
Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 2, Serial 26, Fall 2022 & Winter 2023)……………...……   / 44 Criminal Law Research 
Vol. 13, No. 2, (Serial 26) 
Fall2022 & Winter 2023 
Research Article 

 
 

Parental Fear of Children's Victimization 

(A Case Study: District 6 of Kabul) 

 
Zia hussain Yosufi *1    

Seyyed Hossein Hosseini 2     

Seyyed Mahdi Seyyedzadeh 3   

 

 

Abstract 

Parental fear of children's victimization has always been a major issue in human 

societies; however, few studies have attempted to examine it in Afghanistan. 

This survey was conducted in 2021 using simple multistage sampling. The 

findings suggested a very low, medium and high fear of children's victimization 

among 16.7, 14.1 and 68.9% of parents. A medium to high level of fear of 

children's victimization among parents was 83% which is quite high. Inferential 

findings suggested no significant relationship between parental fear of children's 

victimization and "ethnicity, home ownership status and subcultural diversity"; 

however, a significant relationship was found between other variables. The 

regression results showed that the "level of education, social disorganization 

and local connection" describe a percentage of parental fear of children's 

victimization. 

 

Keywords: Parents’ fear, Victimization, Child, District six, Kabul city, 

Effective factors 

 

1. Introduction 
In the literature, there is a general consensus over the main consequences of fear 
which is the severe impairment of the quality of life. The consequences of fear 
at the individual level vary in terms of physical (heart rate, breath, weakening of 
the immune system and reduced physical activities), psychological (appearance 
of fear, isolation, anxiety and post-traumatic psychological injury) and 
behavioral (fear of crime forces a person to change their lifestyle to adapt to the 
extant situation) characteristics. The consequences of the fear of victimization at 
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the neighborhood level causes less attendance in the neighborhood and less 
participation in neighborhood affairs, and in this way, it results in the lack of 
social control in the neighborhood. The lesser the people's attendance in the 
neighborhood, the more it leads to the deterioration of the neighborhood, more 
fear of people and loss of quality of life. Another major consequence of the fear 
of victimization is the expenses imposed upon the government to reduce fear, 
including neighborhood watch, crime prevention, citizen awareness programs, 
and law enforcement. 

Research on the fear of victimization in other countries have often dealt with 
the theoretical foundations, goals and special social, political, cultural and 
economic situations. It is rather difficult to find a research that covers this 
research subject and depicts the amount of parental fear of children's 
victimization. This study aimed to explain why parental fear of children's 
victimization occurs and to answer how and in what way parental fear of 
victimization is created in this city. 

 
2. Methodology 
This survey was conducted using a researcher-made questionnaire via 
proportional random multistage sampling. In the first phase, District 6 was 
divided into several areas using stratified sampling. In the second phase, the 
participants were selected from the divided areas and the researcher surveyed 
the participants in the same way within the district. To measure the validity and 
reliability of the study, face validity and content validity were evaluated. SPSS 
was used for data analysis. 
 
3. Results and discussion 
The findings suggested a medium to high fear of children's victimization among 
parents in District 6 was 83% which is quite alarming. On the other hand, the 
researcher had no access to the official statistics for comparison in order to 
report the amount of parental fear of children's victimization. 
Data analysis based on the hypotheses suggests that the mean parental fear of 
children's victimization in men was lower compared to women. The study 
suggested the highest level of parental fear of children's victimization among 
divorced and widowed parents, those with higher education and higher income, 
higher social disorganization in the city, dissatisfaction with police 
performance, and experience of bullying. The regression model in the 
inferential analysis showed that education level, social disorganization and local 
connection are directly correlated with parental fear of children's victimization. 
The higher the level of parental education in District 6, the lower the 
neighborhood disorganization and the higher the local connection, the lower the 
parental fear of children's victimization. 
 
4. Conclusion 
This survey sought to examine parental fear of victimization using theoretical 
perspective on the fear of children's victimization. Results suggested that the 
older the parents, the lower the fear of victimization. To explain it, older parents 
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experience lower fear of victimization, because their children are grown ups and 
avoid risk social activities. Women experience more parental fear of 
victimization probably due to the individual characteristics and their 
vulnerability in the patriarchal society of Afghanistan. In Kabul, single, 
widowed and divorced individuals experience higher parental fear of 
victimization compared to married ones. According to the theory of social 
vulnerability, single individuals are more vulnerable to crimes due to their 
lifestyle and they experience more fear of crime. This fear diminishes with 
marriage. In addition, results demonstrated that the possibility of children's 
victimization is related to inappropriate occupation, higher education, ethnicity, 
local connection, social disorganization, and police performance. 
 
5. Selection of References 
Alvi, S., Schwartz, M. D., DeKeseredy, W. S., & Maume, M. O. (2001), 

Women's fear of crime in Canadian public housing. Violence against 
women, 7(6), pp.638-661. 

Ferraro, K. F. & Grange, R. L. (1987), The measurement of fear of crime, 
inquiry, 57(1),pp. 70-97. 

Jansson, K. (2007), British Crime Survey-measuring crime for 25 years, 
London: Home Office. 

Jones, S (2000), Understanding Violent Crime. Buckingham: Open 
University Press. 

Kawachi, I., & Berkman, L. (2000), Social cohesion, social capital, and 
health, Social epidemiology, pp.174 ,7. 

Lane, J., & Meeker, J.W. (2005), Fear of Gang Crime: A Look at Three 
Theoretical Models, Law & Society Review 37 (2), pp.425-456. 

Lee, H. D., Reyns, B. W., Kim, D., & Maher, C. (2020), Fear of crime out 
west: Determinants of fear of property and violent crime in five states. 
International journal of offender therapy and comparative criminology, 
64(12), 1299-1316. 

Pantazis, C. (2000), ’Fear of crime’, vulnerability and poverty, British 
journal of criminology, 40(3), pp.414-436. 

Stollard, P., & Stollard, P. (2003), Crime prevention through housing design. 
Taylor & Francis. 

Warr, M. (2000), Fear of crime in the United States: Avenues for research and 
policy, Criminal justice, 4(4), pp.451-489. 

 
 

Citation: 
Yosufi, Z., and Hosseini, H. and Seyyedzadeh,S (2022 & 2023), “ Parental Fear of Children's 

Victimization (A Case Study: District 6 of Kabul)” , Criminal Law Research, 13(26),  

pp. 297-326 DOI:10.22124/jol.2022.20568.2198 

 

Copyright: 
Copyright for this article is transferred by the author(s) to the journal, with first 
publication rights granted to Criminal Law Research. This is an open-access 
article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 
Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 2, Serial 26, Fall 2022 & Winter 2023)……………...……   / 47 

 
 



 
 
 
 
  

 

DOI: 10.22124/jol.2022.20568.2198 

 

 
   

 

DOR:20.1001.1.23222328.1401.13.2.12.2 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 ( شهرکابل مشش  یۀناح: مطالعه)مورد فرزندان  یدگیداز بزه  ینترس والد

 

1ضیاحسین یوسفی
              

             2سید حسین حسینی 
   3ثانیسیدمهدی سید زاده    

 

 چکیده
دور در میان جوامع بشری مطرح بووده اتو    ولوی در   های دیدگی فرزندان از گذشته ترس والدین از بزه 

  بوا   ۱۴۰۰در توا     ی شوی ما ی پ   روش   بوا   حاضور   پوژوه  اند.  به آن توجه کرده   تان پژوهشگران کمتر افغانس 
درصود  ۱۶.۷دهود کوه  ها نشوان می یافتوه .  شودند   انتخاب   ۀ تاد   ی ا چندمرحله   ی ر ی گ نمونه   روش   از   اتتفاده 

خیلوی  درصد در حد    ۶۸.۹درصد در حد متوتط و  ۱۴.۱دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم،  والدین از بزه 
ز متوتط به بوا   دیدگی فرزندان را ا ترتند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان می زیاد از بزه 

های اتوتناایی نشوان  . یافتوه رتود درصد ات  که خیلی زیاد به نظور موی ۸۳در نظر بگیریم، این میزان،  
و  مسوین  قومی ، وضویی  مالییو   دیدگی فرزندانشان و متغیرهای » دهد که بین ترس والدین از بزه می 

دتو  آموده  بوه  ای مینادار  رابطه   یرها تایر متغ ای مینادار وجود ندارد  ولی بین  « رابطه ی فرهنگ خرده تنوع 
توازمانی اجتموا ی و پیونود  دهد که متغیرهای »میوزان تصیوی، ، بی نتایج  رگرتیونی نشان می . ات  

 دهد. ی دیدگی را شرح م مصلی« درصدی ترس والدین از بزه 
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 مقدمه

 متفواوتی  هوایروییرد  بوا  جامیوه  در  آن  از  پیشگیری  وبا جرم    ماارزه  اخیر درة  ده  چند  در  هات،ش

جرم   با  هستند، ماارزه  رداربرخو  مینوی  پشتاانی  از  که  باثاا   نساتاً  هایجامیه  در  بوده ات .  همراه

ا  از چنوین مووفقیتی ثاوکوه کشوورهای بیدر حالی  شوود و پیشگیری از آن با موفقی  انجوام می

تپری کورده   را  جنگ  دهه  چند  از  بیشتر  که  کشورهایی ات   میدود  از  افغانستان  برخوردار نیستند.

رو، و دهه دوام نیاورد  ازایوننامة آلمان شیل گرف ، بی  از دحیومتی که بر اتاس  موافق   ات  و

این کشور به کمترین حود های امنی ، بهداش  و حداقل رفاه زندگی را در چهار دهه جنگ شاخص

و بر اتاس آمار تازمان ملل متصد، افغانستان جزو کشورهای ناامن و فقیور   رتانده ات  و در نتیجه

بوار زیان  آثوار  نواامنی  ایونر،  (. از تووی دیگو۱۳۹۹وبسای  تازمان ملل متصود،  )  شودمصسوب می

 و  فوردی  باورهوای  کوه   بر مردم تصمیل کرده ات . اینجوا اتو  مالی  و  یفرهنگ  اجتما ی،  تیاتی،

 و ، رضوای  از  ملیورد پلوی تنووع قوومی تازمانی اجتما ی،بی مثلی موضو ات به  فرادا   اجتما ی

 گسسو   کنود. ایونمی  میوان موردم ایجواد  یابد و شویافی  میو شهرکاه  می  در  ایمصله  پیوند

اثور کنود و ود میدهد و مسئلة ا تماد اجتما ی شهروندی را نوابترس را افزای  می  اجتما ی میزان

پیوند مصلی و رضای  از   تازمانی اجتما ی،بی  که  میزان  هر  به،  بنابراین.  گذاردمی  ناگواری بر جامیه

 نگرانیو بدون    آرام  روان  با  ندانشود، شهرو  صق م  تالم  صور به  شهروندان  میان  در ملیرد پلی   

 کنند.می  زندگی

ر پژوه  دربارۀ خود جرم، لوم اجتما ی را  ،وه بها از جرم، پژوهشگران   در این اواخر، نگرانی

ترس از جرم مفهومی ات  که افراد نسا  به حالو    به تایین پدیدۀ »ترس از جرم« واداشته ات .

انود و صیطی احساس نگرانی دارند و از آیندۀ خوود نگرانو اوضاع و خیوصیا  فردی، اجتما ی و م

کن  فورارو . (۱۷ :۱۳۹۱ پور،هم  و نییوکار)شوند  ترس میصور  بالقوه یا بالفیل، دچار  نو ی بهبه

، ترس از جورم را پاتوخی احساتوی بوه شدندهیدبزه  خطر  یبررت  و  لیتصل:  جرم  از  ترسدر کتاب  

تورس ) دوتتانهو در قالب ترس فردی و ترس نوع داند  جرم میرا موقیی آن داند که فردچیزی می

(. در ۵۵۵: ۱۳۸۴، جمیوی از نویسوندگانابرنودآبادی و )نجفوی    شووددربارۀ فرزندان و...( نمایان می

 توجوه بیشوتر دیدگی شوخص ثالو ترس از بزه تیایری،دوتتانه« یا بههای اخیر، به »ترس نوعتا 

شویل و تورس اند  مثول تورس بیبین انواع ترس تمایز قائل شده  پژوهشگرانات . همچنین،    شده

خطور،   رس از جرائم  لیه اموا ، ترس بید احساتی و تورسواقیی، ترس از جرائم  لیه اشخاص و ت

رخداد ذهنی( و نگرانوی و ترس )شدن و ترس از جرم، ترس از جرم و نگرانی از جرم،  ترس از قربانی

 نیبو یمفهوم زیتما بر تازه یهاپژوه . (۱۸ :۱۳۹۱ همیاران، و رنییوکا)موقیی  ذهنی(  اضطراب )



ند زبهرتس والدین از   2۹۹ (26اپی پی)   1401ییز و زمستان  شماره  دوم پا ، سیزدهم   ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال       ...   یدگی فرزندا

 

 

کننودۀ مهوم بینی. تلقی از خطور، پی از جرم تمرکز دارند ییترس واق و یخطر واقی  یشناخت  یتلق

 (.۵: ۱۳۹۸ربانی خوراتتگانی و همتی،  )ها مفاهیم متمایزی ات  و آن ترس از جرم ات 

دیدگان، بیشترین ترس ها بر بزهوع و کیفی  ارتیاب یا اثر آنآور با توجه به نبرخی جرائم دلهره

پوذیری  فروانوی دارد  ماننود جورائم خیابوانی و  آثار  ینی و رؤی کند. این جرائم میمو ًرا ایجاد می

شوود. در مقابول، جورائم م،یوم بوا اینیوه میموو ً آمیز. تجاوز از این نوع حسواب میجرائم خشون 

پوذیری  کمتوری آورد، چون پیامدهای آن بر افراد غیر ینی و بوا رؤی به بار می  تریهای وخیمزیان

کند. این جرائم میموو ً فاقود قربوانی مسوتقیم اتو . جرائموی چوون جاد میات ، ترس کمتری ای

 (.۱۷۵:  ۱۳۹2نهاد،  پاک)  ردیگاخت،س و تخلفا  مالی در این دتته قرار می

شدن کیفی  ترین پیامد ترس، ضییفر این موضوع که اصلیدیدگی، بر تدر ادبیا  ترس از بزه

هوای جسومی، لصاظ ویژگیفردی، بوه  در تطحترس    پیامد  .داردتوافقی جمیی وجود    زندگی ات ،

شودن تیسوتم ایمنوی و کواه  روانی و رفتاری انسان متفاو  ات . ضربان قلوب، تونف ، ضییف

پیامدهی روانی، شامل بروز  .(Sapolsky, 2004)ی ات  جسمیزییی، جزو پیامدهای فهای فیالی 

. پرهیز از مصیط (Brewin, 2000)  انزوایلای، اضطراب و فشارهای روانی پ  از آتیب ات ترس،

پرخطر و مصدودشدن فیالی  اجتما ی و فیزییی، بخشی از تغییرا  حوزۀ رفتواری اتو . واقییو  

شوود. تازد و موجب اضطراب میأثر میلصاظ رفتاری متها کیفی  زندگی را بهترس در برخی حال 

شود. برای پیشوگیری  مومی میفشار بی  از حد ناشی از ترس نیز تاب نرفتن اشخاص به اماکن  

 بسوته،هوای مدارب دوربیندیدگی، فرد ممین ات  به اقداما  امنیتی دت  بزند  ماننود نیواز بزه

در حوزۀ رفتاری،  (.Loader, 1997:37)نشدن از منز  در شبگ و خارجتحمل ت،ح، نگهداری 

بتواند با وضیی  موجوود   کند که شخص تاک زندگی خود را تغییر دهد تاترس از جرم مجاور می

 (.22: ۱۳۹۵ ادالملیی،  شود )تازگار  

دیدگی در تطح مصله موجب حضور کمتر افراد در مصله و مشارک  کمتر پیامدهای ترس از بزه

 ,LaGrange)دارد یپواجتما ی در مصلوه را در  کنتر یری ،  دم  شود و به ایندر امور مصله می

Ferraro, Supancic,1992))رنگ باشد، به زوا  مصله و ضور افراد در مصله کمیزان که ح. به هر م

شودن دیودگی، خلو . تورس بیشوتر از بزهشوودترس بیشتر مردم و اف  کیفی  زنودگی منجور می

 .(McGahey, 1987)ارد داقتیاد مصله را به همراه شدن ها، خرید کمتر و ضییفخیابان

بورای کواه   هایی ات  که دولو ن، هزینهدیدگی در تطح ک،ییی دیگر از پیامد ترس از بزه

دهی بورای شوهروندان و های آگواهی. نظار  بر مصله، پیشگیری از جرم، برنامهشودقال میترس مت

یون، بور ا و،وه  .(Lee, Reyns, Kim, Mahe, 2020)هات ة این کوش جمل ازتیویب قوانین، 
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صونی  گردشوگری در کشوور  در تطح ک،ن بر کاه  شومار گردشوگران و تضوییف  ترس از جرم

 .(Boardman, 2002)زند می لطمهاز نظر اقتیادی و فرهنگی به کشور  ه،انجامد و در نتیجمی

های متیوددی غاز و نظریهآ  ۱۹۹۶ها در دهة  دیدگی از جرم کوش برای تایین پدیدۀ ترس بزه

رضای  از پلی  و نظریوة  تازمانی اجتما ی، تنوع قومی،، بیدیدگیبزهة تجرب  مانندبیان شده ات    

نظریه اتو  بورای تایوین   تریننظریة اخیر، مناتب  رتد. به نظر می(۱۳۹۷ شایری،  )پیوند مصلی  

 میوزان در را  امول این نق   کرد  خواهیم  فرزندان. در این پژوه  ت،شدیدگی  بزهترس والدین از  

 کنیم.  کنیاش و ناحیة ششم شهرکابل بررتی  در فرزنداندیدگی  بزهاز   ترس والدین

اغلب به ماانی نظوری، اهوداو و اوضواع   کشورها  ریتادر  دیدگی  بزهها در مصور ترس از  پژوه 

تووان پژوهشوی را می  ندربهاند. در این میان،  ویژۀ اجتما ی، تیاتی، فرهنگی و اقتیادی پرداخته

لودین از یاف  که موضوع این تصقی  )ناحیة شو  شوهر کابول( را پوشو  دهود و میوزان تورس وا

تنوع قومی و مذهای ایون ناحیوه نسوا  بوه توایر   کهی  حال  درفرزندان را بازنمایی کند.  دیدگی  بزه

ه هسوتند کوه بور هوای شودیدی مواجو، افراد این ناحیه بوا ناامنینواحی بیشتر ات . از توی دیگر

خالف دولو ، های ممانند جنگ، حم،  گروه فرزندان مؤثر ات  دیدگی  بزهافزای  ترس والدین از  

ها، های  مومی و خیوصی، بیمارتوتانویژه دا   در میانهای تروریستی بهگروه  جرائمحم،  و  

رد چرایوی رخوداد قیود دا  این پوژوه ها و مصافل تیاتی، اجتما ی و فرهنگی.ها، مدرتهزایشگاه

و  وامول تورس  هاپاتخ دهد کوه زمینوه تؤا دیدگی فرزندان را تایین و به این ترس والدین از بزه

 ۱شود.دیدگی چگونه و از چه راهی در این شهر ایجاد میز بزهوالدین ا

 دیدگی فرزندانوالدین از بزه ترس بر تأثیرگذار . عوامل1

های زیادی میان پژوهشگران مطورح فرزندان، فرضیه و نظریه  دیدگیبرای تایین ترس والدین از بزه

 از ترس والودین تایین با مرتاط نظری اختی و روییردهایشنکه در ادامه، به دو  امل جمیی شده  

 کنیم.دیدگی فرزندان اشاره میبزه

 شناختی وامل جمیی   .۱.۱

 وامل مؤثر بر ترس والدین از   شناختی ییی ازکه  وامل جمیی   دهدیممطالیة ماانی نظری نشان  

ن، جنسی ، قومی  و نوژاد، دیدگی فرزندان در پژوه  حاضر ات . این  وامل  اار  ات  از تبزه

 میزان تصیی، ، میزان درآمد و وضیی  تأهل.

 
ه  قاوول از تسوولط مجوودد یالاووان بوور شود. جامیة آموواری پووژورا شامل می  ۱۴۰۰تا    ۱۳۹۹های  زمانی، تا   نظراین پژوه  از  .  ۱

نامه هووی  اشرو غنی، رئی  جمهور و تسلط یالاان بر افغانستان( در تیمیل پرت  مدر مصتیاتی اخیر )فراصو  افغانستان ات . ت

  .تأثیری نداشته ات
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 سن .1. 1. 1

 ,Toseland) دشوود یل بسیاری وجود دارد که با افزای  تن، تورس افوراد از جورائم بیشوتر می

نییوکوار و ) ابودیپذیری و نیوز رفتارهوای احتیوایی هوم افوزای  میو میزان آتویب (203 :1982

ها نشوان ییسوان نیسو  و برخوی یافتوه  جاهمهاما این فرضیه همیشه و در     (۹۹  :۱۳۹۱همیاران،  

برخوی  (.۱۳۹۳تیدزاده، کرمانی، )ندارد ای رابطهدیدگی بزهدهد که افزای  تن با ترس افراد از  می

تنها به میزان آن مصدود نیس  و میان دیدگی  بزهدهد که ارتااط تن و ترس از  ها نشان میپژوه 

نیز جوانان در مقایسوه بوا افوراد   .دارد  وجود  ائم اقتیادی، تن افراد و میزان ترس هم تفاونوع جر

شوده در توایر هوای انجامباتوجوه بوه پژوه  .(Stollard, 2005: 3-5)ترتوند مسون، بیشوتر می

دهد شورها، برخی قراین )ناامنی شدید، حم،  تروریستی، انواع ترق ، جرایم خیابانی( نشان میک

فرزندان ارتااط وجود دارد دیدگی  بزهة ششم شهر کابل میان تن والدین و ترس آنان از  در ناحیکه  

 شود.های پژوه  بررتی میکه میزان و نوع آن در یافته

 . جنسیت2. 1. 1

( Jansson, 2006: 12)ترتوند میدیودگی بزهدهد که زنان بیشتر از مردان از میها نشان پژوه 

ی و تیجنسوپذیری فیزییی، اجتما ی، تفاو  شده ناشی از آتیبتصقیقا  انجام  ربنا باما ترس زنان  

ناگاه متوجه وجوود ایون تورس در خوود زنان به (.Ferraro, K.F, 1996)ات   ۱جنسیدیدگی بزه

پوذیری خووی  ایون تورس را ترس مادرزادی هم نیس   بلیه زنان در فرایند جامیه  شوند، ایننمی

ها وجود دارد. آموزند که اگر شب تنها از خانه خارج شوند، احتما  حمله به آنیگیرند. آنان مفرامی

هسوتند تواختن ایون تورس  های گروهی همه در خدم  تقویو  و نهادینهوالدین، دوتتان و رتانه

فرزندان در میان زنان بیشتر از مردان اتو  کوه دیدگی  بزه(. ترس والدین از  ۱۳۸۷انی،  تیدزادۀ ث)

 ات .دیدگی  بزهاط بین جنسی  و ترس از بیانگر ارتا

 .  قومیت 3. 1. 1

تواب تموایز بوا اکثریو  جامیوه، شوند یا بهدلیل اینیه افراد بیگانه مصسوب میهای قومی بهاقلی 

دلیل بوه توو کها از ییان جرائم ماتنی بر نفر  هستند. این گروه از اقلی ترین قربانهمیشه از مهم

ها و تییاا  قوومی و نوژادی، قربوانی انوواع آتویب لیدلبهز توی دیگر، ا و زیمهاجرتتهای  گرای 

در دیودگی بزه(. به دو دلیل، تأثیر قومی  بور تورس از ۵۷۳تا  ۵۷۱: ۱۳۸۸ ااچی، )  شوندجرائم می

 
1. Sexual Vivtimization 
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او ، کسانی که از قومی  و نوژاد متفواو  هسوتند و اقلیو   ۱ائل درخور بررتی ات :کشورها از مس

ترتند  دو دیگر اینیه این ترس با   تورس دهند، بی  از دیگران از جرائم میجامیه را تشییل می

 .(۴۸ :۱۳۹۷  ،یپور حاوشود )تقیها میبیشتر آن

تأمول فرزنودان از ایون منظور قابل  دیودگی  بزهبا توجه به آنچه در با  اشار شد، ترس والدین از  

کننود، میوزان شم شهر کابل زندگی میات   یینی اشخاصی که با اقلی  قومی و نژادی در ناحیة ش

ها نشوان فرزندانشان نسا  به اکثری  قومی و نژادی متفاو  ات . در تأیید آن، پژوه دیدگی  بزه

به هموان نسوا  بیشوتر اتو  دیدگی بزهرس از دهد در منایقی که اقلی  نژادی بیشتر باشد، تمی

(Eitle & Tavlor, 2008: 103همچنین به باور برخی، ا .) هوا در منوای  فقیرنشوینی کثر اقلی

فرزندان در چنوین دیدگی  بزهتازمانی اجتما ی ات . ترس والدین از  کنند که گرفتار بیزندگی می

(. هرچنود ناحیوة ششوم ۱2۹:  ۱۳۹۳همیاران،    تیدزادۀ ثانی و)مص،تی، بیشتر از دیگر جاها ات   

ارتاواط میوان تورس والودین از   دارای تنو ی قومی و نژادی ات ، این پوژوه  درصودد اتو  کوه

 فرزندان و قومی  را تایین کند.دیدگی  بزه

 . میزان تحصیالت4. 1. 1

 ترتوندیدیودگی مبزهها نشان داده ات  افورادی کوه تصیوی،  دانشوگاهی دارنود، کمتور از یافته

(. آنوان کوه تصیوی،  بیشوتری دارنود، از درآمود بهتوری ۱۳۰:  ۱۳۹۳تیدزادۀ ثانی و همیواران،  )

هوای هوای خطرنواک دوری کننود و مصلبرخوردارند و همین توانوایی با و  شوده کوه از موقیی 

بر همین اتاس، پیمایشی کوه  (.Hartman, 2011: 13)کنند خطری را برای زندگی انتخاب میکم

دهود کوه بوا افوزای  توطح تصیوی، ، تورس از در کشور آلمان انجوام شود، نشوان می  2۰۰۳در  

شوود کوه دیوده می متغیورمطاب  این   . (Obergfell-Fuchs, 2008)یابد   مینیز کاهدیدگی بزه

افزای  میوزان تصیوی،  ممیون اتو    .فرزندان مؤثر ات دیدگی  بزهمیزان تصیی،  والدین در  

 فرزندان در این ناحیه.دیدگی  بزهبرای کاه  ترس والدین از   راهیار مناتای باشد

 . وضعیت درآمد۵. 1. 1

 ایرابطهدیدگی  بزهدرآمد با ترس از    زانیم  ریمتغ  انیم  دهد کهنشان می  انگستونیه  دانشگا  پژوه 

پژوهشی دیگر اثاا  شد که میان درآمد و ترس  در مقابل، در (.Hartman, 2011: 25)وجود ندارد 

ة برخی، میوزان گفت، بهحا  نیا با(.  will and McGrath, 1995: 166) ارتااط هس دیدگی بزه از

و برخورداری از تدابیر و امیانا  حمایتی جامیوه ممیون اتو  موؤثر   در احساس امنی  فرد  درآمد

 
و   اجتما ی اقلی  نژادی و مذهای )هزاره، تیک بر اماکن مذهای، دینی،. در این اواخر بیشتر حم،  انفجاری در شهرکابل، ۱

 ات  که بر میزان ترس آنان تأثیر دارد. ده خ داها ر( و خانقاه ه دو هن
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 (. پانتازی  بر این باور بود مشویل افوراد فقیور تنهوا فشوار موالی۱2۹:  ۱۳۹2ۀ ثانی،  زاددی)تباشد  

 بماننوداتوبوس منتظر    ی شب در ایستگاهییدر تاردرآمد بیشتر مجاورند  نیس   برای مثا  افراد کم

(Pantazis, 2000, 416).  یوا آنوان پوو  کوافی بورای خریود وتوایل ایمنوی جهو  مصافظو  از

. در هموین زمینوه تصقیقوی در کشوور اتوترالیا (۵۰:  ۱۳۹۷  ،یپور حواوندارند )تقیهایشان را  خانه

 & Graet)اتو  درآمود بیشوتر های کمدهد ترس از جرم میان خانواده  گرفته که نشان میصور

McAllister, 1994: 310- 311.) 

ی نیز افرای  دگیدهبزدهد که با افزای  درآمد، احتما   از توی دیگر، پژوه  دیگری نشان می

شود، زیاد میدیدگی  بزهحتما   شود که اگر با افزای  درآمد ابنابراین این پرت  مطرح می   یابدمی

ان چه پاتخ منفی باشد، شاید بتونیز افزای  خواهد یاف ؟ چناندیدگی  بزهة آن، ترس از  جینت  درآیا  

یور که افزای  درآمود، احتموا    اما همان   مطمئن ات   ةکارهای پیشگیرانگف   ل  آن اتخاذ راه

ندارد  بورای مثوا ، دیدگی هم  بزهر میزان ترس از  ی بریتأث  الزاماًتواند بیشتر کند،  نمیرا  دیدگی  بزه

دیودگی بزهبیشتری هستند، ترس از دیدگی بزهض در میر خوردگانتا در مقایسه با  اگرچهجوانان  

 (.۱2۰: ۱۳۹۱نییوکار و همیاران،  دهند )اندکی را گزارش می

 . وضعیت تأهل6. 1. 1

زنان مجرد ح  مسوئولی  کمتوری   چراکه   ات زنان  دیدگی  بزه وامل مهمی در    ازوضیی  تأهل  

هوای تر شاید از  ل ین حضور پررنگدلیل وق  آزادتر، بیشتر در جامیه حضور دارند. همدارند و به

شود که بیشوتر در اجتما ی زنان با   می  ها نسا  به زنان متأهل باشد. نق بیشتر آندیدگی  بزه

کننود. زنوان متأهول خوود را بوه  وآمدرف ناک های خطرهای مجرمانه و خطرناک یا در زمانمصیط

ناچوار نیسوتند.   های بیشوتر اجتموا ی دانند و در پذیرش مسوئولیر ای  قیود اجتما ی ملزم می

ها در مصویط بیورون شوده و تر آنهمین وضیی ، تاب حضور بیشترشان در خانه و حضور کمرنگ

کننود، نانی که جدا از شوهرانشان زندگی میشوند. در مقابل، زنان مطلقه یا زکمتر قربانی جرائم می

 پوورتقی)میورض تجواوز قورار بگیرنود  دلیل نداشتن حامی، بی  از زنوان متأهول درممین ات  به

هوای . الاته ارتیاب برخی از جرائم  لیه بوانوان متأهول، هماننود انوواع مزاحم (۴۷  :۱۳۹۷  حاوی،

تاب ویژگی جنسویتی و جسومانی بیشتر بهخیابانی و تیرض جنسی، توای از وضیی  تأهل زنان،  

بوا توجوه بوه نیوا  فووق، میوان   (.۱۱۳ :۱۳۸۵ ربییوی، و  خوواه لی)  ات زنان و بیماری مجرمان  

دیودگی فرزنودان بوا بودن ییوی از والودین و تورس از بزهبودن والدین، فو  همسور و مطلقوهمتأهل

 شود.ژوه  به آن اشاره میهای متفاوتی ارتااط وجود داشته باشد که در یافتة پ نسا 
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 دیدگی فرزندانکنندۀ ترس از بزه. رویکرد نظری تبیین2.1

حالو  توصویفی دارد و بور متغیرهوای دیودگی  بزهشده در خیووص تورس از  قا  انجامبیشتر تصقی

شناختی متمرکز بوده، فاقد چهارچوب نظری اتو . بوا ایون حوا ، در یوی ده توا  اخیور جمیی 

هوا اشواره منظور ایجاد چهارچوب مفهومی صور  گرفتوه کوه بوه بخشوی از آنهای زیادی بهت،ش

 کنیم.می

 اجتماعیانی سازم . بی1.  2. 1

توازمانی اجتموا ی« اخوت،  در « ات . »بییاگویشاز »میتب    برگرفتهمفهوم نابسامانی اجتما ی  

ای افراد جامیوه بیوان هآن اخت،  در الگوها و تازوکارهای موجود در واکن   تداومنظم اجتما ی و  

 نظور ازاحیوه کنود کوه تواکنان ایون نمی دیوتأکمیتب شییاگو  (.  ۴2  :۱۳۸۶  زاده،ملک)ه ات   دش

ها، پاتخ یاییی افراد بوه شناختی غیریاییی نیستند  بلیه جرم و انصراو آنشناختی یا روانزیس 

انوه ایجواد شوده و های جنوایی و بزهیارشرایط اجتما ی غیریاییی ات . تص  این شرایط، تون 

ر جامیوة شودن و شهرنشوینی دیابود. صنیتییوری فرهنگی از یک نسل به نسل بیود انتقوا  میبه

زدن کنتور  اجتموا ی و تازمانی اجتما ی از یریو  بورهمییاگو  وامل بیمدرن، از منظر میتب ش

دیودگی هبزتاع آن ایون مسوائل بوه افوزای  تورس از های اجتما ی تنتی دانسته شوده و بوهارزش

   (.۱۶۷ :۱۳۹۱ همیاران،  و نییوکار)  انجامدمی

خاوری به یغما برده و دیگر از فرهنگ و الگوهوا   چهار دهه جنگ همة هستی مردم افغانستان را

ات  و پیامدهای زیادی بر موردم گذاشوته   نیس   چون ذا  خشون  و جنگ، تولیدکنندۀ خشون 

و این ترس بر والدین مؤثر ات . از توی هوم، رشود   ترتندرو، شهروندان از همدیگر میات   ازاین

خیوص در ناحیة ش  شهر کابول، جتما ی، بهشهرنشنیی و تغییر تاختارهای فرهنگی، تیاتی و ا

فرزندان اتو  کوه دیدگی  بزهشود. ییی از این تغییرا ، میزان ترس والدین از  وضوح مشاهده میبه

 توازوکارهای  و  الگوهوا  در  اخوت،   آن  توداوم  و  یاجتموا    نظوم  در  میتب شییاگو تغییرا  اخت، 

 کند.می را بیان  جامیه افراد  هایواکن  در موجود

 نوان جزئوی به بررتی  ،ئم ناهنجاری فیزییی در مصل تیون ، به  ۱های شیستهنظریة پنجره

بسوتی، جوانیلی زاده چووب    نیا،یورد  ی لپردازد )نظمی اجتما ی و به اثر آن یینی ناامنی میاز بی

یوه از جورم هوراس دارنود  بل تنهانهگویند مردم (. ویلسون و کلینگ می۹:  ۱۳۹۴،    پنج تنی، مهدی

افوراد مخول  شیلبه  همنظمی نیز دچار نو ی ترس هستند. اخت،  ممین ات  بی  درمورد اخت، 

باشود    ها و هم به شیل فیزییوی مخول نظومگداها، میتادها، نوجوانان جنجالی، فاحشه  مانندباشد   

 
1. broken windows 
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ندان دانشم(.  Lee et al, 2020: 4)های شیسته و منای   مومی ویران اموا  متروکه، پنجره مانند

بسا هوم مولود تورس کند که چهای از نواقص را تولید میپیرو این نظریه میتقدند که اخت،  چرخه

های اصلی از  ل شیسته، ییی    ۀ(.  به تأیید نظریة پنچر۱۶۱:  ۱۳۸۸مالمیر،  )  جرمباشد و هم مولد  

امیوه )ماننود فرزندان در ناحیة ش  شهر کابل، وجود افراد مخل نظوم جدیدگی  بزهترس والدین از  

های متروکه، خیابوان بودون نظمی فیزییی )تاختمان( و بیینوجوانان، بیماران روانی، میتاد و ناامن

 کنند.نرم میوپنجه ها دت روشنایی و...( ات  که شهروندان در این منطقه با آن

 دیدگیبزهۀ تجرب.  2.  2. 1

. در مقابول، (Lane, Meeker, 2014) دارد افوراد تورس تأثیرا  زیادی بر دیدگی قالیبزه تجربة

 ,Alvi)دنوداراز آن وجود  ترس و دیدگی قالیبزه بین ایهی  رابطه دهدمی نشان هاپژوه  برخی

Schwartz, DeKeseredy & Maume, 2001: 4)). دیودگی دو ر پژوهشگران، تورس از بزهاز نظ

دگی مستقیم ترس از جورم ییوی از دیدیدگی مستقیم و غیرمستقیم. تجربة بزهنوع ات : تجربة بزه

دیودگی یوا احتموا  . هرچه تجربوة واقیوی بزه(Lee et al, 2020, 4ات  )دیدگی قالی نتایج بزه

،   ینیرحسویزهورا م  ،صادقی فساییات  )  شدن بیشتردیدهدیدگی بیشتر باشد، ترس افراد از بزهبزه

۱۳۸۸ :۱۳۱.) 

. شوو  اموواج  و  پذیریآتویب  ات : مود   یاتات  دو قضیة  بر  ماتنی  دیدگی غیرمستقیمبزه  مد 

 میوزان افوزای  دلیلبوه شونوند،دیودگی میبزه دربوارۀ کوه افرادی  ات :  شو این  امواج  اصلی  فرض

 مشوی،  و مسوائل از آگواهی بورای نظر، افراد  ینا  یا .  انددیدگیبزه  غیرمستقیم  قربانی  ترتشان،

انود یمتیشواییا     و  گورانید  بوا  وگوگفو   ،مصلوی  رتوانیای،ع  هایشایه  به  غالااً  خود  همسایگی

دیودگی قالوی خواهد این نیته را بیان کند که تجربوة بزه(. این نظریه می22۳:  ۱۳۹۵   ادالملیی،)

 ر ات  و بیانگر ارتااط میان این دو متغیر ات .دیدگی فرزندان در آینده مؤثوالدین از بزه

 محلی  پیوند. 3.  2. 1

ها تیاتی، پیوندهایی که افراد با این نظام  یا نظام  در اجتماعپیوتتگی   اار  ات  از    ۱مصلی  پیوند

های فوردی و هویو  خوود را درگیور یوا هموراه آن نصوی از یری  رفتار، دیدگاه، شوایهداشته و به

هوای (. بر اتاس نظر دورکهایم، پیوند اجتما ی بوا حمای ۹۳:  ۱۳۹۱کار و همیاران،  نییودانند )می

های شخیی و حمای  خوود را در حود شود تا هر فرد داشتهمیمتقابل افراد با      اخ،قی فراوان و

ی اتو  کوه اگونهبه(. این پیوند Kawachi, Berkman, 2000بگذارد )توان با دیگران در میان 

هسووتند ان بووه ییوودیگر ا تموواد دارنوود و دارای ییفووی از رفتارهووای مقاووو  مشووترک در آن توواکن
 

1. Informal social control 
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(Sampson, Raudenbush, Earls, 1997: 40) نانوشوته در میوان  صوور به. این انسجام مصلی

 دربوارۀ کوار زیوادی .ی اتو بخشوانسجامگسترده و خودکار دارای کوارکرد   صور بهتاکنان مصل  

 ,Barton, Weil, Jackson, Hickey) دیدگی انجام شده اتو بزه زا ترس و مصله هایبینیپی 

یه در حا  دگرگونی از یک جامیة این بود که جام  2۰ل قرن  شناتی اوایموضوع جامیه  (.2017:25

ماتنی بر ارتااط خونی و خویشاوندی به جامیة صنیتی تشییل یافتوه از روابوط ثوانوی اتو . ایون 

 یقی)صود گوذاردکند و آثار  میقی بر زندگی افوراد بواقی میید میتغییرا  انسجام اجتما ی را تهد

، روتتائیان به شهر روزافزونشهرنشینی و مهاجر   (. با رشد  2۰۱:  ۱۳۸۹ی،  نیر اصفهان  ،یتروتتان

دهود کوه ها نشوان میو روابوط شهرنشوینان هسوتیم. بررتوی  شاهد تغییرا  چشمگیری در شوهر

شودن پیونودهای کوه ییوی از نتوایج آن، ضییف  توتیه اتو وبهی فردگرایانه رهاارزشفردگرایی و  

، تضوییف پیونود اجتموا ی شوکیب(.  ۱۳2:  ۱۳۹۳  تویدزادۀ و همیواران،ات  )همسایگی و مصلی  

 دیدگی فرزندان ات .ها افزای  ترس والدین از بزدهییی از آن آثاری دارد که

 1تنوع قومی. 4.  2. 1

فرهنوگ بزهیواری چگونوه کوشد دریابد که یک خردهمی  2نگیفرههای خردهاز نگاه تاریخی، نظریه

قووی   دوتتی  هایشایه  فاقد  جامیه  که  شودمی  تیورفرهنگی  خرده  تنوع  ممین ات  آغاز شود. در

 ,Skoganانود )متفاو  فرهنگوی قوومی و نوژادی، از لصواظ که اندهاییغریاه بیشتر ات  و مردم

ها اشاره دارد و از توی دیگر، بوه نواتوانی موردم  ناهمگونی جمیی  زبانی از یک تو به  تنوع قومی   (1995

دانند و میتقدنود  زندگی افرادی که ا مالشان را متفاو  با زندگی خود می های  برای تفسیر رفتارها و شیوه 

 :Lane & Meeker, 2005)   ها تهیم نیستند و تیهدی به اجتماع ندارند ن های آ که دیگران در ارزش 

ویارویی دو دتوتور اخ،قوی ردیدگی ممین ات  از ضدی ، رقاب ، نظریه، ترس از بزه در این(.  429

(  ۳۱2:  ۱۳۹۰،  نجفوی ابرنودآبادی)  فرهنوگوجود آید: فرهنگ حواکم و خردهگ بهناشی از دو فرهن

اند که دارای فرهنوگ هایی آمدهمث،ً در شهرکابل به مثابة مرکز افغانستان، برخی مهاجران از روتتا

آید. مادریز شوند. اینجات  که تیارض به وجود میهستند و در فرهنگ حاکم شهری حل نمیقوی  

نوژادی و همچنوین منزلو  اشخاص دربارۀ تموایزا  فرهنگی  هایداوریه چگونگی پی نشان داد ک

 (.۱۱۷: ۱۳۸۵خواه و ربییی،   لی) آوردمهاجران، ترس بیشتری را به وجود می

 
شووهروندان بووا میووزان  ، پشتون و تایر اقوام( ، قومی )هزاره، تاجک   تفاو  میان قومی  و تنوع قومی در این ات . در قومی دآوری. یا  ۱

چقوودر مووی توانوود در کوواه  و در تنوع قومی، میزان تنوع قومی در مصله    که الی    در ح تنج  شده   ندانترس والدین از بزه دیدگی فرز

 شود.، تایین می فرزندان تاثیرگذار ات یدگی افزای  ترس والدین از بزه د

2. subcultural diversity 
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 ت : در اجتما اتی که تنووع قوومی و نوژادی بسویاری وجوود دارد،اتتد   این نظریه چنین ا

کوه میوان تنووع  دهودشد. مطالیه در این خیووص نشوان میدیدگی زیاد خواهد میزان ترس از بزه

دیودگی فرزنودان را در جغرافیوای مد  ترس والودین از بزهقومی و ترس از جرم ارتااط ات  و این  

ی تأمل  دارد. چون تنوع و کثر  قومی و مذهای در آن وجوود کند و جاشهرکابل بیشتر تایین می

 از اکثریو   متفواو   نوژادی  از نظر  را  خود  که  کند والدینین میها بیادارد. به تأیید آن، برخی یافته

 (.Lane and Meeker, 2005)دیدگی فرزندانشان بیشتر ات  ها از بزهدانند، ترس آنمصله می

 پلیس.  ۵.  2. 1

  هووانتر، کنتوور  اجتمووا ی رتوومی بووه اشوویا  متفوواوتی چووون تلقووی توواکنان از از نظوور آلاوور

هوایی کوه بوه ی شده ات . او دریاف  آنتازمفهوممندی از پلی   پذیری پلی  و رضای مسئولی 

ترتوند و بودن پلی  در مقابله بوا جورم و دتوتگیری ایمینوان دارنود، کمتور از جورم میاثربخ 

شوود بیشتر میدیدگی بزهها از دانند، ترس آنکنتر  جرم ناکارآمد میکه مردم پلی  را در  هنگامی

اولوی  پلوی  در   رأسدر    ۱۹۸۰از  دیدگی  بزه(. ترس از  ۱۱  :۱۳۸۸ان،  ی و همیارخوراتتگانربانی  )

تورس از   ۀکننودنییتاروییوردی کوه    .اتو هودفی مهوم  دیدگی  بزههات  و کاه  ترس از  دول 

مصور اتو . الگووی تونتی پلوی  بوه تودارک روییرد پلی  جامیهو نق  پلی  ات ،  دیدگی  بزه

جلوگیری از جورم  منظوربهی ات  که تیاجرای قانون میینواخ  منابع پلی  و بر قدر  پلی  در  

وجود توداوم ا تمواد اکثور (. بوا۱۳۴:  ۱۳۹۳ثانی و همیواران،    ۀتیدزا)  رودمی  کار  بهدر اکثر جرائم  

نظموی یوا در ی، شواهد کمی موجود ات  که این الگو در کنتر  بیادارا  پلی  به این الگوی تنت

ی در بخو  پلوی  گذارهیترماگذشته بیشترین    ةهدر دو دباشد.    اثربخ   دیدگیبزهکاه  ترس  

بور کواه  جورم و   مصورجامیوههوای پلوی   دهود روششده ات . شوواهد نشوان می  مصورجامیه

 (. ۱۳۹:  ۱۳۸۸ویزبرد، ) ات  داشتهمناتای   ریتأث  ،دیدگیبزهنظمی و ترس از بی

تقیم پلوی  بوا ارتاایا  مسمصور که با  دهد راهاردهای پلی  جامیهمشاهدا   ینی نشان می

مصور، های پلی  جامیوههای قراردادی شهروندان و ایستگاهشود، مانند گش شهروندان توصیف می

دیودگی بزهخیووص احتموا  وقووع  را بین افراد و توطح نگرانوی والودین را در  دیدگی  بزهترس از  

رس از بوه پلوی  و تو  نگورش والودین  ۀهای زیادی دربوار. پژوه دهدفرزندان در مصله کاه  می

ات   برای نمونه برخی حاکی ات  که نگرش   بوده  متناقضی از نتایج  حاک  شده کهانجامدیدگی  بزه

ا تمادی شهروندان بوه پلوی  ی یا کاه  بیناامنمنفی شهروندان یا والدین به پلی  با   افزای   

 (.2۹۷: ۱۳۹2نییوکار و همیاران، د )شومی

اتو  و بوا  ریپوذامیانهای مختلوف هدگی فرزندان، بر اتاس نظریودیتایین موضوع ترس از بزه

دیودگی تووان تورس از بزهیی نمیتنهابوهی،  نظور  در چهوارچوب  شودهمطرحهای  یک از نظریوهی ه
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و   شده  اتتفادهرا تایین کرد. در پژوه  حاضر از روییرد ترکیای    فرزندان در ناحیة ش  شهرکابل

 نظری آن به ترتیب زیر ات :مد   

 
 دیدگی فرزندانخ،صة مد  نظری  وامل تأثیرگذار بر ترس والدین از بزه. 1شکل  

 . روش پژوهش2

 افراد نمونوهانجام شده ات .    تاختهنامة مصق این تصقی  به روش پیمایشی و با اتتفاده از پرت 

 انود. حجوم نمونوة انتخوابی و شویوۀروش در دتوترس تواده از میوان شوهروندان انتخواب شودهبه

 ۱( ادارۀ احیائیه و میلوما  افغانستان انجام داده ات .۱۳۹۹گیری یا  آخرین ترشماری )نمونه

یة آماری بوا آمده از فرمو  کوکران گویای این ات  که حجم نمونة  زم تیمیم به جامدت نتایج به

اب شود. از ناحیة ششم شهر کابل انتخ  یآمارنفر ات . این جامیة    ۳۸۴درصد ایمینان،  ۹۵احتما   

گونه کوه در مرحلوة بدین ات   ای تیادفی تادۀ متناتب انجام شدهگیری با روش چندمرحلهنمونه

دوم، از داخول  ناحیة ششم به چند تاحه تقسیم شد. در مرحلوة 2ای،گیری یاقهاو ، با روش نمونه

ا در داخول شده افراد نمونه انتخاب و تپ  برای تنوع، مصقو  پرتو  از افوراد رهای تقسیمناحیه

 صور  ییسان و مساوی انجام داده ات .ناحیه و به

 ۴،ا تاوار،  آزموون یپ یراحوی روی نمونوة    بید از،  پژوه   ۳ةنامپرت تنج  ا تاار یا روایی  

ایون  گیری شواخص آن، تونجیده شوده اتو . نووع ا تاواراندازه  و جه  همسانی درونی و  ۱پایایی

 
 .sia.gov.afnز  ا ۱۳۹۹ید۱۹شده یابیباز(،  ۱۳۹۸)لوما  افغانستان دارۀ ملی احیائیه و میتای  ا.  ۱

2. sampling stratified 
اتووتاد رهنمووا و اتووتاد مشوواور و نیووز     نظرآزمون و پژوه  اصلی آن تصنامة این پژوه  در مرحلة پی . روایی و پایایی پرت ۳

 اتتادان متخیص بررتی و کنتر  شده ات .

4. validity 
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ات   به این مینی که برای ارزیابی ا تاار ابزار   ۴ایو تازه  ۳و از نوع ا تاار صوری  2تصقی ، مصتوایی

ات .  شده  گرفتهم،کی برای ا تاار در نظر     نوانبهی، نظر اتتادان حوزۀ  لوم اجتما ی،  ریگاندازه

 ۵ات .  شده اتتفادهی از ا تاار صوری و ا تاار مصتوایی نیز نو  به،  واقع در

کوه  شوودموی کواربرده  بوههوای متفواوتی  گیری، شویوهزهبرای تنج  مصاتاة پایایی ابزار اندا

ترین آن برای پایایی »ییف لییر «، ضریب آلفوایی کروناواخ اتو . بورای ارزیوابی پایوایی مناتب

نامه، از آلفای کرونااخ اتتفاده شده اتو  پرت   2۴حجم    پژوه ، پ  از انجام آزمون مقدماتی با

 دهد.می نتایج مربوط به آزمون را نشان ۱که جدو   

 پژوه   کرونااخ یآلفا یی ای پا بیضر: ۱ جدو 

 

ات . در مرحلة بید، برای تصلیل   شده  انجامتصلیلی و توصیفی    صور بهاین پژوه     لیوتصلهیزتج

 ات . شده گرفتهکمک  22 ورژن SPSS۶ها از نرم افراز هو توصیف داد

 
1. reliability 

2  . face validity 

3. criterion validity 

4. construct validity 
  صوووری وایوویر) ریصووو رواییاتوو : روش ا تاوواری شووده  ا تااریووابی ترکیای هایاین پژوه  با روش پژوه : این  تنج   برازا  .۵

 و نییوکووار جیسووون،  ۱۹۸۷رینج،  گوو   و  فووررارو   ۱۳۹۵ی،   اوودالملی   ۱۳۹۷ شووایری،)  تووازه   روش روایی  ،(پژوه   گروه   بر  ماتنی

 مصتوووایی  روایووی  و(  ۱۳۹۶  ،  رشادی   ۱۳۹۱کرمانی،  و  ثانی  تیدزادۀ )   املی  روایی  ،(۱۳۹۱  کرمانی،  و  ثانی  زادۀ تید   ۱۳۹۱پور،هم 

 (.۱۳۹۵ لیی،ادالم    ۱۳۹۷ شایری، )

6. Statistical Package for Social Science 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر ردیف

 ۰٫۷۵ ۱2 دیدگیترس از بزه 1

 ۰٫۷۹۵ ۷ تازمانی اجتما یبی 2

 ۰٫۸۵۰ ۴ یفرهنگتنوع خرده 3

 ۰٫۷۳۳ ۶ پیوند مصلی 4

 ۰٫۶۷۱ ۱۳ دیدگیهتجربة بز ۵

 ۰٫۶۶۷ ۶ رضای  از پلی  6
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 هش. معرفی مناطق پژو3

، یمرادخوان  ،یفروشوکاه  ،خشوتیاتو  کوه منوای  پل  یمیبافو  کهنوه و قوددو  شامل    کابل  شهر

 گوریکابل همراه با د  گیرد.بر می  را در  مردانیزنگ و باغ  لمده  وکچَ ، شوربازار،  اوُن، چندافغاناده

 یهوا یقوم ةاز همواتوتان ن ایدر  .دارد مساح  مربع لومتریک ۴2۵در حدود ها( شهرتتان) توابع

. (۱۳۹۹  افغانسوتان،  میلوموا   و  هیاحیوائ  یملو  ۀادار   یتوانک:  کنند )یم  یافغانستان زندگ  یاصل

 نیا برشهر دارد.  نیانقاط افغانستان به  ریاز مهاجر  گسترده از تا   یحیا ینیشهرنش شواهد رشد

 ةی. ناح(World City Populations, 2020) ات جهان   یصد شهر پرجمی وجزکابل  ،اتاس

 نیوا  هسو .  خوانواده  ۵۵۰۰۰و     یوجمینفر    2۷۵۰۰۰  با   یو پرجمی  یدیکل  ینواح  از  ییی  ششم

 بوا  تو ا  مربوع  لوومتریک  ۴۹.۵  هیوناح  نیوا  یدارد. مساح  مجمو    قراردر غرب شهر کابل    منطقه

قیور   .تووختهپل  ۀمترتورک شیو موان و  داراأل  ی مووم)خیابوان(    تورک  مانند  چندین خیابان 

  یتوانوک:  دارد )  قورار  هیوناح  نیودر ا  یادارا  دولتو  ریو توا  یلوم  یشوورا  تاختمان  مان وداراأل

 .(۱۳۹۹  ،کابل یشهردار

 

 های توصیفی. یافته4

 شناسیهای جمعیتیافته. 1. 4

گویان ارائه شود تا از یری  تیمای آماری بارۀ مشخیا   مومی پاتخدرابتدا  زم ات  توضیصاتی  

دهد کوه ترکیوب تونی جمیی  آماری پژوه  نشان میآید.  مجموع  دت   آنان ای، ا  کاملی به

 ۴۰ درصود(،۳۰.۹)تاله ۴۰تا    ۳۰(،  درصد۳۸.۳)تاله  ۳۰تا    2۰گویان به ترتیب زیر بوده ات :  پاتخ

ترین  ضو جمیی  آماری، درصد(. کوچک۱۰.۶)تر از آن  تاله و بزرگ۵۰درصد( و  ۱۹.۹)تاله  ۵۰تا  

 ةدرصود جامیو۶۴.2  ازگویان، بیشوتر  ن پاتخدشته ات . از میاتا     ۷۰ترین  ضو  و مسن  تا   2۰

درصد ۸۸.۹درصد نامشخص، ۱.2از نظر وضیی  تأهل،    ۱.انددرصد زنان۳۵.۸مردان و  آماری پژوه   

نامه را صد بیوه بودند. همچنین از میان تیداد افورادی کوه پرتو در۴.۹درصد مطلقه و ۴.۹متأهل،  

 از تایر اقوام بودند.درصد 2.۵پشتون و   درصد۳.۸ رصد تاجک،د۱2.۷هزاره،  درصد۸۱،  اندپرکرده

درصود ابتودایی، 2۸.۸میزان تصیی،  والدین در جامیة آماری پژوه  به شورح زیور بووده اتو :  

درصد ۹.۸دکتری و    درصد۶.۱  ی ارشد،کارشنات  درصد2۹.۸،  کارشناتی  درصد2۵.۶درصد دپلم،  22

 تواد.  بی

 
 شده ات . مصاتاه  ۱۰۰ها بر اتاس . نمرۀ میانگین۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
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درصد والدین درآمد کم، ۳۹ گویان چنین بوده ات :د پاتخوضیی  اقتیادی نیز بر اتاس درآم

بییوار.از   درصود۱.2نشوده و  درصود ا ،م2۳.2درصد درآمد زیواد،  ۱۹.۵درآمد متوتط،    درصد۱۷.۱

خودروی شخیی و بقیه دارای خوودروی شخیوی بودنود. در درصد بدون  ۵۳.۷گویان،  مجموع پاتخ

 د ر ۶۵۰۰درصد ۱۷.۱،  د ر  ۵۰۰۰درصد  ۷.۳،  رد   2۵۰۰درصد  ۷.۳وتیلة نقلیة    م یقمیان آنان،  

درصود خانوة وی،یوی، بوی  از ۹۵درصد نامشخص بووده اتو . وضویی  مسوین: بوی  از  ۱۴.۶و  

درصود ۳.۷اتوتیجاری و  یرهن  رصدد۹.۷درصد اتتیجاری،  ۱۹.۵خانة شخیی میمولی،    درصد۶۷.۱

 بدون پاتخ بوده ات .

 

 اندیدگی فرزند. میزان ترس والدین از بزه2. 4

 میان میزان جرائم و ترس از جرائم دو حال  وجود دارد:

. آمار جرائم و ترس از جرائم با هم منطا  ات   یینی جرائمی کوه بیشوترین  میوزان را از لصواظ ۱

شوده ن جرائم بیشترین  ترس را دارند و ناشی از ا تماد مردم به آموار ارائهآماری دارد، افراد هم از آ

و  ملیورد نهواد پلوی  و خوانواده   به  وامل دیگری، از جمله نقو  رتوانه  ات . الاته این موضوع

 بستگی دارد 

با   (.۱۴2:  ۱۳۹۳تیدزاده و کرمانی،  دارند ). نسا  به آمار واقیی جرائم، افراد ترس کمتر یا بیشتر  2

خیووص افوزای  حمو،  انتصواری، به  ،هوای اخیوردلیل جنوگ، ناامنیتوجه به آن، افغانستان بوه

های جمیی،  دم ارائة درت  از میزان جورائم و انواع جرائم جنایی،  ملیرد نادرت  رتانه  شگستر

، ایون ۱ آمار جرم، مردم ا تماد زیادی به آمار جرائم ندارند. به همین لصاظ، مطواب  نموودار شومارۀ

 شود.ترس  در میان والدین در ناحیة ش  شهر کابل خیلی زیاد مشاهده می

درصود ۱۶.۷شدن فرزندان بوه شورح زیور اتو : دیدهمیزان ترس والدین از بزه  ۱ر  دابر اتاس نمونه

درصد در حود متوتوط و ۱۴.۱کنند،  برده احساس ترس خیلی کم و کم میگویان از جرائم نامپاتخ

 ترتند.می  زیاد حد خیلی زیاد ودرصد در ۶۸.۹

گیوریم، میوزان ی زیاد در نظر باز متوتط به خیل  شدن فرزند رایدهاگر میزان ترس والدین از بزه

 رتود. ازکننده به نظر مویدرصد بوده که بسیار نگران۸۳شدن فرزند در ناحیة ش  دیدهترس از بزه

 میوان  آن  اتواس  بر  تا  نیرده  پیدا  ترتیدت  موضوع  این  به  مرتاط  رتمی  آمار  به  مصق   دیگر،  توی

 مشوخص  دیودگی فرزنودبزه  نوع  از  را  والدین  ترس  میزان  و  کند  مقایسه  حاضر  تصقی   و  رتمی  آمار

 .نماید
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شودن فرزنود را در ناحیوة شو  نشوان دیدتیویری بهتری از وضیی  ترس والودین از بزه  ۱  نمودار

زیاد، زیواد، متوتوط، کوم با مقیاس در حد خیلی  شدن فرزندیدهدهد و میزان ترس والدین از بزهمی

 شده ات .کم تنج  وخیلی

 
 شانمصله در  فرزند  یدگیدبزهترس از  زانیاز م نیوالد  پنداش : ۱ ۀشمار نمودار

 

دهود کوه والودین تواکن های آماری در پژوه  فیلوی نشوان میحاصل بررتی نتایج میانگین داده

انود: تورس از بوزه فرزندان خود را بوه شورح زیور ا و،م کردهی  دیدگناحیة ش ، میزان ترس از بزه

 نوان بیشترین میانگین، در جایگواه نخسو  قورار دارد، به  ۱میانگین(،  ۳.۱۵بری )قابی یا جیبکیف

 2.۹۰میانگین(، تیدی و تجاوز )  2.۹۰اتومایل )  میانگین(، ترق   2.۹۱اخاذی و زورگیری )  از  ترس

میوانگین(،  2.۸۸بورداری )کاری وک،همیانگین(، فریب  2.۸۹رارگرفتن )وشتم قمیانگین(، مورد ضرب

میوانگین(، مزاحمو  در   2.۷۰میانگین(، قتول )  2.۷2)  شدن، ربودهمیانگین(  2.۸۶ترق  از منز  )

میوانگین(، در  ۳.۱۵بری )قابی یا جیبمیانگین(. بنابراین، ترس از بزه کیف  2.۵۰ها )کوچهخیابان و  

 ار دارد.جایگاه نخس  قر

ین از مؤثر بر ترس والد  گرهای آماری متغیرهای مداخلههمچنین حاصل بررتی نتایج میانگین داده

دیدگی فرزندان در تطح ناحیة ش  شهرکابل  اار  اتو  از تون، تأهول، جنسوی ، قومیو ، بزه

ی، دیودگتازمانی اجتموا ی، تجربوة بزهمصلی، بی  مذهب، تصیی، ، وضیی  مالیی  مسین، پیوند

 .فرهنگی، رضای  از  ملیرد پلی  که در جدو  زیر آمده ات تنوع خرده

 

 
  .ه اتشد مصاتاهنمره   ۵از  دیدگی فرزندانبزه . میانگین ترس از ۱
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 شدن فرزند و تایر متغیرها لدین از قربانی: میانگین ترس وا2جدو  
 

 
 

 های استنباطی. یافته۵

ات . جه  تأیید آن، میان تورس والودین  انجام شده هافرضیه  راتتای  در  پژوه   هایتصلیل یافته

فرزندان با متغیرهای مستقل و وابستة پژوه ، از آزمون هماستگی پیرتوون اتوتفاده دیدگی از بزه

 ر آمده ات .شده که در جدو  زی
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 رهایمتغ گریو د فرزندان  یدگیدبزهاز  نیوالد ترس انیم رتونیپ  یهماستگ:  ۳جدو 

ضووووریب هماسووووتگی  هامتغیر ردیف

 پیرتون

 تطح میناداری

 ۰۰۰/۰ ۵۴2/۰ ۱تن ۱

 ۰۰۰/۰ ۷2۱/۰ جنسی  2

 ۰۰۰/۰ ۶۵۴/۰ وضیی  تأهل ۳

 ۰۰۰/۰ ۶۸2/۰ 2تطح تصیی،  ۴

 ۰۰۰/۰ ۷۴۶/۰ تطح در آمد ۵

 ۰۱۰/۰ ۵۶۸/۰ قومی  ۶

 ۱2۴/۰ ۴۸۹/۰ وضیی  مالیی  ۷

 ۰۰۰/۰ ۵۷۰/۰ تازمانی اجتما یبی ۸

 ۰۰۰/۰ ۸۰۱/۰ دیدگیتجربة بزه ۹

 ۰۱۸/۰ ۵۴۱/۰ فرهنگیتنوع خرده ۱۰

 ۰۰۰/۰ ۷۱۹/۰ پیوند مصله ۱۱

 ۰۰۰/۰ ۵۷۰/۰  ملیرد پلی  ۱2

 ۳ب آزموون هماسوتگی پیرتوونهای آماری و تصلیلی چنین ات : با توجه بوه ضورینتایج یافته

رابطوة   ۰۱/۰تر از  درصود و خطوای کوچوک۹۹( بوا ایمینوان  ۰۰۰/۰)( و تطح مینواداری  ۵۴2/۰)

 رد. یینی والدینی که درگوروهدیدگی فرزند از جرم وجود دامیناداری بین تن والدین  و ترس از بزه

ترتند  ولی والدین مسون ها میهدیدگی فرزندشان بیشتر از تایر گروتر قرار دارند، از بزهتنی جوان

 ترتند.از این مسئله کمتر می

دیدگی فرزند دهد که میانگین ترس مردان کمتر از زنان دربارۀ بزهنتایج پژوه  فیلی نشان می

و این رابطوه را   کندمی  جنسی  و ترس را تأیید  میان  ارتااطتگی پیرتون  ات . نتایج آماری هماس

دیودگی فرزنودان ترین میزان ترس از بزهدهد که بی ، پژوه  نشان میدر مجموع  داند.مینادار می

میوان داند. همچنوان  در میان والدین مطلقه و بیوه ات  و آزمون آماری، وجود رابطه را مینادار می

دیدگی فرزندان با تطح تصیی،  رابطة مینواداری مثاو  اتو . یینوی میوزان ز بزهترس والدین ا

 
تا ( تقسیم شده   ۵۰تر از بزرگ)  ۴تا ( و گروه  ۵۰تا  ۴۰) ۳گروه  تا (،  ۴۰تا  ۳۰)  2تا (،  گروه  ۳۰تا  2۰) ۱تن به گروه  .۱

 ات .

 ، کارشناتی، کارشناتی ارشد، دکتری مشخص شده ات .واد، زیر دیپلم، دیپلمتهای بی. میزان تصیی،  والدین با گزینه2

3. pearson correlation 
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مراتب کمتر از والودینی بوا تصیوی،  دیدگی فرزندان بهی،  بیشتر، از بزهترس والدین دارای تصی

 کمتر ات .

راد دیدگی فرزندان در میان افراد پردرآمد، بیشوتر  از افودهد ترس والدین از بزهآمارها نشان می

دیدگی فرزندان در میان افراد پردرآمد بیشوتر اتو . جودو  درآمد ات . در مجموع، ترس از بزهکم

دیودگی فرزنودان در داند  ولی میزان تورس از بزهآماری هماستگی پیرتون این رابطه را مینادار می

الودین از گونه تفاوتی در افوزای  و کواه  تورس وها ییسان مشاهده شده و هی میان تمام قومی 

ری بین ایون دیدگی فرزندان میان اقوام تاجک، پشتون، هزاره و تایر اقوام دیده نشده و رابطة آمابزه

 .دشوینم  دییتأ دو  

های مختلوف مسوین والودین )شخیوی، دهد کوه وضویی تصلیل اتتناایی پژوه  نشان می

چندانی ندارد و حاصل نتایج دیدگی فرزند تفاو   ( با میزان ترتشان از بزه۱اتتیجاری، رهنی و تایر

رابطوة آمواری دیودگی فرزنود  وضویی  مسوین و تورس والودین از بزه  هماستگی پیرتون بوین دو

 داند.میناداری برقرار نمی

 ( و۵۷۰/۰)  ضوریب هماسوتگی  مقودار  بوه  توجه  با  که  دهدمی  آزمون هماستگی پیرتون نشان

 رابطوة  دیودگی فرزنود،والودین از بزهتازمانی اجتموا ی و تورس  میان بی(  ۰۰۰/۰)  میناداری  تطح

توازمانی اجتموا ی در بی کند که در ناحیة ش  هرچوه احسواسپژوه  تأیید می.  ات   میناداری

به تأییود ماوانی نظوری در  یابد.دیدگی فرزند افزای  میشهر بیشتر باشد، ترس والدین از بزه  تطح

در تطح شوهر، و افوزای  یوا کواه    تازمانی اجتما ی یا انسجام اجتما یمیتب شییاگو، بین بی

این پوژوه  نیوز ایون یافتوه را جرم و ترس از جرم در مصله رابطة مینادای وجود دارد. دادۀ آماری 

دیدگی فرزنودان در مصل، میزان ترس والدین از بزه  نظمی فیزیییکند  یینی با افزای  بیتأیید می

م دارای انسوجام اجتموا ی باشود، والودین یابد و به هر میزان که تطح شهر ناحیة ششوافزای  می

 احساس امنی  بهتری دارند. خودنسا  به فرزندان 

از میدود کشورهایی ات  که در آن تنوع قومی، زبانی و مذهای وجود دارد. این تنوع افغانستان  

آفرین برای افغانستان زیاایی بخشیده ات . از توی دیگر، همین مسوئله در برخوی حوا   مشویل

که در ماانی نظری پژوه  اشاره شد، بور اتواس نتیجوة   نظر از همه، همان گونهصرو  2ت .بوده ا

دیدگی فرزندان و تنوع فرهنگی ای آماری هماستگی پیرتون، میان ترس والدین از بزههآزمون داده

ای موجود نیس . افزای  تنوع فرهنگوی در ناحیوة رابطه ۰۱۸/۰و تطح میناداری   ۵۴۱/۰با ضریب  

کند. شاید دلیل برای توجیه تنوع فرهنگوی و دیدگی فرزندان بیشتر نمیرس والدین را از بزهش ، ت

 
 وضیی  مالیی  تایر، یینی خانة رایگان بدون اجاره، در مقابل خدم ، نگهاانی، ترایداری و... .  .۱

 .گرددیبرم و قومی یهای مذهای، زبانتفرقهاز آن به جنگ های  ناشی از  بخ  کتجربه کرده و ی افغانستان ته دهه جنگ را  .2
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هوا کوه تموام قومی  ناشوی از آن اتو  دیدگی فرزندان در این ناحیوه، رس والدین از بزهاحساس ت

 های دور در این ناحیه تاکن هستند و از ییودیگر)هزاره، پشتون، تاجک، ازبک و تادا ( از گذشته

شناخ  کافی دارند. این آشنایی میان اقوام تاکن در این ناحیوه، با و  تقویو  انسوجام اجتموا ی 

شودن افوزای  تنوع فرهنگی یا قومی در میان آنان میزان ترس والودین را نسوا  بوه قربانی  شده و

 دهد.نمی

ونود دیودگی فرزنودان و پیدهد که میان ترس والدین از بزهجدو  هماستگی پیرتون نشان می

ط ای و روابووجود دارد. در ناحیة ش  با افزای  پیوند مصله  ۰.۷۱۹مصله رابطة میناداری با ضریب  

کنود. متغیور پیونود مصلوی مطواب  دیودگی فرزنودان کواه  پیودا میاجتما ی ترس والدین از بزه

 که افزای  پیوند مصلی در تطوح شهر، میزان ترس والدین  کندچهارچوب نظری پژوه  تأیید می

دهد.  واملی مانند مشارک  در مییا  و شادی ییودیگر، مصلوه را دیدگی فرزند را کاه  میاز بزه

خانوادۀ خود دانستن، مراقا  از اموا  و فرزند ییدیگر، ا تماد اجتما ی زیاد و وابستگی بیشتر،   مثل

 شود.  با   تقوی  پیوند مصلی در تطح شهر می

گویان نسا  به  ملیرد پلوی  دهد که پاتخوجود نشان میهای مها و گزارههرچند برخی یافته

دهد که بوا ل، نتایج آزمون هماستگی پیرتون نشان میکارانه دارند. روی همین دلیدیدگاه مصافظه

( در شهر کابل، رابطوة آمواری مینواداری میوان ۰۰۰/۰( و تطح میناداری )۵۷۰/۰توجه به ضریب )

شدن فرزند وجوود دارد. نتوایج اتوتناایی پوژوه  نشوان نیرضای  از پلی  و ترس والدین از قربا

دیدگی فرزندان تأثیر دارد پلی  در میزان ترس از بزهدهد رضای  و نارضایتی والدین از  ملیرد  می

 و والدینی که از  ملیرد پلی  ناراضی بودند، ترس بیشتری داشتند.

دیدشودن قالی والدین و ترس از بزهدیدگی  نتایج آزمون پیرتون رابطة میناداری بین تجربة بزه

یوزان والودین در گذشوتة تجربوة کند و این نتایج بیانگر ایون اتو  کوه بوه هور مفرزند را تأیید می

دیودگی فرزنودان دیدگی را نسا  به خود و دوتتان احساس کرده باشند، تورس بیشوتری از بزهبزه

 کند.تأیید می  خود نسا  به تایر افراد دارند و این رابطه را پژوه  فیلی

دارد، ها در کشورهای دیگر، تئوری نظری که در این زمینوه وجوود  همچنین با توجه به پژوه 

تویدزاده و دارنود )دیدگان ترس بیشتری از جرائم  دیدگان میرر نسا  به دیگر بزهاین ات  که بزه

درصود( ۷/2۸)د  نفر والدین جامیة نمونه، میا  ۳۸۴(. این پژوه  از مجموع  ۱۴۵:  ۱۳۹۳همیاران،  

نفور جامیوة نمونوه،   ۳۸۴اند. در مقابل، از  دیدۀ ییی از جرائم شدهبزه  اند که فرزندانشانا ،م نموده

اند. از مجمووع ا ،م کردند که خودشان در یک تا  گذشته قربانی جرائم شده  درصد(۳۹.۵میاد  )

درصد 2۳.۷درصد یک بار،  ۴۵.2اند،  دیدۀ ییی از جرائم شدهبزه  فرزندشاناند  والدینی که ا ،م کرده

ۀ ییوی از جورائم شوده اتو . دیوددرصد بی  از چهوار مرتاوه بزه۱۶.۶درصد ته بار و ۱۴.۴، دو بار
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بوا درصد و تایر والدین ۱.۷۱ نیانگیمدیدگی میرر فرزند با مطالیة تطایقی میان ترس والدین از بزه

از  والودینی اتو  کوه   میورر کمتورۀ  دیودشود که تورس والودین بزهدرصد ات . مشاهده می2.۱۱

د والودینی کوه فرزندشوان دیده نشده ات . نتایج بررتوی تصلیلوی پوژوه  نشوان دافرزندشان بزه

 خووددیودگی فرزنود  دیده میرر ات ، نسا  به تایر جامیة آماری احساس ترس کمتوری از بزهبزه

 سب به تایر والدین دارند.بیشتری ن . شاید دلیل  این ات  این پدرها و مادرها احتیاطدارند

 یابی رگرسیونی. مدل1.  ۵

متغیور   ۱2گام بوه تیوداد  بوهاز رگرتویون گام  حاضور  یابی رگرتیونی در پوژوه برای تصلیل مد 

دیودگی این متغیرها شامل همة متغیرهایی ات  با تورس والودین از بزه ۱مستقل در نظر گرفته شد.

 ۹هوا بوا حوذو  پ  از اصو،ح داده  2گامبه. در روش گامنامة پژوه  ارتااط دارددر پرت   فرزندان

رگرتویون وارد شوود و در مجواور  ییودیگر حودود  مستقل اجازه یاف  به میادلوة  متغیر  ۳متغیر،  

شودن فرزنود را توضویح دهود. بوه ایون ترتیوب، روش درصد از تغییرا  تورس والودین از قربانی۸2

گام بوه بهو نتایج روش گام دهدرس از جرم پیشنهاد میبینی تتری را برای پی گام مد  تادهبهگام

 شود:شرح زیر گزارش می

 گام در ناحیة ش بهرگرتیون به روش گامخ،صة مد    :۴جدو   

 R مدل
 

2R 

ضررررررریب  

 شدهتعیین

2R 

ضرررررررریب  

 شدهتعدیل

 خطرررای

معیرررررار  

 برآورد
F S 

1 ۶2۰/۰ ۳۷۴/۰ ۳۷۰/۰ 2۹۳/۰ ۱۰/2۰ ۰۰۰/۰ 

2 ۶۶۹/۰ ۴۴۷/۰ ۴۴۱/۰ ۸۷۱/۰ 22۴/۶۷ ۰۰۰/۰ 

3 ۶۹۰/۰ ۴۷۹/۰ ۴۶۸/۰ ۸۴۸/۰ ۱۷/۵۰ ۰۰۰/۰ 

 

 
ا۱ ات   متغیرها  اار   این  قومی ،  ،  تأهل   یوضی، جنسی ،  ز تن.  تصیی، ،  بیمصل  وندیپ،  مسین   یوضیمیزان  تازمانی ی، 

 و رضای  از  ملیرد پلی . مصلی فرهنگی، پیونداجتما ی، تنوع خرده 

2. stepwise 
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 دیدگی فرزندانبینی ترس والدین از بزه: مد  نهایی رگرتیونی پی ۵  جدو 

 متغیرهای مستقل
 Beta ضرایب غیراستاندارد 

 
 t مقدار

سطح  

 خطای مییار  B معناداری 

 ۰۰۰/۰ 2۰/۱۰ ۳۷/۰ ۱۵/۰ ۴2/۱2 تحصیالت 

سررررررازمانی بی

 اجتماعی
۴۵/۰ ۱۱/۰ 2۷/۰ ۳۵۵/۴ ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۳/۰ ۰۵/۳ ۱۸/۰ ۱۰/۰ ۳۴/۰ پیوند محلی

 ۰۰۰/۰ ۴۱۶/۴ ۶2۵/۰ 2۴/۰ ۰۵/۱۱ مقدار ثابت

 تصیوی، ( بوه مود ،)دهد که با ورود اولین متغیور  تصلیل اتتناایی آمار رگرتیون نشان می

شوود. ایون متغیور کوه اده میشدن فرزنود شورح ددیدهدرصد از تغییرا  ترس والدین از بزه۳۷۰/۰

درصود تورس را ۳۷ تنهایی تغییورا  بیشوتر از( بوهr-۶2۰/۰)  ضریب هماستگی مثا  با ترس دارد

ترین کوه میوزان تصیوی،  والودین اتاتویدهد ها نشان میبنابراین، نتیجه ارزیابی کند تایین می

دیودگی فرزنودان ا  به بزهحدی میزان ترس والدین را نس توان تااتاس آن می  متغیری ات  که بر

 بینی کرد.پی 

شودۀ آن شود و ضریب تیدیلمیتازمانی اجتما ی، متغیری دیگری ات  که وارد رگرتیون  بی

 تازمانی اجتما ی که با ترس ضریب هماسوتگی مثاو  دارددهد. بیدرصد افزای  می۴۴۱/۰را به  

(۶۶۹/۰-rبه ،)  دیودگی فرزنودان را در توطح ز بزهدرصد تورس والودین ا۴۴تنهایی تغییرا  بی  از

شوود و تیون  پژوه  میدهد. متغیر توم پیوند مصلی ات  که وارد مد  رگرناحیة ش  شرح می

رتید. این متغیر ضوریب هماسوتگی بوا ی بوا تورس درصد می۴۶شدۀ آن به بی  از ضریب تیدیل

شدن فرزند را شورح دیدنزهدرصد ترس والدین از ب۴۹تنهایی تغییرا  بی  از  و به  (r  ۶۹۰/۰)  دارد

ین متغیور موؤثر بور توردهد که میزان تصیوی،  مهمدر جدو  با  نشان می  Bataدهد. تتون  می

یک از این متغیرهوا در درون دیدگی فرزندان در تطح ناحیة ش  ات . او ً هی ترس والدین از بزه

نودارد و دوم اینیوه رابطوة ایون شدن  دیدندرصد بر ترس والدین از بزه۱۱مد ، اثر خالیی بی  از  

 متغیرها با ترس والدین مستقیم ات .

صور  مسوتقیم تازمانی اجتما ی و پیوند مصلی بهی، ، بیدر حالی که متغیرهای میزان تصی

دیدگی فرزندان مرتاط ات . در تفسیر جدو  با  باید گفو  هرچوه میوزان با ترس از والدین از بزه

توازمانی کمتور باشود و پیونود مصلوی شوان بیبیشتر باشد، در مصلهتصیی،  والدین ناحیة ش   
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دیودگی فرزنودان کمتور خواهود بوود. میادلوة رگرتویون بزهافزای  یابود، میوزان تورس والودین از 

 گام به صور  زیر خواهد بود:بهدیدگی فرزندان به روش گامکنندۀ ترس والدین از بزهبینیپی 

e+( = ۱۱/۰( + )2۴/۱2)میوزان تصیوی،     +  (۴۵/۰)مانی اجتموا ی  تازبی  ( +۳۴/۰)  پیوند مصلی

 دیدگی فرزندانترس والدین از بزه

 گیریث و نتیجهبح  

تصقی  حاضر با اتتفاده از دیودگاه نظوری در حووزۀ تورس از جورم بوه پیموای  تورس والودین از 

پوور تقی  ای پژوه هدیدگی فرزندان در ناحیة ش  شهرکابل پرداخته ات . نتایج بررتی یافتهبزه

از   دهود کوه میوان تورس( نشوان می۱۴۰۰)و پوپول    ( و تویدزاده۱۳۹۰)  (، جهوانی۱۳۹۷)  حاوی

 های نجفی ابرنودآبادی و همیوارانپژوه   ای مینادار برقرار ات . در مقابل،دیدگی و تن رابطهبزه

اضور تأییود دیدگی ارتاایی نیسو . پوژوه  ح( نیز مد ی ات  که میان تن و ترس از بزه۱۳۸۴)

در بایود.  دیودگی فرزنودان کواه  میشود، میزان تورس از بزهتن والدین بیشتر می  کند هرچهمی

دیودگی فرزندانشوان دارنود  توان گف  به این دلیل والدین مسن تورس کمتوری از بزهتایین آن می

 پردازند.های اجتما ی پرخطر روزانه نمیها به برزگسالی رتیده و به فیالی چون فرزندان آن

اد و دهد که میان جنسی  افوردیدگی فرزند نشان میتصقیقا  دربارۀ جنسی  و ترس والدین از بزه

 ثوانی و همیواران( و تویدزادۀ  ۱۹۹۶)  هوای فورارویور مثوا ، پژوه ترس ارتااط وجوود دارد  بوه

از موردان  دهد کوه زنوان بیشوتر( اخیراً دربارۀ ارتااط بین جنسی  و ترس از جرم نشان می۱۳۹2)

از موردان دیودگی فرزنود بیشوتر های پژوه  فیلی بیانگر آن ات  ترس زنان از بزدهاند. یافتهنگران

پذیربودن زنوان در جامیوة مردتوا ر افغانسوتان ات . دلیل آن شاید بیشتر ویژگی فردی و آتویب

 باشد.
همسور( بور میوزان   ، بودونمتأهولدهد که وضیی  تأهل افراد )مجرد،  ها نشان مییافته  تصلیل

شوورها، در ک  شودهیبررتهوای  ترس از بزه دیدگی فرزندان تفاو  چشومگیری دارد. نتوایج پژوه 

و در برخوی   تأییودرا گواهی    فرزنودان  یدگیوبوزه دو تورس از    تأهول   یوضیرابطة میناداری میان  

(  ۱۳۹۷)  یجواوپور  (  تقی۱۳۸۵پور )برخی تصقیقا  )الستی و حسن  کند. اتتد  ها رد میحال 

مجردها خیوص زنان متأهل، کمتر از افراد متأهل، به  (( این ات  که۱۳۷۸)  ا یب(   ۱۳۹۳)  یتنپنج

افراد مجرد، بیووه و مطلقوه   شهر کابلاز جرم ترس دارند. نتایج پژوه  فیلی با آنان همسوت : در  

ی اجتما ی، خطرپذیری پذیرنظریة آتیب  بنا برترتند.  بیشتر از متأه،ن از بزه دیدگی فرزندان می

ترتوند. م بیشوتر میشان، بیشتر ات  و از جرائم هو ل  تاک زندگی، بهجرائمافراد مجرد در برابر 
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 خوواه و ربییویدر مقابول، نتوایج پوژوه   لیاین ترس با ازدواج کاه  خواهد یافو . در مقابول،  

 داند.گونه ارتاایی برقرار نمی( بین وضیی  تأهل و ترس هی ۱۳۸۵)

دهد که افراد فقیر ( نشان می۱۳۹۱)  ( و نییوکار و همیاران2۰۱۱)  منهای نظری هار ژوه پ 

کنند. میمو ً افراد شواغل درآمود خووبی دیدگی را تجربه میروتمند ترس بیشتری از بزهنسا  به ث

ر کننود  دزنودگی اختیوار می  های نساتاً مناتای را از نظر فرهنگی و اجتموا ی بورایدارند و میان

ها نسا  به کسانی که شغلشان پرخطر ات ، تورس کمتوری دارنود  اموا نتوایج پوژوه  نتیجه این

های ذکرشده ات . یا  پوژوه  حاضور، والودینی بوا درآمود بیشوتر، ،و یافتة پژوه حاضر برخ

دیدگی فرزندان خود دارند. دلیل این ات  که نسا  به والدینی با درآمد کمتر، ترس بیشتری از بزه

نظمی اجتما ی و فیزییی زیادی تردچار ات  و هرچند والدین اقداما  مصوافظتی کابل با بی  شهر

شووند و های تاهیار ربوده )اختطاو( میدهد، بازهم فرزندان آنان از توی گروهانجام می  بیشتری را

امناتب و فرزندان با شغل ن  دیدگیبزهکه احتما     دهدمی  نشانها  همچنین این یافتهبینند.  آزار می

 فاقد شغل بیشتر ات .

  دانشوگاهی دهود افورادی کوه دارای تصیوی،( نشوان می۱۳۹۳)مطالیا  پیمایشی چایشوه  

والودینی کوه   دیدگی دارند و اما نتایج پژوه  فیلی بور ی  آن اتو :هستند، ترس کمتری از بزه

افراد دارند  چون این  دیدگی فرزندان  نسا  به تایرتری دارند، ترس بیشتری از بزهتصیی،   الی

و حمو،  انتصواری و یا اینیوه بیشوترین اهودادلیل ای، ا  بیشتری که از جرائم دارند  والدین به

 یابد.ترتشان افزای  می  ۱هستند،  رتاه در شهر کابلترور، افراد باتواد و مقاما   الی

(، نشوان 2۰۰۸) یوارانو هم  2های تاولوردیدگی در پژوه در زمینة تأثیر قومی  بر ترس از بزه

د، نسوا  بوه کننوهای نژادی اگرچه در بهترین منای  شوهر زنودگی میدهد که برخی از اقلی می

دهود کوه والودین کنند. به تأیید آن، این پوژوه  نشوان میدیگران از جرم ترس بیشتری ابراز می

دیدگی فرزندان ز بزهمتیل  به اقلی  قومی نسا  به والدین متیل  به اکثری  قومی، ترس بیشتری ا

همچنوین  گیرنود.ار میاکثراً هدو تجاوز، ناهنجاری اجتما ی، تهاجم، حملة انتصار و ترور قور  دارند.

دهود کوه ( نشوان می۱۳۸۹) و همتوی  ( و نیوز ربوانی۱۳۹۰)  پژوه  صادقی فسایی و میرحسوینی

دیودگی ز بزهنشین نسا  به والودین دارای منوز  مسویونی شخیوی، تورس ییسوان اوالدین اجاره

مینواداری   ارتاواط  دیودگی فرزنود ارتاواطدارند و میان نوع مسین والدین و ترس از بزهفرزندانشان  

دلیل  این ات  که در شهر کابل تهدیودهای موداوم امنیتوی،   توت .و با پژوه  فیلی هم  نیافته

 
  هدو بیشتر حم،  واخراند، این ات  که در این ادیگران از جرم هراتان  بیشتر از  کابل  شهردر    های که افراد باتواد. ییی از  ل ۱

 ای تصیی،  هستند.د دارها و افراها، دانشگاه اری، انتصاری و ترور مدارس و مراکز آموزشی دخترانه و پسرانه، آموزشگاه فجان

2. Tavlor & eitles  
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رد و همة شهروندان قاپی، مزاحم ، دزدی از منز ، زورگیری، حملة مسلصانه و انفجار وجود داکیف

تفواو   دارنود و های شخیوی، احسواس ییسوان از تورسین و چه تاکنان خانوهنشاجارهکابل، چه 

 شود.میناداری در میزان هراس از بزه دیدگی فرزندان در بین آنان دیده نمی
(، بر نق  پیونود ۱۳۹۰) (، امیرکافی و فتصی۱۳۸۹) های صدیقی تروتتانی و نیمروزیپژوه 

دیودگی ای و تورس والودین از بزهبر ترس از جرم تأکید دارد و ارتاواط میوان پیونود مصلوهای  مصله

جه  ات . پژوه  فیلی تأکید دارد که هم  کند. نتایج پژوه  حاضر هم با آنأیید میفرزندان را ت

احساس همدیگرپذیری، ا تماد میان شهروندان و مراقا  از ییودیگر در پیونود مصلوه بیشوتر موؤثر 

 و به کاه   ترس والدین در ناحیة ششم شهرکابل منجر شده ات .ات  

 توازمانی اجتموا ی مصلوه در افوزای   کوه بیبوه ایون نتیجوه رتویده اتو(  2۰۰۶)  جیسون

( و ۱۳۹۰) (، جهووانی۱۳۹۷) هووای  شووایریدیوودگی تووأثیر دارد. همچنووین در کنووار آن، پژوه بزه

کند. نتوایج پوژوه  دیدگی را تأیید میرس از بزهتازمانی مصله و ت( رابطه میان بی۱۳۹۳)  تنیپنج

اجتما ی در تطح مصلوه افوزای  یابود، میوزان   تازمانیدهد به هر میزان که بیفیلی نیز نشان می

یابد. د ل  کاربردی این پوژوه  بور نقو  موؤثر دیدگی فرزندان نیز افزای  میترس والدین از بزه

توازمان اجتموا ی در مصلوه روی انتظامی در تنظویم  بیتوجه بیشتر مدیران دولتی، شهرداری و نی

گری، ولگردی، مردان خیابوانی...( و تما ی )روتپینظمی اجبخشی بیکند. بازتازی و نظمتأکید می

انتصوار و...( ممیون اتو    های مخروبه، ناامنی ناشوی از انفجوار وفیزییی )خیابان بدون چراغ، خانه

یافتگی مصوویط در بووین شووهروندان و کوواه  توورس از ننقوو  مووؤثری در تقویوو  احسوواس تووازما

 دیدگی داشته باشد.بزه

(، تنوع قومی در مصله با تورس والودین از 2۰۰۹) 2( و اندریو2۰۰۰)  ۱یا  نتایج تصقیقا  جونز

دیدگی فرزندان ارتااط دارد  ولی برخ،و آن، پژوه  فیلی افزای  تنوع قومی در مصله را با   بزه

یینی با افزای  تنوع قوومی   ها همسوت با آنداند و  دیدگی فرزندان مین از بزهافزای  ترس والدی

  ل  افزای  تراکم جمییو زیرا به  شودان ترس از بزه دیدگی فرزندان بیشتر میدر شهر کابل، میز

هوای ییودیگر را کمتور درک ناهمگن و مهاجر  بی  از حد، شوهروندان تواک زنودگی و فرهنگ

 یابد.ز جرم در آنان افزای  میکنند و ترس امی

ه ات  کوه بوا افوزای  ( تأیید کرد۱۳۹۴)  نیازی، شایریان، بابایی، صدی  مصمدیهای  پژوه 

های پوژوه  فیلوی، یاید  ولوی یاو  یافتوهدیدگی کاه  میرضای  از  ملیرد پلی ، ترس از بزه

دیودگی س والودین از بزهمیزان رضای  یا نارضایتی از  ملیرد پلی  در ناحیة ش ، بور میوزان تور

 
1  . Jones 

2  . Andrew 
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چه در شهر کابل میوزان یینی هر   ها همسونیس نیز با آن  یافتة پژوه  فیلیفرزندان تأثیر ندارد و  

حضوور یابود. می نارضایتی از  ملیرد پلی  بیشتر باشد، به همان میوزان تورس افوراد نیوز افوزای 

بوزرگ، برخوورد   جورائمبه  گویی، رتیدگی  ی منظم پلی  در شهر، تر   و قاییی  پاتخهاگش 

 ملیرد پلی  موؤثر شهروندان از    یافته در جلب رضای کارگیری پلی  آموزشمناتب با مردم و به

( ایون ۱۳۹2)احمودی،  ربوی، حییموی نیوا  ( و  ۱۳۹۷)  پور حاویدر حالی که تصقیقا  تقی  ات .

دیودگی ید والدین با بزهآهای آماری به دت  میداده  دانند. از مجموعصور  مییوس میرابطه را به

زنودان دارنود. دلیول دیدگی فرمیرر فرزند، نسا  به تایر جامیة آماری احساس ترس کمتری از بزه

 دیدگی فرزند دارنود و تودابیر احتیواییآن این ات  که این والدین یک یا چندین مرتاه تجربة بزه

 شود:زیر ارائه می  ا پیشنهادهایهبا توجه به دادهگیرند.  بیشتری نسب به تایر افراد در نظر می

 داری( و نهادهوای غیررتومیپلی ، ای، ا ، شوهر) نهادهای رتمی . امنی  شهروندان از یری  ۱

 خیز شهر بیشتر تقوی  شود.ها، نهادهای داخلی و خارجی و...( در خیابان و منای  جرمانجمن)

 شوهرداری  یریو   از  شود دول صیه میتو  والدین،  ترس  و  اجتما ی  تازمانیبی  . با توجه به رابطة2

آوری مانند: جمع  .نمایند  اقدام  آن  رفع  برای  جرم  مصیطی  یراحی  برنامة  از  شهرتازی  وزار   کابل و

کابول، نیوب روشونایی بورای کوچوه، خیابوان،   های شهرمیتادان، گدایان و افراد خیابانی از خیابان

 شهر   در  مومی  ها، و تایر میابرپارک

شوناختی دارد  بنوابراین شوناختی و روانهای متیودد حقووقی، جامیهاز جرم توویه  . مسئلة ترس۳

ای رشوتهکشور از دیدگاه پژوهشوگران میان ران برای تایین ترس از جرم درشود پژوهشگتوصیه می

 اتتفاده کنند.

شوود کابل اتو ، پیشونهاد می  دیدگی در ناحیة ش  شهر. هرچند موضوع این مقاله ترس از بزه۴

 صور  میرر و پیمایشی ترس از جرم را بررتی کنند.ویسندگان بهن

)افغانستان( ات   ولوی جمهووری اتو،می ایوران  شهر کابل  . موضوع و جامیة آماری این تصقی ،۵

خیوص تجربه و آشنایی مطلوبی که از افغانسوتان جواری و بهلصاظ اشتراکا  فرهنگی، دینی، همبه

دان و گسترش آموزش  الی، ی این پژوه  اتتفاده کند و از یری  مشاورههاتواند از یافتهدارد، می

 ردم افغانستان یاری رتاند.در  این زمینه به حیوم  و م
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 الف. فارسی

ای و ترس از میرو رتانه  ة(، »بررتی رابط۱۳۹2)حییمی نیا، بهزاد    و  احمدی، حایب   ربی،  لی

ۀ شومار مطالعات شهری(، )  یشهرتی  خشنامطالعات جامعه، «موردمطالیه: شهر کرج()  جرم

۷،   

مسویونی  ةمصلوبسوتگی بوه د بر ی  وامول موؤثر(، »بررت۱۳۹۰)  شیوفه،  فتصی  ،امیرکافی، مهدی

 ،  ۱ۀ پنچم، شمار  ۀ، دورمطالعات اجتماعی ایران ۀمجلموردی: شهر کرمان(،    ة)مطالی

دکتووری حقوووق جووزا و  ةموونا(، »توونج  و موودیری  ریسووک جوورم، پایان۱۳۸۸) ریووامنهوواد، پاک

 ، تهران.دانشگاه شهید بهشتیشناتی«، جرم

 ةنامووو  واموول توورس از جوورم در شووهرکرد، پایانمیووزان ، »بررتووی (۱۳۹۷پووور حوواوی، آزاده )تقی

 ، مشهد.دانشگاه فردوسی مشهدشناتی، کارشناتی ارشد حقوق جزا و جرم

کارشناتی ارشد   ةنام، پایان«هدمش  (، »ترس از جرم در فضاهای  مومی شهر۱۳۹۰جهانی، تمانه )

 ، مشهد.دانشگاه فردوسی مشهدشناتی، حقوق جزا و جرم

، »بررتی  وامول اجتموا ی، اقتیوادی و فرهنگوی موؤثر بور تورس از جورم (۱۳۹2)شه، فرا   چای

دانشررگاه شررهید  کارشناتی ارشد  لووم اجتموا ی،    مةنا)موردمطالیه: شهروندان اهواز(، پایان

 .زهوااجمران اهواز، 

 ةتورس از جورم: مطالیو  شوناختیجامیهتایوین  »  ،(۱۳۸۷)  رضوا،  همتی  ،رتو خوراتتگانی،    یربان

 .۸۵تا   ۵۸صص  ،(۴و   ۳)  نهمتا    ،ایران شناسیجامعه ،ن زنجانیهرونداموردی ش

، دادرسرریدیودگی،  شناتی و پیشگیری از بزهدیده(، »بزه۱۳۸۵)  مییومه،  پورحسن  ،الستی، تاناز

 .2۷تا   2۴صص،  ۵۶ۀ شمار

ن  نخسررتی مقررا ت  ۀمجموعرر «، دیودگی میوررترس از بزه(، »۱۳۸۷)  مهدی  تید  ،ثانی  ۀتیدزاد

   .دیدگی، پیشگیری از تیرار جرم و بزهگیری از جرملی پیشهمایش م 

(، »تورس از جورم در مشوهد  میوزان و  وامول«، ۱۳۹2کرمانی، تیید )  ،ثانی، تید مهدی  ۀتیدزاد

  .2 ۀشمار  ،۴  ، تا حقوق کیفری  ۀنام پژوهش

تورس از جورم ر   وامل مؤثر ب  ة(، »مطالی۱۳۹۹)  ، آرشینیر اصفهان  ،اهللرحم صدیقی تروتتانی،  

مسررا ل اجتمرراعی    ۀمجلرر («، شهر تهوران ۵ ةای در منطقمصله ةهای شهری )مطالیر مصلهد

 .۳ ۀ، شمارایران
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دکتووری  ةنامو، پایان«نتورس از جورم در شووهر تهورا ۀ(، »تایوین پدیوود۱۳۹۵ اودالملیی، احمود )

 ، تهران.دانشگاه پیام نورشناتی،  جامیه
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