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چکیده
انســجام اجتماعی از موضوعاتی اســت که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم
گرایی ،همبســتگی اجتماعی ،اعتماد ،قانون گرایی و احســاس تعلق به جامعه مورد توجه بوده است .در عصر
حاضــر موفقیت در اجرای برنامه های پیشــگیری از جرم با رویکردهای اجتماعــی و جامعه محوری ،نیازمند
اقدامات فرا سازمانی نهادهای مرتبط ،از جمله پلیس به افزایش اعتمادسازی ،همبستگی و مشارکت اجتماعی
اســت .بنابراین تحقیق حاضر ،با هدف دســتیابی به رابطه انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم انجام
گرفت.
روش تحقیــق حاضر از نظــر داده ها کمی و از نظر اهــداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه همبســتگی
اســت .جامعه آماری پژوهش حاضر را مســئولین انتظامی اســتان خوزســتان و اعضای گروه و دانشــجویان
کارشناســی ارشد رشته جامعه شناســی دانشگاه شهید چمران اهواز تشــکیل می دهند .نمونه آماری بر اساس
روش نمونه گیری ابتدا به صورت طبقه ای و ســپس به صورت تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه (اچ،
اس ،بوال ،3ترجمه ابیلی )1975 ،تعداد  95نفر حجم نمونه را تشــکیل می دهد .ابزار ســنجش پژوهش حاضر
را پرســش نامه  28سئوالی انسجام اجتماعی تشــکیل می دهد .اعتبار ابزار به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه که
مقدار آن  ./87تعیین گردید .و روایی آن توســط روایی صوری تایید شــده اســت .داده هاي حاضر به وسيله
آزمون هاي آماري موســوم به همبستگي پيرســون و  tتك نمونه اي در بسته نرم افزاري  spssمورد تجزيه و
 -1عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی
Email:cls188rahman@yahoo.com
 -2عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی
Email: savadshojai@yahoo.com
3-H S Bola

تحليل قرار گرفت.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشــان می دهد بین ابعاد پنج گانه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از
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جرم رابطه معنی داری وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار می باشد.
نتایــج تحقیق بیانگر آن اســت که انســجام اجتماعی با ضریب همبســتگی معادل  %87موجب پیشــگیری
اجتماعی از جرم می شــود .بنابراین توجه جدی به شــاخص ها ،مولفه ها و ابعاد انســجام اجتماعی در جامعه
می تواند موجبات پیشگیری از جرم را به صورت پایدار فراهم آورد.

واژه های کلیدی :انســجام اجتماعی ،اعتماد ،قدرت تشــکل های اجتماعی ،قانون مداری ،پیشــگیری

اجتماعی از جرم

مقدمه

انســجام واژه اي اســت كه نوعي هماهنگي همــراه با نظم را به ذهن متبــادر مي   کند و در

فارســي به معنای يگانه ش��دن ،یکتایی و يگانگي كاربرد دارد (دهخــدا .)1342 ،اين واژه به

لحاظ مفهومي ،احس��اس مســئوليت متقابل ،بيــن چند نفر يا چند گروه اســت كه از اراده و

آگاهي برخوردار باشند .در واقع اين مفهوم ،دربردارنده یک معنای اخالقی است كه متضمن

وجود انديشــه یک وظيفه و یا الزام متقابل اس��ت .همچنين یک معناي مثبت از آن برمی آید
وابســتگي متقابل كاركردها ،اجزا و يا موجودات در یک کل س��اخت یافته را می رساند .به

زبان جامعه شناســي ،همبستگی و انسجام پديده اي را می رســاند كه بر پایه آن در در سطح
یک گروه یا یک جامعه ،اعضا به یکدیگر وابســته و به طور متقابل نیازمند یکدیگرند (بیرو،

 .)1375این پدیده اجتناب ناپذیر ،ســیال و نسبی ،با همفکری ،همیاری و هماهنگی داوطلبانه
و حضور ارادی شــهروندان در انجام وظایفی که در حیطه  های گوناگون مناسبات فرهنگی،
مذهبــی ،اجتماعــی ،اقتصادی ،و سیاســی پیش روی افــراد قرار می گیرد؛ شــکل می  گیرد
(صالحی امیری.)1388 ،

انســجام گاهی با واژگانی مانند وفاق ،وحدت و  ...یکسان شمرده می شود؛ اگر این مفهوم

را در علــوم اجتماعی جســتجو کنیم ،در می یابیم کــه وفاق بر پیدایی اتفــاق نظر و توافقی

آشــکار در یک گروه داللت دارد .وفاق فرآیندی است که از طریق آن ،اعضای یک گروه
یا جامعه به توافق و اشــتراک در بنیان های زندگی مشــترک خود رسیده اند .وفاق و انسجام

موجب به هم پیوســتگی آگاهانه یک گروه و همبســتگی بشــتر آن می شود؛ مشروط بر این
که :اوال قوانین ،قواعد و هنجارهای مســتقر و رایج ،مورد قبول عموم گروه های اجتماعی و

یا گروه های فعال سیاســی -اجتماعی باشد؛ ثانیاً نهادهای مجری آن قوانین و هنجارها ،مورد

قبول همان گروه ها باشــد؛ ثالثا احســاس هویت و وحدت در بین گروه های مذکور از حیث
پذیرش آن قواعد و نهادها گسترش یابد (بشیریه.)1383،

توجه بوده است .نظریه پردازان علوم اجتماعی ،خصوصا جامعه شناسان پیشکسوت و بزرگی

چون دورکیم ،تونیس و پارسونز ،این مفهوم را در کانون نظریه پردازی های خود قرار داده و

به آن توجه ویژه ای کرده اند .مفهوم انسجام اجتماعی اهمیت محوری خود را تا کنون نیز در
مباحث مهم جامعه شناسی حفظ کرده است ،به طوری که دو پارادایم غالب در جامعه شناسی

یعنی؛ نظم گرایی و ســتیز گرایی و مباحث اخیر آنها ،هرگز خالی از این مفهوم و مناقشــات
مرتبط با آن نبوده است .انسجام اجتماعی را در مقابل اختالل اجتماعی بکار می برند و اختالل
اجتماعی با توجه به ابعادی که برای آن تعریف شــده اســت و در این مقاله ذکر مختصری از
آنها به عمل خواهیم آورد؛ بستر مناسبی برای وقوع جرم می باشد.

پيشــگيري در يك معناي عام ،عبارت اســت از تمامي اقداماتي كه از وقوع بزه جلوگيري

مي كنــد .به عقيده شــرمن ،هر رويدادي كه اعمال شــود و نتيجه آن نشــان دهد كه از نرخ

بزهكاري كاســته شــده ،مي تواند پيشــگيرانه قلمداد شــود .با توجه به اين تعريف  ،عده اي
پيشــگيري را اعم از پيشــگيري كيفري( ،پیشــگيري از جرم از طريق اعمــال مجازات ها) و

پيشگيري غيركيفري دانسته اند .عده اي ديگر از جرم شناسان (نظير گسن) با نقد سركوبي و

غيرپيشــگيرانه دانستن آن  ،پيشگيري را به معنايي خاص تعريف مي كنند :مجموعه اقدامات

غيركيفــري كه هدف غايي آن منحصــرا ً يا به صورت جزئي محدود كــردن دامنه ارتكاب

جرم و غيرممكن ،دشــوار و كم كردن احتمال وقوع جرم باشــد (نجفــي ابرندآبادي:1387،

 .)1228در رابطه با پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم به عنوان متغیر وابسته ی این مطالعه گفته
ش��ده است که :پیشــگیری اجتماعی کلیه ی اقدامات مداخله ای در محیط عمومی ،شخصی،

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود .پیشگیری اجتماعی اقدامی چندنهادی است
که در آن حذف علل اولیه ی جرم مد نظر می باشد.
طرح مسئله

در ســال های اخیر به جهت پاســخگو نبودن رویکردهای ســنتی و پیچیده شــدن جرائم،

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همواره مورد
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ســازمان های متولی پیشــگیری از جرم را بر آن داشته اســت که رویکرد پیشگیری اجتماعی
کــه بر حذف علت جرم تأکید دارد اقدام نمایند ولی با وجود اقدامات صورت گرفته به نظر
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می رســد با این روند تا رســیدن به هدف مطلوب راهی طوالنی در پیش است و مسئولین امر

پیشــگیری ازجرم از جمله پلیس باید ضمن فاصله گرفتن از اقدامات سنتی ،دست به اقدامات

بنیادی از جمله توسعه مفاهیمی که به پشگیری اجتماعی کمک می نماید ،بزنند .از جمله این
مفاهیم انســجام اجتماعی است .انســجام اجتماعی مفهومی است که از آن به عنوان مفهومی

تأثیرگذار بر قدرت ملی ،یاد می شود ولی اثر آن بر جرائم عمومی مورد سنجش قرار نگرفته
است .لذا در این مطالعه این سئوال مطرح است که :انسجام اجتماعی چه رابطه ای با پیشگیری
اجتماعی از جرم دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

شــرایط امروزی جوامع ،رشد جمعیت ،رشد شهرنشینی ،پیچیده تر شدن جرائم و  ...امکان

کنترل جرائم به شیوه های واکنشی و سلبی را به شدت کاهش داده است .این شیوه ی کنترل

جرم برای پلیس مشــکل ،غیر اثربخش و پر هزینه اســت ،عالوه بــر آن در صورت موفقیت
نسبی نیز اثرات احساس ناامنی ناشی از جرم به قوت خود باقی است .پیشگیری جرم از طریق

حــذف علت جرم یــا از بین بردن فرصت ارتکاب جرم کم هزینه تــر ،اثربخش تر و بادوام تر
اســت عالوه بر آن احســاس ناامنی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهد .پیشــگیری اجتماعی
از جرم مشــارکت شــهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان

هدفی اســت که پلیــس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشــد .در این
راستا شناسایی عوامل تأثیر گذار در مهار و پیشگیری جرم برای کوتاه کردن مسیر ،کم کردن

هزینه ها ،رضایت مندی مردم و اثربخشــی بیشــتر برای پلیس امری ضروری و اجتناب ناپذیر
می باشد.

اهداف تحقیق

هــدف اصلي تحقيق حاضر شناســایی رابطه بين انســجام اجتماعی و پیشــگیری اجتماعی

مي باشد كه در راستاي اين هدف ،اهداف فرعی زير دنبال مي شود:

 -شناسایی رابطه بين اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و پیشگیری اجتماعی از جرم

 شناسایی رابطه بين احساس تعلق افراد به جامعه و پیشگیری اجتماعی از جرم شناسایی رابطه بين قدرت تشکل های اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم شناسایی رابطه بين قانون مداری و پیشگیری اجتماعی از جرمو اهداف كاربردي تحقيق حاضر عبارتست از:

 -ارزيابي وضعيت انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم

 -ارائه راه كارهايي در جهت بهبود انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم

فرضیات تحقیق
فرضیه ی اصلی

بین انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیات فرعی

بين اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود دارد.
بين احساس تعلق افراد به جامعه و پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود دارد.

بين قدرت تشکل های اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود دارد.

بين قانون مداری و پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود دارد.

بين برخورداری یکســان از فرصت ها و پیشــگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی دار وجود

دارد.

پیشینه تحقیق

با بررسی به عمل آمده تاکنون پژوهشی در خصوص رابطه ی انسجام اجتماعی و پیشگیری

از جرم در ایران انجام نگرفته اســت ،لیکن پیرامون انســجام اجتماعی ،تحقیقاتی در خارج و
داخل انجام پذیرفته که به برخی از آن اشاره می گردد:

در تحقیقات خارجی به عمل آمده در ســال  2006موسســه «تحقیقات ســازمان ملل متحد

برای توســعه ملل» در تحقیقی با عنوان« :انســجام اجتماعی ،رویکردها و موضوعات» به این

نتیجه رسید که سازمان های غیر دولتی می توانند نقش مهمی در افزایش انسجام اجتماعی ایفا

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

 -شناسایی رابطه بين برخورداری یکسان از فرصت ها و پیشگیری اجتماعی از جرم

63

کنند.

در سال  1380آقایان مصطفی ازکیا و غالمرضا غفاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
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در تحقیقی با عنوان «بررســی رابطه ی بین انســجام اجتماعی و مشــارکت اجتماعی سازمان
یافته روســتاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان» به این نتیجه رسیدند که :بین متغیرهای
تحقیق ،همبستگی معنی دار وجود دارد.

در ســال  1388آقای ســید رضا صالحی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در

تحقیقی با عنوان «آموزش و پرورش و انسجام اجتماعی» به این نتیجه رسید که :جامعه پذیری،

ایجاد زمینه های ارزشــی و هنجاری مشــترک و کنترل اجتماعی ،ســازوکارهایی هستند که
آموزش و پرورش به واسطه آنها انسجام جامعه را سامان می دهد.

در ســال  1391تحقیقی توســط زهرا کریمی اســتاد یار اقتصاد دانشــگاه مازندران و سایر

همکارانش با عنوان «بررســی نقش انسجام اجتماعی در توسعه ی اقتصادی» انجام گردیده و

محققین در این مطالعه به این نتیجه رســیده اند که :انســجام اجتماعی ،اثر مثبت و معنی دار بر
توسعه اقتصادی دارد.

با مالحظه پیشینه مطالعه ،تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع حاضر انجام نپذیرفته است و

این تحقیق در نوع خود جدید اســت و می تواند از نظر نظری و کاربردی مورد اســتفاده قرار

بگیرد.

مبانی نظری
انسجام اجتماعی

مفهوم «انســجام اجتماعى» قدمتى طوالنى در ادبيات جامعه شناسى دارد و اولين بار توسط

دوركيم جامعه شــناس فرانسوى مطرح شد .پرسش اساســى مطرح درباره انسجام اجتماعى
اين بود كه چه چيز و چگونه باعث می شــود؛ با وجود رقابت دائم بين افراد براى دســتيابى به

منابع كمياب در يك جامعه ،آنها با صلح و ســازش در كنار يك ديگر زندگى كنند (کوپ
و ات آل .)1995،از آغــاز قرن  ، 19همراه با هر تغيير اجتماعى شــديدى كه باعث تزلزل در

تشــابهات و اشتراكات و بازسازى مصالحه و سازش هاى گذشته (و برنامه ها و سياست هاى
تدوين شــده) آن مى شد ،مراكز پژوهشى و سياســت گذارى ،شروع به طرح مباحثى درباره

كنترل تضاد و خشونت و رقابت با ساير نظريه هاى موجود درباره شكل گيرى نظم و انسجام

اجتماعى مى كردند .پارســونز ،وبر و توكويل از ديگر جامعه شناسانى بودند كه نظريه هاى

مهمى را درباره نظم و انسجام اجتماعى مطرح كردند (جانسون .)1998 ،آلن بیرو در رابطه با
انســجام اجتماعی عقیده دارد :انسجام یا همبستگی اجتماعی معموالً مفهومی را می رساند که
یکدیگر نیازمند می باشــند .انسجام اجتماعی همچنین نوعی احساس ارتباط ،گرایش و تعامل

با دیگران اســت و منظور از آن احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است ،که
از آگاهی و اراده برخوردار باشند (بیرو .)14 :1366،هکتر ( )1987مفهوم انسجام اجتماعی را

با سطح ،مقدار یا شدت اعضای گروه ،در راستای دست یابی به اهداف جمعی مرتبط می داند
(ویدگرن.)755 :1997 ،

ایســترلی ( )2006بر این عقیده اســت که کشورهای مختلف بنا به شــرایط خود تعاریف

گوناگونی از انســجام اجتماعی ارائه می دهند .ایشــان می نویسد :با وجود همه مطالبی که در

مورد انســجام اجتماعی گفته شده است؛ انســجام اجتماعى تعريف دقيقى ندارد ،به ويژه اين

كه در كشــورها و مناطق مختلف ،از معناى متفاوتى برخوردار اســت .در كشورهاى توسعه

يافته ،بحث هاى مربوط به انسجام اجتماعى ،براى تداوم بخشيدن به جامعه اى فراگير به منظور
مقاومــت در برابر شــوك هاى خارجى و آثــار منفى اقتصاد جهانى اســت ،در حالى كه در

كشــورهاى در حال توسعه ،مفهوم انسجام اجتماعى بيشــتر در قالب تجديد و تحول ساختار
نهادى به كار می رود (ایسترلی.)107 :2006،

براى محاســبه كمى ميزان انســجام اجتماعى ،پژوهشــگران مختلف ،بر يك يا چند جنبه

انسجام اجتماعى تأكيد كرده اند .چان و همكاران ( )2003انسجام اجتماعى را از طريق ميزان
اعتماد افراد جامعه به يكديگر ،ميزان كمك و هميارى افراد جامعه به يكديگر و نيز شــدت

احســاس تعلق افراد به جامعه ،مورد محاسبه قرار دادند .ريمر و ويكنسون ( )2003و ایسترلی

( )2006برای برآورد انســجام اجتماعى ،به ميــزان توانايى همكارى افراد جامعه با يكديگر و

قدرت تشكل هاى اجتماعى تأكيد كردند.

گروه پژوهشى سياستى دولت كانادا ،انسجام اجتماعى را داراى پنج بعد به شرح زير معرفى

كرده است:

 -احســاس تعلق  -انزوا كه بيانگر وجود يا نبود ارزش  ها ،هويت مشــترك و حس تعهد به

جامعه است.

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

بر پایه ی آن در سطح یک گروه یا یک جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل به

65

 محروميت و برخوردارى كه بيانگر برابرى يا نابرابرى در دسترسى به فرصت ها است. -مشاركت -عدم مشاركت
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 -پذيــرش -عدم پذيرش كه بيانگر قبول تفاوت ها و احترام به آن ها در جوامع چندمذهبى

يا چندحزبى است.

 -قانــون مدارى  -عدم پايبندى به قانون كه با توانايــى و عملكرد نهادها در جامعه مرتبط

است (جانسون)83 :1998،

اکنور ( )1998انسجام اجتماعى را متشكل از سه بعد دانسته است.

 -ارزش ها ،فرهنگ و هویت مشترک

 نابرابرى هاى اقتصادى ،اجتماعى و تقسيمات قومى ،مذهبى ،جغرافيايى -شبكه هاى ارتباطى و زيربناها

اشــمیتز ( )2000سرمایه اجتماعی را شــامل دو مولفه سرمایه اجتماعی و نابرابری در توزیع

فرصت ها می داند.

ســرمايه اجتماعی؛ مجموعه اى از ارزش هــا ،عادات اجتماعى و قواعد رفتارى اســت كه

مناسبات اجتماعى بين افراد را شكل مى دهد و زمينه را براى همكارى ،مشاركت و تعاون ،به
منظور ايجاد منافع جمعى و در نتيجه ،ارتقاى انسجام اجتماعى فراهم مى كند.

نابرابــرى در فرصت هاى اقتصادى و اجتماعى ،كه موجب افزايش تعداد افراد محروم و به

حاشيه رانده شده در جوامع مى گردد و پيامد محتوم و اجتناب ناپذير آن ،محدود شدن شبكه

روابــط اجتماعي ،افزايش بي اعتمادي اجتماعي ،ايجاد انزواي اجتماعي و تضعيف پيوندهاي

اجتماعي ،و به عبارت ديگر ،كاهش انســجام اجتماعى ،يا ممانعت از شــكل گيري آن است
(کریمی.)189 :1391،

اریک ( )2011در مورد ارتباط انسـ�جام اجتماعی و محرومیت اجتماعی می نویسد :ارتباط

بســيار نزديكى بين انســجام اجتماعى و محروميت اجتماعى وجود دارد و می توان آن را دو
روى يك ســكه دانســت زيرا محروميت ناشــى از نابرابرهاى اقتصادى و اجتماعى ،از يك

طرف باعث از بين رفتن هنجارهاى اصلى در جامعه می شــود و از طرف ديگر ،موجب عدم

مشــاركت و كناره گيرى از زندگى اجتماعى و سياســى اين قشر از افراد و القاى نوعى حس
بی ارزش بودن و محترم شمرده نشدن می شود .در نتيجه ،اين قشر از افراد محروم ،حس تعلق
به جامعه خود ندارند و خود را بخشى از جامعه اى كه در آن زندگى می کنند ،نمی دانند كه

در نهايت ،از هم گســيختگى جامعه و تضعیف انســجام اجتماعی را پدید می آورد (اریک،

.)2011

پيشــگيري مجموعه اقدام ها و تدابير غير قهرآميز است كه با هدف خاص مهار بزهكاري،

كاهــش احتمال و وخامت جرم ،پيرامــون علل جرايم اتخاذ می شــود .در اين تعريف اقدام
پيشــگيرانه اقدام غير قهرآميزي است كه بر عوامل جرم زا اعمال مي شود .در واقع پيشگيري

مستلزم آن است كه ابتدا علت شناسي اوليه از جرم صورت بگيرد (نجفی ابرندآبادی:1387،

.)1229

ماده ( )1اليحه پيشگيري از جرم تعريف نسبتاً جامعي از پيشگيري ارائه كرده است« :پيش

بينــي ،شناســايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابيــر و اقدامات الزم براي از بين بردن

يا كاهش آن ،پيشــگيري از جرم اس��ت» در مورد انواع پيشــگيری تقسيم بندي های متفاوتي
از منظرهــای مختلف صورت گرفته اســت .اين تقســيم بندی ها فراتر از تقســيم بندي هاي

صــرف نظري هســتند و به جنبه های متنوع مداخالت پيشــگيرانه اشــاره دارنــد (نوروزی و
دیگران. )30 :1390،

مطابــق معيار زمان مداخله ،به دو گونه كنشــي (قبل از ارتكاب جرم) و واكنش��ی (پس از

ارتكاب جرم) ،بر اســاس معيار سطح مداخله به سه دسته نخســتين (برای همه افراد) ،دومين
(برای افراد آســيب پذیر) و ســومين (برای افرادي كه مرتكب جرم ش��ده اند) ،مطابق معيار

قلمرو مداخله به دو دســته عمومي (با تمركز به عوامل عمومي جرم) و اختصاصي (با تمركز
بر علل اختصاصي جرم) ،بر اساس معيار سازمان مداخله كننده به سه گونه اجتماعي (نهادهاي

دولتي و غيردولتي فعال در مسائل اجتماعي) ،انتظامي (نهاد پليس) و قضايي (مراجع رسيدگي

كننده به جرم) و مطابق نوع مداخله به كيفری (از طریق ســازوکارهای نظام عدالت کیفری)
دسته بندی می شود (عباچی)76 :1386 ،
پیشگیری اجتماعی از جرم

بی تردید مهم ترین و نزدیک ترین عاملی که در بروز بزهکاری نقش اساســی و مســتقیمی

را ایفــا می کند ،اراده مجرم اســت که گــذار از مرحله انگیزه و تصمیم بــه ارتکاب بزه را تا

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری از جرم

67

تحقق کامل آن هموار می کند .واقعیت آن است که دو دسته از عوامل ،موجب بروز افکار و
اراده ی مجرمانه می گردد .دسته اول عواملی هستند که مثل مشکالت حاد درونی از درون بر
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افکار و اراده ی فرد اثر می گذارد و او را به سمت بزه سوق می دهد ،دسته دوم نیز شامل علل
و عوامل بیرونی از قبیل محیط های ناســالم و جــرم زا و وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی

اســت که زمینه ارتکاب جــرم در فرد را فراهم می آورد .بنابراین کنتــرل جرم بدون در نظر
گرفتن عواملی که بر اراده و انگیزه ی مجرمانه تأثیر داشــته باشــد عمال امکان پذیر نمی باشد
(بیات و دیگران.)46 :1387،

پيشگيري اجتماعي برخالف پيشگيري وضعي كه بر موقعيت جرم زا تمركز دارد ،به مجرم

احتمالي و محيط پيراموني او مي پردازد .پيشــگيري اجتماعي خود به دو ِ
بخش رشــد مدار و

جمعي تقســيم مي شود .در پيشــگيري اجتماعي ،تقويت سازوكارهاي خودكنترلي (يا موانع
اخالقي) از يك سو ،و آموختن مهارت هاي اجتماعي براي تعامل با ديگران از سوي ديگر،
به نوجوانان آموزش داده مي شود .اين نوع پيشگيري ،با هدف قراردادن اصالح فرد و جامعه،
منجــر بــه جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشــگي مي شود اين نوع از پيشـ�گيري،

برخالف پيشگيري وضعي كه بزه ديده مدار و سيبل مدار است؛ مجرم مدار و فرد مدار است

(نجفی ابرندآبادی.)1238 :1387،

برنامه هاي رشــد مدار در صدد شناسايي عوامل خطر بزهكاري هستند تا با شناسايي آن ها

مانع شوند تا اين عوامل دركودكان و نوجوانان رشد كنند و آنان را مرتكب انحراف و سپس،

جرم نمايند .پيشــگيري رشــد مدار بيش از آنكه در پي ارائه آموزش هاي كلي و عمومي در

مورد پيشــگيري از جرم به مردم باشد ،بر گروه هايي از جوانان كه عوامل خطر بزهكاري در

آن ها شناســايي شــده و در معرض خطر ارتكاب جرم هستند ،تمركز دارد (پيشگيري مرحله

دوم به جاي پيشگيري مرحله اول).

پيشگيري رشدمدار در صدد شناسايي موارد زير است:

 عوامل خطري كه مي تواند نشانه روي آوردن به بزهكاري در آينده باشد؛ -عوامل حمايتي كه مي تواند احتمال ارتكاب جرم را كاهش دهد؛

 -عوامــل قطع كننده كه مي تواند نوجوانان يا جوانان را از اســتمرار فعاليت منحرفانه و يا

مجرمانه منصرف سازد (ترك تكرار جرم) (کراوفورد.)883 :2007،

پيشــگيري رشــدمدار همان پيشگيري جامعه مدار اســت كه ناظر به قشر  ،خاصي (اطفال)

اســت .اين در حالي اســت كه پيشــگيري اجتماعي تمام افراد را مدنظر قرار مي دهد .به طور

كلي می توان گفت منظور از پيشــگيري جامعه مدار ،خنثي كردن عوامل جرم زايي است كه

در محيــط به وجود آمده انــد (نجفی ابرندآبــادی .)1263 :1387،عواملی همچون خانواده،
از جمله عوامل محیطی هســتند ،که می توانند به عنوان عامل خطر یا جرم زا یا عامل حمایتی

ایفای نقش نمایند.

انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی

در مقدمــه و ادبیات تحقیق از انســجام اجتماعی به عنوان واژه ای ذکر شــد که نوعی نظم

و هماهنگــی را در ذهن متبادر می ســازد .ایــن واژه به مدد نظریه های معتبر مورد بررســی و

موشکافی قرار گرفت و ابعاد آن شامل قانون گرایی ،حس تعلق به جامعه ،قدرت تشکل های
اجتماعی و برخورداری یکسان از فرصت ها تعیین گردید .با مالحضه ی این ابعاد و تعمق در
مفهوم و مولفه های پیشــگیری اجتماعی که در نوع رشدمدار آن بر مسائل تربیتی و آموزشی

اطفال ،همچون لزوم احترام به قانون ،تأکید می شــود و در نوع جامعه مدار آن بر رفع عوامل

محیطــی جرم زا همچون رفع بیکاری ،تبعیض و محرومیــت تأکید می گردد ،که در صورت
چنین اصالحاتی در جامعه ،احســاس تعلق افراد به جامعه بیشــتر می شــود .بنابراین فرض بر

آن است که ابعاد انســجام اجتماعی قادر خواهند بود به پیشگیری اجتماعی از جرائم کمک
نمایند.

تعریف عملیاتی مولفه های انسجام اجتماعی

در ایــن تحقیق مولفه «اعتماد افراد جامعه به یکدیگر» با گویه هایی چون؛ همکاری افراد با

یکدیگر ،تعامل افراد با یکدیگر (پاتنام ،)100 :1384 ،درســتکاری ،صداقت ،وفای به عهد،

انصاف و عدالت (ذکایی )17 :1381 ،مورد ســنجش قرار گرفت .مولفه «احساس تعلق افراد
به جامعه» با گویه های احساس تعهد به جامعه ،احساس هویت مشترک و ارزش های مشترک
(فرهنگ ،زبان ،دین ،قلمرو) مورد سنجش قرار گرفت (جانسون .)83 :1998 ،مولفه «قدرت

تشــکل های اجتماعی» با گویه های برانگیختن احساسات ملی و مذهبی ،متحد ساختن مردم،

هدایت مردم در کارهای عام المنفعه ،اطالع رســانی و رابط بودن بین دولت و مردم سنجیده

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

مدرســه ،گروه همســاالن ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بیکاری ،رسانه های جمعی

69

شــد .مولفه دیگر انســجام اجتماعی یعنی «قانون مداری» با گویه های رعایت قوانین توســط
مردم (قوانین راهنمایی و رانندگی ،رعایت نوبت ،عدم مزاحمت برای سایرین) ،عدم تبعیض
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بین مردم در ادارات دولتی و (.....نادری .)2 :1391 ،مولفه «برخورداری یکسان از فرصت ها»
به عنوان آخرین مولفه مورد بررســی در این تحقیق شــامل گویه های برخورداری از فرصت
یکسان شغل ،مسکن ،تحصیل ،احترام و عدم تبعیض بین زنان و مردان می باشد
چارچوب نظری تحقیق

از نظر اندیشمندان جامعه شناسی،چون(چان و همکاران )2003،و (جانسون )1998 ،مولفه ها

و ابعــاد مختلفی ،مانند اعتماد افراد به یکدیگر ،قانون مداری و غیره برای انســجام اجتماعی

در نظر گرفته شده اســت ،که با مفاهیم ومولفه های سرمایه اجتماعی همپوشانی دارند .لیکن
تقویت انســجام اجتماعی ،خود منجر به ارتقاء سرمایه اجتماعی می گردد .بنابراین با توجه به

مبان��ی نظری این مطالعه ،چارچوب نظری تحقیق حاضر را تلفیقی از نظریه های دانشــمندانی
چون جان و همکارانش( ،)2003ایسترلی(،)2006ریمرد و ویکنسون( ،)2003اشمیتز ()2000

وجانســون( )1998تشکیل داده و از میان ابعاد مختلفی که این نظریه پردازان در مورد انسجام
اجتماعی برشــمرده اند ،تعداد پنج بعد شــامل؛ میزان اعتماد افراد جامعه به یکدیگر ،شــدت
احساس تعلق افراد به جامعه ،قدرت تشکل های اجتماعی ،قانون مداری و برخورداری یکسان
از فرصت ها ،که از نظر محققین این مقاله برای سنجش پیشگیری اجتماعی از جرم مناسب تر

می باشند ،انتخاب گردیدند تا چارچوب نظری مقاله بر اساس مدل مفهومی زیر شکل بگیرد.
شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق
اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﻓﺮاد ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ

اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽH

ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری

ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﮑﺴﺎن از
ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﺟﺮم

روش تحقیق

روش تحقیــق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه

همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را مسئولین انتظامی استان خوزستان و اعضای

می دهند .نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری ابتدا به صورت طبقه ای و سپس به صورت

تصادفــی ســاده و فرمول تعیین حجم نمونه (اچ  ،اس  ،بوال 1ترجمــه ابیلی )1975 ،تعداد 95

نفر حجم نمونه را تشــکیل می دهد .ابزار ســنجش پژوهش حاضر را پرســش نامه  28سئوالی

انســجام اجتماعی تشکیل می دهد .این پرســش نامه توسط محققین به مدد تئوری های ملی و
جهانی تدوین شــده است .اعتبار ابزار به وســیله آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن 0/87

تعیین گردید و روایی آن توســط روایی صوری تأیید شده است .داده هاي حاضر به وسيله ی
آزمون هاي آماري موســوم به همبســتگي پيرســون و  tتك نمونه اي در بسته ی نرم افزاري

 spssمورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
یافته ها

فرضيه هاي پژوهش با اســتفاده از آزمون همبستگي پيرسون و آزمون  tتک نمونه ای تحليل

شــدند .نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها  %88وجود رابطه بین انس��جام اجتماعی با پیشگیری
اجتماعــی از جــرم را تأیید نمود .در ادامه بــه تجزيه وتحليل داده هــاي مربوط به هريك از

فرضيات تحقيق مي پردازيم:

• فرضيه ۱فرع��ي :بین اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و پیشـ�گیری اجتماعی از جرم رابطه

معني داري وجود دارد.

جدول شماره  :1ضريب همبس��تگي بین اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و پیشگیری اجتماعی از جرم
(نتايج آزمون پيرسون)

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری sig

95

0/78

0/000

با توجه به نتايج جدول ميتوان نتيجه گرفت كه بین اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و پیشگیری

اجتماعی از جرم رابطه معناداري وجود دارد و ميزان همبستگي آن نسبتا خوب است.

1-H S Bola

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

گروه و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل

71

جدول شماره  :2نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه اول تحقيق

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،38تابستان 93

72

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری
)(sig

95

5/13

141

0/000

نقيض ادعا :اعتماد افراد جامعه به یکدیگر موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمی شود.

ادعا :اعتماد افراد جامعه به یکدیگر موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

بــا توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )5/13از  3بيشــتر اســت .لــذا در ناحيه  H1قرار دارد و

همچنين چون ســطح معناداری نيز از  0/05كمتر اســت ،فرضيه اول تأييد مي شود و با سطح
اطمينان  %95مي توان گفت اعتماد افراد جامعه به یکدیگر موجب پیشگیری اجتماعی از جرم

می شود.

• فرضيه  2فرعي :بین احسـ�اس تعلـ�ق افراد به جامعه و پیشـ�گیری اجتماعی از جرم رابطه

معني داري وجود دارد.

جدول شــماره  :3ضريب همبستگي بین احســاس تعلق افراد به جامعه و پیشگیری اجتماعی از جرم
(نتايج آزمون پيرسون)

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری ()sig

95

0/79

0/001

با توجه به نتايج جدول مي توان نتيجه گرفت كه بین احساس تعلق افراد به جامعه و پیشگیری

اجتماعی از جرم رابطه معناداری وجود دارد و ميزان همبستگي آن زياد است.

جدول شماره  :4نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه دوم تحقيق

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری
)(sig

95

5/28

143

0/000

نقيض ادعا :احساس تعلق افراد به جامعه موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمی شود.

ادعا :احساس تعلق افراد به جامعه موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

با توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )5/28از  3بيشتر است؛ لذا در ناحيه H1قرار دارد وهمچنين

چون ســطح معناداری نيز از  0/05كمتر است ،فرضيه ی دوم تأييد مي شود و با سطح اطمينان

 %95مي توان گفت احساس تعلق افراد به جامعه موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می گردد.
• فرضيــه 3فرعي :بین قدرت تشـ�کل های اجتماعی و پیشـ�گیری اجتماعـ�ی از جرم رابطه

معني داري وجود دارد.

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری ()sig

95

0/84

0/000

بـ�ا توجه ب��ه نتايج جدول مي ت��وان نتيجه گرفت ك��ه بین قدرت تشــکل های اجتماعی و

پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معناداري وجود دارد و ميزان همبستگي آن زياد است.
جدول شماره  :6نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه سوم تحقيق

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری )(sig

95

6/05

144

0/000

نقيض ادعا :قدرت تشکل های اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمی شود.

ادعا :قدرت تشکل های اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

بــا توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )6/05از  3بيشــتر اســت ،لذا در ناحيــه H1قرار دارد و

همچنين چون سطح معناداری نيز از  0/05كمتر است ،فرضيه ی سوم تأييد مي شود و با سطح
اطمينان  %95مي توان گفت قدرت تشــکل های اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم

می شود.

• فرضیــه چهار فرعی :بین قانون مداری و پیشــگیری اجتماعی از جرم رابطه ی معني داري

وجود دارد.

جدول شــماره  :7ضريب همبستگي بین قانون مداری و پیش��گیری اجتماعی از جرم (نتايج آزمون
پيرسون)

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری ()sig

95

0/89

0/000

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

جدول شــماره  :5ضريب همبستگي بین قدرت تشــکل های اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم
(نتايج آزمون پيرسون)

73

با توجه به نتايج جدول مي توان نتيجه گرفت كه بین قانون مداری و پیشگیری اجتماعی از

جرم رابطه معناداري وجود دارد و ميزان همبستگي آن زياد است.
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جدول شماره  :8نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه چهارم تحقيق

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری )(sig

95

6/12

145

0/000

نقيض ادعا :قانون مداری موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمی شود.

ادعا :قانون مداری موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

بــا توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )6/12از  3بيشــتر اســت؛ لذا در ناحيــه H1قرار دارد و

همچنين چون سطح معناداری نيز از  0/05كمتر است؛ فرضيه چهارم تأييد مي شود و با سطح
اطمينان  %95مي توان گفت قانون مداری موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

• فرضیــه پنج فرعی :بین برخورداری یکســان از فرصت ها و پیشــگیری اجتماعی از جرم

رابطه ی معني داري وجود دارد.

جدول شماره  :9ضريب همبستگي بین برخورداری یکسان از فرصت ها و پیشگیری اجتماعی از جرم
(نتايج آزمون پيرسون)

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری ()sig

95

0/86

0/000

ب��ا توجه به نتايج جدول مي توان نتيجه گرفت كه بین برخورداری یکســان از فرصت ها و

پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معناداري وجود دارد و ميزان همبستگي آن زياد است.
جدول شماره  :10نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه پنجم تحقيق

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری )(sig

95

5/85

142

0/000

نقيض ادعا :برخورداری یکسان از فرصت ها موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمی شود.

ادعا :برخورداری یکسان از فرصت ها موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

بــا توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )5/85از  3بيشــتر اســت؛ لذا در ناحيــه H1قرار دارد و

همچنين چون ســطح معناداری نيز از  0/05كمتر است؛ فرضيه پنجم تأييد مي شود و با سطح
اطمينان  %95مي توان گفت برخورداری یکســان از فرصت ها موجب پیشگیری اجتماعی از

جرم می شود.
وجود دارد.

جدول شماره  :11ضريب همبستگي بین انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم (نتايج آزمون
پيرسون)

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنا داری ()sig

95

%84

0/001

با توجه به نتايج جدول مي توان نتيجه گرفت؛ كه بین انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی

از جرم رابطه   معناداري وجود دارد و ميزان همبستگي آن زياد است.

جدول شماره  :12نتايج آزمون  tتك نمونه اي به منظور بررسي فرضيه اصلی تحقيق

تعداد پاسخ گویان

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری )(sig

95

5/65

145

0/001

نقيض ادعا :انسجام اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم نمي شود.

ادعا :انسجام اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم مي شود.

بــا توجه به اينكه مقدار  tجدول ( )5/65از  3بيشــتر اســت .لــذا در ناحيه  H1قرار دارد و

همچنين چون ســطح معناداری نيز از  0/05كمتر اســت؛ فرضيه اصلي تحقيق تأييد مي شــود
و با ســطح اطمينان  %95مي توان گفت انســجام اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم

مي گردد.

بحث و نتیجه گیری

الف) همانطور که در تئوری های مربوط به بحث مطرح شــده و در همین تحقیق نیز مورد

تأیید قرار گرفته است ،ميان هر یک از ابعاد پنج گانه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی
از جرم رابطه معناداری وجود دارد .نتایج آزمون فرضیه اول بیانگر این اســت که بین اعتماد

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

فرضيه اصلي تحقيق :بین انس��جام اجتماعی و پیش��گیری اجتماعی از جرم رابطه معنا داري
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افراد جامعه به همدیگر با پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی داری معادل  %78وجود دارد

که نشــان دهنده همبســتگی زیاد می باشــد و در آزمون فرضیه مربوطه نشان داده شده است.
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چان و همکاران ( )2003انسجام اجتماعی را از طریق میزان اعتماد افراد جامعه به همدیگر و
میزان کمک و همیاری افراد جامعه نسبت به یکدیگر محاسبه می نمایند .بنابراین می توان این

گونه بیان نمود؛ اگر میزان اعتماد و همیاری افراد جامعه به همدیگر افزایش یابد ،پیشــگیری
اجتماعــی از جرم که از طریق اصالح محیــط اجتماعی صورت می گیرد تحقق می یابد و در
نتیجه اعتماد اجتماعی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

ب) نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر این است که بین احساس تعلق افراد به جامعه با پیشگیری

اجتماعی از جرم رابطه معنی داری معادل  %79وجود دارد که نشــان دهنده همبســتگی زیاد
می باشــد و میزان همبســتگی آن در آزمون فرضیه مربوطه نشــان داده شــده است .جانسون

( )1998که احس��اس تعلق را بيانگــر وجود يا نبود ارزش  ها ،هويت مشــترك و حس تعهد

بــه جامعه می داند و در این تحقیق رابطه آن با پیشــگیری اجتماعــی از جرم مورد تأیید قرار
گرفت ،نشــان می دهد که توســعه هویت و ارزش های مشترک و احســاس تعلق در جامعه
می تواند موجب اصالح محیط اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم گردد.

ج) نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر این است که بین قدرت تشکل های اجتماعی و پیشگیری

اجتماعی از جرم رابطه معني داري معادل 0/84وجود دارد که نشــان دهنده همبســتگی زیاد
می باش��د و میزان همبس��تگی آن در آزمون فرضیه مربوطه نش��ان داده ش�دـه اس��ت .ريمر و
ويكنسون ( )2003و ایسترلی ( )2006وجود انسجام اجتماعی را که با ميزان توانايى همكارى

افراد جامعه با يكديگر و قدرت تشــكل هاى اجتماعى مورد محاســبه قــرار می دهند که در

این تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفته اســت و نشــان می دهد؛ اگر در جامعه توانایی و قدرت

همکاری تشــکل های اجتماعی در چارچوب هنجارهای پذیرفته شــده جامعه گسترش یابد،

می تواند موجب افزایش همبستگی اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم گردد.

د) نتایج آزمون فرضیه چهارم بیانگر این است که بین قانون مداری و پیشگیری اجتماعی از

جرم رابطه معني داري معادل  %89وجود دارد که نشان دهنده همبستگی زیاد می باشد و میزان
همبســتگی آن در آزمون فرضیه مربوطه نشــان داده شده است .از نظر جانسون ( )1998عدم
توانایی و عملکرد هنجارها در جامعه موجب عدم پایبندی به قانون می گردد .عدم پایبندی به

قانون موجب بی اعتمادی اجتماعی و تضعیف پیوندهای اجتماعی می گردد (کریمی.)1391،

بنابرایــن تضعیف پیوندهای اجتماعی خود عامل گســترش ناهنجاری و جرم تلقی می گردد.
فرضیه فوق که همســو با نظریات یاد شــده مورد تأیید قرار گرفته است ،نشان می دهد توجه
به بســترها و زمینه های توســعه ی قانون مداری در جامعه موجب پیشگیری اجتماعی از جرم
ه) نتایج آزمون فرضیه پنجم بیانگر این اس��ت که بین برخورداری یکســان از فرصت ها و

پیشــگیری اجتماعی از جــرم رابطه ی معني داري معادل  %86وجود دارد که نشــان دهنده ی
همبستگی زیاد می باشد و میزان همبستگی آن در آزمون فرضیه مربوطه نشان داده شده است.
اریک( )2011معتقد اســت محرومیت اجتماعی و عــدم برخورداری از فرصت های برابر در

جامعه موجب کاهش هنجارهای جامعه ،ضعف مشارکت اجتماعی و کاهش میل به زندگی
می گردد .از سوی دیگر پیشگیری اجتماعی برکاهش نابرابری های اجتماعی تأکید می نماید

(بیــات ودیگــران .)1387،بنابراین فرضیه پنجم نیز همســو با نظریات فوق مــورد تأیید قرار
گرفت و نشــان می دهد برخورداری یکسان از فرصت های جامعه موجب پیشگیری اجتماعی
از جرم می شود.

ز) نتایج آزمون فرضیه اصلی نیز بیانگر این اس��ت که بین انســجام اجتماعی و پیشــگیری

اجتماعی از جرم رابطه معني داري معادل  %84وجود دارد که نشــان دهنده همبســتگی زیاد
می باشد و میزان همبستگی آن در آزمون فرضیه مربوطه نشان داده شده است .بنابراین فرضیه

اصلــی تحقیق نیز مطابق بــا مبانی نظری تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و می توان گفت توجه
جدی و تمرکز بر ایجاد و توســعه ی ابعاد و شــاخص های انسجام اجتماعی در جامعه موجب
پیشگیری اجتماعی از جرم می شود.

بــه طور کلی مهم تریــن یافته های حاصل از این مطالعه به نتایجی کــه از تبیین فرضیه های

پژوهش به دست آمده است برمی گردد .در عصر حاضر نظریه پردازان جرم شناسی پیشگیری

علیرغم این که بر اقدامات پیش واکنشی از وقوع جرم از طریق اصالح شرایط محیط فیزیکی
و کاهــش فرصت ارتکاب جرم تأکید دارند ،لیکن پیشــگیری اجتماعی از جرم را از طریق
اصالح محیط اجتماعی به عنوان اقدام پیش واکنشــی مهــم ،اثربخش و رهیافتی خردگرا در

جامعــه قلمداد می نمایند .بنابراین توجه جدی به عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر پیشــگیری
اجتماعی از جرم مانند ابعاد انســجام اجتماعی در جامعه می تواند موجبات پیشگیری از جرم

را بــه صورت پایدار فراهم آورد .ضمناً با توجه بــه نتایج آزمون فرضیه ها و همچنین نظرات

بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

می شود.
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پاســخ گویان در قسمت بیان آزاد مطالب در پاسخ نامه ،متغیر قانون مداری در تأثیر گذاری بر
پیشگیری اجتماعی از جرم ،از اولویت باالتری برخوردار می باشد.
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پیشنهادها

پیشنهاد می گردد ســازمان های ذیربط نسبت به تقویت شاخص های اعتماد به عنوان مولفه

تأثیر گذار در انســجام اجتماعی اقدام الزم را به عمل آورند .از جمله راههای تقویت اعتماد

ایجاد زمینه برای همکاری بیشتر افراد با یکدیگر و تعامل افراد جامعه با همدیگر است .هویت

بخشــی به محالت و تشــکیل انجمن های محلی با مسئولیت افراد محله ،می تواند زمینه بخش
همکاری بیشتر افراد با یکدیگر باشد.

قلمرو مشــخص و مشترک از جمله شاخص های موثر در احســاس تعلق افراد به جامعه و

در نهایت موجب تقویت انســجام اجتماعی خواهد گردید .این شــاخصه مختص روستاها و

شــهرهای کوچک است .با تقویت این شاخصه در شهرهای بزرگ و تعین محدوده محالت

با نصب تابلو و تطبیق مرز ســازمان های ارائه دهنده خدمات شهری با مرز محالت ،می توان
به تقویت این شاخصه کمک نمود.
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