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چکیده 
کالبدی خاص با محدودیت های فیزیکی برخوردار است. انسان همواره در   محیط جرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای 
ک های ارتباطات اجتماعی افزایش می یابد. در تقابل با  کثرت مال حال تولید تنوع محیطی است و از این  رو جرائم شهری با 
کار  این زیستگاه جرائم، همه تمهیدات الزم برای پیشگیری از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر محیطی بایستی به 
کتابخانه ای  کاربردی و به لحاظ نوع و روش، توصیفی _ تحلیلی و به شیوه  گرفته شود. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، 
که در کالنتری ها و واحدهاى اجرایی ناجا  و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق نیز 268 نفر از بزهکاران شهر میاندوآب 
طی بازه زمانی اول فروردین ماه تا شهریور سال1395 تحت بازداشت موقت و یا روانه زندان شده اند، بوده که به  عنوان نمونه، 
کوکران انتخاب  شده اند.  بنابراین به  منظور ارزیابی نقش زیستگاه  تعداد 122 نفر از این افراد براساس فرمول نمونه گیری 
در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب، با استفاده از نظریه های روان شناختی، جامعه شناسی جنایی و جغرافیای جرائم 
شهری به تبیین ادبیات نظری موضوع و در تحلیل میدانی نیز براساس اطالعات دریافتی از جامعه آماری، به تجزیه وتحلیل 
کرنل، یافته های  کم  اطالعات پرداخته  شده است. با بررسی الگوی جغرافیایی جرائم شهری با استفاده از مدل تخمین ترا
این پژوهش نشان می دهد که کوی قره ورن، کوی ولی آباد، خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی در میاندوآب، با میزان بسیار 
گری، نزاع، درگیری خیابانی و زورگیری از  کیف قاپی، تخریب اموال عمومی، ولگردی و تکدی  باالی بزهکاری مواجه است. 
که عناصر محیطی بر  مهم ترین جرائم ارتکابی این شهر بوده است. در بررسی تأثیر زیستگاه بر انواع بزهکاری مشخص شد 
کن وقوع جرم نیز  وقوع جرائمی مانند سرقت و اعتیاد به مواد مخدر، بیشترین تأثیر را داشته اند. در بررسی ویژگی های اما
کم خانه های قدیمی با قیمت نازل در بروز بزهکاری بیشترین نقش را داشته است. نتایج تحلیل ها نشان  مشخص شد که ترا
کالبدى در بروز بزهکاری  کوچه های باریک از مهم ترین ویژگی های  که عدم طراحی مناسب ساختمان ها و وجود  می دهد 
که بین زیستگاه و بزهکاری افراد رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج  بوده اند. آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد 
کانون های جرم  کالبدی و اجتماعی  که مجموع متغیرهای پیش بین »مشخصات  تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد 
ک تحقیق بزهکاری را تبیین  کن مناطق، محیط فیزیکی و عناصر اقلیمی«، حدود 32 درصد متغیر مال خیز، خصوصیات اما

ک داشته است. کانون های جرم خیز«،  بیشترین سهم را در تبیین متغیر مال کالبدی  که مؤلفه »مشخصات  نمودند 

گو، شهر میاندوآب. گان کلیدی: زیستگاه، بزهکاری، نظریه های جغرافیای جرائم شهری، مکتب شیکا واژ
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1. مقدمه 
کج روی های اجتماعی شهری منوط به شناخت  مبارزه با جرم و 
کاهش  یا  عوامل  این  بردن  بین  از  با  بنابراین  جرم زاست.  عوامل 
اثرهای آن می توان از بروز جرائم شهری پیشگیری نموده و یا حداقل 
که در محیط  کاست. جرائم شهری جرائمی هستند  از میزان آن 
شهری روی می دهند. منظور از محیط شهری نیز همین مفهوم 
جغرافیایی و اجتماعی آن است و از این لحاظ شامل حومه شهر 
که به  طور غیررسمی در حاشیه شهرها اسکان دارند  و اشخاصی 
کشورهای جهان نشان می دهد،  نیز می گردد. آمارهای موجود در 
پیشگیری از جرائم شهری از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر 
احــداث  و  شدیدتر  مجازات های  و  احکام  صــدور  امنیتی،  شدید 
زندان های بیشتر  راه به  جایی نمی برد )Yavari, 2012: 1(. اما نظریه 
»پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی1«، یکی از دیدگاه های 
کشف  کاهش میزان جرائم شهری و نیز تسهیل  پذیرفته  شده در 
به   )Ahmadi et al., 2011: 9( مــی شــود.  محسوب  آنها  پیگرد  و 
سخن دیگر، بر اساس پيشنهاد روش شناسی برنامه ریزی و طراحى 
مجدد محيطى، معماران و شهر سازان می توانند مجال ترساز جرم و 
 Atlas,( بهبود بخشند  را  زندگى  كيفيت  و  داده  كاهش  را  تبهكارى 

.)1999: 11
در  فرد  محیط زیست  و  فردی  زیستگاه  تأثیر  جنایی2،  بوم شناسی 
مفهوم  زیستگاه  می دهد.  قرار  مطالعه  مورد  را  وی  مجرمانه  رفتار 
زندگی  و شرایط خاص محل  اوضــاع واحــوال  که شامل  کلی است 
فرضیه  در   .)Najafi Abrand Abadi, 2008: 25( مــی شــود  فــرد 
برخی  در  بزهکاری  میزان  بــودن  بیشتر  گو3،  شیکا مکتب  تحقیق 
کنان، نوع نژاد و  گو به خاطر فقر اقتصادی سا از محله های شیکا
کنان آن محله ها نبوده، بلکه به دلیل وضعیت  قوم یا فرهنگ سا
بوم شناختی نامطلوب آن محله ها و آسیب دیدگی مکانی و فضای 
آن محله ها بوده است )Beigi, 2016: 17(. در حقیقت تفکرات این 
مکتب به دو موضوع اصلی توجه دارد: یکی، توزیع فعالیت ها در 
که چگونه مانع دستیابی به اهداف  فضا و زمان در محیط شهری 
جمعی می شوند و دیگرى، این نحوه توزیع چگونه بر وجه اجتماعی 
 Ghalibaf et al.,( که در معرض آن قرار دارند، تأثیر می گذارد افرادی 
کیفیت و نحوه معماری  24 :2010(. بررسی موضوع هایی همچون 
شهر  یک  متفاوت  محله های  یا  و  شهرسازی  چگونگی  و  مسکن 
مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری شهری است. وجود امکانات 
مجتمع های  برخی  ــود  وج چــون  بزهکاری  مناسب  تسهیالت  و 
تشویق  و  ترغیب  باعث  جغرافیایی  مــحــدوده  یــك  در  آپارتمانی 
بزهکاران به انجام رفتار مجرمانه در این محدوده ها می شود. عالوه 
که  بر این، نوع و میزان جرائم شهری بستگی به نوع افرادی دارد 
به این مکان ها جذب می شوند. همچنین وجود مشخصاتی چون 
گشت و نگهبان، عدم مدیریت اصولی و در  دسترسی راحت، نبود 
کنار آن وجود برخی امکانات، بزهکاران را ترغیب به جنایت در برخی 

1 Crime Prevention through Environmental Design 

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

 .)Hedayati & Abbasi, 2009: 178( می نماید  خاص  مکان های 
گفته می شود  که  ضرورت مطالعه عوامل جغرافیایی تا جایی است 
بخش اعظمی از عوامل مؤثر بر جرائم شهری به خصوص بزهکاری 
اطفال شامل عوامل اجتماعی است. این تأثیرپذیرى تا حدى است 
خسارت های  و  ضایعات  زیستگاه،  بودن  نامطلوب  صورت  در  که 
جبران ناپذیری بر ساختمان شخصیت فرد وارد می شود و آینده او را 
به خطر می اندازد )Salehi et al., 2013: 10(. امروزه صرف نظر از تنوع 
گسترش آنها در میان  و میزان باالی انحرافات در جوامع شهری، 
گروه های مختلف سنی و اجتماعی به خصوص در میان نوجوانان و 
جوانان، اهمیت پرداختن به این معضل را دوچندان ساخته است. 
که در قالب شاخص هایی مانند سن، جنسیت، پایگاه  پدیده ای 
 Mehdinejad et al.,( اقتصادی و منزلت اجتماعی تبیین می گردد
137 :2014(. در حقیقت، جرم به  طور يكسان در سراسر شهر پخش 
توجه  اخير  سال های  در  جرم خيز  کانون های  عقيده  و  نمی شود 
   .)Nasar & Fisher, 1993( است كرده  جلب  خود  به  را  روزافزونی 
مطالعات جرم شناسانه سال های اخیر هم معتقد به سه رویکرد در 
که پیشگیری  زمینه پیشگیری از جرم در محیط ساخته  شده است 
بر  رویکرد،  نخستین  عنوان  به   محیطی  طراحی  طریق  از  جرم  از 
و  برنامه ریزی  تکنیک های  طریق  از  جرم خیز  فرصت های  کاهش 
  CPTED4 .)Rostami, Madanipour, 2006( کید می کند طراحی، تأ
افزایش خطر بزهکاری، فرصت های ارتکاب جرم و تالش های الزم 
تکنیک های  برعکس  امــا  می دهد.  افزایش  را  جــرم  ارتکاب  بــرای 
و  داده  کاهش  را  مجرمانه  رفتار  احتمالی  منافع  محیط  طراحی 
کاهش می دهد  درنهایت فرصت های مجرمان برای بهانه گیری را 
 )Crime Prevention Through Environmental Design )CPTED(
که رفتار انسان در فضا و  )Guideline, 2017: 5 . توجه به این نکته 
مکان های متفاوت با شکل و هندسه خاص و نیز با عملکرد نهفته 
در آن، متفاوت بوده و در بسیاری موارد فضا محرک انسان در بروز 
 )Adibi Sa’ade Nejad & رفتار مجرمانه هست، امری ضروری است

 .Azimi, 2011: 13(
کلی5 این پژوهش،  برحسب این ضرورت یاد شده، به عنوان هدف 
در  زیستگاه  نقش  و  تبیین  افــراد  بزهکاری  و  زیستگاه  بین  ارتباط 
جغرافیای جرائم شهری ارزیابی  شده است. با توجه به مهاجرت 
کالبدى شهر میاندوآب به  طور  از روستا به شهر و رشد فیزیکی و 
گسترش  یافته و یکی  ناموزون در سطح افقی و عمودى، حاشیه آن 
از پیامدهاى این وضعیت، افزایش جرائم شهرى بوده است. بررسی 
مشخصات  بــراســاس  تحقیق  و  شهری  جرائم  جغرافیای  الگوی 
موقعیت فضایی و مکانی بزهکاران، مبین این است که بخش هایی 
از شهر میاندوآب با میزان بسیار باالی بزهکاری مواجه بوده و در 
از  اســت.  صفر  حد  در  یا  انــدک  بزهکاری  میزان  آن،  مناطق  دیگر 
این  رو، تعیین ارتباط بین زیستگاه و انواع جرائم ارتکابی در شهر 
کانون های ارتکاب جرائم شهری  میاندوآب، شناسایی مهم ترین 
اجتماعی  و  کالبدی  مشخصات  تبیین  و  جرم خیز  کانون های  و 

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



کانون های جرم خیز و خصوصیات مناطق، محیط فیزیکی و عناصر 
اقلیمی در شهر موضوع مطالعه نیز مهم ترین اهداف اختصاصی1 
سئوال هایی  به  پاسخگویی  بنابراین  اســت.  بــوده  حاضر  تحقیق 
مانند این که 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 
با  و  شناختی  جرم  نظریه های  پایه  بر  میاندوآب  شهر  بزهکاری  بر 

مطالعه میدانی در آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

2. چارچوب نظری 
کندگی جغرافیای جرائم شهری 2.1. پرا

اروپــا و دیگر نقاط جهان،  گسترش انقالب صنعتی در  با  همزمان 
کرد و درنتیجه محرومیت های ناشی  دامنه نیازمندی ها رشد پیدا 
گسترش  موجب  زندگی  نیازهای  و  خواست ها  نشدن  بـــرآورده  از 
و  دزدی  سرگردانی،  تبهکاری،  عصیان،  فساد،  دامنه دار  و  شدید 
 Sotoudeh, 2014:( گردید انحراف جنسی میان نوجوانان و جوانان 
14(. شناسایی مناسب ترین اقدام ها و سیاست های الزم به منظور 
پیشگیری از جرم در مناطق جرم خیز منوط به دیدگاه هایی است 
که برای تبیین جرم مورد استفاده قرارگرفته اند. این اقدام ها عمومًا 
مکانی  کتورهای  فا روی  بر  و  هستند  جــرم  نظریه های  به  مربوط 
خ  ر آنها  در  جنایت  و  جرم  که  شده اند  متمرکز  ویــژه ای  محیطی  و 
دگرگونی  به  بزهکاری   .)Mahdnejad et al., 2014: 136( می دهد 
اجتماعی بستگی دارد و در مواردی دارای پیامدهای مناسب برای 
نــوآوران و  که جنایتکاران امــروز،  تحوالت اجتماعی است. چه بسا 
که  رهبران فردا باشند )Shoae Kazemi, 2006: 21(. تارد2 معتقد بود 
تمامی رفتارهای انسان در اثر تقلید آموخته می شود و این جامعه 
به فرد  را  ارتکاب جرم  انسان شیوه های  که در طول حیات  است 

می آموزد. 
و  جــرم  ــاالی  ب نــرخ  امـــروز،  شهرهای  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
رشد  مــوازات  به   جرم  وقــوع  میزان  تصاعدی  افزایش  و  ناهنجاری 
و تحمیل  ناامنی  ایجاد احساس  انــواع جرم،  بروز  جمعیت است. 
تشکیالت  و  دولت ها  جوامع،  دوش  بر  فرهنگی  و  مالی  مشکالت 
جمعیت،  ــاد  ازدی  .)Beigi et al., 2015( می شود  کشورها  فضایی 
پیامدهای  جوامع،  بیشتر  چه  هر  شدن  صنعتی  و  شهرها  کم  ترا
که پیامدهای مثبت مقبولیت  مثبت و منفی به همراه دارد. از آنجا 
کمتری دارند، پیامدهای منفی  فراوان و پیامدهای منفی متولی 
دوش  بــر  مثبت  پیامدهای  از  سنگین تر  ــاری  ب فــوق  پــدیــده هــای 
که بر رفاه  مسئوالن جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است 
 Shams et al., 2012:( است  تأثیرگذار  جوامع  و  خانواده ها  افــراد، 
اجتماعی  مسائل  همه  شهری3،  کولوژی  ا مکتب  پیشگامان   .)19
ازجمله میزان جرائم شهری را در تفاوت ها و خصیصه های مکانی 
جست وجو می کردند. به نظر آنان کاربری های تفریحی درون شهرها 
که دارای بیشترین ازدحام جمعیت ثابت و غیرثابت  و مکان هایی 

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

هستند، نسبت به محدوده های دیگر از درجه جرم زایی بیشتری 
برخوردارند. مناطق درونی شهرها، شرایط محیطی مطلوبی ندارند 
و برای تجمع مهاجران تازه وارد مناسب هستند؛ به همراه زاغه ها 
نامناسب اند،  و  باال  کم  ترا دارای  که  اطراف شهر  و حلبی آبادهای 
بزهکاری شناخته   و  بیشتر ین میزان جرم  با  به عنوان مکان هایی 
گرفته در خصوص تأثیر مسکن، محله و  شده اند. تحقیقات صورت 
شهر در ناهنجاری های اجتماعی جوانان، این نکته را تأیید می کند 
که بزهکاری جوانان و ناسازگاری آنان تابعی محلی است و از محیط 
 Gholamhosseini( جغرافیایی سکونت و فعالیت آنها تأثیر می پذیرد

.)et al., 2013: 34
مهاجرت های  مـــوج  گو،  شیکا مکتب  شــنــاســان  جامعه  نظر  از 
عوامل  جمعیت،  حرکت  زمینه  در  سازمان دهی  نبود  و  بــی رویــه 
بزهکاری های  اشاعه  و  جمعیتی  تمرکز های  پیدایش  در  مهمی 
را  فقیری  قشر  حاشیه نشین  مهاجران  می شود.  محسوب  شهری 
کافی، انحرافات  که با مسائلی مانند بهداشت نا تشکیل می دهند 
که  آنجا  از  نابرابری، بیکاری و بزهکاری روبــه رو هستند.  مختلف، 
با  را  به  سختی می توانند خود  به شهر  از مهاجرت  گــروه پس  این 
قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهم تر فرهنگ آن سازگار 
برخی  می شوند.  گرفتار  اجتماعی  مخرب  عوامل  دام  در  کنند، 
یاد  شهر4«  » آپاندیس  عنوان  با  وضعیت  ایــن  از  صاحب نظران  از 
گروی حل آن می دانند. مناطق  می کنند و حل مسائل شهری را در 
حاشیه ای شهرها بیش از سایر مناطق، مخفیگاه انواع فعالیت های 
غیرقانونی و اغلب با جرائم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر 
هستند )Latifi & Bastamian, 2012: 31(. شاو و مکی به این نتیجه 
که تبهکاری در مناطق فقیرنشین و شلوغ به علت وجود  رسیدند 
یا اعیان نشین  از مناطق متوسط  خرده فرهنگ های جرم زا بیشتر 
است. این فرآیند شهری، دلیل تمرکز جمعیت و بزهکاری در ناحیه 
انتقال جمعیت است که به بی سازمانی اجتماعی منتهی می شود و 
نشانه های آن عبارتند از بزهکاری، روسپی گری، قماربازی، مصرف 
غیرقانونی داروهای مخدر، مصرف مشروبات الکلی، پرخاشگری و 
کج رفتاری ها به این دلیل در مرکز  خانواده های ازهم گسیخته. این 
جابه جایی  و  انتقال  کز  مرا در  که  می دهند  خ  ر بازرگانی  و  تجارت 
کنترل هایی از قبیل افکار  کنترل اجتماعی وجود دارد و  جمعیت، 
کنترل خانوادگی آن قدر قوی نیستند  عمومی، نظارت همگانی و 
کنند  پیشگیری  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش هــا  پیدایش  از  که 

.)Sotoudeh, 2016: 41(
خصیصه های جمعيت شناختى و اجتماعى _ اقتصادى در مورد مكانى 
كه بزهكاران در آن زندگى می کنند، يكى از عناصر اصلى اكولوژى جرم 
محسوب می شود. ديگر عنصر اكولوژى جرم مشتمل بر مکانی است 
كه بزه در آن اتفاق مىافتد)White, 1932/ Lottier, 1938(. مسئله 
بررسی  مختلفی  دیدگاه های  از  شهرها  در  جنایت  و  جــرم  میزان 
 شده است. دو دسته نظریه در این زمینه وجود دارد، نظریه هایی 
کالبدی و فیزیکی شهرها و  کیفیت محیط  که به بیان رابطه میان 
میزان جرم و جنایت توجه دارند. بر اساس این نظریه، میزان بروز 
تبهکاری در شهر بیشتر مربوط به کیفیت شهرسازی است تا اثر خود 

4 City Appendix.
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که به رابطه میان  شهرنشینی. دسته دوم شامل نظریه هایی است 
کم جمعیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی با جرم  میزان افزایش و ترا

.)Latifi & Busatian, 2012: 12( و جنایت پرداخته اند
نمایش،  فــرایــنــد  خــیــز1«  جـــرم  جــغــرافــیــایــی»کــانــون هــاى  تحلیل 
کم و تمرکز بزهکارى در  شناسایی و تعیین حدود محدوده های ترا
سطح شهرهاست و بدین طریق سعی می شود ضمن شناسایی 
عوامل این تمرکز، اقدام به ارائه راهبردها و سیاست های مناسب 
از وقــوع بزه در این  اثر این عوامل نموده و  کاهش  یا  بــرای حذف 
کرد. این شیوه تحلیل به شناسایی  محدوده ها در آینده پیشگیرى 
بهتر نقاط جرم خیز و الگوهاى مختلف بزهکارى برای بهره برداری 
 Tavakkoli,( دست اندرکاران قضایی و انتظامی می تواند کمك نماید
کانون های  که  11 :2005(. رایج ترین درک عمومی بر این باور است 
که در آن، میزان باالتری از حد متوسط  جرم خیز مناطقی هستند 
که خطرهای  رویداد های آشوب یا جنایی روی می دهد یا مناطقی 
خشونت و جرائم دارای میزان بسیار باالتری از حد متوسط است. 
کانون های جرم خیز دارای شدت و ضعف هستند،  افزون بر این، 
که  می شود  گفته  مناطقی  یا  مکان ها  به  سرد  نقاط  نمونه  بــرای 
باشد.  متوسط  مقدار  از  پایین تر  بی نظمی  و  آشوب  جرائم  میزان 
کانون های جرم خیز ممکن است میزان وقوع  همچنین شماری از 
 Meshkini et al.,( جرائم، آشوب و بی نظمی در آنها شدیدتر باشد

.)2011: 21

2.2. جایگاه زیستگاه در نظریه های جرم شناسی
که در بزهکاری افراد نقش اساسی دارد،  زیستگاه و محیط زندگی 
در تئوری های جرم شناختی و جامعه شناختی همواره مورد توجه 
محیطی  و  مکانی  کتورهای  فا زیستگاه،  از  منظور  اســت.  بــوده 
که در وقوع جرم مؤثر است. زونگ و همکاران در تحقیقی  هست 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  چین،  شانگهای  در 
قرار  بررسی  مــورد  را  مترو پلیس  مناطق  در  جرائم   ArcGISالگوی 
کی از این است که در شانگهای،  داده اند و یافته های تحقیق آنها حا
این  از  گرفتن  بافاصله  و  هستند  جرم خیز  کانون های  میدان ها، 
می کند,  پیدا  افزایش  مرکزی  بخش  در  و  کاهش  جرائم  میدان ها 
 )Zhong et al 2011(. وانگ و همکاران نیز در پژوهش خود دریکی 
از شهرستان های ایالت متحده آمریکا با استفاده از الگوی افتراق 
پژوهش  نتایج  پرداختند.  جرم  فضایی  توزیع  ارزیابی  به  مکانی 
که مدل HOT در شناسایی نقاط جرم خیز دقیق تر  آنها نشان داد 
کرده است )Wang et al, 2013(. بدین ترتیب  از مدل HSA عمل 
طي دو دهه اخير در نگرش و سیاست های پيشگيرانه جرم شناسان 
براى مقابله با بزهكاري شهري، تغييرات مهمي به وقوع پيوسته است. 
مطابق اين نگرش براى پيشگيري از جــرم، عالوه بر بزهكار بايد مكان 
وقوع بزه نيز مورد تأكيد قرار گيرد تا با حذف فرصت های مجرمانه در 
محيط جغرافيايي، امكان به حداقل رساندن نرخ بزهكاري فراهم شود 

.)Weisburd et al., 2004:62(
با  خــاص  کالبدی  فضای  و  ثابت  ماهیت  از  همیشه  جــرم  اقلیم 
محدودیت های فیزیکی برخوردار است. اقلیم هر منطقه را می توان 

1 Crime Hotspots.

گیاهی، میزان بارش، حــرارت، دما و  مجموعه منظمی از پوشش 
 )Mukhani Rahimi & Ferbar, کرد تابش آفتاب آن منطقه تعریف 
و  اجتماع  محیط  جــرم،  وقــوع  در  مؤثر  عوامل  از  یکی   .)2013: 64
زندگی است و بررسی موضوع هایی همچون کیفیت و نحوه معماری 
مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهرهای مختلف یک 
محیط  تأثیرگذاری  مبین  شهر  یک  متفاوت  محله های  یا  و  کشور 
کاهش  کیفیت معماری و شهرسازی در  بر بزهکاری است. نوع و 
تصویب  در  هرچند  دارد؛  بسیاری  تأثیر  جــرائــم  ــوع  وق افــزایــش  یــا 
قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است. شهرسازی و نیز 
معماری ساختمان ها رابطه مستقیمی با جرم دارد. از این  روست 
کشورها در حوزه معماری جنایی به گونه ای علمی عمل  که برخی 
می کنند و در طراحی ساختمان ها و شهرها توجه ویژه ای به این 
که این توجه سبب پیشگیری از بروز جرم و جنایت  موضوع دارند 
از  تا حد ممکن می شود Alavi & Haeri, 2015: 2((. چون هدف 
تحقیق حاضر، ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری با 
مطالعه موردی شهر میاندوآب بوده است،  به  منظور بررسی تأثیر 
کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان ازجمله جرائم 
به جای  است  بهتر  میاندوآب،  شهر  محله های  سطح  در  ارتکابی 
که محیط  اصطالح »اقلیم2« از واژه »محیط3«، استفاده شود. چرا
کنان در  شهری مطلوب موجبات پویایی محله و حضور بیشتر سا
عرصه های شهری را فراهم می کند و بدین طریق امنیت محیط و 
 Tagvaei et al., 2013:( حس تعلق خاطر شهروندان افزایش می یابد

.)43
نابهنجاری های  وقــوع  بــرای  مؤلفه ای  امـــروزی  شهری  فضاهای 
شهری و درنتیجه عدم وقوع امنیت در شهرند، بنابراین جنبه های 
کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی  کمی امنیت چه از لحاظ  کیفی و 
کیفیت معماری  که  در فضاهای شهری امری ضروری است. از آنجا 
و شهرسازی برمنش و خلق وخوی انسان ها تأثیر فراوانی می گذارد 
کن در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد  ) به نحوی که افراد سا
امن،  شهری  فضاهای  ایجاد  به منظور  برعکس(  و  ندارند  تعالی  و 
از یک  طرف و نیز مجریان طرح های  نقش شهرسازان و معماران 
شهری از طرف دیگر، پررنگ تر است. الزم است با درک و شناخت 
درست و برنامه ریزی و طراحی محیطی و قابلیت آن در پیشگیری 
کرد.  کاهش زمینه های بروز جرم  از جرائم، تالش نمود و سعی در 
کاهش انگیزه  به  طورکلی تحقیق این شرایط به  نوبه خود موجب 
طراحی  با  بنابراین   .)Ganji, 2015: 1( شد  خواهد  نیز  بزهکاران 
صحیح و اصولی و استفاده مناسب و مؤثر از محیط ساخته  شده 
امنیت  افزایش  بزهکاری،  میزان  کاهش  امکان  انسان،  به  وسیله 
 Beigi &( می شود  فراهم  بشر  زندگی  کیفیت  بهبود  درنهایت  و 
Yazdani, 2015(. طراحی شطرنجی شهرها یکی از عوامل تشدید 
می دهد.  کاهش  را  امنیت  میزان  و  می شود  محسوب  جرم  وقوع 
و  می شود  شهرها  فرار در  فضاهای  ایجاد  باعث  طراحی،  نوع  این 
شهرنشینی  جدید  ساختار  در  می دهد.  کاهش  را  امنیت  میزان 
افراد نسبت به  که در آن  آپارتمان نشینی  و شیوه جدید اسکان و 

2 Climate.
3 Environment.
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دلیل  همین  بــه  نمی شناسند،  را  همدیگر  و  هستند  غریبه  هــم 
شــود،  شطرنجی  بافت های  ایــن  وارد  می تواند  به راحتی  مجرم 
که دلش خواست  جرم خود را انجام دهد و سپس از هر نقطه ای 
خاطر  همین  به   .)Hataminejad et al.,2015: 74( شــود  ج  خــار
کنترل  نحوه  مــورد  در  دفــاع1  قابل  تئوری فضای  گرفتن  نظر  در  با 
مجتمع ها و ساختمان های در معرض خطر از لحاظ ارتکاب جرم 
به دلیل وجود فضاهای جرم خیز متعدد و غیرقابل کنترل می توان 
معماری  و  عمران  شهرسازی،  زمینه  در  نو  رویکردهای  ایجاد  با 
گرفتن  نظر  در  با  و  مسکونی  واحــدهــای  طراحی  نــوع  اصــالح  با  و 
وضعیت ساختمان ها و مجتمع های همجوار آن از ارتکاب جرائم 
 Dadashi Chakan et al.,( علیه اشخاص و اموال پیشگیری نمود
کم جمعیت محالت حاشیه نشین، عدم  2015(. آثاری همچون ترا
پیش بینی استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی، گرایش بزهکاران به 
سکونت در این نواحی از شهر، استقرار خانواده های بی سرپرست 
که در اثر ضعف شهرداری ها  و ده ها مورد دیگر از مواردی هستند 
بنابراین  می گردند.  پدیدار  شهرها  حاشیه  ساخت وساز  کنترل  در 
انجام صحیح وظایف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و 
جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه، می تواند 
جلوگیری  محله ها  این  در  بزهکاران  تجمع  از  قابل توجهی  حد  تا 
کنان این محالت به علت پایین  گرچه بخش زیادی از سا نماید. ا
بودن قیمت امالك در این مناطق سکنی می گزینند، ولی چنانچه 
این مناطق مطابق اصول شهرسازی ساخته شود و دست کم معبر 
کنترلی از قبل تعیین و  کز آموزشی، نظارتی و  بندی و جانمایی مرا
گردد، تا حد زیادی می توان از رشد و تبلور بزهکاران بالقوه  طراحی 
که بدون شك اجتماع، تأثیر عمده ای بر رفتار  جلوگیری نمود. چرا
فرد داشته و رفتار انسان به  واسطه محیط اجتماعی و فیزیکی افراد 
گرچه  ا می کند.  تغییر  و  می یابد  توسعه  آنها،  ژنتیکی  ساختار  نه  و 
وقوع سرقت بیشتر در محله های مرفه نشین صورت می گیرد، اما 
کن هستند و  کثر متهمان این پرونده ها در مناطق حاشیه شهر سا ا
مضافًا این که این محله ها بهترین مکان برای اختفاء اموال مسروقه 

.)Amiri Raskona & Ashiriya, 2014: 20( محسوب می گردند

3. روش شناسی تحقیق 
داده هــا،  نوع  برحسب  و  کاربردی  هــدف،  برحسب  تحقیق  روش 
از  نفر  حــدود 268  شامل  آمــاری  جامعه  اســت.  پیمایشی  نــوع  از 
که تمامی جرائم ارتکابی در محدوده قانونی شهر  بزهکارانی است 
در   »1395 شهریور  تا  فــروردیــن   »اول  زمانی  ــازه  ب طی  میاندوآب 
کالنتری ها و واحدهاى اجرایی ناجا مورد بازداشت موقت و یا روانه 
گردیده است.  زندان شده اند و در مورد آنها پرونده تشکیل و ثبت 
کوکران،  نمونه گیری  فرمول  از  استفاده  با  افراد  این  پرونده  بین  از 
تعداد 122 نفر به  عنوان نمونه تعیین شدند )جدول شماره 1(. برای 
گــردآوری داده هــا از روش میدانی در این پژوهش استفاده  شده و 
آزمــون، سئوال های تحقیق  و  آمــاری داده هــا  برای تجزیه وتحلیل 
آمارهای   از  استفاده   با  شد.  استفاده   22 نسخه   SPSS نرم افزار  از 
توصیف  بــرای  معیار  انــحــراف  و  میانگین  درصــد،  مانند  توصیفی  
یافته ها و در روش استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه 
برای پاسخ دهی به سئوال ها و فرضیه های تحقیق استفاده  شده 
استماع  مذاكره و  از  پس  تعيين روايي پرسشنامه،  به منظور  است. 
کارشناسان برنامه ریزی شهری و مطلعین امـر  نظر صاحب نظران، 
شهرسازی، پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی نقش زیستگاه 
این  در  است.  تهیه  شده  میاندوآب  شهری  جرائم  جغرافیای  در 
تحقیق پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش A کرونباخ محاسبه 
براساس  بنابراین  اســت؛  بــوده   0/7 از  باالتر  که  گردید  مشاهده  و 
مطالعات روش تحقیق، پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی خوبی 

.)Khaki, 2017( برخوردار بوده است

4. بحث و یافته ها
4.1. جغرافیای جرائم شهری میاندوآب

ــر پایه  ب ــگــوی جــغــرافــیــای جــرائــم شــهــری و تحقیق  ال ــررســی  ب ــا  ب  
که  مشخصات موقعیت فضایی و مکانی بزهکاران، مشخص شد 
بخش هایی از شهر میاندوآب با میزان بسیار باالی بزهکاری مواجه 
است و در دیگر مناطق شهر، میزان بزهکاری اندک یا در حد صفر 
به  بزهکاران  ارتکابی  جرائم  کانون های  شماره1،  تصویر  در  است. 

جدول شماره1: مشخصات توصیفی جامعه نمونه

وضعیت افرادقلمرو مکانی تحقیققلمرو زمانی تحقیقحجم نمونه آماری

122
نفر

کالنتری ها و واحدهاى اجرایی ناجا در شهر اول فروردین  تا شهریور سال1395
میاندوآب

بزهکاران تحت بازداشت موقت یا زندان

کم کرنل کانون های تمرکز بزهکاران در سطح شهر میاندوآب با استفاده از تخمین ترا تصویر شماره1: توزیع فضایی 

1 Defensible Space Theory.
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که  کرنل در شهر میاندوآب نشان داده  شده  کم  روش تخمین ترا
به پنج بخش تقسیم  شده است. مناسب ترین مکان بزهکاری با 
کوی قره ورن،  رنگ آبی تیره مشخص  شده است. مناطقی مثل 
کندی، مناسب ترین  کوی وکیل  کوی ولی آباد، خیابان جانبازان و 

مکان های جرائم ارتکابی بزهکاران هستند.

4/2. وضعیت جرم خیزی شهر میاندوآب
کالبدى شهر   با توجه به مهاجرت از روستا به شهر و رشد فیزیکی و 
آن  افقی و عمودى، حاشیه  ناموزون در سطح  به  طور  میاندوآب 
جرائم  افزایش  وضعیت،  این  پیامدهاى  از  یکی  و  یافته  گسترش  
سرقت،  مانند  بزه هایی  میدانی،  بررسی های  طبق  است.  شهرى 
جرائم علیه اموال و جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه از مهم ترین 
جرائم ارتکابی این شهر است که آمار وقوع و کشف قابل  مالحظه ای 
را در میان سایر جرائم به خود اختصاص داده اند و متأسفانه موجب 
گزافی بر  بروز مشکالت متعدد و تحمیل هزینه های مادى و معنوى 

شهروندان و مسئوالن انتظامی و قضایی شده است.

4.2.1. ارتکاب انواع سرقت 
ارتکاب  کانون های  مهم ترین  که  داد  نشان  تحقیق  یافته های 
کیف قاپی، جیب بری، دزدی  انواع جرائم مرتبط با سرقت شامل 

و سرقت دوچرخه و ماشین بوده است. نتایج طبق جدول شماره 
که حدود 35درصد )43نفر( از بزهکاران، مرتکب  2، نشان می دهد 
کیف قاپی، 19درصد )23نفر( مرتکب جیب بری، 21درصد )26نفر( 
بــه سرقت  مــبــادرت  نیز  ــان  آن ــد )30نــفــر(  مرتکب دزدی و 25درصـ
دوچرخه و ماشین نموده اند. بنابراین بیشتر پاسخگویان، مرتکب 

کیف قاپی شده اند.

4.2.2. ارتکاب سایر جرائم علیه اموال 
ارتکاب  کانون های  مهم ترین  که  داد  نشان  تحقیق  یافته های   
خیانت درامانت،  کــالهــبــرداری،  شامل  امـــوال  علیه  جــرائــم  سایر 
صدور چک پرداخت نشدنی و تخریب اموال عمومی بوده است. 
که حدود 16 درصد  نتایج طبق جدول شماره 3، نشان می دهد 
کالهبرداری ، 19 درصد )23نفر( مرتکب  )20نفر( از بزهکاران مرتکب 
خیانت درامانت و 12 درصد )15نفر( مرتکب صدور چک و53 درصد 
شکستن  مانند  عمومی  ــوال  ام تخریب  مرتکب  نیز  آنــان  )64نــفــر( 
صندلی  شکستن  و  عمومی  کــن  امــا و  جــاده هــا  معابر،  روشنایی 
پارک های عمومی و شیشه درب پنجره و وارد ساختن خسارت به 
عالئم راهنمایی و رانندگی و خش انداختن به وسایل نقلیه و پاره 
کردن روکش صندلی ها شده اند. بنابراین بیشتر بزهکاران با توجه 

به اقتضای سنی شان، مرتکب تخریب اموال عمومی شده اند.
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جدول شماره3: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ارتکاب سایر جرائم علیه اموال
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4.2.3. جرائم علیه عفت و نظم عمومی جامعه
کانون های ارتکاب انواع  که مهم ترین  یافته های تحقیق نشان داد 
جنسی،  انحرافات  شامل  جامعه  عمومی  نظم  با  مرتبط  جرائم 
ولگردی  و  آن  توزیع  و  مخدر  مــواد  به  اعتیاد  عفت،  منافی  اعمال 
نشان  شماره 4،  جــدول  طبق  نتایج  اســت.  ــوده  ب گــری  تکدی  و 
که حدود 11درصد )13نفر( از بزهکاران انحرافات جنسی ،  می دهد 
)42نفر(  33درصــد  عفت ،  منافی  اعمال  مرتکب  )10نفر(  10درصــد 
مرتکب اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن و 46درصد )57نفر(  آنان 
بیشتر  بنابراین  داشته اند.  اشتغال  تکدی گری  و  ولگردی  به  نیز 
بزهکاران به دالیلی ازجمله بیکاری و عدم توجه خانواده ها، مرتکب 

ولگردی و تکدی گری شده اند. 

 4.2.4. سایر جرائم
که بزه هایی همچون جرائم رایانه ای    یافته های تحقیق نشان داد 
کپی رایت2 و...(، جرائم خیابانی  )جاسوسی1، افترا و نشر اطالعات، 
یقه سفیدی3  جــرائــم   ،)... و  ــری  ــی زورگ خیابانی،  درگــیــری  ــزاع،  ــ )ن
)سوءاستفاده از مقام، جعل اسناد، ارتشاء، اختالس و...( و جرائم 
سازمان یافته4 )معامالت غیرقانونی، تبهکاری باندی و...( نیز در شهر 
میاندوآب رواج داشته است. نتایج براساس نظر پاسخگویان و طبق 
که جرائم حدود 16درصد )19نفر(  جدول شماره 5، نشان می دهد 
مربوط به جرائم رایانه ای، 41درصد )50نفر( مربوط به جرائم خیابانی  ، 
28درصد) 35نفر( مربوط به جرائم یقه سفیدی و 15درصد )17نفر(  نیز 
مربوط به جرائم سازمان  یافته بوده است. بنابراین بیشترین جرائم 

در شهر میاندوآب مربوط به جرائم خیابانی بوده است.
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درصد فراوانینوع جرائم
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122100جمع

1 Espionage.
2 Copy Right.
3 White collar crimes.
4 Organized crimes.

ی
هر

م ش
رائ

ی ج
فیا

غرا
 ج

 در
گاه

ست
ش زی

 نق
ی

زیاب
ار



68
1398 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی ویک شماره 

4.3. زمان وقوع جرائم 
با توجه به تجزیه وتحلیل داده های دریافتی، براساس مشخصات 
شماره 6،  جدول  طبق  بزهکاران  جرائم  نوع  برحسب  وقوع  زمان 
مثال  به  طور  است.  بوده  متفاوت  بزه  نوع  برحسب  وقوع  زمان 
جرائمی مانند منافی عفت )60درصد(، علیه اشخاص )65درصد(، 
سرقت )70درصد( و سایر جرائم علیه اموال )20درصد( در طول روز 
اتفاق افتاده است. درحالی که جرائمی مثل مواد مخدر )70درصد( 
در شب انجام  یافته است. بنابراین به نظر می رسد مهم ترین دالیل 

این  جرم،  مختلف  گروه های  در  جرائم  وقوع  زمان  بین  اختالف 
پر  و در معابر  روز  که برخی فعالیت های مجرمانه در هنگام  است 
کیف زنی  که  خ می دهد  کم باالی جمعیت ر رفت وآمد و همراه با ترا
و جیب بری ازجمله این جرائم بوده است. به نظر می رسد تعداد 
یافته در شب نظیر مبادله و خریدوفروش مواد  کمتر جرائم وقوع 
مخدر نیز از این واقعیت ناشی می شود که بسیاری از جرائم به دلیل 

خ می دهد. کنترل در هنگام شب، ر تاریکی و عدم امکان 
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جدول شماره6: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب زمان وقوع جرائم
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4.4. تأثیر اقلیم بر انواع بزهکاری
اقلیمی  عناصر  شامل  که  اقلیم  داد،  نشان  تحقیق  یافته های   
)باد، بارش و رطوبت هوا( و محیط فیزیکی )تغییرات آب و هوایی، 
وقــوع  بــر  اســت،   )... و  ساختمان  امنیت  و  گرمایش  و  سرمایش 
بزهکاری مانند سرقت، تخریب اموال عمومی، اعتیاد به مواد مخدر، 
ولگردی و نزاع خیابانی تأثیر داشته است. با توجه به تجزیه وتحلیل 
داده های دریافتی طبق جدول شماره 7، از نظر پاسخگویان حدود 

امــوال عمومی، 25 درصد  تخریب  از سرقت، 20 درصد  25 درصد 
اعتیاد به مواد مخدر، 10 درصد ولگردی و 20 درصد نزاع خیابانی 
ناشی از عناصر اقلیمی بوده است. حدود 15 درصد از سرقت، 20 
درصد تخریب اموال عمومی، 30 درصد اعتیاد به مواد مخدر، پنج 
درصد ولگردی و 30 درصد نزاع خیابانی نیز ناشی از محیط فیزیکی 

بوده است.
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نمودار شماره6: آمار توصیفی پاسخگویان برحسب تأثیر اقلیم بر انواع بزهکاری

جدول شماره7: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر اقلیم بر انواع بزهکاری

درصدنوع جرائماقلیم

عناصر اقلیمی

25سرقت
20تخریب اموال عمومی
25اعتیاد به مواد مخدر

10ولگردی
20نزاع خیابانی

محیط فیزیکی

15سرقت
20تخریب اموال عمومی
30اعتیاد به مواد مخدر

5ولگردی
30نزاع خیابانی
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کن وقوع جرم گی های اما 4.5. ویژ
 با توجه به تجزیه وتحلیل داده های دریافتی طبق جدول شماره 8، 
کن وقوع جرم عمدتًا در مناطقی  از نظر پاسخگویان، بیشترین اما
با خصوصیت مهاجرپذیری، پایین بودن درآمد خانوادگی، پایین 
نازل،  قیمت  با  قدیمی  خانه های  کم  ترا تحصیالت،  سطح  بودن 
کم  ترا و  قــومــی  ناهمگونی  ــری،  ــارگ ک جمعیت  زیـــاد  اقــشــار  وجـــود 
جمعیت خانواری باال بوده است که تقریبًا به  عنوان مناطق پرخطر 
در بین عامه مشهورند و همه این عوامل را می توان زمینه ساز بروز 

جرم دانست.

کانون های جرم خیز شهر  کالبدی و اجتماعی  4.6. مشخصات 
میاندوآب

کالبدى یا  که مهم ترین ویژگی های   یافته های تحقیق نشان داد 
عوامل مکانی مؤثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده بزهکارى در این 
کز تفریحی  کافی معابر، عدم وجود مرا شهر شامل عدم نورپردازى 

گذران اوقات فراغت، عدم طراحی مناسب ساختمان ها و وجود  و 
کوچه های باریک، عدم حضور و نظارت پلیس و عدم به  کارگیری 
نتایج  اســت.  بــوده  نظارتی  نوین  فناوری های  و  ــزار  اب تجهیزات، 
تحقیق طبق نظر پاسخگویان و جدول شماره9 نشان می دهد که از 
کالبدی و اجتماعی تسهیل کننده بزهکاری، حدود 11 درصد  عوامل 
کافی معابر ، 10 درصد )11نفر( به  )12نفر( مربوط به عدم نورپردازى 
گذران اوقات فراغت، 45 درصد )56نفر(  کز تفریحی و  عدم وجود مرا
باریک  کوچه های  وجود  و  ساختمان ها  مناسب  طراحی  عدم  به 
و  پلیس  نظارت  و  به عدم حضور  مربوط  نیز  و 34 درصد )43نفر(  
کارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین نظارتی بوده  عدم به  
کالبدی  از نظر بزهکاران، عامل اصلی مشخصات  بنابراین  است. 
و اجتماعی وقوع بزه، عدم طراحی مناسب ساختمان ها و وجود 
کوچه های باریک بوده است. بنابراین در وقوع جرم در میاندوآب، 

کالبدی بیشتر از عوامل اجتماعی نقش دارد.  عوامل 
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مناطق مھاجرپذیری پایی بودن درآمد خانواده پایین بودن سطح تحصیالت تراکم خانھ ھای قدیمی

وجود اقشار کارگری ناھمگونی قومی تراکم جمعیت

کن وقوع جرم نمودار شماره7: آمار توصیفی پاسخگویان برحسب بیشترین اما

کن وقوع جرم جدول شماره8: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیشترین اما

کن وقوع جرم درصدخصوصیات اما
10مناطق مهاجرپذیری

20پایین بودن درآمد خانوادگی
10پایین بودن سطح تحصیالت

کم خانه های قدیمی باقیمت نازل 25ترا
کارگری 5وجود اقشار زیاد جمعیت 

10ناهمگونی قومی
کم جمعیت خانواری باال 20ترا

کانون های جرم خیز شهر میاندوآب کالبدی و اجتماعی  جدول شماره9: مشخصات 

کالبدی و اجتماعی درصدفراوانیمشخصات 
کافی معابر 1211عدم نورپردازى 

گذران اوقات فراغت کز تفریحی و  1110عدم وجود مرا
کوچه های باریک 5645عدم طراحی مناسب ساختمان ها و وجود 

4334عدم حضور و نظارت پلیس و عدم به کارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین نظارتی
122100جمع
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شماره سی ویک

4.7. آمار استنباطی
برای پاسخگویی به سئوال ها و بررسی فرضیه های تحقیق، داده ها 
بررسی  و  آمــاری تحلیل  آزمــون هــای  و   spss نــرم افــزار از  استفاده  با 
افراد  زیستگاه  که »بین  این فرضیه  بررسی  به منظور   شده است. 
با بزهکاری آنان رابطه وجود دارد«، از آزمون همبستگی پیرسون 

استفاده گردید.

نشان   )10( جــدول  طبق  داده هـــا  تجزیه وتحلیل  از  حاصل  نتایج 
که ضریب همبستگی این دو متغیر 0/646 و در سطح 0/05  داد 
متغیر  دو  این  بین  مستقیم  رابطه  و   )p  =0/042( است  معنی دار 
با  افراد  بین زیستگاه  ارتباط  بر  بنابراین فرضیه مبنی  وجود دارد. 
ارتباط این دو متغیر  تائید می شود. میزان شدت  آنان،  بزهکاری 

)0/646( و در سطح باالیی ارزیابی می شود.
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کانون های جرم خیز شهر میاندوآب کالبدی و اجتماعی  نمودار شماره8: مشخصات 

جدول شماره10: ضریب همبستگی پیرسون بین زیستگاه افراد با بزهکاری آنان

بزهکاریشاخص های آماریمتغیر

زیستگاه

0/646ضریب همبستگی پیرسون

0/042سطح معناداری دو دامنه

122تعداد

جدول شماره11: ضریب خالصه مدل رگرسیونی به روش اینتر 

سطح معناداریFخطای معیارضریب تعیین تعدیل  شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانه

0/3010/5720/32013/6613/6740/001

4.8. تحلیل رگرسیون چندگانه
بر  زیستگاه  مؤلفه های  بین  از  مؤثر  عامل  بیشترین  تعیین  بــرای   
که از  گردید. در تحقیقاتی  بزهکاری، از رگرسیون چندگانه استفاده 
تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمواًل پیش بینی یك یا 
چند متغیر مالك از بین یك یا چند متغیر پیش بین است. ضریب 
کار می رود و  همبستگی برای بررسی وجود رابطه بین چند متغیر به 
ک را از متغیر پیش بین، پیش بینی  نمی تواند میزان تأثیر متغیر مال
کند، به همین دلیل برای پیش بینی میزان تأثیر متغیر مستقل بر 
گردیده است.  متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 

به  منظور تعیین سهم هر یك از متغیرهای پیش بین »مشخصات 
کن  اما خصوصیات  خیز،  جــرم  کــانــون هــای  اجتماعی  و  کالبدی 
ک  مناطق، محیط فیزیکی و عناصر اقلیمی«، در تبیین متغیر مال
)بزهکاری(، از رگرسیون چندگانه به روش اینتر1 استفاده شد. نتایج 
که حدود 32 درصد از تغییرات  در جدول شماره11 نشان می دهد 
ک )بزهکاری( به وسیله متغیرهای بیان شده  مربوط به متغیر مال
صورت پذیرفته که ضرایب متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون 

چند متغیره هم طبق جدول شماره 12 بوده است.

1 Enter.
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به  بر اساس ضرایب »بــی«3  کلی  که معادله  به توضیح است  الزم 
 صورت زیر است:

Y = 25/800  +0/502 1X+0/361 2X+0/127 3X+0/185 4X
اما با توجه به این که از بین مؤلفه های زیستگاه، متغیرهای محیط 
فیزیکی و عناصر اقلیمی معنی دار نشده است، در معادله رگرسیونی 
با توجه به ضرایب موجود، مدل نهایی  بنابراین  وارد نمی شوند. 
به  اســاس ضرایب »بــی«  بر  این تحقیق  رگرسیون چند متغیره در 

 صورت زیر است:
Y = 25/800  +0/502 1X+0/361 2X
همچنین با توجه به مقادیر »بتا4« محاسبه  شده، می توان پیرامون 
»مشخصات  زیستگاه  ابعاد  پیش بین  متغیرهای  از  یك  هر  سهم 
کن  اما خصوصیات  جــرم خــیــز،  کــانــون هــای  اجتماعی  و  کالبدی 
خط  معادله  وارد  که  اقلیمی«  عناصر  و  فیزیکی  محیط  مناطق، 
بیان  چنین  شدند،  )بزهکاری(  ک  مال متغیر  تبیین  در  رگرسیون 
کانون های  اجتماعی  و  کالبدی  »مشخصات  متغیر  کــه  نــمــود 
ک داشته  جرم خیز«، بیشترین سهم و نقش را در تبیین متغیر مال
و  مجرمانه  رفتارهای  فضایی  توزیع  بررسی  ترتیب  بدین  اســت. 
تحلیل آن بر اساس معادله رگرسیون چند متغیره، وابستگی میان 
عوامل محیطی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مکان های جرم خیز 
که به دلیل ساختار  شهر میاندوآب را ثابت می کند. با این تفسیر 
کانون های جرم خیز  اقتصادی  و  اجتماعی  ویژگی های  و  کالبدی 
جرائم  بزهکاران  بــرای  مکان ها،  آن  کنان  سا و  میاندوآب  شهر  در 
مالی و جرائم علیه عفت و نظم عمومی امکان و فرصت بیشتری 
وجود دارد. همین امر موجب می شود تا بزهکاران در انتخاب محل 
کم خطرترین و مناسب ترین  بزهکاری خود در این شهر، به دنبال 
باشند.  مجرمانه  رفتار  ارتــکــاب  ــرای  ب مکانی  شرایط  و  فرصت ها 
چون ترس از جرم در این فضاها هم بیشتر است؛ بنابراین نظارت 
طبیعی، نظارت رسمی و استراتژی های نظارت مکانیکی می تواند 
کاهش جرم و ترس از ارتکاب جرم در این فضاهای شهری مؤثر  در 
باشد )Cozens et al, 2005: 331(.  به  طور خالصه با شناسايي شرايط 
مكاني به وجود آورنده و تسهیل کننده ايـن فرصت ها و ارائه رهنمود 
از  می توان  مقاوم،  فضاهای  به  آن  تبديل  و  شرايط  اين  تغيير  برای 
 Kalantari et al.,( وقوع ناهنجاری های اجتماعی پیشگیری نمود

. )2013: 30

5. نتیجه گیری
رفتار انسان در فضا و مکان های متفاوت با شکل و هندسه خاص 
و نیز با عملکرد نهفته در آن، متفاوت بوده و در موارد زیادی، فضا 
همین  به  اســت.  بــوده  مجرمانه  رفتارهای  بــروز  در  انسان  محرک 
دلیل، در مباحث نوین مطرح در مطالعات شهری و برنامه ریزی 
شهری، تالش می شود تا زمینه بروز جرم در یک مکان خاص را تا 
نمود.  برطرف  صحیح  برنامه ریزی  و  طراحی  طریق  از  امکان  حد 
که  گردید  در تحلیل جغرافیای جرائم شهری میاندوآب مشخص 
ولی آباد،  کوی  ورن،  قره  کوی  خیز،  جرم  مکان های  مناسب ترین 
کندی بوده است. درنتیجه ایجاد  کوی وکیل  خیابان جانبازان و 
ورزشــی،  سالن های  ساختن  سالم،  فراغتی  و  تفریحی  فضاهای 
کردن  پر  برای  تفریحی  مکان های  از  بسیاری  و  پارک ها  کتابخانه، 
تأثیر  مــحــدوده،  ایــن  جوانان  خصوص  به   کنان  سا فراغت  اوقــات 
از وقوع بزهکاری در شهر میاندوآب خواهد  فراوانی در پیشگیری 
که  ــار و هــمــکــاران  هــم نشان مــی دهــد  آه داشـــت. نتایج تحقیق 
محالت دارای بافت های فرسوده و مناطق قدیمی، جرم خیزترین 
کنان اصلی  که به دلیل جابه جایی سا محالت میاندوآب هستند 
محله های  به  تبدیل  روستایی،  فقیر  مهاجران  شدن  جایگزین  و 

 .)Ahar et al, 2015( ک در این شهر شده اند خطرنا
 در بررسی میدانی ناظر بر وضعیت جرم خیزی شهرستان میاندوآب، 
بزه هایی مانند انواع سرقت، سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه 
این شهر  ارتکابی  از مهم ترین جرائم  عفت و نظم عمومی جامعه 
بوده اند که آمار وقوع و کشف قابل  مالحظه ای را در میان سایر جرائم 
به خود اختصاص داده اند. طبق یافته های این تحقیق، مهم ترین 
کیف قاپی،  کانون های ارتکاب انواع جرائم مرتبط با سرقت شامل 
که بیشترین  جیب بری، دزدی و سرقت دوچرخه و ماشین بوده 
کانون های ارتکاب سایر  کیف قاپی است. مهم ترین  آن مربوط به 
جرائم علیه اموال شامل کالهبرداری، خیانت درامانت، صدور چک 
که بیشتر بزهکاران با  پرداخت نشدنی و تخریب اموال عمومی بوده 
توجه به اقتضای سنی شان مرتکب تخریب اموال عمومی شده اند. 
مهم ترین کانون های ارتکاب انواع جرائم مرتبط با جرائم علیه عفت 
و نظم عمومی جامعه شامل انحرافات جنسی، اعمال منافی عفت، 
که  بوده  تکدی گری  و  ولگردی  آن،  توزیع  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
بیشتر بزهکاران به دالیلی از جمله بیکاری و عدم توجه خانواده ها 
مرتکب ولگردی و تکدی گری شده اند. مهم ترین کانون های ارتکاب 
سایر جرائم نیز جرائم رایانه ای، جرائم خیابانی، جرائم یقه سفیدی 
آیت  و  کالنتری  بررسی  نتیجه  است.  بوده  یافته  سازمان   جرائم  و 
که تأثير شرايط محيطي در نوع و ميزان جرائم ارتكابي در محدوده 
تاريكي  بين  معنادار  ارتباط  بيانگر وجود  مطالعه نموده اند،  را  تهران 

جدول شماره12:  ضرایب متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون چند متغیره 

مقدار تیضریب بتاانحراف معیارضریب بیضریب همبستگی چندگانه
سطح 

معناداری
) 1X( کانون های جرم خیز کالبدی و اجتماعی  0/002 0/5020/1460/2523/4401مشخصات 

) 2X( کن مناطق 0/030 0/3610/1540/1642/3492خصوصیات اما
) 3X( 0/1270/1460/0640/8690/289محیط فیزیکی
) 4X( 0/1850/1450/0941/2750/302عناصر اقلیمی

4/6650/000-25/8005/548عدد ثابت

1 معنی داری در سطح 0/01 است.
2 معنی داری در سطح 0/05 است.

3 B.
4 Beta.
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محل وقوع جرم و ارتكاب جرائم مورد بررسی بوده است. بر اساس 
نتایج مطالعه آ نها، جرائم سرقت و جرائم عليه اشخاص مثل قتل، 
خ   ضرب وجرح و شرارت بيش از ديگر جرائم در محیط های تاريک ر
داده است )Kalantari & Ayat, 2007( . طبق نتایج تحقیق حاضر 
گروه های  نیز، مهم ترین دالیل اختالف بین زمان وقوع جرائم در 
که برخی فعالیت های مجرمانه در هنگام  مختلف جرم این است 
خ  ر جمعیت  بــاالی  کم  ترا با  همراه  و  پــررفــت وآمــد  معابر  در  و  روز 
که  کیف زنی و جیب بری ازجمله این جرائم بوده است  می دهد. 
زمان  هر  از  بهتر  روز  طول  در  شلوغ  و  پررفت وآمد  محیط های  در 
دیگری انجام می گیرد. به نظر می رسد تعداد کمتر جرائم وقوع یافته 
در شب نظیر مبادله و خریدوفروش مواد مخدر نیز از این واقعیت 
که بسیاری از جرائم به دلیل تاریکی و عدم امکان  ناشی می شود 

خ می دهد. کنترل در هنگام شب، ر
و  اقلیمی  عناصر  شامل  که  اقلیم  تحقیق،  این  نتایج  موجب  به    
محیط فیزیکی است، بر وقوع بزهکاری نظیر سرقت، تخریب اموال 
عمومی، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و نزاع خیابانی تأثیر داشته 
جرم،  وقــوع  کن  اما بیشترین  حاضر،  تحقیق  نتایج  پایه  بر  اســت. 
عمدتًا در مناطقی با خصوصیت مهاجرپذیری، پایین بودن درآمد 
کم خانه های قدیمی  خانوادگی، پایین بودن سطح تحصیالت، ترا
کارگری، ناهمگونی قومی  با قیمت نازل، وجود اقشار زیاد جمعیت 
کم جمعیت خانواری باال بوده است که تقریبًا به  عنوان مناطق  و ترا
پرخطر در بین عامه مشهورند و همه این عوامل را می توان زمینه ساز 
که به مطالعه  بروز جرم دانست. نتايج پژوهش قالیباف و همکاران 
کانون های جرم خيز در وقوع جرائم شهرى پرداخته اند، نشان  نقش 
اقتصادى  اجتماعى،  خصوصيات  كالبدى،  مشخصات  که  می دهد 
اين  اصلى  كاركردهاى  و  اراضى  كاربرى  نوع  ساكنان،  فرهنگى  و 
مکان ها و سعى در ايجاد تغييرات بنيادى در عوامل به وجود آورنده 
مقاوم  كالبدى  فضاهاى  طراحى  و  جرم  و تسهیل کننده فرصت های 
امكان  بدین وسیله  تا  يافته  اهميت  ناهنجارى بیش ازپیش  برابر  در 
فراهم  شهرى  ناهنجاری های  نرخ  كاهش  و  پيشگيرى  كنترل، 
که  آيد )Qalibaf et al, 2010(. نتایج بررسی حاضر هم نشان داد 
کالبدى یا عوامل مکانی مؤثر، ترغیب کننده  مهم ترین ویژگی های 
یا تسهیل کننده بزهکارى در شهر میاندوآب شامل عدم نورپردازى 
گذران اوقات فراغت، عدم  کز تفریحی و  کافی معابر، عدم وجود مرا
طراحی مناسب ساختمان ها و وجود کوچه های باریک، عدم حضور 
و نظارت پلیس و عدم به کارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین 
کالبدی بیشتر از عوامل اجتماعی در وقوع  که عوامل  نظارتی بوده 
جرم نقش داشته است. در این زمینه می توان با تغییر ساختار فضا، 
کز تفریحی، طراحی مناسب ساختمان ها و شهرسازى با  ایجاد مرا
همچنین  منظر،  و  محیط  مناسب  مهندسی  و  طراحی  برنامه، 
حضور و نظارت پلیس و به کارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های 
نوین نظارتی در مقاطع زمانی خاصی بر  یك مکان ویژه، از وقوع 
پژوهش  نتایج  کــه  ــوری  هــمــان  طـ نــمــود.  پیشگیرى  بــزهــکــارى 
که پارک های شهری را از منظر جرم شناسی  پیوسته گر و همکاران  
با استفاده از تکنیک چیدن فضا بررسی نموده اند، مؤید این است 
کیفیت محیط نظیر فقدان نورپردازی مناسب  که در برخی مواقع 

و در مواردی دیگر، ویژگی های ذهنی محیط بر ایجاد حس ناامنی 
فضا دامن می زند )Payvastehgar et al , 2017( . طبق نتایج حاصل 
از تحلیل رگرسیون با روش اینتر، از بین متغیرهای پیش بین ابعاد 
جرم خیز،  کانون های  اجتماعی  و  کالبدی  »مشخصات  زیستگاه 
اقلیمی«،  عناصر  و  فیزیکی  محیط  مناطق،  کن  اما خصوصیات 
ک )بزهکاری(، به ترتیب متغیرهای  به عنوان پیش بین متغیر مال
جرم خیز  کانون های  اجتماعی  و  کالبدی  مشخصات  پیش بین 
می توان  و  می گذارند  مستقیم  تأثیر  مناطق  کن  اما خصوصیات  و 
کانون های جرم خیز« با  کالبدی و اجتماعی  که »مشخصات  گفت 
توجه به ضریب بتا، مؤثرترین متغیر تأثیرگذار بر بزهکاری افراد بوده 
کالبدی و اجتماعی بزهکاران  گر مشخصات  که ا است. بدین معنی 

مناسب نباشد، در افزایش بزهکاری آنان مؤثر خواهد بود. 
با  مــقــایــســه  در  تحقیق حــاضــر  یــافــتــه هــای  اهــمــیــت  درمــجــمــوع 
نکته  ایــن  اثبات  به  یافته،  انجام   سازمانی  و  علمی  تحقیق های 
که جغرافیای جنایی همیشه از ماهیت ثابت و  اساسی برمی گردد 
کالبدی خاص با محدودیت های فیزیکی برخوردار است. به  فضای 
دلیل نگرش ترقی خواهانه و تکاملی شهرنشینی در ایران، همواره 
ک های  مال کثرت  با  جرائم  و  هستیم  زیستگاه  تنوع  تولید  شاهد 
ارتباطات اجتماعی هم افزایش می یابد. از این  رو همه تکنیک های 
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 
این  یافته های  براساس  ســان،  بدین  شــود.  گرفته  کار  به  شهری 
در  ذیــل  کــاربــردی  پیشنهادهای  که  اســت  شایسته  هم  تحقیق 
برنامه ریزان  و  متولیان  مدنظر  شهری  جرائم  سیاست گذاری های 

گیرد: شهری قرار 
و . 1 كالبدى  مشخصات  برخى  تأثیر  اثــبــات  بــه  تــوجــه  بــا 

فضا،  ساختار  تغيير  با  شهری،  جرائم  وقوع  در  محیطی  اجتماعى 
اوقات  گذران  و  تفريحى  مراكز  ایجاد  معابر،  نورپردازى  نحوه  از  اعم 
فراغت، طراحـى مناسب ساختمان ها و شهرسازى با برنامه و طراحى 
بزهکاری  وقـــوع  از  مــی تــوان  منظر  و  محيط  مناسب  مهندسى  و 

پیشگیری نمود.
بوم شناسی . 2 و  آسیب شناسی  مطالعات  از  استفاده  با 

خصوص  در  شهری  محله های  کامل  نقشه های  تهیه  و  تطبیقی 
در  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  عــوامــل  بــرپــایــه  ــرم  ج وقـــوع  پهنه بندی 
محله های شهری و حذف فضاهای غیرقابل دفاع مثل بافت های 
فرسوده با طراحی مناسب فضاهای شهری، می توان از وقوع جرائم 

شهری پیشگیری نمود.
به  منظور پیشگیری از جرائم شهری، به  جای توسعه . 3

عمودی و افقی بی رویه شهرها، شهرک های جدیدی برای تأمین 
کمربند سبز شهرها  ج از شهرها و آن  سوی  مسکن مناسب در خار

گردد. احداث 
با بازشناسی محالت شهری و وضعیت جرم خیزی آنها، . 4

از طریق تشکیل شوراهای محلی، امکان مراوده و شناخت اهالی 
گردد. فراهم 
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و . 5 اجتماعی  مقتضیات  و  فرهنگی  شــرایــط  لــحــاظ  بــا 
روان شناختی شهروندان هر محله، دستورالعمل و اصول طراحی 

گردد. کالبدی فضاهای شهری تدوین 
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