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 الثاني الفصل 

 الدراسة
 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
. يستعرض  تم عرض طرق ونتائج واستنتاجات هذه الدراسة في األوراق البحثية المرفقة بهذه الرسالة

 . ويقدم ملخًصا ألهم نتائج كل ورقة، هذا الفصل المنهجية المستخدمة في كل ورقة متضمنة في الرسالة 
قصوى في تطوير سياسة مستنيرة تعمل  أن فهم نصوص الجريمة له أهميةتتمحور هذه الرسالة حول فكرة 

ناشفيل  -. سيتم إجراء تحليالت لسياقات الجريمة في ثالث مدن  على تقليل معدالت الجريمة في المجتمعات
في محاولة لتحديد قابلية تعميم التدابير الهيكلية  - اريزونا ، ناكسون  ، تينيسي ؛ بورتالند ، أوريغون ؛ و

 . مختلفةللجريمة عبر مناطق حضرية 
 

 مراجعة للمدن قيد الدراسة
ستويات ( ومنسمة )كل مدينة بها ما يقرب من نصف مليون قاربةفي حين تم اختيارها ألحجام سكانية مت

مميز ، يتأثر بالتاريخ االجتماعي واالقتصادي ال هاالجريمة ، لكل من ناشفيل وبورتالند وتوكسون طابع
ل . باإلضافة إلى ذلك ، تقع ك التي تحدث هناك هاونوعجريمة الذي قد يؤثر على مستوى الوالمختلف للغاية 

،  . وبالتالي مدينة في منطقة مختلفة من البالد ، وهو عامل آخر قد يؤثر على أنماط الجريمة في كل مدينة
  .الخصائص الفريدة التي تميز كل مدينة هناك ما يبرر مقدمة موجزة عن كل مدينة وتحديد 

كالً  1-. يوضح الشكل أ  نسمة 546000تقع ناشفيل في وسط والية تينيسي ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 
دينة . معدالت العنف أعلى في وسط الم من توزيع العنف في المدينة والخصائص الجغرافية الرئيسية للمدينة

الطريق السريع بين الواليات والضفاف  على طول هاالمدينة في وسط مركزالشرقية . يقع  هاوعلى أطراف
في العقد الماضي ، شهدت المدينة  . الغربية لنهر كمبرالند الذي يقسم المدينة على خط شرقي غربي تقريبًا

في الجنوب ككل )بيري  ٪17.3، أي أقل بقليل من معدل النمو البالغ  ٪11.7نمًوا سكانيًا متواضعًا بلغ حوالي 
. أكثر من ربع سكان ناشفيل هم من  و أدنى نمو سكاني للمدن الثالث المذكورة هنا(. هذا ه2001وماكون ، 

. 1990ما كانت عليه في عام ن األمريكيين من أصل أفريقي ، ويمثلون اليوم نسبة أكبر من سكان ناشفيل ع
 .ويمثل هذا أيًضا أكبر عدد من السكان األمريكيين من أصل أفريقي في المدن الثالث 

كانت ناشفيل موقعًا رئيسيًا في حركة الحقوق المدنية ، حيث استضافت اعتصامات غير عنيفة أدت 
، تم بناء الطرق السريعة عبر  1970. بحلول عام  إلى جهود مبكرة إللغاء الفصل العنصري خالل تلك الحقبة
من وسط المدينة إلى انقسامات حادة داخل المدينة  وسط المدينة وخالل السنوات الالحقة أدت الهجرة الخارجية

. من الناحية الديموغرافية ، تظل المجموعات العرقية في المدينة  على طول الخطوط العرقية واالقتصادية
من السكان األمريكيين من أصل أفريقي في وسط المدينة وشمال  اكبير امنفصلة إلى حد ما ، مع وجود عدد

نسبيًا تزايد ي دينة عدد سكانها الالتينيين الذيسمات الديموغرافية الرئيسية األخرى للم. ومن ال نهر كمبرالند
، كان الالتينيون يشكلون  1990. في عام  هامن سكان ٪4.7التيني في المدينة يمثلون اآلن  26000؛ ما يقرب من 

 . الالتينيين في المدن الثالث في هذه الدراسة. ناشفيل لديها أصغر عدد من السكان  فقط من سكان المدينة 1٪
يع بالقطاعات السكنية أو  اليوم إلى قوةوسط المدينة يفتقر  انالخارج إلى  نحوأدى توسع المدينة 

. بينما تستضيف  التجزئة أو الخدمات وفشل في جذب عدد كبير من الزوار من أجزاء أخرى من المدينة
يصف  . فتقر وسط المدينة إلى سهولة الوصول عبر وسائل النقل العامالمدينة نظام حافالت واسع النطاق ، ي

أحد سكان ناشفيل المدينة بأنها "مجتمع غرفة النوم المثالي" الذي يتميز بالعائالت ويفتقر إلى "الحشد الشاب 
عة س(. تطوير وسط المدينة هو الهدف الرئيسي لمؤسسات المدينة مع استثمارات وا2002والمهني" )بادجيت ، 
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عاًما في صناعة السيارات  15شهد وسط تينيسي مؤخًرا نمًوا سريعًا في آخر  . في المنطقة المخطط لها
الصفراوية ، خاصة بالقرب من ناشفيل ، وقد أدى هذا النمو إلى التأكيد على أن السيارات هي الشكل المختار 

ع راف المدينة في تشكيل طابع المدينة ، م. في الواقع ، يستمر التطوير على أط من وسائل النقل في المدينة
  . التركيز على امتداد الضواحي

ند في . تقع مدينة بورتال شهدت بورتالند بوالية أوريغون تطوًرا اجتماعيًا واقتصاديًا مختلفًا كثيًرا
. تكشف خريطة معدالت العنف في  نسمة 529000شمال غرب المحيط الهادئ ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 

 -أن أعلى مستويات العنف تتجمع في منطقة وسط المدينة وعلى طول الحافة الشمالية للمدينة  2-شكل أ ال
. باإلضافة إلى ذلك ، هناك جيوب من العنف الشديد على الجانب الشرقي من  بالقرب من الشمال الشرقي

 . خارج الجنوب الشرقي -المدينة 
. على وجه  عناصر األساسية في جغرافية بورتالندأيًضا بعض ال 2-تُظهر الخريطة في الشكل أ 

التحديد ، هناك العديد من الطرق السريعة الرئيسية ، ونهر ويالميت ، ونظام سكة حديد خفيف يعمل على 
تقسيم المدينة إلى خمسة قطاعات متميزة )جنوب غرب ، وجنوب شرق ، وشمال شرق ، وشمال ، وشمال 

. يتبع  405و  5اف الغربية لنهر ويالميت ، وتحيط به الطرق السريعة غرب(. يقع وسط المدينة على الضف
وتنتهي  ، ويقطع الغرب والشرق عبر وسط المدينة 84نظام السكك الحديدية الخفيفة عموًما الطريق السريع 

 Interstate Highway 205 . يتبع القطار الخفيف أيًضا الطريق السريع خارج بورتالند في ضاحية جريشام
 Interstate Highway 5 . نظام سكك حديدية جديد يتبع الطريق السريع شمااًل في الجزء الشرقي من المدينة
  . شمال وسط المدينة قيد اإلنشاء حاليًا

المدينة  . نما عدد سكان كان النمو السكاني في بورتالند خالل التسعينيات أكبر من نمو سكان ناشفيل
. يمثل هذا نمًوا أبطأ بكثير من ذلك الذي شهدته الواليات الجنوبية  العشر سنوات تقريبًا خالل فترة ٪21بنسبة 

الغربية مثل أريزونا ، ولكنه يمثل نمًوا أعلى قليالً فقط من النمو الذي شهده الغرب ككل )بيري وماكون ، 
،  .Wollner et al) ا(. في الواقع ، منذ منتصف القرن العشرين ، نمت المدينة ببطء وبشكل متجانس نسبيً 2001

؛ نما عدد السكان بسرعة فقط في الخمسة عشر عاًما الماضية ، بعد الطفرة في صناعة التكنولوجيا  (2001
 . الفائقة في المدينة

(. ٪6.8( والالتينيين )٪6.6معظم سكان المدينة من البيض ، مع نسب صغيرة من األمريكيين األفارقة )
: المنطقة الشمالية الشرقية الداخلية هي إلى حد كبير منطقة أمريكية أفريقية  زةتتجمع األقليات في مناطق متمي

بينما يميل السكان الالتينيون إلى اإلقامة على أطراف المدينة ، تاريخياً حيث كانت وظائف العمال المهاجرين 
نية وألن هذه األقلية السكا . هذا الهيكل الديموغرافي ، جنبًا إلى جنب مع نمط النمو السكاني في المدينة متاحة

. تجنب بورتالند إلى حد كبير تجربة  هاا تزال متجمعة في منطقة صغيرة من المدينة خارج وسطمكانت و
"المستوى العالي من الصراع االجتماعي الذي حدث في أماكن أخرى في نفس الوقت من حيث السياسة 

 .(4، ص  2001آخرون ، والتوترات االجتماعية للعصر ")وولنر و العرقية
كما حدث في العديد من المدن في الواليات المتحدة ، شهد منتصف الخمسينيات من القرن الماضي 

. مرة أخرى ، كان الهيكل الديموغرافي للمدينة يعني  حركة متزايدة لسكان وسط المدينة إلى أطراف المدينة
وهي  -للفقر المدقع واألقليات السكانية في تلك المنطقة أن انتقال السكان خارج وسط المدينة لم ينتج عنه تجمع 

ليوم . تعد بورتالند ا العديد من مدن المركز األخرى خالل تلك الحقبة ، بما في ذلك ناشفيلبها تميزت  ميزة
من الطبقة المتوسطة بقوة ، وتفتقر إلى هيكل "الطبقتين" الذي يميز معظم المدن ، كما أن وسط المدينة يمر 

. يؤدي هذا النوع من التطوير إلى تهجير السكان ذوي الدخل المنخفض في وسط  عاٍل من التنظيمبمستوى 
. في حين أن التنشئة االجتماعية في مناطق وسط  المدينة ، وينتقل العديد منهم إلى األطراف الشرقية للمدينة

 هو الحال في بورتالند أمر غير شائعالمدينة ليست أمًرا شائعًا ، فإن تطوير مثل هذا وسط المدينة الحالي كما 
  . إلى حد ما

اليوم ، يعتمد اقتصاد بورتالند على النمو في صناعة التكنولوجيا الفائقة ، وتعمل المدينة أيًضا كميناء 
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. تتميز التنمية في المدينة بطابع فريد نتيجة لحدود  للتجارة مع الموانئ األمريكية األخرى وخاصة مع آسيا
، وهي استراتيجية للتحكم في النمو تفرضها الدولة وتستند إلى النمو الحضري المتوقع  (UGB) الحضريالنمو 

عاًما(. يمثل بنك الخليج المتحد الحدود الجغرافية لنمو المدينة ، ويمنع االمتداد ويؤكد بدالً من  20)خالل فترة 
(. وبالتالي ، فإن تطوير بورتالند يتركز 2000ن ، ذلك على الكثافة العالية والتنمية الشاملة )فيليبس وجودشتاي

على الداخل ، مما يساهم في نمو التوظيف في مناطق وسط المدينة واستخدام أكثر كفاءة للمرافق والبنية 
. من بين المدن الثالث التي شملتها الدراسة ، تتمتع بورتالند بوسط المدينة األكثر حيوية ،  التحتية القائمة
  . بسهولة عن طريق وسائل النقل العام وتشهد حاليًا تطوًرا متزايًدا  ل إليهويمكن الوصو

 60. تقع على بعد  نسمة 487000المدينة الثالثة قيد الدراسة هي توكسون ، وهي مدينة تضم حوالي 

اني كميالً شمال حدود الواليات المتحدة مع المكسيك في الحزام الشمسي في الجنوب الغربي ، وكان النمو الس
، شهدت والية  2000-1990. خالل فترة العشر سنوات من  في توكسون في الواقع أقل من نمو الوالية ككل

معدل النمو ، ومع  ا. هذ٪20في عدد سكانها ، بينما نمت مدينة توكسون نفسها بنحو  ٪40أريزونا نمًوا بنسبة 
. في الواقع ، نمت مقاطعة  توكسونذلك ، فشل في التعرف على النمو المتطرف الذي يحدث خارج حدود 

. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن منطقة الدراسة  بيما ، التي تقع فيها توسان ، بمعدل أقرب إلى معدل نمو الوالية
 ، وهي بلدية مستقلة تبلغ مساحتها حوالي ميل مربع واحد تقع بالكامل داخل حدود South Tucson تشمل

Tucson   مباشرةً وجنوب وسط المدينة .  
من الناحية الديموغرافية ، تعد مدينة توكسون فريدة من نوعها مقارنةً بناشفيل وبورتالند ، حيث تضم 

. كان أكثر من ثلث سكان توكسون من الالتينيين في عام  أكبر عدد من السكان الالتينيين في المدن الثالث
التينيون وهذه المدينة بمثابة قلب التيني  ٪80 . عالوة على ذلك ، فإن سكان جنوب توكسون هم أكثر من 2000

. ومع ذلك ، فإن توكسون ، مثل بورتالند ، لديها عدد  . معظم السكان الالتينيين هنا من المكسيك في المنطقة
من سكان المدينة من األمريكيين األفارقة  ٪ 5كان أقل من  -قليل جًدا من السكان األمريكيين من أصل أفريقي 

. باإلضافة إلى ذلك ، تجذب توكسون ما يسمى بـ "طيور الثلج" التي تقترب من المدينة من  2000في عام 
. غالبًا ما ال يغير هؤالء السكان المتقاعدون وكبار السن مكان إقامتهم الدائم  برودة المناخ خالل أشهر الشتاء

كل على الهي ان لديهم تأثيرإلى توكسون ، وبالتالي ال يتأثرون إلى حد كبير بإحصاءات التعداد ، ولك
 . الديموغرافي للمدينة

تُظهر  . النمط الجغرافي للعنف في المدينة ويحدد بعض السمات الرئيسية للمدينة 3-يوضح الشكل أ 
الخريطة أن أعلى مستويات العنف تقع في الجزء الغربي األوسط من المدينة ، بالقرب من جنوب توكسون 

ات مائية رئيسية في توكسون ، والمدينة غير مقسمة بأي طرق سريعة رئيسية . ال توجد مسطح ووسط المدينة
على طول الحواف الجنوبية والغربية  19و  10. تمتد الطرق السريعة بين الواليات  مثل بورتالند وناشفيل

الرغم  ى. أخيًرا ، عل . باإلضافة إلى ذلك ، تقع قاعدة دافيس مونثان الجوية في جنوب شرق المدينة للمدينة
  . من عدم تحديدها على الخريطة ، فإن توكسون تحدها من الغرب والشمال والشرق سالسل جبلية

على عكس بورتالند ، فإن نمو توكسون يكون خارجيًا بشكل أساسي ، مع اقتطاع عدد قليل جًدا من 
قة غالبية النمو في المنط. تحدث  معظم المباني تتكون من طابق واحد وطابقين -المباني الشاهقة من المدينة 

، الذي يؤدي إلى فينيكس ، والجنوب الشرقي ،  10الحضرية في الشمال الغربي ، على طول الطريق السريع 
على الجانب الشرقي من المدينة   . المؤدي إلى الجزء الشرقي من الوالية 10أيًضا على طول الطريق السريع 

هذا االتجاه ، ولكن في الشمال ، يمثل التطور في سفوح جبال  ، عملت السالسل الجبلية على وقف التطور في
. بما أن هذه المناطق خارج حدود  سانتا كاتالينا نمًوا لبعض األجزاء األكثر أهمية في المنطقة الحضرية

 . المدينة ، لم يتم تضمينها في التحليل اإلحصائي
المدينة ، ربما يكون وسط مدينة في حين شهدت ناشفيل انخفاًضا في النشاط االقتصادي في وسط 

. في حين أن المدينة كانت تتمركز تاريخيًا حول وسط المدينة ، لم يتبق  توكسون أقل المدن الثالث تطوًرا
سوى عدد قليل من الحانات ، والفندق التاريخي ، وبعض المعارض الصغيرة لجذب سكان توكسون الواسع 
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المدينة بالكاد يخدم كمركز اجتماعي أو اقتصادي ، وتشمل مناطق . ما تبقى من وسط  االنتشار إلى المنطقة
أنها . يمكن وصف توكسون ب الجذب التجارية القليلة في المنطقة مركز مؤتمرات توكسون والمباني الحكومية

، مثل  . باإلضافة إلى ذلك تفتقر إلى مركز تركز عليه األنشطة االقتصادية والتجزئة واألنشطة الترفيهية
ة . تركز الصناعة في المدينة على جامع يل ، يتكون نظام النقل العام في المدينة من خدمة الحافالت فقطناشف

طالب ، وقاعدة القوات الجوية ، ورايثيون ، مقاول  35000أريزونا ، وهي جامعة حكومية تضم ما يقرب من 
  مدينةحة بشكل كبير في اقتصاد ال. باإلضافة إلى ذلك ، تساهم السيا دفاعي وصاحب عمل رئيسي في المنطقة

 . تم جمع بيانات الجريمة كجزء من بحث األطروحة2.1الجدول 
 القتل الجنائي .1
 االعتداء الجنسي .2

 السرقة .3
 االعتداء المشدد .4
 العنف المنزلي .5

 السطو .6
 السرقة .7

 سرقة السيارات .8
 اعتداءات أخرى )تسمى أيًضا "االعتداءات البسيطة"( .9

 
 

 البيانات
بيانات الجريمة من إدارة شرطة مترو ناشفيل ، ومكتب شرطة بورتالند ، وإدارات شرطة تم جمع 

. يتم توفير القائمة المختصرة للجرائم المستخدمة في البحث 2002-1998توكسون وجنوب توكسون لألعوام 
. تتم مناقشة هذه  وهناك عدد محدود من الجرائم المتاحة لجنوب توكسون وناشفيل 2.1.1الحالي في الجدول 

. تم جمع مكان وتاريخ كل جريمة ، وتم ترميز هذه البيانات جغرافيًا  القيود في المالحق عند االقتضاء
س ر الخمتواتر الجريمة لكل فئة على مدا. تم حساب متوسط  وتجميعها لمجموعات الكتل ومسارات التعداد

سنوات في فترة الدراسة للسيطرة على السنوات الشاذة عندما يكون هناك ارتفاع غير مبرر أو انخفاض في 
. بالنسبة للعديد من التحليالت ، تم تجميع هذه البيانات في مقاييس أخرى ، مثل جرائم  مستويات الجريمة

ا تم استخدام البيانات لتطوير معدالت الجريمة . كم . تتم مناقشة هذه التجميعات كجزء من المالحق الممتلكات
يشمل العنف المنزلي  وتجدر اإلشارة إلى أنه بدالً من اإلبالغ عنها كفئة جريمة منفصلة ، . وحصائل الموقع

تلك االعتداءات المشددة واالعتداءات البسيطة والسلوكيات غير المنضبطة التي تم تصنيفها أيًضا على أنها 
، وبالتالي تم استبعادها  1999-1998ت بيانات العنف المنزلي غير موثوقة في ناشفيل للفترة . كان عنف منزلي

   . من أي تحليالت
واإلطار النظري ، تم جمع العديد من المقاييس الهيكلية الستخدامها في  2000بناًء على تعداد عام 

ال يحصى من المقاييس الهيكلية  اعدد. بينما تم جمع  نمذجة االنحدار على مستوى مجموعة الكتل والتعداد
وبعد  . لالستخدام المحتمل ، سيتم هنا مناقشة فقط تلك المستخدمة بالفعل في التحليالت المعروضة في المالحق

( دراسة جرائم القتل في تدابير الحرمان شيكاغو اثنين، عيب قياس 2000وآخرون. وكانوا يعملون )مورينو 
تلعب تعبئة الموارد دوًرا مهًما في ممارسة الرقابة االجتماعية وقدرة  .FFL uence التي  لىواحد واحد تركيز ع

 . السكان على التنظيم لمعالجة المشكالت ، بما في ذلك العنف
بالنسبة لمؤشر الحرمان المركز ، دعم تحليل المكونات الرئيسية للتدابير الهيكلية مجموعة من 

 :  اإلجراءات التالية
 المئوية للسكان األمريكيين من أصل أفريقي ، النسبة  -
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 ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ،  -
 ونسبة العائالت التي تتلقى المساعدة العامة ،  -
 ونسبة السكان الذين ال يعملون ،  -
 .  والنسبة المئوية لألسر التي يرأسها والد وحيد مع أطفال دون سن الثامنة عشرة -

.  من خمسة مقاييس z الدرجاتي وتم إنشاء المؤشر من خالل حساب متوسط تم وزن كل مقياس بالتساو
يتعرف المقياس على االرتباط القوي في كثير من األحيان بين الفصل العنصري واالقتصادي والصعوبة في 

 .(2000مفهوم مستقل عن اآلخر )مورينو وآخرون ،  العزل التجريبي لتأثيرات أي منهما
غرافي الفريد للمدن قيد الدراسة ، تم استخدام نسخة معدلة قليالً من مقياس الحرمان سبب الطابع الديموب

. تم وزن مقاييس الفقر والمساعدات العامة  . يقيس هذا المؤشر الفقر المرّكز فقط التحليالت  المركز في بعض
رف هذا . يعت المعياريةدرجاتهم وتم إنشاء مؤشر الفقر المرّكز عن طريق حساب متوسط والبطالة بالتساوي 

المقياس بجوانب متعددة للفقر مع استبعاد عناصر مقياس الحرمان التي قد ال تكون ذات صلة في بعض 
. في الحاالت التي تم فيها استخدام الفقر المركز بدالً من الحرمان المرّكز ، تم تضمين  السياقات الحضرية

راب األسري إما من خالل نسبة األبوين أو نسبة األسر . تم قياس االضط مقياس تمزق األسرة بشكل منفصل
  . . االختيار بين المتغيرات مذكور في المالحق المتزوجة

في مناقشته للفصل االقتصادي المتزايد بين األسر  Massey (2001) تم اقتراح مقياس الضرر الثاني من قبل
من االهتمام إلى التأثير المرّكز ، محققين في فكرة  . لقد حّول علماء االجتماع مؤخًرا مزيًدا الفقيرة والعائشة

أن ( في 1987. وبدالً من ذلك ، مثلما جادل ويلسون ) أن التأثير أكثر أهمية من مجرد كونه "غير محروم"
 أن تزيد من يةكنلسا ، والعيش في مكان ما يمكن لألحياء العيش في حي محروم يضاعف من آثار الحرمان

خصائص  الموالية uent FFL يجوز لألحياء  .(Massey ، 1996 ؛Brooks-Gunn et al.، 1993) تأثير التأثيرات
(. تلعب تعبئة الموارد 2000وآخرون، وقائية على أساس الحصول على وتعبئة الموارد المختلفة )مورينو 
 معالجة المشكالت ، بما في ذلك العنفدوًرا مهًما في ممارسة الرقابة االجتماعية وقدرة السكان على التنظيم ل

( حول تأثيرات الجوار أن المؤثرات والعوائق المركزة تمثل طرفي سلسلة متصلة 2001. اقترح مقال ماسي )
  . ، وبالتالي فهي شديدة االرتباط )سلبًا( وال ينبغي تضمينها في النماذج اإلحصائية كمقاييس منفصلة

، محسوبًا  ICE" ("أطلق عليه مورينو وآخرون )ز في أقصى الحدودالستيعاب هذا ، اقترح مؤشر التركي
ير . بالنسبة لهذا البحث ، تم تحديد تأث عدد العائالت الفقيرة( / إجمالي عدد العائالت -)عدد العائالت على أنه 

ت دخل أقل من والفقراء يتم تعريفهم على أنهم أسر ذا ،دوالر أمريكي  50000العائالت التي يزيد دخلها عن 
يحدد المناطق التي تكون فيها جميع  1-، حيث  1إلى  1-. يحتوي المؤشر على نطاق نظري من  دوالر 15000

المناطق التي تحتوي على  0. تحدد القيمة  العائالت فقيرة ومنطقة واحدة محددة حيث توجد جميع العائالت
  . حصة متساوية من األسر الفقيرة والعالية

لودين نسبة المقيمين الالتينيين ونسبة المقيمين الموكب ثالث الهجرة الالتينية ويتألف من يقيس مؤشر مر
المقاييس  . الدرجات المعيارية للقياسات بالتساوي. مثل مقياس العيب المركز ، يتم وزن ومتوسط  في الخارج

مطابقة الدقة ، وعدم التجانس  األخرى لمستوى الرقابة االجتماعية ، أو الوصاية ، في منطقة ما هي استقرار
يقاس االستقرار على أنه النسبة المئوية للسكان في  2003 .( ،   .Wilcox et al)العرقي ، ونسبة األسر الفردية

 حسبان. مؤشر عدم التجانس المستخدم هنا "يأخذ في ال1995الذين عاشوا في نفس المسكن في عام  2000عام 
هي نسبة كل مجموعة عرقية في  pi حيث p2 - 1في السكان" ، ويساوي الحجم النسبي وعدد المجموعات 

إلى (. يتراوح المؤشر من صفر إلى واحد ، حيث يشير 784، ص.  1989و غروفز ،  Sampson) السكان
 . أقصى عدم تجانس

ف االتدابير الهيكلية األخرى التي يقترحها إطار الفرصة تقيس بشكل غير مباشر مدى توافر األهد
. هذه هي الكثافة السكانية )األشخاص لكل كيلومتر مربع( ، مقياس استخدام األرض الذي يشير  والمنتهية

إلى النسبة المئوية لألرض المخصصة لالستخدامات التجارية أو المتعددة )أي ، السكنية والتجارية( ، 
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 . وسط المدينة في مدينتها والمسافة إلى مقياس وسط المدينة الذي يمثل مسافة كل مجموعة كتلة إلى
تحدد موقع مجموعة الكتل في مدينة محددة لتضمينها في بعض التي  المتغيرات الوهميةتم إنشاء 

حديد ما إذا لت. تم إنشاء مصطلحات التفاعل باستخدام المتغيرات الوهمية والتدابير الهيكلية المحددة  النماذج
بورتالند  ، . بالنسبة لمدينتي والعنف مشروًطا بموقعه الجغرافيكان االرتباط بين أي من التدابير الهيكلية 

وناشفيل ، تم استخدام المتغيرات الوهمية المحلية التي تقيس موقع مجموعة الكتل غرب نهر ويالميت 
 . تم تضمينها ألنه في كلتا المدينتين ، تعمل األنهار على تقسيم )بورتالند( أو جنوب نهر كمبرالند )ناشفيل(

 ة. تفتقر مدينة توكسون إلى أي بمستويات جريمة مماثلة عمرانيةمدينة وبالتالي يمكن أن تخلق مناطق ال
مسطحات مائية أو خصائص فيزيائية أخرى تعمل على تقسيم المدينة ؛ لذلك لم يتم إنشاء متغيرات محلية 

 ر إلى ما إذا كانت مجموعةلمجموعات كتل بورتالند يشي متغير نقل وهمي. أخيًرا ، تم إنشاء  لتلك المدينة
د في . ال يوج الكتل تحتوي على محطة سكة حديدية خفيفة ، ومن المتوقع أن يزيد عدد الزوار إلى المنطقة

ناشفيل وال توكسون نظام سكك حديدية واسع النطاق ؛ كلتا المدينتين لديها أنظمة حافالت فقط وهذه المحطات 
ي . لذلك ، تم استخدام متغير النقل فقط ف عة كتلة إلى مجموعة كتلةكثيرة جًدا إلنشاء تباين كبير من مجمو

   . تحليالت بورتالند
 . فيما يلي مناقشة لألهداف والنتائج الرئيسية لكل ملحق

  

 نموذج عالمي للجريمة؟
 تأليف وتفكيك نماذج الجريمة بين المدن 

 Smith and Jar joura، 1988 ؛Velez ،2001 ؛Rountree and Land ،2000   مع استثناءات قليلة ملحوظة
في منطقة حضرية واحدة في كل مرة ، بافتراض المحلية تنظر معظم الدراسات في األحياء أو المجتمعات 

. أشهر تلك الدراسات التي تناولت أكثر من مدينة  الحضرية غير مهم ضمنيًا أن االختالف عبر المناطق
في سانت سكنيا حيًا  57اإليذاء في  درست( والتي 1988واحدة هي تلك التي أجراها سميث وجرجورة )

 السكني يأن موقع الحالنتائج ، خلص المؤلفون إلى . بناًء على  بطرسبورغ لويس وروتشستر وتامبا سانت
. هذا الميل لتجاهل التباين عبر المناطق الحضرية قد ترك  منطقة حضرية معينة لم يؤثر على النتائج داخل

  . مسألة ما إذا كانت هذه النماذج قابلة للتعميم عبر المناطق الحضرية إلى حد كبير دون إجابة

مة ، يمكن نشره حول ما إذا كان يمكن تحديد نموذج "عالمي" للجري ا يزال هناك سؤاالموبالتالي ، 
هل االرتباطات الهيكلية بالعنف قابلة للتعميم في :  . يسأل هذا البحث بشكل عام عبر األماكن الحضرية

إذا كان مثل هذا النموذج العالمي موجوًدا فيما ؟ تحاول هذه الدراسة زيادة فهمنا جميع المناطق الحضرية
 . لثالث ، ثم تكرار النتائج لكل مدينة على حدةمن خالل تطوير نموذج للجريمة ألول مرة لجميع المدن ا

 تلقي مقارنة بين نماذج المدن الثالث ولكل مدينة على حدة الضوء على مستوى قابلية تعميم التدابير الهيكلية
. 

الل تطوير الملحق أ من خ يتم اختبار قابلية تعميم التدابير الهيكلية كمتغيرات مشتركة للجريمة في
تم   . استخدام البيانات لجميع المدن الثالث في وقت واحدتزاوج  العالمية OLS االنحدارمجموعة من نماذج 

تقدير هذا النموذج أوالً بالمقاييس الهيكلية وحدها ، ثم بإدراج متغيرات وهمية تحدد المدن المحددة لتحديد 
. أخيًرا ، يتم  ما إذا كانت هناك خصائص غير مقاسة ألي من المدن التي تؤثر على مستوى العنف هناك

د مدى جودة النماذج العالمية داخل كل تقدير النموذج باستخدام نفس المقاييس لكل مدينة على حدة لتحدي
نتائج النموذج العالمي ومجموعات النماذج المطورة لكل مدينة تقدم نظرة ثاقبة على مستوى التعميم  .  مدينة

، بشكل  A.3  في الجدول 1األساسي ، النموذج  OLS . يعمل نموذج للمتغيرات الهيكلية المختلفة للجريمة
ومع  . في الجريمة عبر مجموعات الكتل ، بغض النظر عن الموقع الحضريجيد للغاية في شرح التباين 

 كنياالستقرار السو الهجرة المركزة:  ذلك ، فإن نتيجتين من هذا النموذج ال تتماشى مع التوقعات النظرية
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يل تحل . وبالتحديد ، يكشف ، لكن النماذج الالحقة سمحت بفهم أكبر للعالقات بين هذين المتغيرين والعنف
البيانات في المدن الثالث أن مصطلح الهجرة المركزة له داللة في توكسون فقط ، مما يدعم االقتراح القائل 

 . بأن المقياس في النموذج العالمي يعمل كمتغير موضعي أكثر من كونه متغيًرا هيكليًا مشترًكا للجريمة
ق المتوقع ، ولكنه أيًضا غير متس ال يقتصر األمر على أن عامل االستقرار السكني ليس في االتجاه

ويُعتقد أن تركيز الفقر ، يُظهر المتغير عالقة إيجابية ملحوظة مع الجريمة ،  1. في النموذج  عبر النماذج
المدقع قد يمنع السكان في تلك المناطق من التنقل ، مما يؤدي في جوهره إلى محاصرة السكان هناك وينتج 

. لكن في نموذج بورتالند ، كان مقياس  كالهما سبب العمليات األخرى عنه تزامن االستقرار والعنف ،
   . الثبات سالبًا كما كان متوقعًا

لية بخالف التدابير الهيك د. تع من النتائج النموذجية العالمية والفردية يمكن استخالص عدة استنتاجات
العالمي ومعظم  OLS لمتوقع عبر نموذجالهجرة المركزة واالستقرار السكني ذات أهمية ثابتة وفي االتجاه ا

شير . ومع ذلك ، ت النماذج الفردية ، مما يوفر الدعم لتعميم هذه التدابير عبر المناطق الحضرية المختلفة
، توجد  . بدالً من ذلك نتائج المتغيرات الوهمية إلى أن النموذج ربما ال يكون قابالً للتعميم في جميع الحاالت

ديد . على وجه التح في أي دراسة للجريمة حسبانية لألماكن التي يجب أخذها في البعض الخصائص المحل
 . ينبغي النظر في التركيب الديموغرافي لكل مدينة قيد الدراسة من أجل تطوير التدابير المناسبة للحرمان، 

وبورتالند ، ويفترض ( هو األنسب لناشفيل 3-في الجدول أ  1يُقترح أن النموذج العالمي المقترح )النموذج 
. في ضوء هذا االستنتاج ، وأهمية  أن يكون لمدن أخرى مماثلة في الخصائص الديموغرافية واالقتصادية

سة بيئية درا ةكجزء من أي المحليةحضرية اللمنطقة ا ةجغرافي عدالمتغير الجغرافي في بورتالند ، يُقترح 
قع المطلق قد ال تكون ضرورية في جميع الحاالت ، . حتى في حين أن النمذجة الصريحة للمو للجريمة

اطق ق الحضرية وعبر المنينبغي إجراء استكشاف في التباين الجغرافي للجريمة ومتغيراتها داخل المناط
 . الحضرية 

 

 التدابير البديلة لمكافحة الجريمة 
زيج معين من الجرائم التي يركز البحث المقدم هنا على تحديد برامج الجريمة في المنطقة ، أو م

  . تعرض الدراسة األولى برامج الجريمة كما تحددها حواجز الموقع للجريمة تهيمن على مناطق مختلفة
(LQCs)  بعد مناقشة حساب داخل مدينة ناشفيل ، تينيسي . LQCs يتم توفير قواسم  ، مقارنة بين الموقع

ذجة االنحدار لتحديد خصائص األماكن التي تؤثر على . ثم يتم استخدام حاصل الموقع في إطار نم ومعدالت
. توضح النتائج فاعلية التقنيات البسيطة التي يمكن استخدامها بدون برامج  محاصيل الجريمة في األماكن

. توضح النتائج أيًضا كيف يمكن دمج حواجز الموقع في النماذج اإلحصائية للجريمة وتقديم دعم  معقدة
   . متواضع إلطار الفرصة

تقدم المقارنة بين المعدالت وحصائل الموقع في تحديد بروتوكوالت الجريمة بعض التبصر في مشاكل 
توضح  . استخدام المعدالت القائمة على السكان ، ال سيما كمقاييس لمستويات جرائم الممتلكات في المناطق

( لالعتداء 2002،  2000،  1998)لثالثة مقاييس للجريمة والخرائط السنوية خرائط معدالت الجريمة وضبط جودة 
ن أن تكون . يمك أن خرائط المعدالت قد ال توفر أفضل المعلومات لصانعي القرار المكلفين بتخصيص الموارد

  . العالية LQs دالت األعلى ليست غالبًا المناطق ذاتخرائط األسعار مضللة ، حيث إن المناطق ذات المع
تبين أن التطابق بين حاصل الموقع والمعدالت مرتفع بالنسبة للجرائم الشخصية )العنف واالعتداء( 

. ومع ذلك ، فإن حاصل الموقع ومعدالت جرائم الممتلكات تظهر القليل من  حيث يكون الهدف بطبيعته فرًدا
 لنتيجة مزيًدا من األدلة للحجة ضد استخدام معدالت جرائم الممتلكات القائمة على السكانالمراسالت ، وتوفر ا

. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد أنواع التدخل وبرامج الوقاية التي من شأنها أن تستهدف بشكل أفضل 
كن أن ير بمرور الوقت يم. باإلضافة إلى ذلك ، فإن النظر إلى التغي مشاكل الجريمة الرئيسية في كل منطقة
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 . يساعد صانعي القرار على التنبؤ بالموارد التي ستكون مطلوبة في المستقبل
أن هذا المقياس البديل يمثل بديالً قابالً للتطبيق  LQCs التي تم تطويرها باستخدام OLS توضح نماذج

أساس تتأثر النتائج باستخدام السكان ك، حيث قد  لمعدالت الجريمة اإلشكالية ، ال سيما في الدراسة اإلحصائية
ة ، . كانت العيوب المركز للمتغيرات المستقلة والمعتمدة وحيث تنحرف معدالت الجريمة بشدة نحو الصفر

ة ، . متغير الكثافة السكاني ، وعدم التجانس كلها عوامل مهمة في التنبؤ بالممتلكات والعنف واالعتداء ICE و
يمكن  . الدراسات البيئية للجريمة ، سلبي بشكل كبير في نماذج العنف واالعتداءالذي تم تضمينه في معظم 

ل . تظهر المتغيرات األخرى تناسقًا أق ، على أنه دليل مؤكد للوصايةتفسير هذا االكتشاف في إطار الفرصة 
تداء ي نموذجين ، العنف واالعمقياس االستخدام التجاري / المتعدد لألراضي مهًما ف د. يع عبر النماذج المختلفة

. المسافة إلى مقياس وسط المدينة مهمة في كل  ، ولكنه إيجابي في نموذج العنف وسلبي في نموذج االعتداء
. أخيًرا ،  من نماذج الملكية والعنف ، ولكن مرة أخرى ، لها عالمات مختلفة على المالءمة في كل نموذج

أي من النماذج ، وهو فقط في االتجاه المتوقع في نموذج جريمة  مقياس االستقرار السكني ليس مهًما في
، وتشير شاراتها في هذا  هذه مقاييس معيارية مدرجة في دراسات الجريمة في إطار الفرصة.  الممتلكات

 . النموذج إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق في عالقتها بالجريمة باستخدام حواجز الموقع

 

  لجريمةابيئة  ةجغرافيا في دراساالنحدار الموزون 
تبحث الدراسة الحالية في المتغيرات المشتركة للجريمة العنيفة في بورتالند ، أوريغون ، مؤكدة على 
التباين المكاني المحتمل في مقاييس الجريمة ومتغيراتها من خالل تقديم تحليل محلي للجريمة باستخدام 

مقارنة هذه النتائج بنتائج نموذج المربعات الصغرى العالمية العادية  تتم .(GWR) االنحدار الموزون جغرافيًا
يفترض أن تقديرات  العالمي معلمة واحدة لكل مصطلح في النموذج و OLS "األساسي". بينما يقدر نموذج

المعلمات لجميع نقاط العينة في مجموعة البيانات  GWR المعلمات ثابتة عبر منطقة الدراسة ، وتقدر طريقة
  .مع مراعاة عدم استقرار العالقات ،

. ثالثة مقاييس  عن العديد من الرؤى الجديرة بالمالحظة حول العنف في بورتالند OLS يكشف نموذج
.  كلها مرتبطة بشكل إيجابي بمعدالت العنف -األسر المنفردة ، وعدم التجانس ، و الفقر المرّكز -للوالية 

يرتبطان سلبًا بمعدالت ، العائالت المتزوجة و ستقرار السكنياالهناك إجراءان آخران للوصاية ، وهما 
الجريمة ألنها تشير إلى المناطق التي قد يكون فيها السكان أكثر استثماًرا في حيهم وأكثر قدرة على حشد 

ارتباًطا  ICE . ومع ذلك ، يرتبط مقياس هذه العالقات كلها كما هو متوقع نظرا إلطار عمل فرصة.  الموارد
. تقدير المعلمة لكثافة  ، وهي نتيجة غير متوقعة نظًرا إلطار الفرصة OLS يًا بالجريمة في نموذجإيجاب

 د. يع السكان في هذا النموذج سلبي بشكل ملحوظ ، بما يتماشى مع تفسير الكثافة السكانية كمقياس للوصاية
كل كبير دية الخفيفة إيجابيًا بشلالستخدامات المتعددة لألراضي وتدابير التوقف للسكك الحدي امالئم هاكل من

. أخيًرا ، فإن المتغير الذي يشير إلى الموقع  ، حيث يدعم كالهما كمقاييس لألهداف المتزايدة والنهايات
الجزء من المدينة غرب النهر يختلف هذا غرب نهر ويالميت هو سلبي بشكل ملحوظ ، مما يشير إلى أن 

  . نيفة عن بقية المدينةاختالفًا كبيًرا من حيث مستويات الجريمة الع
 . على الرغم من أن نموذج له ما يبرره لعدة أسباب GWR في سياق الدراسة الحالية ، فإن تطبيق

OLS   عالوة على ذلك ، فإن  من التباين في مقياس العنف غير مبرر ٪50واعد ، إال أنه يترك أكثر من .
قًا الستكشاف البيانات المكانية في إطار طري GWR . يوفر له اتجاه غير بديهي (ICE) تقدير معلمة واحدة

أيًضا بالتكهنات حول ما إذا كانت العالقات بين العنف وتدابير الفرصة الجنائية  GWR . يسمح نمذجة االنحدار
مكانية بطبيعتها وال يمكن تصميمها بدقة إال إذا تم حساب الفضاء بشكل صريح ، في تحديد االتجاهات لجرائم 

  . في بورتالند ، وبشكل عام ، نمذجة الجريمة العنيفة في المناطق الحضريةالعمل في المستقبل 
وتوفر  C.10-C.19 تظهر خرائط تقدير المعلمات لالعتراض والمتغيرات العشرة المستقلة في األشكال
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للجزء األكبر ، وهي مفيدة بشكل  OLS تؤكد هذه الخرائط نتائج نموذج .GWR األساس لمعظم مناقشة نتائج
 تدعم النتائج عالقة عكسية عالمية .OLS ي إبراز عناصر النموذج المحلي غير الواضحة من نتائجخاص ف

،  ICE . مقياس واحد على األقل ، متغير( بين الفقر والعنف بورتلند أي عبر منطقة الدراسة بأكملها في)
ئج إلى أن . تشير النتا بقيجب التحقيق فيه عن كثب ألن أنماط القيم الفعلية وتقديرات المعلمات ال تتطا

النموذج ال يلتقط بعض العالقات األخرى التي يمكن أن تساعد في تفسير عدم التطابق بين قيم المعلمات 
. تسمح خرائط تقدير المعلمات أيًضا بالفحص البصري للمناطق التي يكون فيها للمقاييس  والتأثير المركز

ديرات أكبر ، أو تكون القيم المطلقة أعلى(. في العديد من في النموذج )حيث تكون التق اقوي االمحددة تأثير
وهذا يسلط الضوء  .GWR الحاالت ، يتم تقدير كل من القيم اإليجابية والسلبية لمقياس واحد بواسطة إجراء

  . على أهمية مراعاة السياق المحلي عند نمذجة العنف الحضري
تجميع المواقع معًا بقيم معلمات مماثلة لجميع  من خالل GWR يتم توسيع المنفعة االستكشافية لمعلمات

. يجمع هذا المقدار الضخم غالبًا من المخرجات التي  المتغيرات ، أي حيث تتشابه النماذج الكاملة للمواقع
. في هذه الدراسة ، تم  ويساعد في تفسير خرائط تقدير المعلمات المتعددة GWR تم إنشاؤها بواسطة نموذج

ع الهرمي على مجموعات الكتل بناًء على تقديرات المعلمات التسعة وتم إنشاء التقاطع تطبيق طريقة التجمي
القيم لكل معلمة داخل كل مجموعة ، الواردة في الجدول متوسط  (. 20نظر الشكل ج .يوسبع مجموعات )

ة ، حيث ، أن تقديرات المعلمات األقوى )إيجابية أو سلبية( متجمعة معًا في مجموعات واحدة وخمس 4ج .
غر . القيم األص لجميع المجموعات السبعمعدالت العنف في النطاق المنخفض إلى المتوسط كان متوسط 

)إيجابية أو سلبية( متجمعة في المجموعتان السادسة والسابعة ، اللتان كانت لديهما أعلى معدالت العنف 
مليات المحلية التي تحرك مستويات توضح النتائج فائدة مثل هذا التحليل الستكشاف الع . بشكل مفاجئ

مفيًدا بشكل خاص  GWR . يمكن أن يكون الجريمة وفحص التمييز الخاطئ لنموذج عالمي للعنف الحضري
في دراسات السياسة ، الستقصاء المواقف المحلية تجاه أنواع مختلفة من التدخالت ونجاح التدخل في مناطق 

  . مختلفة من المدينة
 

 الخالصة
 حيث .استخالص العديد من االستنتاجات من نتائج التحليالت التي توفرها األوراق الثالثة يمكن 

دعًما قويًا إلطار الفرصة توفر التحليالت المختلفة ، التي تستخدم مجموعة من األساليب اإلحصائية ، 
لمقدمة في االسكنية وى األحياء تدعم التحليالت على مست.  باعتباره أساًسا نظريًا في دراسة سياق الجريمة

 . هذه الرسالة الدراسات البيئية السابقة للجريمة في تحديد العديد من المتغيرات الهيكلية المشتركة للجريمة
كل من المقياس المركب بما في ذلك مقاييس األقلية والوالد الوحيد ،  -على وجه التحديد ، الحرمان المرّكز 

عدم التجانس والكثافة السكانية واالستخدام المتعدد لألراضي ارتباًطا  يرتبط مؤشر -ومقياس الفقر المرّكز 
وثيقًا بالجريمة ويعرض العالقة المتوقعة مع تدابير الجريمة المختلفة عبر تحليالت متعددة وضمن سياقات 

ين رحضرية مختلفة )على سبيل المثال ، في ناشفيل ، بورتالند ، أو توكسون(. داخل بورتالند ، هناك متغي
: النقل )محطة القطار الخفيف( ومتغير غرب نهر  موقعيين مهمين في شرح أنماط الجريمة في تلك المدينة

. يساهم هذا الدعم للتدابير الهيكلية المختارة للجريمة في معرفتنا بسياق الجريمة من خالل إثبات  ويالميت
 . ثباتها في المكان وعبر المنهجيات المختلفة

يًضا مساهمة فريدة للمجتمعات وأدبيات الجريمة من خالل توفير مجموعة من تقدم هذه الرسالة أ
التحليالت التي تقيس نموذًجا عالميًا لجريمة الجيران ، ومحاولة إزالة الموقع المطلق من النموذج ، ونموذج 

   إلحصائيةاالجريمة المحلي للغاية الذي يعتمد بشكل كبير على الموقع المطلق للجريمة في تقدير العالقات 
(GWR).   قدمت هذه التحليالت مجتمعة نظرة ثاقبة على أهمية النظر في الجغرافيا صراحة في دراسات

. أظهرت النمذجة العالمية أنه بينما قد يكون النموذج مناسبًا ألكثر من مدينة واحدة ، على سبيل  الجريمة
أقل تقدير  . على ة في جميع المناطق الحضريةالمثال ، بورتالند وناشفيل ، إال أنه لن يكون مناسبًا بالضرور
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 )GWR (. اقترح النموذج المحلي ينبغي النظر في استكشاف التباين الجغرافي للجريمة عبر منطقة الدراسة، 
أن التباين داخل منطقة حضرية يمكن أن يكون مهًما للغاية ، ويمكن تحسين تفسير نتائج النموذج إذا تم تقدير 

 . من النموذجاإلصدارات المحلية 
 . يمكن تحقيق العمل المعروض هنا يتضمن عدة طرق لتحسين العمل الحالي والمهام المستقبلية

 : تحسينات في نتائج النمذجة من خالل عدة وسائل
، قد يساعد تكييف التدابير مع السياقات المحلية عند االقتضاء في تحسين تفسير المتغيرات الهيكلية أوالً 

في هذا العمل ، يتم استخدام كل من مصطلح الحرمان المرّكز ومصطلح الفقر المركّز .  المشتركة للجريمة
. ويخلص الملحق "أ" إلى أن تحليل مقياس الحرمان الستيعاب وجود األقليات المختلفة  في تحليالت مختلفة

 . العنفوفي المدن المختلفة من شأنه تحسين تفسير هذا المصطلح وفهم العالقة بين األقليات السكانية 
من مصطلحات  . يتم تقديم العديد يجب التحقيق في التفاعالت بين اإلجراءات الهيكلية بشكل أكثر شموالً  ثانيًا ،

وتشير  . التفاعل في الملحق أ ، ولكنها تتضمن فقط متغيرات الموقع )المتغيرات الوهمية( والتدابير الهيكلية
ثر اكتماالً في التأثيرات المشروطة للفقر على االستقرار مجموعة التحليالت هذه إلى ضرورة إجراء تحقيق أك

د من . يمكن أن يوفر هذا المزي لتحديد ما إذا كان االستقرار المرتبط بالفقر مرتبًطا بشكل إيجابي بالجريمة
. كما أن هناك ما يبرر مصطلحات التفاعل األخرى التي  ( وآخرين1993الدعم القتراحات وارنر وبيرس )

 . أثيرات المشروطة لالضطراب األسري في ظل وجود فقر مدقعتبحث في الت
لمزيد من انتقاد التدابير ، قد يكون هؤالء الموظفون هنا غير مباشرين للغاية وقد ال يوفرون أفضل 

ها . البيانات الفردية التي تم جمع المقاييس لألهداف والمنتهكين واألوصياء كما هو مقترح في إطار الفرصة
نموذج متعدد المستويات ، العمر أو مدرجة في نموذج مجمع أو مدمجة في واء كان متوسط من السكان ، س

تحسين مقاييس األنشطة الروتينية للمقيمين واألهداف المتاحة ، على سبيل المثال ، والتقاط تأثيرهم  من شأنه
ار النظرية جية ، يمكن اختببشكل أفضل على العناصر الرئيسية الثالثة للفرصة الجنائية . من الناحية المنه

، والذي سيكون ممكنًا  Wilcox (2003) بشكل أفضل من خالل نموذج متعدد السياقات ، على النحو الذي اقترحه
 . مع هذه البيانات الفردية

يعد فهم سياق الجريمة خطوة أساسية في تطوير سياسة مستنيرة تعمل على تقليل معدالت الجريمة 
لبحث المقدم هنا تعزيز فهمنا لهذا السياق من خالل اختبار العالقات المكانية . يحاول ا المحلية في المجتمعات

 . يتم تنفيذ هذه المهام لتحسين فهمنا العلمي ألسباب الجريمة ، المختلفةالسكني بين الجريمة وخصائص الحي 
هذه مهام  . وكيفية التنبؤ بالمناطق التي ترتفع فيها معدالت الجريمة ، وكيفية منع ارتفاع مستويات الجريمة

  . أساسية في ربط البحث بالسياسة والممارسة
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