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ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری
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چکیده
محیط جرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای کالبدی خاص با محدودیتهای فیزیکی برخوردار است .انسان همواره در
حال تولید تنوع محیطی است و از اینرو جرائم شهری با کثرت مال کهای ارتباطات اجتماعی افزایش مییابد .در تقابل با
این زیستگاه جرائم ،همه تمهیدات الزم برای پیشگیری از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر محیطی بایستی به کار
گرفته شود .روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ نوع و روش ،توصیفی _ تحلیلی و به شیوه کتابخانهای
و میدانی بوده است .جامعه آماری تحقیق نیز  268نفر از بزهکاران شهر میاندوآب كه در کالنتریها و واحدهاى اجرایى ناجا
طى بازه زمانی اول فروردینماه تا شهریور سال 1395تحت بازداشت موقت و یا روانه زندان شدهاند ،بوده که ب ه عنوان نمونه،
ب شدهاند .بنابراین ب ه منظور ارزیابی نقش زیستگاه
تعداد  122نفر از این افراد براساس فرمول نمونهگیری کوکران انتخا 
در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب ،با استفاده از نظریههای روانشناختی ،جامعهشناسی جنایی و جغرافیای جرائم
شهری به تبیین ادبیات نظری موضوع و در تحلیل میدانی نیز براساس اطالعات دریافتی از جامعه آماری ،به تجزیهوتحلیل
اطالعات پرداختهشده است .با بررسی الگوی جغرافیایی جرائم شهری با استفاده از مدل تخمین ترا کم کرنل ،یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که کوی قره ورن ،کوی ولیآباد ،خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی در میاندوآب ،با میزان بسیار
باالی بزهکاری مواجه است .کیفقاپی ،تخریب اموال عمومی ،ولگردی و تکدی گری ،نزاع ،درگیری خیابانی و زورگیری از
مهمترین جرائم ارتكابى این شهر بوده است .در بررسی تأثیر زیستگاه بر انواع بزهکاری مشخص شد که عناصر محیطی بر
وقوع جرائمی مانند سرقت و اعتیاد به مواد مخدر ،بیشترین تأثیر را داشتهاند .در بررسی ویژگیهای اما کن وقوع جرم نیز
مشخص شد که ترا كم خانههای قدیمی با قیمت نازل در بروز بزهکاری بیشترین نقش را داشته است .نتایج تحلیلها نشان
میدهد که عدم طراحى مناسب ساختمانها و وجود کوچههای باریک از مهمترین ویژگیهای كالبدى در بروز بزهکاری
بودهاند .آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیستگاه و بزهکاری افراد رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج
تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مجموع متغیرهای پیشبین «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرم
خیز ،خصوصیات اما کن مناطق ،محیط فیزیكی و عناصر اقلیمی» ،حدود  32درصد متغیر مال ک تحقیق بزهکاری را تبیین
نمودند که مؤلفه «مشخصات کالبدی کانونهای جرم خیز» ،بیشترین سهم را در تبیین متغیر مال ک داشته است.
واژ گان کلیدی :زیستگاه ،بزهکاری ،نظریههای جغرافیای جرائم شهری ،مکتب شیکا گو ،شهر میاندوآب.

 2نویسنده مسئول مقالهjamalbeigi@iau-maragheheh.ac.ir :
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 .1مقدمه
مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی شهری منوط به شناخت
عوامل جرمزاست .بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش
اثرهای آن میتوان از بروز جرائم شهری پیشگیری نموده و یا حداقل
از میزان آن کاست .جرائم شهری جرائمی هستند که در محیط
شهری روی میدهند .منظور از محیط شهری نیز همین مفهوم
جغرافیایی و اجتماعی آن است و از این لحاظ شامل حومه شهر
و اشخاصی که ب ه طور غیررسمی در حاشیه شهرها اسکان دارند
نیز میگردد .آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد،
پیشگیری از جرائم شهری از طریق افزایش نیروهای پلیس ،تدابیر
شدید امنیتی ،صــدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احــداث
زندانهای بیشت ر راه ب ه جایی نمیبرد ( .)Yavari, 2012: 1اما نظریه
«پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ،»1یكی از دیدگاههای
پذیرفته شده در كاهش میزان جرائم شهری و نیز تسهیل كشف
و پیگرد آنها محسوب مـیشــود )Ahmadi et al., 2011: 9( .به
سخن دیگر ،بر اساس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ روششناسی برنامهریزی ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ شهر سازان میتوانند ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﺱﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻭ
ﺗﺒﻬﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ بخشند (Atlas,
.)1999: 11
بومشناسی جنایی ،2تأثیر زیستگاه فردی و محیطزیست فرد در
رفتار مجرمانه وی را مورد مطالعه قرار میدهد .زیستگاه مفهوم
كلی است كه شامل اوضــاعواحــوال و شرایط خاص محل زندگی
فــرد مـیشــود ( .)Najafi Abrand Abadi, 2008: 25در فرضیه
تحقیق مکتب شیکا گو ،3بیشتر بــودن میزان بزهکاری در برخی
از محلههای شیکا گو به خاطر فقر اقتصادی سا کنان ،نوع نژاد و
قوم یا فرهنگ سا کنان آن محلهها نبوده ،بلکه به دلیل وضعیت
بومشناختی نامطلوب آن محلهها و آسیبدیدگی مکانی و فضای
آن محلهها بوده است ( .)Beigi, 2016: 17در حقیقت تفكرات این
مكتب به دو موضوع اصلى توجه دارد :یكى ،توزیع فعالیتها در
فضا و زمان در محیط شهری که چگونه مانع دستیابی به اهداف
جمعی میشوند و دیگرى ،این نحوه توزیع چگونه بر وجه اجتماعی
افرادی كه در معرض آن قرار دارند ،تأثیر میگذارد (Ghalibaf et al.,
 .)2010: 24بررسی موضوعهایی همچون کیفیت و نحوه معماری
مسکن و چگونگی شهرسازی و یا محلههای متفاوت یک شهر
مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری شهری است .وجود امكانات
و تسهیالت مناسب بزهكاری چــون وجــود برخی مجتمعهای
آپارتمانی در یــك مــحــدوده جغرافیایی باعث ترغیب و تشویق
بزهكاران به انجام رفتار مجرمانه در این محدودهها میشود .عالوه
بر این ،نوع و میزان جرائم شهری بستگی به نوع افرادی دارد كه
به این مکانها جذب میشوند .همچنین وجود مشخصاتی چون
دسترسی راحت ،نبود گشت و نگهبان ،عدم مدیریت اصولی و در
كنار آن وجود برخی امكانات ،بزهکاران را ترغیب به جنایت در برخی

مکانهای خاص مینماید (.)Hedayati & Abbasi, 2009: 178
ضرورت مطالعه عوامل جغرافیایی تا جایی است که گفته میشود
بخش اعظمى از عوامل مؤثر بر جرائم شهری بهخصوص بزهكاری
اطفال شامل عوامل اجتماعی است .این تأثیرپذیرى تا حدى است
كه در صورت نامطلوب بودن زیستگاه ،ضایعات و خسارتهای
جبرانناپذیری بر ساختمان شخصیت فرد وارد میشود و آینده او را
به خطر میاندازد ( .)Salehi et al., 2013: 10امروزه صرفنظر از تنوع
و میزان باالی انحرافات در جوامع شهری ،گسترش آنها در میان
گروههای مختلف سنی و اجتماعی بهخصوص در میان نوجوانان و
جوانان ،اهمیت پرداختن به این معضل را دوچندان ساخته است.
پدیدهای که در قالب شاخصهایی مانند سن ،جنسیت ،پایگاه
اقتصادی و منزلت اجتماعی تبیین میگردد (Mehdinejad et al.,
 .)2014: 137در حقیقت ،ﺟﺮﻡ بهطور ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺨﺶ
نمیشود ﻭ ﻋﻘﻴﺪﻩ کانونهای ﺟﺮﻡﺧﻴﺰ ﺩﺭ سالهای ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ
روزافزونی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ).(Nasar & Fisher, 1993
مطالعات جرم شناسانه سالهای اخیر هم معتقد به سه رویکرد در
زمینه پیشگیری از جرم در محیط ساختهشده است که پیشگیری
از جرم از طریق طراحی محیطی ب ه عنوان نخستین رویکرد ،بر
کاهش فرصتهای جرمخیز از طریق تکنیکهای برنامهریزی و
طراحی ،تأ کید میکند )CPTED4 .(Rostami, Madanipour, 2006
افزایش خطر بزهکاری ،فرصتهای ارتکاب جرم و تالشهای الزم
بــرای ارتکاب جــرم را افزایش میدهد .امــا برعکس تکنیکهای
طراحی محیط منافع احتمالی رفتار مجرمانه را کاهش داده و
درنهایت فرصتهای مجرمان برای بهانهگیری را کاهش میدهد
)(Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED
) . Guideline, 2017: 5توجه به این نکته که رفتار انسان در فضا و
مکانهای متفاوت با شکل و هندسه خاص و نیز با عملکرد نهفته
در آن ،متفاوت بوده و در بسیاری موارد فضا محرک انسان در بروز
رفتار مجرمانه هست ،امری ضروری است & (Adibi Sa’ade Nejad
).Azimi, 2011: 13
5
برحسب این ضرورت یاد شده ،بهعنوان هدف کلی این پژوهش،
ارتباط بین زیستگاه و بزهکاری افــراد تبیین و نقش زیستگاه در
جغرافیای جرائم شهری ارزیابی شده است .با توجه به مهاجرت
از روستا به شهر و رشد فیزیكى و كالبدى شهر میاندوآب ب ه طور
ش یافته و یكى
ناموزون در سطح افقى و عمودى ،حاشیه آن گستر 
از پیامدهاى این وضعیت ،افزایش جرائم شهرى بوده است .بررسی
الگوی جغرافیای جرائم شهری و تحقیق بــراســاس مشخصات
موقعیت فضایی و مکانی بزهکاران ،مبین این است که بخشهایی
از شهر میاندوآب با میزان بسیار باالی بزهکاری مواجه بوده و در
دیگر مناطق آن ،میزان بزهکاری انــدک یا در حد صفر اســت .از
این رو ،تعیین ارتباط بین زیستگاه و انواع جرائم ارتکابی در شهر
میاندوآب ،شناسایی مهمترین کانونهای ارتكاب جرائم شهری
و کانونهای جرمخیز و تبیین مشخصات کالبدی و اجتماعی

(CPTED).
2 Criminal Ecology.
3 Chicago School.

4 Crime Prevention through Environmental Design
(CPTED).
5 General Objective.

1 Crime Prevention through Environmental Design

کانونهای جرمخیز و خصوصیات مناطق ،محیط فیزیكی و عناصر
اقلیمی در شهر موضوع مطالعه نیز مهمترین اهداف اختصاصی
تحقیق حاضر بــوده اســت .بنابراین پاسخگویی به سئوالهایی
مانند اینکه زیستگاه چه تأثیری در جغرافیای جرائم شهری دارد؟
و آیا زیستگاه فرد و عوامل آن در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب
مؤثر بوده است؟ ضرورت داشته است .در این مقاله ،نقش زیستگاه
بر بزهكاری شهر میاندوآب بر پایه نظریههای جرم شناختی و با
مطالعه میدانی در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

1

1 Specific Objectives.
2 Gabriel Tarde.
3 School of Urban Ecology.

4 City Appendix.
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 .2چارچوب نظری
 .2.1پرا کندگی جغرافیای جرائم شهری
همزمان با گسترش انقالب صنعتی در اروپــا و دیگر نقاط جهان،
دامنه نیازمندیها رشد پیدا کرد و درنتیجه محرومیتهای ناشی
از ب ــرآورده نشدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش
شدید و دامنهدار فساد ،عصیان ،تبهکاری ،سرگردانی ،دزدی و
انحراف جنسی میان نوجوانان و جوانان گردید (Sotoudeh, 2014:
 .)14شناسایی مناسبترین اقدامها و سیاستهای الزم به منظور
پیشگیری از جرم در مناطق جرمخیز منوط به دیدگاههایی است
ً
که برای تبیین جرم مورد استفاده قرارگرفتهاند .این اقدامها عموما
مربوط به نظریههای جــرم هستند و بر روی فا کتورهای مکانی
و محیطی ویــژهای متمرکز شدهاند که جرم و جنایت در آنها رخ
میدهد ) .(Mahdnejad et al., 2014: 136بزهکاری به دگرگونی
اجتماعی بستگی دارد و در مواردی دارای پیامدهای مناسب برای
تحوالت اجتماعی است .چهبسا که جنایتکاران امــروز ،نــوآوران و
رهبران فردا باشند ( .)Shoae Kazemi, 2006: 21تارد 2معتقد بود که
تمامی رفتارهای انسان در اثر تقلید آموخته میشود و این جامعه
است که در طول حیات انسان شیوههای ارتکاب جرم را به فرد
میآموزد.
یکی از مهمترین مسائل در شهرهای ام ــروز ،نــرخ بــاالی جــرم و
ناهنجاری و افزایش تصاعدی میزان وقــوع جرم ب ه مــوازات رشد
جمعیت است .بروز انــواع جرم ،ایجاد احساس ناامنی و تحمیل
مشکالت مالی و فرهنگی بر دوش جوامع ،دولتها و تشکیالت
فضایی کشورها میشود ( .)Beigi et al., 2015ازدیــاد جمعیت،
ترا كم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع ،پیامدهای
مثبت و منفی به همراه دارد .از آنجا كه پیامدهای مثبت مقبولیت
فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند ،پیامدهای منفی
پــدیــدههــای فــوق بــاری سنگینتر از پیامدهای مثبت بــر دوش
مسئوالن جامعه میگذارند .جرم پیامدی منفی است كه بر رفاه
افــراد ،خانوادهها و جوامع تأثیرگذار است (Shams et al., 2012:
 .)19پیشگامان مکتب ا کولوژی شهری ،3همه مسائل اجتماعی
ازجمله میزان جرائم شهری را در تفاوتها و خصیصههای مکانی
جستوجو میکردند .به نظر آنان کاربریهای تفریحی درون شهرها
و مکانهایی که دارای بیشترین ازدحام جمعیت ثابت و غیرثابت

هستند ،نسبت به محدودههای دیگر از درجه جرمزایی بیشتری
برخوردارند .مناطق درونی شهرها ،شرایط محیطی مطلوبی ندارند
و برای تجمع مهاجران تازهوارد مناسب هستند؛ به همراه زاغهها
و حلبیآبادهای اطراف شهر که دارای ترا کم باال و نامناسباند،
بهعنوان مکانهایی با بیشترین میزان جرم و بزهکاری شناخته
شدهاند .تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر مسکن ،محله و
شهر در ناهنجاریهای اجتماعی جوانان ،این نکته را تأیید میکند
که بزهکاری جوانان و ناسازگاری آنان تابعی محلی است و از محیط
جغرافیایی سکونت و فعالیت آنها تأثیر میپذیرد (Gholamhosseini
.)et al., 2013: 34
از نظر جامعه شــنــاســان مکتب شیکا گو ،م ــوج مهاجرتهای
بـیرویــه و نبود سازماندهی در زمینه حرکت جمعیت ،عوامل
مهمی در پیدایش تمرکزهای جمعیتی و اشاعه بزهکاریهای
شهری محسوب میشود .مهاجران حاشیهنشین قشر فقیری را
تشکیل میدهند که با مسائلی مانند بهداشت نا کافی ،انحرافات
مختلف ،نابرابری ،بیکاری و بزهکاری روبـهرو هستند .از آنجا که
این گــروه پس از مهاجرت به شهر به سختی میتوانند خود را با
قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ آن سازگار
کنند ،در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار میشوند .برخی
از صاحبنظران از ایــن وضعیت با عنوان «آپاندیس شهر »4یاد
میکنند و حل مسائل شهری را در گروی حل آن میدانند .مناطق
حاشیهای شهرها بیش از سایر مناطق ،مخفیگاه انواع فعالیتهای
غیرقانونی و اغلب با جرائم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر
هستند ( .)Latifi & Bastamian, 2012: 31شاو و مکی به این نتیجه
رسیدند که تبهکاری در مناطق فقیرنشین و شلوغ به علت وجود
خردهفرهنگهای جرمزا بیشتر از مناطق متوسط یا اعیاننشین
است .این فرآیند شهری ،دلیل تمرکز جمعیت و بزهکاری در ناحیه
انتقال جمعیت است که به بیسازمانی اجتماعی منتهی میشود و
نشانههای آن عبارتند از بزهکاری ،روسپیگری ،قماربازی ،مصرف
غیرقانونی داروهای مخدر ،مصرف مشروبات الکلی ،پرخاشگری و
خانوادههای ازهمگسیخته .این کجرفتاریها به این دلیل در مرکز
تجارت و بازرگانی رخ میدهند که در مرا کز انتقال و جابهجایی
جمعیت ،کنترل اجتماعی وجود دارد و کنترلهایی از قبیل افکار
عمومی ،نظارت همگانی و کنترل خانوادگی آنقدر قوی نیستند
که از پیدایش ارزشهــا و هنجارهای اجتماعی پیشگیری کنند
(.)Sotoudeh, 2016: 41
خصیصههای ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ _ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ میکنند ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻯ ﺟﺮﻡ
ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود .ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻯ ﺟﺮﻡ ﻣﺸﺘﻤﻞ بر مکانی ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ) .(White, 1932/ Lottier, 1938مسئله
میزان جــرم و جنایت در شهرها از دیدگاههای مختلفی بررسی
شده است .دو دسته نظریه در این زمینه وجود دارد ،نظریههایی
که به بیان رابطه میان کیفیت محیط کالبدی و فیزیکی شهرها و
میزان جرم و جنایت توجه دارند .بر اساس این نظریه ،میزان بروز
تبهکاری در شهر بیشتر مربوط به کیفیت شهرسازی است تا اثر خود

شهرنشینی .دسته دوم شامل نظریههایی است که به رابطه میان
میزان افزایش و ترا کم جمعیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی با جرم
و جنایت پرداختهاند (.)Latifi & Busatian, 2012: 12
تحلیل جــغــرافــیــایــى«كــانــونهــاى ج ــرم خــیــز »1فــرایــنــد نمایش،
شناسایى و تعیین حدود محدودههای ترا كم و تمركز بزهكارى در
سطح شهرهاست و بدین طریق سعى میشود ضمن شناسایى
عوامل این تمركز ،اقدام به ارائه راهبردها و سیاستهای مناسب
بــرای حذف یا كاهش اثر این عوامل نموده و از وقــوع بزه در این
محدودهها در آینده پیشگیرى كرد .این شیوه تحلیل به شناسایى
بهتر نقاط جرمخیز و الگوهاى مختلف بزهكارى برای بهرهبرداری
دستاندرکاران قضایى و انتظامى میتواند كمك نماید (Tavakkoli,
 .)2005: 11رایجترین درک عمومی بر این باور است که کانونهای
جرمخیز مناطقی هستند که در آن ،میزان باالتری از حد متوسط
رویدادهای آشوب یا جنایی روی میدهد یا مناطقی که خطرهای
خشونت و جرائم دارای میزان بسیار باالتری از حد متوسط است.
افزون بر این ،کانونهای جرمخیز دارای شدت و ضعف هستند،
بــرای نمونه نقاط سرد به مکانها یا مناطقی گفته میشود که
میزان جرائم آشوب و بینظمی پایینتر از مقدار متوسط باشد.
همچنین شماری از کانونهای جرمخیز ممکن است میزان وقوع
جرائم ،آشوب و بینظمی در آنها شدیدتر باشد (Meshkini et al.,
.)2011: 21
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 .2.2جایگاه زیستگاه در نظریههای جرم شناسی
زیستگاه و محیط زندگی که در بزهکاری افراد نقش اساسی دارد،
در تئوریهای جرمشناختی و جامعهشناختی همواره مورد توجه
بــوده اســت .منظور از زیستگاه ،فا کتورهای مکانی و محیطی
هست که در وقوع جرم مؤثر است .زونگ و همکاران در تحقیقی
در شانگهای چین ،با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
ArcGISالگوی جرائم در مناطق متروپلیس را مــورد بررسی قرار
دادهاند و یافتههای تحقیق آنها حا کی از این است که در شانگهای،
میدانها ،کانونهای جرمخیز هستند و بافاصله گرفتن از این
میدانها جرائم کاهش و در بخش مرکزی افزایش پیدا میکند,
) .(Zhong et al 2011وانگ و همکاران نیز در پژوهش خود دریکی
از شهرستانهای ایالت متحده آمریکا با استفاده از الگوی افتراق
مکانی به ارزیابی توزیع فضایی جرم پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که مدل  HOTدر شناسایی نقاط جرمخیز دقیقتر
از مدل  HSAعمل کرده است ) .(Wang et al, 2013بدین ترتیب
ﻃﻲ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ سیاستهای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟــﺮﻡ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ فرصتهای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻧﺮﺥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ شود
(.)Weisburd et al., 2004:62
اقلیم جــرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای کالبدی خــاص با
محدودیتهای فیزیکی برخوردار است .اقلیم هر منطقه را میتوان
1 Crime Hotspots.

مجموعه منظمی از پوشش گیاهی ،میزان بارش ،حــرارت ،دما و
تابش آفتاب آن منطقه تعریف کرد (Mukhani Rahimi & Ferbar,
 .)2013: 64یکی از عوامل مؤثر در وقــوع جــرم ،محیط اجتماع و
زندگی است و بررسی موضوعهایی همچون کیفیت و نحوه معماری
مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهرهای مختلف یک
کشور و یا محلههای متفاوت یک شهر مبین تأثیرگذاری محیط
بر بزهکاری است .نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش
یــا افــزایــش وقــوع جــرائــم تأثیر بسیاری دارد؛ هرچند در تصویب
قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است .شهرسازی و نیز
معماری ساختمانها رابطه مستقیمی با جرم دارد .از اینروست
که برخی کشورها در حوزه معماری جنایی بهگونهای علمی عمل
میکنند و در طراحی ساختمانها و شهرها توجه ویژهای به این
موضوع دارند که این توجه سبب پیشگیری از بروز جرم و جنایت
تا حد ممکن میشود  .)(Alavi & Haeri, 2015: 2چون هدف از
تحقیق حاضر ،ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری با
مطالعه موردی شهر میاندوآب بوده است ،بهمنظور بررسی تأثیر
کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان ازجمله جرائم
ارتکابی در سطح محلههای شهر میاندوآب ،بهتر است بهجای
اصطالح «اقلیم »2از واژه «محیط ،»3استفاده شود .چرا که محیط
شهری مطلوب موجبات پویایی محله و حضور بیشتر سا کنان در
عرصههای شهری را فراهم میکند و بدین طریق امنیت محیط و
حس تعلقخاطر شهروندان افزایش مییابد (Tagvaei et al., 2013:
.)43
فضاهای شهری ام ــروزی مؤلفهای بــرای وقــوع نابهنجاریهای
شهری و درنتیجه عدم وقوع امنیت در شهرند ،بنابراین جنبههای
کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی
در فضاهای شهری امری ضروری است .از آنجا که کیفیت معماری
و شهرسازی برمنش و خلقوخوی انسانها تأثیر فراوانی میگذارد
( بهنحویکه افراد سا کن در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد
و تعالی ندارند و برعکس) بهمنظور ایجاد فضاهای شهری امن،
ک طرف و نیز مجریان طر حهای
نقش شهرسازان و معماران از ی 
شهری از طرف دیگر ،پررنگتر است .الزم است با درک و شناخت
درست و برنامهریزی و طراحی محیطی و قابلیت آن در پیشگیری
از جرائم ،تالش نمود و سعی در کاهش زمینههای بروز جرم کرد.
ب ه طورکلی تحقیق این شرایط بهنوبه خود موجب کاهش انگیزه
بزهکاران نیز خواهد شد ( .)Ganji, 2015: 1بنابراین با طراحی
صحیح و اصولی و استفاده مناسب و مؤثر از محیط ساخت ه شده
به وسیله انسان ،امکان کاهش میزان بزهکاری ،افزایش امنیت
و درنهایت بهبود کیفیت زندگی بشر فراهم میشود (& Beigi
 .)Yazdani, 2015طراحی شطرنجی شهرها یکی از عوامل تشدید
وقوع جرم محسوب میشود و میزان امنیت را کاهش میدهد.
این نوع طراحی ،باعث ایجاد فضاهای فرار در شهرها میشود و
میزان امنیت را کاهش میدهد .در ساختار جدید شهرنشینی
و شیوه جدید اسکان و آپارتماننشینی که در آن افراد نسبت به
2 Climate.
3 Environment.

 .4بحث و یافتهها
 .4.1جغرافیای جرائم شهری میاندوآب
بــا بــررســی الــگــوی جـغــرافــیــای جــرائــم ش ـهــری و تحقیق بــر پایه
مشخصات موقعیت فضایی و مکانی بزهکاران ،مشخص شد که
بخشهایی از شهر میاندوآب با میزان بسیار باالی بزهکاری مواجه
است و در دیگر مناطق شهر ،میزان بزهکاری اندک یا در حد صفر
است .در تصویر شماره ،1کانونهای جرائم ارتکابی بزهکاران به

جدول شماره :1مشخصات توصیفی جامعه نمونه
حجم نمونه آماری

قلمرو زمانی تحقیق

122
نفر

ن تا شهریور سال1395
اول فروردی 

قلمرو مکانی تحقیق

وضعیت افراد

کالنتریها و واحدهاى اجرایى ناجا در شهر بزهکاران تحت بازداشت موقت یا زندان
میاندوآب

تصویر شماره :1توزیع فضایی کانونهای تمركز بزهکاران در سطح شهر میاندوآب با استفاده از تخمین ترا كم كرنل
1 Defensible Space Theory.
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هــم غریبه هستند و همدیگر را نمیشناسند ،بــه همین دلیل
مجرم بهراحتی میتواند وارد ایــن بافتهای شطرنجی شــود،
جرم خود را انجام دهد و سپس از هر نقطهای که دلش خواست
خــارج شــود ( .)Hataminejad et al.,2015: 74به همین خاطر
با در نظر گرفتن تئوری فضای قابل دفــاع 1در مــورد نحوه کنترل
مجتمعها و ساختمانهای در معرض خطر از لحاظ ارتکاب جرم
به دلیل وجود فضاهای جرمخیز متعدد و غیرقابلکنترل میتوان
با ایجاد رویکردهای نو در زمینه شهرسازی ،عمران و معماری
و با اصــاح نــوع طراحی واحــدهــای مسکونی و با در نظر گرفتن
وضعیت ساختمانها و مجتمعهای همجوار آن از ارتکاب جرائم
علیه اشخاص و اموال پیشگیری نمود (Dadashi Chakan et al.,
 .)2015آثاری همچون ترا كم جمعیت محالت حاشیهنشین ،عدم
پیشبینی استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی ،گرایش بزهکاران به
سكونت در این نواحی از شهر ،استقرار خانوادههای بیسرپرست
و دهها مورد دیگر از مواردی هستند كه در اثر ضعف شهرداریها
در كنترل ساختوساز حاشیه شهرها پدیدار میگردند .بنابراین
انجام صحیح وظایف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و
جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه ،میتواند
تا حد قابلتوجهی از تجمع بزهکاران در این محلهها جلوگیری
نماید .ا گرچه بخش زیادی از سا كنان این محالت به علت پایین
بودن قیمت امالك در این مناطق سكنی میگزینند ،ولی چنانچه
این مناطق مطابق اصول شهرسازی ساخته شود و دستکم معبر
بندی و جانمایی مرا كز آموزشی ،نظارتی و كنترلی از قبل تعیین و
طراحی گردد ،تا حد زیادی میتوان از رشد و تبلور بزهكاران بالقوه
جلوگیری نمود .چرا که بدون شك اجتماع ،تأثیر عمدهای بر رفتار
فرد داشته و رفتار انسان بهواسطه محیط اجتماعی و فیزیكی افراد
و نه ساختار ژنتیكی آنها ،توسعه مییابد و تغییر میکند .ا گرچه
وقوع سرقت بیشتر در محلههای مرفهنشین صورت میگیرد ،اما
ا كثر متهمان این پروندهها در مناطق حاشیه شهر سا كن هستند و
ً
مضافا اینکه این محلهها بهترین مكان برای اختفاء اموال مسروقه
محسوب میگردند (.)Amiri Raskona & Ashiriya, 2014: 20

 .3روششناسی تحقیق
روش تحقیق برحسب هــدف ،کاربردی و برحسب نوع دادههــا،
از نــوع پیمایشی اســت .جامعه آمــاری شامل حــدود  268نفر از
بزهکارانی است که تمامی جرائم ارتكابى در محدوده قانونى شهر
ن تا شهریور  »1395در
میاندوآب طى بــازه زمانی «اول فــروردیـ 
کالنتریها و واحدهاى اجرایى ناجا مورد بازداشت موقت و یا روانه
زندان شدهاند و در مورد آنها پرونده تشكیل و ثبت گردیده است.
از بین پرونده این افراد با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران،
تعداد  122نفر ب ه عنوان نمونه تعیین شدند (جدول شماره  .)1برای
گــردآوری دادههــا از روش میدانی در این پژوهش استفاد ه شده و
برای تجزیهوتحلیل آمــاری دادههــا و آزمــون ،سئوالهای تحقیق
از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد .با استفاد ه از آمارهای
ی مانند درصــد ،میانگین و انــحــراف معیار بــرای توصیف
توصیف 
یافتهها و در روش استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه
برای پاسخدهی به سئوالها و فرضیههای تحقیق استفاده شده
است .ﺑه منظور ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ پرسشنامه ،ﭘﺲ از ﻣﺬاﻛﺮه و اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﻈﺮ صاحبنظران ،کارشناسان برنامهریزی شهری و ﻣﻄلعین اﻣـﺮ
شهرسازی ،پرسشنامه محقق ساخته ﺑﺮای ارزیابی نقش زیستگاه
در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب تهیه شده اﺳﺖ .در این
تحقیق پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش  Aكرونباخ محاسبه
و مشاهده گردید که باالتر از  0/7بــوده اســت؛ بنابراین براساس
مطالعات روش تحقیق ،پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی خوبی
برخوردار بوده است (.)Khaki, 2017

روش تخمین ترا کم کرنل در شهر میاندوآب نشان داده شده که
به پنج بخش تقسیم شده است .مناسبترین مکان بزهکاری با
رنگ آبی تیره مشخص شده است .مناطقی مثل کوی قره ورن،
کوی ولیآباد ،خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی ،مناسبترین
مکانهای جرائم ارتکابی بزهکاران هستند.
 .4/2وضعیت جرم خیزی شهر میاندوآب
با توجه به مهاجرت از روستا به شهر و رشد فیزیكى و كالبدى شهر
میاندوآب ب ه طور ناموزون در سطح افقى و عمودى ،حاشیه آن
ش یافته و یكى از پیامدهاى این وضعیت ،افزایش جرائم
گستر 
شهرى است .طبق بررسیهای میدانی ،بزههایی مانند سرقت،
جرائم علیه اموال و جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه از مهمترین
جرائم ارتكابى این شهر است كه آمار وقوع و كشف قابلمالحظهای
را در میان سایر جرائم به خود اختصاص دادهاند و متأسفانه موجب
بروز مشكالت متعدد و تحمیل هزینههای مادى و معنوى گزافى بر
شهروندان و مسئوالن انتظامى و قضایی شده است.
 .4.2.1ارتکاب انواع سرقت
یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین کانونهای ارتكاب
انواع جرائم مرتبط با سرقت شامل کیفقاپی ،جیببری ،دزدی

و سرقت دوچرخه و ماشین بوده است .نتایج طبق جدول شماره
 ،2نشان میدهد كه حدود 35درصد (43نفر) از بزهکاران ،مرتکب
کیفقاپی19 ،درصد (23نفر) مرتکب جیببری21 ،درصد (26نفر)
مرتکب دزدی و 25درص ــد (30ن ـفــر) آنــان نیز مــبــادرت بــه سرقت
دوچرخه و ماشین نمودهاند .بنابراین بیشتر پاسخگویان ،مرتکب
کیفقاپی شدهاند.
 .4.2.2ارتکاب سایر جرائم علیه اموال
یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین کانونهای ارتكاب
سایر جــرائــم علیه ام ــوال شامل کــاهـبــرداری ،خیانتدرامانت،
صدور چک پرداخت نشدنی و تخریب اموال عمومی بوده است.
نتایج طبق جدول شماره  ،3نشان میدهد كه حدود  16درصد
(20نفر) از بزهکاران مرتکب کالهبرداری  19 ،درصد (23نفر) مرتکب
خیانتدرامانت و  12درصد (15نفر) مرتکب صدور چک و 53درصد
(64ن��فرــ) آن��ان نیز مرتکب تخریب ام��وال عمومی مانند شکستن
روشنایی معابر ،جــادههــا و امــا کــن عمومی و شکستن صندلی
پارکهای عمومی و شیشه درب پنجره و وارد ساختن خسارت به
عالئم راهنمایی و رانندگی و خش انداختن به وسایل نقلیه و پاره
کردن روکش صندلیها شدهاند .بنابراین بیشتر بزهکاران با توجه
به اقتضای سنیشان ،مرتکب تخریب اموال عمومی شدهاند.
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 .4.2.3جرائم علیه عفت و نظم عمومی جامعه
یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین کانونهای ارتكاب انواع
جرائم مرتبط با نظم عمومی جامعه شامل انحرافات جنسی،
اعمال منافی عفت ،اعتیاد به مــواد مخدر و توزیع آن و ولگردی
و تکدی گرــی ب��وده اس��ت .نتایج طبق جــدول شماره  ،4نشان
میدهد كه حدود 11درصد (13نفر) از بزهکاران انحرافات جنسی،
10درصــد (10نفر) مرتکب اعمال منافی عفت33 ،درصــد (42نفر)
مرتکب اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن و 46درصد (57نفر ) آنان
نیز به ولگردی و تکدیگری اشتغال داشتهاند .بنابراین بیشتر
بزهکاران به دالیلی ازجمله بیکاری و عدم توجه خانوادهها ،مرتکب
ولگردی و تکدیگری شدهاند.

 .4.2.4سایر جرائم
یافتههای تحقیق نشان داد که بزههایی همچون جرائم رایانهای
(جاسوسی ،1افترا و نشر اطالعات ،کپیرایت 2و ،)...جرائم خیابانی
3
(نـ ــزاع ،درگ ـیــری خیابانی ،زورگ ـیــری و  ،)...جــرائــم یقهسفیدی
(سوءاستفاده از مقام ،جعل اسناد ،ارتشاء ،اختالس و )...و جرائم
سازمانیافته( 4معامالت غیرقانونی ،تبهکاری باندی و )...نیز در شهر
میاندوآب رواج داشته است .نتایج براساس نظر پاسخگویان و طبق
جدول شماره  ،5نشان میدهد كه جرائم حدود 16درصد (19نفر)
مربوط به جرائم رایانهای41 ،درصد (50نفر) مربوط به جرائم خیابانی،
28درصد( 35نفر) مربوط به جرائم یقهسفیدی و 15درصد (17نفر ) نیز
مربوط به جرائم سازمانیافته بوده است .بنابراین بیشترین جرائم
در شهر میاندوآب مربوط به جرائم خیابانی بوده است.

جدول شماره :4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جرائم علیه عفت و نظم عمومی جامعه
فراوانی
نوع جرائم
13
انحرافات جنسی
10
اعمال منافی عفت
42
اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن
57
ولگردی و تکدی گری
122
جمع

33
10
وﻟﮕردی و ﮔداﺋﯽ

اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﻣواد
ﻣﺧدر و ﺗوزﯾﻊ آن

اﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت

11
اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ

درصد
11
10
33
46
100

تابستان 1398

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری

46

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

نمودار شماره :3آمار توصیفی پاسخگویان برحسب نوع جرائم علیه عفت و نظم عمومی جامعه
Espionage.
Copy Right.
White collar crimes.
Organized crimes.

67

شماره سیویک

1
2
3
4

جدول شماره :5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انواع جرائم
انواع جرائم

فراوانی

درصد

جرائم رایانهای (جاسوسی ،افترا و نشر اطالعات ،کپیرایت و)...

19

16

جرائم خیابانی (نزاع ،درگیری خیابانی ،زورگیری و )...

50

41

جرائم یقهسفیدی (سوءاستفاده از مقام ،جعل اسناد ،ارتشاء ،اختالس و)...

35

28

جرائم سازمانیافته (معامالت غیرقانونی ،تبهکاری باندی و)...

17

15

جمع

122

100

50
40
30
15
ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ

68

41

28

20
16

ﯾﻘﮫ ﺳﻔﯾدان

ﺟراﯾم ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ

ﺟراﯾم
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری

10
0

نمودار شماره :4آمار توصیفی پاسخگویان برحسب انواع جرائم

شماره سیویک
تابستان 1398

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری

 .4.3زمان وقوع جرائم
با توجه به تجزیهوتحلیل دادههای دریافتی ،براساس مشخصات
زمان وقوع برحسب نوع جرائم بزهکاران طبق جدول شماره ،6
زمان وقوع برحسب نوع بزه متفاوت بوده است .به طور مثال
جرائمی مانند منافی عفت (60درصد) ،علیه اشخاص (65درصد)،
سرقت (70درصد) و سایر جرائم علیه اموال (20درصد) در طول روز
اتفاق افتاده است .درحالیکه جرائمی مثل مواد مخدر (70درصد)
در شب انجا م یافته است .بنابراین به نظر میرسد مهمترین دالیل

اختالف بین زمان وقوع جرائم در گروههای مختلف جرم ،این
است که برخی فعالیتهای مجرمانه در هنگام روز و در معابر پر
رفتوآمد و همراه با ترا کم باالی جمعیت رخ میدهد که کیف زنی
و جیببری ازجمله این جرائم بوده است .به نظر میرسد تعداد
کمتر جرائم وقوع یافته در شب نظیر مبادله و خریدوفروش مواد
مخدر نیز از این واقعیت ناشی میشود که بسیاری از جرائم به دلیل
تاریکی و عدم امکان کنترل در هنگام شب ،رخ میدهد.
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 .4.4تأثیر اقلیم بر انواع بزهکاری
یافتههای تحقیق نشان داد ،اقلیم که شامل عناصر اقلیمی
(باد ،بارش و رطوبت هوا) و محیط فیزیكی (تغییرات آب و هوایی،
سرمایش و گرمایش و امنیت ساختمان و  )...اســت ،بــر وقــوع
بزهکاری مانند سرقت ،تخریب اموال عمومی ،اعتیاد به مواد مخدر،
ولگردی و نزاع خیابانی تأثیر داشته است .با توجه به تجزیهوتحلیل
دادههای دریافتی طبق جدول شماره  ،7از نظر پاسخگویان حدود

 25درصد از سرقت 20 ،درصد تخریب امــوال عمومی 25 ،درصد
اعتیاد به مواد مخدر 10 ،درصد ولگردی و  20درصد نزاع خیابانی
ناشی از عناصر اقلیمی بوده است .حدود  15درصد از سرقت20 ،
درصد تخریب اموال عمومی 30 ،درصد اعتیاد به مواد مخدر ،پنج
درصد ولگردی و  30درصد نزاع خیابانی نیز ناشی از محیط فیزیکی
بوده است.
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و گذران اوقات فراغت ،عدم طراحى مناسب ساختمانها و وجود
کوچههای باریک ،عدم حضور و نظارت پلیس و عدم به کارگیری
تجهیزات ،ابــزار و فناوریهای نوین نظارتى بــوده اســت .نتایج
تحقیق طبق نظر پاسخگویان و جدول شماره 9نشان میدهد که از
عوامل کالبدی و اجتماعی تسهیلکننده بزهکاری ،حدود  11درصد
(12نفر) مربوط به عدم نورپردازى کافی معابر  10 ،درصد (11نفر) به
عدم وجود مرا كز تفریحى و گذران اوقات فراغت 45 ،درصد (56نفر)
به عدم طراحى مناسب ساختمانها و وجود کوچههای باریک
و  34درصد (43نفر ) نیز مربوط به عدم حضور و نظارت پلیس و
عدم ب ه کارگیری تجهیزات ،ابزار و فناوریهای نوین نظارتى بوده
است .بنابراین از نظر بزهکاران ،عامل اصلی مشخصات کالبدی
و اجتماعی وقوع بزه ،عدم طراحى مناسب ساختمانها و وجود
کوچههای باریک بوده است .بنابراین در وقوع جرم در میاندوآب،
عوامل کالبدی بیشتر از عوامل اجتماعی نقش دارد.

 .4.5ویژ گیهای اما کن وقوع جرم
با توجه به تجزیهوتحلیل دادههای دریافتی طبق جدول شماره ،8
ً
از نظر پاسخگویان ،بیشترین اما کن وقوع جرم عمدتا در مناطقی
با خصوصیت مهاجرپذیری ،پایین بودن درآمد خانوادگی ،پایین
بودن سطح تحصیالت ،ترا كم خانههای قدیمی با قیمت نازل،
وج ــود اقــشــار زی ــاد جمعیت كــارگــری ،ناهمگونی قــومــی و ترا كم
ً
جمعیت خانواری باال بوده است كه تقریبا ب ه عنوان مناطق پرخطر
در بین عامه مشهورند و همه این عوامل را میتوان زمینهساز بروز
جرم دانست.
 .4.6مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرمخیز شهر
میاندوآب
یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین ویژگیهای كالبدى یا
عوامل مكانى مؤثر ،ترغیبکننده یا تسهیلکننده بزهكارى در این
شهر شامل عدم نورپردازى کافی معابر ،عدم وجود مرا كز تفریحى

جدول شماره :8توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیشترین اما کن وقوع جرم

70

شماره سیویک

درصد
10
20
10
25
5
10
20
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وجود اقشار زیاد جمعیت كارگری
ناهمگونی قومی
ترا كم جمعیت خانواری باال
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 .4.7آمار استنباطی
برای پاسخگویی به سئوالها و بررسی فرضیههای تحقیق ،دادهها
با استفاده از نــرمافــزار  spssو آزمــونهــای آمــاری تحلیل و بررسی
شده است .به منظور بررسی این فرضیه که «بین زیستگاه افراد
با بزهکاری آنان رابطه وجود دارد» ،از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده گردید.

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهه ــا طبق جــدول ( )10نشان
داد که ضریب همبستگی این دو متغیر  0/646و در سطح 0/05
معنیدار است ( )p =0/042و رابطه مستقیم بین این دو متغیر
وجود دارد .بنابراین فرضیه مبنی بر ارتباط بین زیستگاه افراد با
بزهکاری آنان ،تائید میشود .میزان شدت ارتباط این دو متغیر
( )0/646و در سطح باالیی ارزیابی میشود.

جدول شماره :10ضریب همبستگی پیرسون بین زیستگاه افراد با بزهکاری آنان
متغیر

زیستگاه

ضریب همبستگی پیرسون

0/646
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سطح معناداری دو دامنه

0/042

تعداد
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ب ه منظور تعیین سهم هر یك از متغیرهای پیشبین «مشخصات
کالبدی و اجتماعی کــانــونهــای جــرم خیز ،خصوصیات اما کن
مناطق ،محیط فیزیكی و عناصر اقلیمی» ،در تبیین متغیر مال ک
(بزهکاری) ،از رگرسیون چندگانه به روش اینتر 1استفاده شد .نتایج
در جدول شماره 11نشان میدهد که حدود  32درصد از تغییرات
مربوط به متغیر مال ک (بزهکاری) به وسیله متغیرهای بیان شده
صورت پذیرفته که ضرایب متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون
چند متغیره هم طبق جدول شماره  12بوده است.

جدول شماره :11ضریب خالصه مدل رگرسیونی به روش اینتر
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ل شده
ضریب تعیین تعدی 

خطای معیار

F

سطح معناداری

0/301

0/572

0/320

13/66

13/674

0/001

1 Enter.
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 .4.8تحلیل رگرسیون چندگانه
ب��رای تعیین بیشترین عامل مؤثر از بین مؤلفههای زیستگاه بر
بزهکاری ،از رگرسیون چندگانه استفاده گردید .در تحقیقاتی كه از
ً
تحلیل رگرسیون استفاده میشود ،هدف معموال پیشبینی یك یا
چند متغیر مالك از بین یك یا چند متغیر پیشبین است .ضریب
همبستگی برای بررسی وجود رابطه بین چند متغیر به کار میرود و
نمیتواند میزان تأثیر متغیر مال ک را از متغیر پیشبین ،پیشبینی
کند ،به همین دلیل برای پیشبینی میزان تأثیر متغیر مستقل بر
متغیر وابسته ،از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.

شاخصهای آماری

بزهکاری
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جدول شماره :12ضرایب متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون چند متغیره
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب بی

انحراف معیار

ضریب بتا

مقدار تی

مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرم خیز () 1X
خصوصیات اما کن مناطق () 2X
محیط فیزیكی () 3X
عناصر اقلیمی () 4X
عدد ثابت

0/502
0/361
0/127
0/185
25/800

0/146
0/154
0/146
0/145
5/548

0/252
0/164
0/064
0/094
-

3/440
2/349
0/869
1/275
4/665

الزم به توضیح است که معادله کلی بر اساس ضرایب «بــی» 3به
صورت زیر است:
Y = 25/800 +0/502 1X+0/361 2X+0/127 3X+0/185 4X
اما با توجه به اینکه از بین مؤلفههای زیستگاه ،متغیرهای محیط
فیزیكی و عناصر اقلیمی معنیدار نشده است ،در معادله رگرسیونی
وارد نمیشوند .بنابراین با توجه به ضرایب موجود ،مدل نهایی
رگرسیون چند متغیره در این تحقیق بر اســاس ضرایب «بــی» به
صورت زیر است:
Y = 25/800 +0/502 1X+0/361 2X
همچنین با توجه به مقادیر «بتا »4محاسب ه شده ،میتوان پیرامون
سهم هر یك از متغیرهای پیشبین ابعاد زیستگاه «مشخصات
کالبدی و اجتماعی کــانــونهــای جــرمخــیــز ،خصوصیات اما کن
مناطق ،محیط فیزیكی و عناصر اقلیمی» كه وارد معادله خط
رگرسیون در تبیین متغیر مال ک (بزهکاری) شدند ،چنین بیان
نــمــود كــه متغیر «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای
جرمخیز» ،بیشترین سهم و نقش را در تبیین متغیر مال ک داشته
شماره سیویک
اســت .بدین ترتیب بررسی توزیع فضایی رفتارهای مجرمانه و
تابستان 1398
ف ــص ــل ــن ــام ــه تحلیل آن بر اساس معادله رگرسیون چند متغیره ،وابستگی میان
علمی-پژوهشی عوامل محیطی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مکانهای جرم خیز
شهر میاندوآب را ثابت میکند .با این تفسیر که به دلیل ساختار
کالبدی و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی کانونهای جرم خیز
در شهر میاندوآب و سا کنان آن مکانها ،بــرای بزهکاران جرائم
مالی و جرائم علیه عفت و نظم عمومی امکان و فرصت بیشتری
وجود دارد .همین امر موجب میشود تا بزهکاران در انتخاب محل
بزهکاری خود در این شهر ،به دنبال کمخطرترین و مناسبترین
فرصتها و شرایط مکانی بــرای ارتــکــاب رفتار مجرمانه باشند.
چون ترس از جرم در این فضاها هم بیشتر است؛ بنابراین نظارت
طبیعی ،نظارت رسمی و استراتژیهای نظارت مکانیکی میتواند
در کاهش جرم و ترس از ارتکاب جرم در این فضاهای شهری مؤثر
باشد ) .(Cozens et al, 2005: 331ب ه طور خالصه با ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه و تسهیلکننده اﯾـﻦ فرصتها و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ،میتوان از
وقوع ناهنجاریهای اجتماعی پیشگیری نمود (Kalantari et al.,
. )2013: 30
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 1معنیداری در سطح  0/01است.
 2معنیداری در سطح  0/05است.

3 B.
4 Beta.

سطح
معناداری
1
0/002
2
0/030
0/289
0/302
0/000

 .5نتیجهگیری
رفتار انسان در فضا و مکانهای متفاوت با شکل و هندسه خاص
و نیز با عملکرد نهفته در آن ،متفاوت بوده و در موارد زیادی ،فضا
محرک انسان در بــروز رفتارهای مجرمانه بــوده اســت .به همین
دلیل ،در مباحث نوین مطرح در مطالعات شهری و برنامهریزی
شهری ،تالش میشود تا زمینه بروز جرم در یک مکان خاص را تا
حد امکان از طریق طراحی و برنامهریزی صحیح برطرف نمود.
در تحلیل جغرافیای جرائم شهری میاندوآب مشخص گردید که
مناسبترین مکانهای جرم خیز ،کوی قره ورن ،کوی ولیآباد،
خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی بوده است .درنتیجه ایجاد
فضاهای تفریحی و فراغتی سالم ،ساختن سالنهای ورزشــی،
کتابخانه ،پارکها و بسیاری از مکانهای تفریحی برای پر کردن
اوقــات فراغت سا کنان ب ه خصوص جوانان ایــن مــحــدوده ،تأثیر
فراوانی در پیشگیری از وقوع بزهکاری در شهر میاندوآب خواهد
داش ــت .نتایج تحقیق آهــار و هــمــکــاران هــم نشان مـیدهــد که
محالت دارای بافتهای فرسوده و مناطق قدیمی ،جرمخیزترین
محالت میاندوآب هستند که به دلیل جابهجایی سا کنان اصلی
و جایگزین شدن مهاجران فقیر روستایی ،تبدیل به محلههای
خطرنا ک در این شهر شدهاند ).(Ahar et al, 2015
در بررسی میدانی ناظر بر وضعیت جرمخیزی شهرستان میاندوآب،
بزههایی مانند انواع سرقت ،سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه
عفت و نظم عمومی جامعه از مهمترین جرائم ارتكابى این شهر
ل مالحظهای را در میان سایر جرائم
بودهاند كه آمار وقوع و كشف قاب 
به خود اختصاص دادهاند .طبق یافتههای این تحقیق ،مهمترین
کانونهای ارتكاب انواع جرائم مرتبط با سرقت شامل کیفقاپی،
جیببری ،دزدی و سرقت دوچرخه و ماشین بوده که بیشترین
آن مربوط به کیفقاپی است .مهمترین کانونهای ارتكاب سایر
جرائم علیه اموال شامل کالهبرداری ،خیانتدرامانت ،صدور چک
پرداخت نشدنی و تخریب اموال عمومی بوده که بیشتر بزهکاران با
توجه به اقتضای سنیشان مرتکب تخریب اموال عمومی شدهاند.
مهمترین کانونهای ارتكاب انواع جرائم مرتبط با جرائم علیه عفت
و نظم عمومی جامعه شامل انحرافات جنسی ،اعمال منافی عفت،
اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن ،ولگردی و تکدیگری بوده که
بیشتر بزهکاران به دالیلی از جمله بیکاری و عدم توجه خانوادهها
مرتکب ولگردی و تکدیگری شدهاند .مهمترین کانونهای ارتكاب
سایر جرائم نیز جرائم رایانهای ،جرائم خیابانی ،جرائم یقهسفیدی
ن یافته بوده است .نتیجه بررسی کالنتری و آیت
و جرائم سازما 
که ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان جرائم ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﻣﺤﺪوده
ﺗﻬﺮان را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ نمودهاند ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ

1بــا تــوجــه بــه اثــبــات تأثیر ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﻭ
.1
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ محیطی ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ جرائم شهری ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎ،
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ایجاد ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﻓﺮﺍﻏﺖ ،ﻃﺮﺍﺣـﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ساختمانها ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻨﺎسب ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ م ـیتــوان از وق ــوع بزهکاری
پیشگیری نمود.
2با استفاده از مطالعات آسیبشناسی و بومشناسی
.2
تطبیقی و تهیه نقشههای کامل محلههای شهری در خصوص
پهنهبندی وق ــوع جــرم بــرپــایــه عــوامــل اقــتــصــادی و فرهنگی در
محلههای شهری و حذف فضاهای غیرقابلدفاع مثل بافتهای
فرسوده با طراحی مناسب فضاهای شهری ،میتوان از وقوع جرائم
شهری پیشگیری نمود.
3ب ه منظور پیشگیری از جرائم شهری ،ب ه جای توسعه
.3
عمودی و افقی بیرویه شهرها ،شهرکهای جدیدی برای تأمین
ن سوی کمربند سبز شهرها
مسکن مناسب در خارج از شهرها و آ 
احداث گردد.
4با بازشناسی محالت شهری و وضعیت جرمخیزی آنها،
.4
از طریق تشکیل شوراهای محلی ،امکان مراوده و شناخت اهالی
فراهم گردد.
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ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم و ارﺗﮑﺎب جرائم مورد بررسی بوده است .بر اساس
نتایج مطالعه آنها ،جرائم ﺳﺮﻗﺖ و جرائم ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص مثل ﻗﺘﻞ،
ضربوجرح و ﺷﺮارت ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ جرائم در محیطهای ﺗﺎرﯾﮏ ر خ
داده اﺳﺖ ) . (Kalantari & Ayat, 2007طبق نتایج تحقیق حاضر
نیز ،مهمترین دالیل اختالف بین زمان وقوع جرائم در گروههای
مختلف جرم این است که برخی فعالیتهای مجرمانه در هنگام
روز و در معابر پــررفـتوآمــد و همراه با ترا کم بــاالی جمعیت رخ
میدهد .کیف زنی و جیببری ازجمله این جرائم بوده است که
در محیطهای پررفتوآمد و شلوغ در طول روز بهتر از هر زمان
دیگری انجام میگیرد .به نظر میرسد تعداد کمتر جرائم وقوع یافته
در شب نظیر مبادله و خریدوفروش مواد مخدر نیز از این واقعیت
ناشی میشود که بسیاری از جرائم به دلیل تاریکی و عدم امکان
کنترل در هنگام شب ،رخ میدهد.
ب ه موجب نتایج این تحقیق ،اقلیم که شامل عناصر اقلیمی و
محیط فیزیكی است ،بر وقوع بزهکاری نظیر سرقت ،تخریب اموال
عمومی ،اعتیاد به مواد مخدر ،ولگردی و نزاع خیابانی تأثیر داشته
اس��ت .بر پایه نتایج تحقیق حاضر ،بیشترین اما کن وقــوع جرم،
ً
عمدتا در مناطقی با خصوصیت مهاجرپذیری ،پایین بودن درآمد
خانوادگی ،پایین بودن سطح تحصیالت ،ترا كم خانههای قدیمی
با قیمت نازل ،وجود اقشار زیاد جمعیت كارگری ،ناهمگونی قومی
ً
و ترا كم جمعیت خانواری باال بوده است كه تقریبا بهعنوان مناطق
پرخطر در بین عامه مشهورند و همه این عوامل را میتوان زمینهساز
بروز جرم دانست .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ قالیباف و همکاران که ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻘﺶ کانونهای ﺟﺮﻡﺧﻴﺰ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ جرائم ﺷﻬﺮﻯ پرداختهاند ،ﻧﺸﺎﻥ
میدهد که ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ،ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ
مکانها ﻭ ﺳﻌﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ
ﻭ تسهیلکننده فرصتهای ﺟﺮﻡ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﻣﻘﺎﻭﻡ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯ بیشازپیش ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ بدینوسیله ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ناهنجاریهای ﺷﻬﺮﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺁﻳﺪ ) .(Qalibaf et al, 2010نتایج بررسی حاضر هم نشان داد که
مهمترین ویژگیهای كالبدى یا عوامل مكانى مؤثر ،ترغیبکننده
یا تسهیلکننده بزهكارى در شهر میاندوآب شامل عدم نورپردازى
کافی معابر ،عدم وجود مرا كز تفریحى و گذران اوقات فراغت ،عدم
طراحى مناسب ساختمانها و وجود کوچههای باریک ،عدم حضور
و نظارت پلیس و عدم بهکارگیری تجهیزات ،ابزار و فناوریهای نوین
نظارتى بوده که عوامل کالبدی بیشتر از عوامل اجتماعی در وقوع
جرم نقش داشته است .در این زمینه میتوان با تغییر ساختار فضا،
ایجاد مرا كز تفریحى ،طراحى مناسب ساختمانها و شهرسازى با
برنامه ،طراحى و مهندسى مناسب محیط و منظر ،همچنین
حضور و نظارت پلیس و بهکارگیری تجهیزات ،ابزار و فناوریهای
نوین نظارتى در مقاطع زمانى خاصى بر یك مكان ویژه ،از وقوع
بــزهــكــارى پیشگیرى نــمــود .هــمــان ط ــوری کــه نتایج پژوهش
پیوستهگر و همکاران که پارکهای شهری را از منظر جرمشناسی
با استفاده از تکنیک چیدن فضا بررسی نمودهاند ،مؤید این است
که در برخی مواقع کیفیت محیط نظیر فقدان نورپردازی مناسب

و در مواردی دیگر ،ویژگیهای ذهنی محیط بر ایجاد حس ناامنی
فضا دامن میزند ) . (Payvastehgar et al , 2017طبق نتایج حاصل
از تحلیل رگرسیون با روش اینتر ،از بین متغیرهای پیشبین ابعاد
زیستگاه «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرمخیز،
خصوصیات اما کن مناطق ،محیط فیزیكی و عناصر اقلیمی»،
بهعنوان پیشبین متغیر مال ک (بزهکاری) ،به ترتیب متغیرهای
پیشبین مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرمخیز
و خصوصیات اما کن مناطق تأثیر مستقیم میگذارند و میتوان
گفت که «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانونهای جرمخیز» با
توجه به ضریب بتا ،مؤثرترین متغیر تأثیرگذار بر بزهکاری افراد بوده
است .بدین معنی که ا گر مشخصات کالبدی و اجتماعی بزهکاران
مناسب نباشد ،در افزایش بزهکاری آنان مؤثر خواهد بود.
درمــجــمــوع اهــمـیــت یــاف ـت ـههــای تحقیق حــاضــر در مــقــایـســه با
تحقیقهای علمی و سازمانی انجا م یافته ،به اثبات ایــن نکته
اساسی برمیگردد که جغرافیای جنایی همیشه از ماهیت ثابت و
فضای کالبدی خاص با محدودیتهای فیزیکی برخوردار است .به
دلیل نگرش ترقی خواهانه و تکاملی شهرنشینی در ایران ،همواره
شاهد تولید تنوع زیستگاه هستیم و جرائم با کثرت مال کهای
ارتباطات اجتماعی هم افزایش مییابد .از اینرو همه تکنیکهای
مدرن ناظر بر امنیت محیطی در فضاهای شهری را برای جلوگیری
از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر زیستگاهی که ترکیب آنها
متضمن فلسفه وجودی جرائم شهری است ،بایستی در مهندسی
شهری به کار گرفته شــود .بدین ســان ،براساس یافتههای این
تحقیق هم شایسته اســت که پیشنهادهای کــاربــردی ذیــل در
سیاستگذاریهای جرائم شهری مدنظر متولیان و برنامهریزان
شهری قرار گیرد:

• Cozens, Paul Michael & Hiller, David (2005),
“Crime prevention through environmental design
(CPTED): a review and modern bibliography
University of Glam organ”, Pontypridd, UK,
Property Management, Vol. 23, No. 5, December,
pp. 328-356.
• Crime Prevention through Environmental
Design (CPTED) Guideline (2017), Revision 1,
F2014/00794 Adopted by Council 13 June 2017.
Retrieve from: https://www.lakemac.com.au/
downloads
• Dadashi Chakan, Mohammad Mehdi, Ashena,
Hamid & Beigi, Jamal (2015), “Environmental
Prevention of Crimes in Urbanism and Modern
Architecture, A Look at the Defensible Space
Theory”, National conference on the use
of new technologies and technologies for
design, calculation and implementation in civil
engineering, architecture and urban planning,
Maragheh, University. Islamic Azad University of
Maragheh, Retrieve from: https://www.civilica.
com/Paper-DCECAU01-DCECAU01_028.html
[in Persian]

بــا لــحــاظ شــرایــط فرهنگی و مقتضیات اجتماعی و5
.5
 دستورالعمل و اصول طراحی،روانشناختی شهروندان هر محله
.کالبدی فضاهای شهری تدوین گردد
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