیبه پل تواندیم. اطالعات در مورد نگرش شهروندان شدخواهند  لیتبد سیبه چشم و گوش پل سیپل

 یانتظام یرویو ن سی(. پل1392 ،یو ادهم یعملکرد خود و برداشت شهروندان از عملکرد آنان فراهم کند )حسن

 ندانشهرو تیو حما یخود به همکار فیدر انجام وظا تیموفق یهستند که اساسًا برا ینهاد نظارت اجتماع نیترمهم

و  شگرای تر،مسن افراد به نسبت ترکه افراد جوان دهدینشان م قاتی(. اغلب تحق1391و همکاران،  ی)طاهر اندیمتک

 های¬افتهی(. 2004و همکاران،  دمنی؛ فر2005؛ گانون ، 2001دارند )کائو ،  سینسبت به پل یترموشکافانه تیذهن
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(. در 2: 2002، کتی)برون و بند ستینو ثابت  کسانی تر،جوان فرادا هاینگرش یبر رو تیجنس ریتأثدر مورد  قیتحق

مطالعات در  یاست. در برخ شدهحاصل یمتفاوت جیمطالعات صورت گرفته در سرتاسر جهان در مورد قشر جوان نتا

 چنداننه یها-یابارزی( نوجوانان همانند) تراست که افراد جوان شدهدادهمختلف نشان  یدر کشورها ریاخ های¬سال

 حضور و جوان افراد ترفعال زندگی سبک(. 5: 2005 گانون،) اندخود ارائه داده یمحل سیرا نسبت به پل یمثبت

)کرافورد،  طلبدیرا به خود م سیپل توجهقابلفعاالنه  شیاغلب مداخالت پ یعموم هایآنان در مکان یجمعدسته

 ریدرگ ییدر رفتارها ایاز خود نشان دهند و  یرقانونیغ هایتیکه فعال رودیانتظار م شتربی هااز جوان ن،ی(. همچن2009

)رادفورد و  هست اریاخت یو دارا رندهیگمیتصم یو نهادها جادشدهیا یشوند که مخالف و در چالش با ساختارها

با توجه  سیجوانان نسبت به پل یو نگرش یارتباط تیوضع یبررس یجینتا نیرو و بر اساس چن نی(. از ا2005همکاران ، 

که  ینشان داد افراد ی. مطالعات قبلگرددیمبرخوردار  یخاص تیجوانان در جامعه از اهم گاهیجا تیبه حساس

 ، بوررو) اندارائه داده سینسبت به پل تریمطلوب یابارزی و نگرش اند،تجربه کرده سیرا با پل یمناسب یبرخوردها

 نیصورت گرفته در ا یمطالعات جهان برخالفمطالعه  نی(. در ا2005،  کوگاناس ؛2006 ، همکاران و شافر ؛2001

و دانشجو  کردهلیتحصقشر  یاست، تمرکز مطالعه فوق بر رو آمدهعملبه قیقشر جوان تحق یبر رو ترشیپکه  طهیح

رده  نیاز ا ییباال مو حج ابندییمدانشگاه، رشد و نمو  طیکشور در مح نیاز جوانان ا ییدرصد باال چراکه باشدیم

 کلیدانشگاه در س یآموزش طیکه مح یو نقش یمقاطع سن نیا گاهیو جا تی. با در نظر گرفتن اهمباشندیمدانشجو  ،یسن

 سیاصفهان نسبت به پل راشهریدختر منطقه غرب پ انینگرش دانشجو ی، مطالعه حاضر به بررسکندیم فایآنان ا یزندگ

برخوردارند  هادانشگاهدر  یشتریپسر از تعداد ب انینسبت به دانشجو یهم به لحاظ فراوان چراکه. پردازدیمآن  گاهیو جا

شده  زیجرم ن یقربان یهستند و امکان دارد حت یشتریو خطر ب بینسبت به مردان در معرض آس نکهیو هم به لحاظ ا

 باشند.  

آن، مطالعات  ازجملهدر سرتاسر جهان صورت گرفته است  یمختلف یهاپژوهش س،ینگرش نسبت به پل نهیدرزم

جرم شدن، ترس  یقربان دهدیمباشد که نشان ی( م2009( و وو و همکاران )1996همچون کائو و همکاران ) یمحققان

 .باشندیم سینسبت به پل انیمهم نگرش دانشجو هکنند ینیبشیپاز جرم، در معرض رسانه قرار گرفتن در زمره عوامل 

 ها. آنقراردادند یموردبررسو روستا  التیرا در سطح شهر ا سپلی به نسبت ها( نگرش1997) ایو کر گیزیر ن،یهمچن

با  ا،شهر داشتند. لذ ایروستا  سیو نه پل التیا سیبه پل تریینمودند، نگاه منف افتیدر هیکه احضار افرادی شدند متوجه

 سیبر نگرش نسبت به پل رگذاریتأثمطالعه عوامل  نیدر ا س،یدر مورد نگرش نسبت به پل شدهیبررستوجه به مطالعات 

 است.  قرارگرفته یموردبررس باشدیجرم شدن م یترس از جرم و قربان ،یجمع هایکه شامل رسانه

 هایلوح ای،رایانه هایبازی تا گرفته تلویزیون و رادیو سینما، مطبوعات، از) جمعی های: رسانه یجمع هایرسانه

 انتقال و افکار بیان ها،ی وی دی، اینترنت( ابزاری هستند که در یک جامعه از آن برای ابالغ پیامد موسیقی، فشرده

و  یرگذاریقدرت تأث اد،یز نیبا داشتن مخاطب یجمع هایرسانه(. 1384 ستوده،) شودمی استفاده دیگران به مفاهیم

. نتایج کنندیم فایدر آموزش افراد جامعه ا ینقش بارز میرمستقیو غ میمستق طوربهخاص  هایکیامکان استفاده از تکن

تشدید احساس  اییتوان( اخبار و حوادث انعکاس نحوه به بسته) طرفکیاز جمعی هایرسانه که دهدمطالعات نشان می

و  یرساناطالعو از سوی دیگر با ایفای نقش  رادارندافراد مستعد به ارتکاب جرم  قیو تشوناامنی، ترویج بزهکاری 

 طرز ،یطورکلبه.  باشند مؤثر امنیت احساس افزایش و جرم وقوع کاهش در توانندترویج الگوهای زندگی سالم، می
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 توانمی ،طرفی از. دارد بستگی شود،می پخش و چاپ جمعی هایاز طریق رسانه آنچه به جرم به مردم نگاه و نگرش

 تأثیر ها، رسانهدرواقع. باشدمی هاو عدالت، محصول تأثیر رسانه جرم از ما برداشت از ایعمده بخش که کرد ادعا

 هایفعالیت و جرم کشیدن تصویر به شیوه از متأثر مردم ذهن در پلیس تصویر. گذارندمی جامعه عمومی افکار بر مهمی

گرداندگان اصلی در  بازی از یکی را هانباشد اگر رسانه اغراقیبشاید  ن،یاست. بنابرا یجمع یهارسانه در پلیس

 اینترنتی، هایسایت همچون) جدید هایرسانه الخصوصیعل. دانست عدالت و جرم به مردم عامه نگرش دهیجهت

 زیبرانگبحث و مهم تغییراتی دستخوش را زیچهمه که( هادی وی دی فشرده، هایلوح لنزدار، همراه هایتلفن ها،وبالگ

 .است کرده

که به نظر  شودیم دهیپرس دهندگانپاسخعموماً از  ت،یدر رابطه با جرم و جنا هاینظرسنججرم شدن: در  یقربان

که  دهدیخطر نشان م اصطالحبهمقاالت مربوط  یجرم شوند چقدر است. بررس یقربان ندهیدر آ نکهیآنان، احتمال ا

تفاوت دارد.  یناامن بااحساسشدن  یاست. ترس از قربان تردهیچیپ اریبس رسد؛یدر ابتدا به نظر م ازآنچهمفهوم  نیا

شدن،  یترس از قربان کهیدرحالمنتقل شود؛  گریبه نسل د یفرهنگ و از نسل قیممکن است از طر یحت یاحساس ناامن

و منابع  انددهیدجرم را با چشم خود  انشیاطراف ایجرم را لمس کرده است  میمستق طوربهخود  ایاست که فرد  یتیوضع

و  ی( که تجربه واقعمیشدن )تجربه مستق یقربان -1جرم شدن دو نوع است:  ی. قربانشوندیماو محسوب  یبرا یمعتبر

شدن  یقربان -2است،  دادهیرو یمشخص یآن را لمس کرده و در محدوده زمان کیکه از نزد یفرد است از جرم ینیع

و  ی)ربان انشیدوستان و اطراف ان،یآشنا یبرا جرائمفرد از رخداد  یآگاه زانیکه اشاره دارد به م (میرمستقی)تجربه غ

. در ایـن مـدل فـرض اندکردهشـدن غیرمسـتقیم را طـرح  یمدل قربان 1986و هال  در سال  لوری(. ت1389همکاران، 

قربانیــان غیرمســتقیم جرم  ان،ایــش میــزان ترسشــ، بــه دلیــل افزشنوندیمافــرادى کــه دربــاره جــرم  شودیم

(. طبــق نظــر اســکوگن و مکســفیلد  بیشــتر افــراد از طریــق تجربــه مســتقیم 1396و همکاران،  یهستند )عبدالملک

اغلــب بــه  خــود یاز مســائل و مشــکالت همســایگ یبــراى آگاهـ هاآنیابنـد، بلکــه  یاطــالع نم جرائماز 

)رادیــو، تلویزیــون،  یجمعــ یهارسانهگفتگــو بــا دیگــران، شــایعات یــا  ،یمحلــ یرساناطالع یهاشبکه

 (. 2006)راشــل کالرک،  اندیمتکروزنامــه( 

( 2011مطالعه چوو  ) سیجرم شدن و ارتباط آن با نگرش نسبت به پل یقربان نهیدرزممطالعات صورت گرفته  ازجمله

مطالعه  نیدر ا یپرداخت. و سینسبت به پل ییکانادا یاز شهرها یکینگرش جوانان و نوجوانان  یکه به بررس شدبایم

نشان داد که  هاافتهی. قرارداد یموردبررسنمونه  عنوانبهشهر  نیمختلف در ا رستانیدب 14را در  آموزدانش 262

 هایکه نگرش هاییآن و ترافراد بزرگ کهیدرحالداشتند.  سینسبت به پل یمثبت اندک هاییابی، ارزدهندگانپاسخ

 و اندس نداشتهیاز سوء رفتار پل ایتجربه چیبوده است که ه نیا لیمطرح کرده بودند به دل سیرا نسبت به پل تریمثبت

 یرقانونیغ هایتیشدن در فعال ریبه درگ یکمتر لیکه تما دهندگانپاسخآن دسته از  ن،یجرم نشده بودند. همچن قربانی

در  یامطالعهدر  زی( ن2003را ارائه داده بودند. ماکسن  و همکارانش ) یمطلوب یابیارز سیاز عملکرد پل دادندینشان م

جرم  یکه قبالً قربان یکه افراد دندیرس جهینت نیبه ا کایامر آنجلسلسدر  سیبه پل مردمبر نگرش  مؤثرمورد عوامل 

اقدم و همکاران،  زادهی)عل کنندیمقلمداد  فیرا ضع سیعملکرد پل چراکهدارند  سیبه پل یتریمنفنگرش  اندشده

1395 .) 
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 (پورحجیو  پور ...)عوامل اثرگذار بر نگرش یساختار یالگو

 

 ایجرم  ندیدارد که برآ یعاطف ی(، ترس از جرم اشاره به واکنش1378) یاز جرم: طبق گفته خوراسگان و همت ترس

 بر گواهی آینده از ترس و جرم از ترس ترس، هایمرتبط با جرم است. ظهور اصطالحاتی از قبیل سیاست ینمادها

 ای¬ترس و نگرانی در ارتباط با مسائل گسترده مونپیرا سؤاالت اخیر هایسال در. است کنونی دنیای در ترس اهمیت

 گفته طبق. است شدهمطرح هاز طریق رسانها ترس تقویت و دیگران از ترس جرم، از ترس شهری، محیط از ترس مثل

 بزرگ شهرهای ساکنان از بسیاری که است هاییترس از یکی دیدگی(، ترس و نگرانی از جرم و بزه2007) فوردی

. گذارد¬با آن درگیر هستند و بر کیفیت زندگی و سلوک و رفتار اجتماعی آنان تأثیر فراوانی بر جای می عینو به امروزه

بزرگ  یو ساکنان شهرها شدهلیتبدشهروندان  یبرا یاعمده یدر کالن شهرها ترس از جرم به نگران ژهیوبه امروزه

 یابعاد ذهن ریهستند که بر سا ییهاترسو  هاینگرانرو دچار  شیپ یالیخ ای یواقع جرائمدر برخورد و مواجهه با 

افـراد،  شودیم(. ترس موجــب 1391 ،ینژاد و شاکر ی)قاض گذاردیم یمنف ریتأثآنان  یزندگ تیفیشهروندان و ک

 ان،و همکار یبیــرون بروند )عبدالملک یو اسـتفاده از تسـهیالت عمومـ یکمتـر بـراى قـدم زدن، بـازى در پـارک محلـ

 ، عمق و شدتکنندیممطرح  ییک مسئله اجتماع عنوانبه(، آنچه ترس از جرم را 2006(. طبق گفته گروهه  )1396

ممکن  هاآن. دهندیمبه ترس از جرم واکنش نشان  یمتفاوت یهاوهیشافراد و جامعه است. مردم به  یآن برا یامدهایپ

 ند،ینما یداریاز جرم خر یریشگیپ زاتیکنند، تجه اجتناب ژهیو یهاو در زمان نیمع یهامکاناست از حضور در 

دهند و  رییخود را تغ یروزمره و سبک زندگ یهاتیفعالدهند،  لیدفاع از خود تشک منظوربه ایجرم و  هیعل ییهاگروه

 دنش ی(، ترس از جرم به ترس از قربان1996کنند. طبق گفته هال ) یریگکناره یاجتماع یاز مشارکت در زندگ ای

ندان شهرو نیشدن در ب یترس از قربان کهیدرصورتشدن اشاره دارد.  یقربان یشخص توسط جرم در مقابل احتمال واقع

 یو همدل یکاهش روابط اجتماع ،یاجتماع هیافت سرما ،یباعث کاهش مشارکت، کاهش اعتماد اجتماع ابد،ی وعیش

، افـرادى  یریپذبیآس(. براسـاس رویکـرد 1393 ن،محالت و سطح شهر خواهد شد )سهراب زاده و همکارا نیدر ب

 کنندیمجــرم شــوند، ســطوح باالتــرى از تــرس را تجربــه  یاحتمـال بیشـترى دارد قربانـ کنندیمکـه احسـاس 

 (. 1396و همکاران،  ی)عبدالملک

 سایر به نسبت بومی منطقه و است شده بدتر محلی اجتماع که شود احساس اگر که انداز مطالعات نشان داده برخی

( و از سوی 1994؛ هال، 2000وانز و فلتچر، ا) یابدمی افزایش جرم از ترس آنگاه است؛ بیشتری جرائم دارای نقاط

بسیار زیادی بر ترس از جرم دارد )شافر و همکاران،  تأثیر، بخشتیرضایک محله بسامان و  عنوانبهدیگر، درک محله 

 یو لذا، ترس کمتر نندیبیمکارا  جرائمرا در مقابله با  سیهستند، پل یراض سیکه از خدمات پل ی(. شهروندان2006

که  ییکایخانواده آمر 1300در مطالعه خود از  زی( ن2010و ولز ) هانی(. س1391و همکاران،  ی)طاهر کنندیماظهار 

 سپلی به نسبت افراد نگرشکننده  ینبیشیپ عنوانبهترس از جرم  ینمونه انتخاب نمودند به بررس عنوانبه یتصادف طوربه

از  شتریترس از جرم زنان ب زانی(، م1992استانکو  ) ازجمله شدهانجامزنان و مردان براساس مطالعات  انیپرداختند. از م

در زنان که مردان  شتریوجود ترس ب لی. حال به دلشوندیم یجرم کمتر ینسبت به مردان قربان نکهیباامردان است 

 ینموده است؛ لزوم پرداختن به آن و تالش در راستا ری، درگدارندبر عهدهاز آنان را  تیحما تیکه مسئول زیخانواده را ن

. پردازندیمخصوص  نیرا در ا نهیهز نیشتریزنان هستند که ب نیا ،تیدرنها چراکهدارد.  ییبسزا تیکاهش آن اهم

و تجربه  شودیممانع استقالل آنان  ،ردیگیمآنان را  نفساعتمادبهکه  ی، وحشتکنندیمتجربه  هرروزرا  یوحشت هاآن

 (. 1389 ح،یفص یمانی)سل سازدیممحدود  یو مکان یرا در دو بعد زمان یاز زندگ هاآن
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 یصورت گرفته است، مدل مفهوم ینظر یو مبان قیتحق نهیشیکه به کمک پ شدهمطرح هایروابط سازه بامطالعه

نگرش  ن،یمستقل و همچن یرهامتغی عنوانبه هاجرم شدن و رسانه یسه رکن ترس از جرم، قربان هیمطالعه حاضر بر پا

 است. شدهگرفتهوابسته در نظر  ریمتغ عنوانبه سینسبت به پل

 

 شناسیروش
 ازلحاظاست و  قرارگرفتهتحلیلی  -بندی تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشیحاضر در طبقه روش تحقیق مطالعه

مورد  PLSو  SPSS یافزارهانرماز این تحقیق، با استفاده از  آمدهدستبه یهادادههدف، ماهیتی کاربردی دارد. 

و برای آزمون  SPSS افزارنرمتحلیل متغیرهای جمعیت شناختی از  منظوربه درواقعقرار گرفت.  لیوتحلهیتجز

ها( ساکن استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق دختران دانشجویان )تمامی مقاطع و دانشگاه PLSتحقیق از  یهاهیفرض

گیری تصادفی اطالعات در این مطالعه از روش نمونه یآورجمعدر منطقه غرب پیراشهر اصفهان بوده است. جهت 

است. منطبق با فرمول کوکران )با حجم جامعه نامعلوم( و با توجه به جامعه  شدهگرفتهساده متناسب با حجم نمونه بهره 

 دانشجو برآورد گردید.  291 آماری مطرح در این پژوهش، تعداد حجم نمونه

 
Z =  96/1برابر 

= p,q 5/0رابر ب 

= d (درصد6اشتباه مجاز )قدار م 

 سؤاالتدهد که در دو بخش محقق ساخته تشکیل می یاپرسشنامهابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق را 

 موردمطالعهگویه مربوط به متغیرهای  35شامل  شدهمیتنظاست. پرسشنامه  شدهفیتعرجمعیت شناختی و تخصصی 

این پرسشنامه با توجه به  است. شدهمیتنظ= کامالً زیاد(  4= اصالً تا  0امتیازی لیکرت ) 5که براساس طیف  باشدیم

است و از اساتید مدیریت و علوم اجتماعی، درخواست گردید  شدهیطراحاز تحقیقات گذشته  شدهاستخراجهای مؤلفه

آوری اطالعات ، پس از جمععالوهبهیاری رسانند.  محتوایی پرسشنامه، محقق را -که در جهت سنجش روایی صوری

 4از تحلیل عاملی تأییدی جهت سنجش روایی عاملی پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج بار عاملی گویه ها در جدول 

آمده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، نتایج مربوط به آن نیز در 

 است.  شدهارائه 1جدول 

 .ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها متغیرها

 797/0 4 رسانه

 784/0 4 ترس از جرم

 795/0 4 قربانی جرم شدن

 952/0 20 نگرش به پلیس
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های علوم (، با توجه به اینکه برای پژوهش1387) یمؤمنشود و طبق گفته که در این جدول مالحظه می طورهمان

 توان پایایی پرسشنامه مذکور را مناسب ارزیابی نمود.است، می قبولقابل 7/0انسانی ضریب آلفای باالتر از 

یا از پاکستان، سوریه،  هاآندهد. هزار ساکن اصفهان در اطراف این کالنشهر خبر می 500 ینینشهیحاشآمارها از 

های کم برخورداری چون چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و اند یا از بیکاران استانترکیه و افغانستان آمده عراق،

توان به و پیراشهر اصفهان می نینشهیحاشمحالت  نیترمهم(. از 1399)حیدریان، های جنوبی کشور هستنداستان

های زهران، زنان و غیره اشاره داشت. در این تحقیق محل، کوله پارچه، تخت فوالد، جماله، حجتیه، دارک، ارآبادهفت

ی است. جمعیت این منطقه قرارگرفتهو بررسی  موردمطالعهناژوان، جروکان، بابوکان جنوبی، بهارانچی، لیمجیر و دهنو 

 (.1398است )دهقانی،  شدهاعالمهزار نفر  250غربی شهر اصفهان حدود 

 

 های پژوهشیافته
 24تا  20نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که اکثر دانشجویان دختر در بازه سنی 

درصد آنان مجرد بودند. اکثر  4/68درصد آنان دارای تحصیالت لیسانس بودند.  6/65درصد(.  3/43سال قرار داشتند )

 فنی و مهندسی بودند.  یهارشتهاز آنان از درصد  9/30درصد( و  1/71آنان بومی شهر اصفهان بودند )

 ،تا هل وضعیت تحصیلی، تحصیلی، رشته )سن، دوره شناختی جمعیت متغیرهای ریتأث بررسی به قسمت این در

 ریتأث که متغیرهایی نتایج آماری و است شدهپرداخته پلیس به نسبت دانشجویان دختر نگرش بر درآمد( و اسکان

درصد  5است. با توجه به سطح معناداری کمتری از  شده آورده دارند، پلیس به نسبت دانشجویان نگرش بر معناداری

 مشخص شد که تفاوت معناداری میان سن دانشجویان و نگرش آنان به پلیس وجود دارد.

 سن بر نگرش به پلیس ریتأث. 2جدول

 معناداری f درجه آزادی 

 041/0 520/2 4 هاگروهبین 

   280 هاگروهدرون 

   284 کل

. با توجه به نتیجه آزمون دانکن مشخص شد شودیماز آزمون دانکن استفاده  هاتفاوتحال برای مشخص شدن این 

ترین میزان نییسال سن از پا 35سال دارای نگرش بهتری به پلیس هستند و دانشجویان بیش از  20دانشجویان کمتر از 

 نگرش به پلیس برخوردارند.

 نگرش روی سن ریتأث بررسی برای دانکن آزمون نتایج. 3جدول

 تعداد نمونه سن
 هارگروهیز

1 2 

  2824/1 9 سال به باال 35

 5521/1 5521/1 60 سال 25-29

 6250/1 6250/1 25 سال 30-34

 7593/1  126 سال 20-24

 7917/1  65 کمتر از بیست سال
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بررسی  منظوربه( 1999) 2هاالند اس و رویهالپی افزارنرمتوسط  1در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی

اس نگرشی مبتنی بر واریانس است الپی چراکهاست.  شدهاستفادهگیری، ساختاری و آزمون فرضیات های اندازهمدل

 Liljander) های مشابه معادالت ساختاری همچون لیزرل و آموس نیاز به شروط کمتری داردکه در مقایسه با تکنیک

et al., 2009 ژهیوبهتر است، اس برای کاربردهای واقعی مناسبالیابی مسیر پیلیزرل، مدل برخالف(. به طور مثال 

(. البته مزیت اصلی Wen Wu, 2010تر خواهد بود )گیری از این نگرش مطلوبتر هستند بهرهها پیچیدهمدل کهیهنگام

  .یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز داردآن در این است که این نوع مدل

 باشدیمتحقیق  یریگاندازه: مرحله اول، بررسی مدل شودیمطبق پیشنهاد هاالند در دو مرحله انجام  PLSمدلیابی 

ی است دل ساختارو دومین مرحله که ارزیابی م ردیگیمقرار  یموردبررسکه بدین منظور روایی عاملی و پایایی مدل 

  (. 1999)هاالند،  شودیمبرازش مدل پرداخته  یهاشاخصبه برآورد مسیر  بین متغیرها و تعیین 

 4شدهاقتباس واریانس و میانگین  3مرکب پایایی هایآزمون همبستگی، میزان و همگرا اعتبار به دستیابی منظوربه

 و همگرا اعتبار برای الزم دو شرط 5/0واریانس حداقل همراه با میانگین  8/0 از باالتر مرکب پایایی. شد ارزیابی

 و میانگین مرکب پایایی است، شدهداده نشان 8 جدول در که طورهمان(. 2009، 5باشند )چنگمی سازه یک همبستگی

 آیا اینکه شدن مشخص برای حال. دهندیمنشان  را باالیی همگرایی اعتبار که داشتند قرار موردقبول بازه در واریانس

 6با توجه به معیار فورنل و الرکر .است شدهاستفاده تأییدی عاملی تحلیل از هستند موردنظر هایسازه کنندهبیان گویه ها

که از  طورهمانبزرگتر باشند از اعتبار مناسبی برخوردار خواهند بود و  5/0ها از (، اگر بارهای عاملی گویه1981)

قرار دارند و بدین ترتیب روایی سازه پرسشنامه نیز تائید  موردقبولها در بازه ، تمامی سازهشودیممالحظه  8جدول 

 شدهیطراح یدرستبههای مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق ، از این طریق مشخص گردید که گویهدرواقعشود. می

و سپس در  یموردبررستحقیق حاضر  یریگاندازهنموده است. بدین ترتیب مدل  یریگاندازهرا  موردنظراست و متغیر 

 این مرحله تائید گردید.

 بار عاملی گویه ها، پایایی مرکب و میانگین واریانس.4جدول

 متغیرها
گویه 

 ها

بار 

 عاملی

پایایی 

 مرکب

میانگین 

 واریانس
 متغیرها

گویه 

 ها

بار 

 عاملی

پایایی 

 مرکب

میانگین 

 واریانس

قربانی جرم 

 شدن

gh37 545/0 

801/0 
595/0 

 

 

 

 

 

 

 

n1 658/0 

956/0 

 

575/0 

 

qh38 719/0 n2 731/0 

qh39 568/0 n3 732/0 

qh40 667/0 n4 765/0 

 

 ترس از جرم

t27 555/0 
821/0 

 

564/0 

 

n5 744/0 

t28 919/0 n6 733/0 

t29 697/0 n7 747/0 

                                                           
1 PLS (Partial Least Square) 

2 Hulland 
3. Composite Reliability 
4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Cheng 

6. Fornell & Lurker 
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t30 515/0  نگرش به

 پلیس
n8 735/0 

 

 رسانه

r1 819/0 

820/0 

 

518/0 

 

n9 699/0 

r2 783/0 n10 701/0 

r3 713/0 n11 704/0 

r4 529/0 n12 641/0 

 

n13 622/0 

n14 678/0 

n15 685/0 

n17 702/0 

n18 655/0 

n19 651/0 

n20 689/0 

n21 689/0 

n22 650/0 

n23 595/0 

n24 608/0 

n25 697/0 

ترین برازندگی مدل تعیین گردیده است. از عمده یهاشاخصدر این مرحله به روش حداقل مربعات جزئی، 

و برازش مدل درونی و بیرونی است.   2، نسبی1مطلق یهاشاخصبرای تعیین اعتبار مدل، محاسبه مقادیر  هاشاخص

 باشد. مدل می ترکاملبیشتر باشند نشانه برازش خوب و  5/0و از  ترکینزدهرچه به یک  هاشاخصهریک از این 

 

 برازندگی مدل ساختاری یهاشاخص .5جدول

 هاشاخصمقدار  هاشاخص

 544/0 شاخص مطلق

 854/0 شاخص نسبی

 983/0 شاخص مدل بیرونی

 869/0 شاخص مدل درونی

 

ر دارد و این قرا موردقبولدر دامنه  هاشاخص، مقادیر تمامی شودیمکه در جدول فوق مالحظه  طورهمان

در کنار  یدرستبهقیق آن است که مدل مفهومی تحقیق از برازندگی مطلوبی برخوردار است و متغیرهای تح دهندهنشان

. دهندیم نشان نیز مدل معادالت ساختاری تحقیق حاضر را به تفکیک هر یک از طبقات 2. شکل اندقرارگرفتههم 

 است.  شدهداده( نشان P( و معناداری ضرایب با )Regضریب مسیر با )

                                                           
1. Absolute Index 

2. Relative Index 
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نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاضر در قالب ضرایب مسیر همراه با سطح معناداری و آماره  6در جدول 

است لذا، برای آزمون  شدهگرفتهدرصد در نظر  95در این تحقیق سطح اطمینان  ازآنجاکهاست.  شدهدادهآزمون نشان 

 گرددیممعنادار بوده و فرضیه مربوطه تائید  موردنظردرصد باشد مسیر و ضریب مسیر  5فرضیات اگر معناداری کمتر از 

 . شودیمدر غیر این صورت، فرضیه رد 

 هاهیفرضنتایج آزمون  .6جدول 

 هاهیفرض
ضریب 

 مسیر
 نتیجه معناداری tآماره 

 ریتأثقربانی جرم شدن بر نگرش به پلیس 

 معناداری دارد.
 دیتائ 023/0 -221/2 -066/0

 ریتأثترس از جرم بر نگرش به پلیس 

 معناداری دارد.
 دیتائ 000/0 -537/6 -326/0

 ریتأثبر نگرش به پلیس  هارسانه

 معناداری دارد.
 دیتائ 000/0 303/7 404/0

درصد و نیز  5از  هاهیفرضکه از جدول فوق مالحظه می شود، با توجه به کمتر بودن سطح معناداری تمامی  طورهمان

تحقیق مورد تائید قرار گرفتند و مشخص  یهاهیفرضلذا، تمامی  96/1به لحاظ قدرمطلق از مقدار   tبیشتر بودن آماره 

 باشدیمگردید رابطه میان ترس از جرم و قربانی جرم شدن دانشجویان دختر با نگرش آنان به پلیس یک رابطه معکوس 

 مثبت و معنادار است.  یارابطهجمعی با نگرش دانشجویان نسبت به پلیس  یهارسانهولی رابطه بین 
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 گیرینتیجه
 انینگرش دانشجو یبر رو یجمع یهارسانهجرم شدن، ترس از جرم و  یقربان ریتأث یحاضر بررس قیهدف تحق

که  دیمشخص گرد هاداده لیوتحلهیتجزحاصل از  جیبود. بر اساس نتا سیغرب اصفهان نسبت به پل راشهریدختر پ

 یرهایمتغ یمعنا که تمام نی. به اباشندیم نادارو مع دیتائحاضر، مورد  قیتحق یدر مدل مفهوم شدهمطرح اتیفرض یتمام

. اندشدهشناخته سیدختر نسبت به پل انینگرش دانشجو یبرا یمناسب هایکننده ینبیشیپ یمستقل موجود در مدل، همگ

 . باشدیمبرخوردار  یمناسب یکه مدل از برازندگ دیبرازش مدل مشخص گرد یهاشاخص براساس ،یاز طرف

 ریتأث سیدختر نسبت به پل انیجرم شدن بر نگرش دانشجو یکه قربان داردیم انیحاضر ب قیاول تحق هیفرض دییتا

( و 2010(، وو و سان  )2009وو  و همکاران ) ازجمله یهمسو با مطالعات محققان افتهی نی. اگذاردیم یو معنادار یمنف

نگرش نامطلوب نسبت  شیبه افزا لیجرم شدن تما یکه قربان ادنددر مطالعات خود نشان د هاآن. باشدیم( 2011چوو  )

که به همراه دارد  یجرم شدن به همراه احساسات منف یمسلم است تجربه تلخ قربان چراکهکند یم جابیرا ا سیبه پل

خواهد گذاشت و امکان  نیچننیا یریتأث سیبر نگرش نسبت به پل یرونینسبت به عوامل ب تیاحساس عدم امن ازجمله

احساس  نیبداند که بروز ا سیو پل یتیامن یروهاین فیاز عملکرد ضع یبه وجود آمده را ناش طیشرا ،یدارد فرد قربان

 میرمستقیغ ایو  میدر کنار تجربه مستق ،یشود. از طرف یمنف سیتا نگرش فرد به پل شودیمجرم، باعث  یدر فرد قربان

دارد،  سیو معنادار بر نگرش دانشجو نسبت به پل یمنف یریتأث زیاز جرم ن رست رینشان داد متغ جیجرم شدن، نتا یقربان

 هاآن. باشدیم( 2010و ولز ) هانی( و س2010(، وو و سان )1996همچون کائو  و همکاران ) یهمسو با مطالعات افتهی نیا

 سیافراد نسبت به پل ماداعت یبر رو یتوجهقابل یاثر منف تیدر مطالعات خود نشان دادند که ترس از جرم و جنا

در مطالعه خود نشان داد که ترس  زی( ن2007. رنور )ابدییکاهش م سینگرش مثبت نسبت به پل ،جهیدرنتو  گذاردیم

، درواقعکه افراد احساس کنند پلیس و مسئوالن شهر، پاسخگوی مطالبات افراد هستند.  ابدییماز جرم زمانی کاهش 

ترس از  یباال زانیانتظار م دیکردن جرائم تا حد امکان موفق نباشد، با یدر خنث سیداشت که اگر پل انیب نیچن توانیم

فرد  نکهی.  ترس از جرم و اشودیم سیخود باعث کاهش نگرش آنان نسبت به پل نوبهبهجرم در شهروندان را داشت که 

که در زمره خسارات وارده بر  کندیم جادیا دیشد یخواهد شد در او اضطراب یجرم یقربان یزودبهاحساس کند 

 است.  یو یسالمت روان

 شتریشکل که هرچه ب نینشان دادند. بد سیدختر نسبت به پل انیرا بر نگرش دانشجو یمعنادار ریتأث زین هارسانه

را  سیافراد به پل دیو هر چه د شودیمترس از جرم افراد کاسته  زانیرا نشان دهند از م سیاز پل یمثبت ریتصو هارسانه

مطابق با  جهینت نی. اشودیم تریمنف زین سیبه پل هاآنو نگرش  دخواهد ش شتریب جرائمبه  هاآنکنند ترس  تریمنف

ممکن  سیاز خشونت پل یداشتند گزارشات خبر انی( است که ب2007)  یسکیلی( و داولر و زاو2002)  تزریو های¬افتهی

به افول  ور سینگرش مثبت افراد نسبت به پل ،جهیدرنتدهد و  شیافزا سیافراد را نسبت به پل یاست احساسات منف

 جرائمرا از طریق افراط در پوشش نمایشی جرم )معموالً  یموردیبو  یرعقالنیغترس  هارسانه، درواقع. رودیم

ممکن است جغرافیای ترس ایجاد کنند و بر حضور و استفاده افراد  هارسانه بیترتنیابه. کنندیم( ایجاد زیآمخشونت

 از یکی را هانباشد اگر رسانه اغراقیبشاید  رونیازا(. 2005)بانکز ،  ارندبگذ ریتأثخصوصی و عمومی  یهامکاناز 

 جدید هایرسانه الخصوصیعل. دانست عدالت و جرم به مردم عامه نگرش دهیجهت در اصلی گردانندگان بازی

 راًیاخکه  یمجاز یهاشبکه و هادی وی دی فشرده، هایلوح ، همراه هایتلفن ها،وبالگ اینترنتی، هایسایت همچون)
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کرد است.  زیبرانگبحثرا دستخوش تغییراتی مهم و  زیچهمه( که ردیگیمقرار  مورداستفادهدر جامعه  یشتریب زانیبه م

نشان  یبرا ونیزیو تلو  ویراد ازجمله یجمع یهارسانهانواع  گریو د هاروزنامهدر  یبا در نظر گرفتن بخش توانیملذا، 

 دیبخش یشتریب تیو آرامش به زنان احساس امن تیامن جادیمختلف آنان در ا یهاتیفعالو  سیپل یروهایدادن اقتدار ن

 . افتیبهبود خواهد  زین سینگرش آنان به پل ،جهیدرنتو 

مشخص  دهدیمنشان  سیرا بر نگرش به پل هاآن ریتأثکه  شدهمطرحو روابط  اتیفرض یتمام دیتائتوجه به  با

 هارسانهجرم شدن، ترس از جرم، و  یقربان زانیم یرو دیبا انینگرش مثبت دانشجو شیجهت افزا سیکه پل گردد¬یم

کاهش  زیرا ن هاآنشدن  یقربان زانیبکاهد، م هاآناز ترس از جرم  ینوعبهداشته باشد و تالش کند تا  یشتریتوجه ب

با  ،یداشته باشد. از طرف سیدختر نسبت به پل انینگرش مثبت در دانشجو یریگشکلدر  یسع هارسانه قیدهد، از طر

 انیکه دانشجو دیحاضر، مشخص گرد قیتحق یاصل یرهایمتغ یبر رو یشناخت تیجمع یرهایمتغ ریتأث یتوجه به بررس

در  یداشتند ول سیبه پل زین یسال داشتند ، نگرش بهتر 20که کمتر از  یانیدارند. دانشجو یشتریاز جرم ب رست یدکتر

 برخوردار بودند. سینسبت به پل یسال به باال از نگرش کمتر مثبت 35 انیعوض، دانشجو

 شیباعث افزا هاآن یکه همگ ییدر امر پاسخگو عیو تسر لیبه واحدها و تسه نیمراجع یاز سردرگم یریجلوگ

 کهیدرصورت. مثاًل باشدیم سینگرش مثبت به پل شیبرافزا مؤثردر زمره عوامل  شودیمفرد  یمندتیرضا بیضر

 لیتشک انیشده باشد، متقاض یرساناطالع یخوببه هاپاسگاهو  یو انواع مختلف آن در کالنتر اتیمراحل انجام شکا

حجم کار در  شیافزا یبرا یآمادگ کهیدرصورتو  ابندییم شیو پاسگاه افزا یدر کالنتر اتیپرونده مرتبط با شکا

 عکس حاصل خواهد شد.  جهیباشد، نت امدهیبه وجود ن هاپاسگاهو  یکالنتر

حس نظارت مردمی بر فضاهای عمومی  شودیم شنهادیجرم شدن پ یترس از جرم و قربان زانیکاهش م یراستا در

با  سیپل شتریب یخود شهروندان تقویت شود؛ همکار لهیوسبهاز طریق ترویج فرهنگ مسؤولیت پذیری و کنترل فضا 

ارتباط  دهندهارائهکه  ییهاشگاهینماو  هاجشنواره یبرگزار قیسازمان از طر نینشان دادن ا تریو مردم یمردم ینهادها

 یو فرهنگ یعلم ،یهنر ،یاجتماع هایجشنواره یباشد. مانند برگزار مؤثر تواندیم زیبا مردم باشد ن سیپل نیمابیف

 . انیدانشجو ژهیو دستنیازا

کاهش ترس  منظوربه س،ینگرش آنان نسبت به پل یدختر رو انیترس از جرم دانشجو ریتأثتوجه به معنادار شدن  با

محدوده  یعموم یهاتلفنافزودن بر تعداد  ریبه امداد نظ یدسترس شیافزا یبرا یریتداب شودیم شنهادیاز جرم آنان پ

ماکت  یحت ای مداربسته یهانیدوربنصب  ،یبه کد و دکمه امداد فور هاآن زیو تجه ینورپرداز ن،یو همچن یمطالعات

شود. استفاده از  دهیشیاند ،ینظارت مصنوع قیجهت تحت کنترل بودن فضا از طر نینماد یهمراه با هشدارها هاآن

 شوندیمبانوان در شهر لندن استفاده  ژهیو یهایتاکسمثال، نمونه موفق آن در قالب  یشبانه بانوان که برا یهاسیسرو

ترس از جرم زنان  زانیبر کاهش م تواندیمو کامالً تحت کنترل هستند،  اندکردهجلب  یخوببهبانوان را  واعتماد

 یبرا روهاادهیپدر  یموانع جادیدر شب و ا یاتوبوس و تاکس یهاستگاهیا ییروشنا نیتأم ن،یباشد. همچن کنندهکمک

 ونقلحمل عیمنظم و سر یدهسیسروو  هاستگاهیادر  یتماس اضطرار داشتنو امکان  ادهیبه عابر پ کلتیورود موتورس

 یکیدر هنگام تار ژهیوبهبانوان  یبرا شتریب تیامن جادیاز زمره موارد ا تواندیم زین هایتاکسو  هااتوبوسشامل  یعموم

 از حضور آنان در صورت الزام در شب نباشد.  یتا مانع باشدیمشب 
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جهت کاهش ترس از جرم  شرفتهیپ یکه توانسته است در کشورها باشدیم ییکردهایاز رو یکی محورجامعه سیپل

)مساجد،  یامحله یهاسازمانو با  کنندیم یگروه، جامعه را بررس نیواقع گردد. افسران ا دیو خود جرم امروزه مف

محله،  دانیسفشیرمحله، افراد سرشناس و  عالف یاجتماع یمحله، واحدها یو فرهنگ یمذهب ی، واحدهاهاهیتک

را بر اساس  یاجتماع مسئلهتا  ندینمایم ی) همکاریمحل یدولت یهاسازمانو  یمحل وکارکسب ،یامحله یهاسازمان

نسبت  یشتریاستقبال ب زین ییهاگروه نیاز چن شودیم شنهادیلذا، پ ند،یخود آن اجتماع و محله درک و حل نما یارهایمع

 شود.  یشتریب تیو تقو ردیبه قبل صورت گ

 یهارسانهکه  شودیم شنهادیپ س،یدختر به پل انینگرش دانشجو یبر رو یجمع یهارسانه ریتأثمعنادار شدن  لیدل به

 یو خارج یداخل یهارسانه یبررس صورتبه یعنیاست  شدهاشارهبدان  قیتحق نیدر ا ازآنچه ترگسترده طوربه یجمع

افراد نسبت  تینگرش و ذهن یرو هارسانه نیاز انواع ا کیهر  ریتأث زانیتا م ردیصورت گ  هاآن یالزم رو قاتیتحق

 ارائه گردد. زین ییمشخص گردد و راهکارها سیبه پل

شهر در  کی های¬پژوهش حاضر تنها از دانشگاه یهادادهاست که  نیحاضر ا قیتحق هایتیمحدود ازجمله

ندارد. لذا، در استفاده از  میتعم تیاستان اصفهان، قابل یحت هاشهرستانو  هااستان ریاست و به سا شدهیآورجمعکشور 

با توجه به  ن،یمحتاط بود. همچن دیبا هاشهرستانو  هااستان گریدر د سینهاد پل ای هاسازمان گریپژوهش در د نیا جینتا

امر مستلزم آن  نی. لذا، اافتیدست یبه استنتاج علّ توانینم هاافتهیبوده است از  یتا تداوم یکه مقطع قیتحق یافق زمان

 . ردیصورت گ موردمطالعهمختلف در جامعه  یهازمانو  دفعاتبه قیاست که تحق
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