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 دهیچك
. تأثیر فراوانیی اارا  شهروندانفضای کالبدی شهر بر مکان زندگی  چینش

کران فراموش  ،های سنتی و مدرنبافت عواملی نظیر شکاف عمیق میان
-توسعه بیی  ،برنامگیبی، بخشی از شهر ار روند توسعه و به حاشیه راندن

نیازهیای  کنیونی،  موجب شیده کییییت کالبیدی     ، و بحران مهاجرترویه
وقوع بسییاری از جیرا م ار شیهر    زمینه را برای ساکنان را برآوراه نکند و 

، هیدف  رواز اینارومیه هم یک مثال ار این زمینه است. شهر فراهم کند. 
ارومییه   شیهر  ارعوامل مؤثر بر وقوع جرم ارگیری  پژوهش شناسایی این

کیاربرای و از نظیر شییوه انجیام      ،است، پژوهش حاضیر از لحیاه هیدف   
ها پژوهشی، اسیناای  باشد و گراآوری اااهتحقیق، توصییی ی تحلیلی می 

آوری شده، از سیستم اطالعات های جمع برای تحلیل اااهو میدانی است. 
کمک  Expert Choiceو  SPSSافزارهای ( و نرمGIS)رافیایی جغ

از است کیه   نیا انگریب رهایحاصل از سنجش ارتباط متغ جینتا گرفته شد.
)شامل اصیل تقوییت   کالبدی جرم -های مدل تحلیل محیطی منظر مؤلیه

سینجه،   3هیا بیا   سنجه، اصل قابلیت کنترل استرسیی  4نظارت طبیعی با 
سینجه، اصیل حیی  و نگهیداری از      5ای طبیعیی بیا   اصل تقویت قلمروه

 2هیای اجتمیاعی سیالم بیا     محیط با یک سنجه و اصل حمایت از فعالیت
سنجه(، شهر ارومیه اارای نقاط بالقوه بسیاری برای وقوع جیرم اسیت. ار   

محیطی جرم بیشتر -های رهیافت تحلیل کالبدی اس سنجهبر اس ،مجموع
 ار حاشیه شهر ارومیه قرار اارند.این نقاط بالقوه برای وقوع جرم 

 

کالبد و محیط ، ارومیه، امنیت، جرایم شهری :هاي کلیديواژه
 ر.شه

 

 

 

Abstract 
The layout of the physical space of the city has a great 

impact on the living locations of citizens. Some factors 

such as the deep gap between traditional and modern 

contexts, forgetting and marginalizing a part of the city 

in the process of development, unplanned development, 

and the migration crisis have caused the current physical 

quality to not meet the needs of residents and provide 

the ground for the occurrence of many crimes in the city. 

The city of Urmia is an example in this regard. The 

purpose of this study is to identify the factors affecting 

the occurrence of conflict crime in Urmia. The present 

research is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of research method. Data collection 

has been done in three ways: research, documentary and 

fieldwork. Geographic Information System (GIS), SPSS 

and Expert Choice software were used to analyze the 

collected data. The results indicate that from the 

perspective of the components of the environmental-

physical analysis model of crime (including the principle 

of strengthening natural surveillance with 4 measures, 

the principle of access control with 3 measures, the 

principle of strengthening natural territories with 5 

measures, the principle of environmental protection with 

one measure and the principle of supporting healthy 

social activities with two measures), the city of Urmia 

has many potential points for crime. In general, 

according to the criteria of the environmental physical 

analysis approach, most of these potential points for 

crime are located on the outskirts of Urmia. 

 

Keywords: Urban Crimes, Security, Urmia City, Urban 

Environment and Body. 
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 مقدمه

آید، ترین نیازهای بشر به شمار می امنیت ار زمره مهم
ساز بسیاری از نیازهای اساسی ای که مقدم و زمینه گونه به

ایگر انسان مانند رشد شخصیت، ارتقاء رفاه و سالمت مرام 
ها ار طول تاریخ حیات اجتماعی انسان شناخته شده است.

و تحت تأثیر های اجتماعی و فرهنگی خویش بر اساس زمینه
های حاکم بر جامعه، اقتصاای، سیاسی و ارزش شرایط

ت مثبت و منیی فرای، ها و تقابالتنوعاتی از رویارویی
کنند که گاه ار اند و میگروهی را تجربه کراه گروهی و بین

تضاا، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر براه و گاه ار صلح، 
 ،آفرین استمسئلهاند. آنچه که اوستی بواه آرامش و نوع

آمیز ار بین افراا و های خشونتوجوا تضااها و رویارویی
 مرام، عوامل تهدیدکننده ترینمهم از باشد. یکیها میگروه

 و ارگیری قرار خشونت رفتارهای غیر مدنی، تعرض مورا

نزاع و ارگیری که پیامدی  .(82: 8315، مدیری) است گرفتن
ب اجتماعی است که مانند جز ضرب و جرح ندارا، یک آسی

اهد. انسان را ار معرض تهدید قرار می ها، حیاتسایر آسیب
نزاع و ارگیری حاصل ترویج و انباشت پرخاشگری و خشونت 

های است و این واقعیت غیرقابل انکار ار ساحت ار جامعه
کند. افزایش تضااها و مختلف اجتماع خوا را نمایان می

ار بین افراا جامعه، عالوه بر برهم آمیز های خشونترویارویی
خوران نظم اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی، اارای آثار 

های فرای، خانوااگی، و تبعات منیی فراوان ار حوزه
الهاشم و رضوی) باشدفرهنگی، اجتماعی و اقتصاای می

(. خشونت ار اابیات علوم اجتماعی و 3: 8314ایگران، 
از ایدگاه کاپالن و سااوك،  ،اراحقوقی معانی متیاوتی ا

)ناکامی، تحریک مستقیم از طرف ایگران،  اجتماعی عوامل
)تأثیر های پرخاشگر(؛ عوامل محیطیمواجه شدن با مدل

آلواگی هوا، گرما، سر و صدا، ازاحام(؛ عوامل موقعیتی )باال 
بوان سطح تحریک فیزیولوژیک، تحریک جنسی، ارا(؛ 

-های افاعی، هورمون رم، مکانیسم)نقش سند عوامل ژنتیکی

ها( عوامل مؤثر ار بروز پرخاشگری و خشونت هستند. 
تواند از طریق تقلید پرخاشگری مانند هر پاسخ ایگر می

آموخته شوا؛ آلواگی محیطی، ممکن است برافروختگی افراا 
ها را افزایش اهد. همچنین وقتی  آن گریو ار نتیجه پرخاش

فرسای بیش از اندازه قرار  اقتافراا تحت شرایط گرمای ط
گیرند، احساس ناراحتی کراه و ار مقابل ایگران، واکنش می

اهند؛ افراای که ار محیطی با سر و صدای منیی نشان می
کنند و این برند، شدیدتر از بقیه حمله میبلند به سر می

العمل از ترین عکس آمااگی را اارند که ار مقابل کوچک
رین پرخاشگری را از خوا نشان اهند؛ جانب ایگران، بیشت

شلوغی ممکن است احتمال فوران پرخاشگری را افزایش 
اهد؛ افزایش سطح برانگیختگی به هر الیل )شرکت ار 

( مهیجهای های رقابتی، ورزش شدید، ایدن فیلمفعالیت
های وقیح اهد؛ تماشای صحنه پرخاشگری را افزایش می
 محركجسمی ممکن است کند؛ ارا پرخاشگری را تشدید می

ن به ایگران را درسان  یا آسیب و پرخاشگری یا انگیزه صدمه
هایی از مغز کنترل پرخاشگری را بر عهده بیدار کند؛ قسمت

ها ار انسان تحت کنترل قوه شناختی  اارا، ولی این مکانیسم
تجربیات قبلی همراه ها به گیرند. همچنین یااگیریقرار میو ا

-عی )عالوه بر قوه شناختی( اییای نقش میو تأثیرات اجتما

(. عوامل مؤثر بر وقوع جرم Kaplan, 2007: 104کنند )
بندی ایگر عوامل ای که استه گونه بسیار متنوع و متعداند؛ به 
شامل  که عوامل ارونی: -اند از: الف مؤثر بر وقوع جرم عبارت

عوامل فرای )بیولوژیک(، جنس، سن، اندام، عدم تقارن 
، وضع مزاج، ضعف یا قدرت بدنی، سوابق بیماری، جسمی

عوامل ارثی و ژنتیک و عوامل روانی چون ترس، بدبینی، 
های عصبی ها، بیماری، جنون، عقدهیطلب ، قدرتیخواپسند

های ویژگی شامل عوامل بیرونی: -باشد. بو روانی و... می
محیط طبیعی، وضع آب و هوا، فصول، شب و روز، ارجه 

های محیط اجتماعی ویژگی نظایر آن، وبت و باا وحرارت، رط
)انسانی(، شهر، روستا، محله، کوچه، مسکن، خانوااه، اوستان، 

یکی از معاشران، نوع شغل، مهاجرت و پیشه فرهنگی. 
گیری احساس امنیت، شکل و فرم  های مؤثر ار شکل شاخص

)عنابستانی و جوانشیری،  محیط کالبدی سکونتگاه است
های متعدای نظریه ،ار خصوص ارگیری و نزاع (.33: 8311

 یژهو شهر و به یدیکالب طییل محیش عوامینق اما وجوا اارا
رار یه قیار وقوع جرم مؤثر کمتر مورا توج یساختار شهر

ه یبها هین نظریین اییتریمهم 8دول یار ج. ه استیگرفت
 اند. شده  ورت خالصه ارا هیص
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 و نزاع ارگیری  های هنظری. 2جدول 

 شرح نظریه نظریه

 زیست شناختی
بخشد؛ یعنی مجرمان ار شناسانه معینی احتمال ارگیری فرا را ار رفتارهای مجرمانه فزونی میوجوا عوامل زیست

 .اهنداز خوا نشان می( از قبیل اندازه سر)های ظاهری خاصی مقایسه با مرام عاای، ویژگی

 روانشناختی
به عنوان مثال ) گنجاننداز رفتار مجرمانه می هایشان یینپزشکی، شخصیت مجرم را ار تبوانشناسانه و رنظریات روان

 (.غریزی یا ذاتی بوان پرخاشگری

شناسی بوم
 جنایی

گاه )محل زیست( فرا ار رفتار مجرمانه فرا. ار واقع ایدگاه اکولوژی بر محیط و فضایی که مجرم ار آن تأثیر زیست
کاربری اراضی و شکل و سیمای شهر را ار بروز جرا م  ید اارا و شرایط محیطی چون نوعشوا تأکمرتکب جرم می

 (.AbdolahieHagi, 2004: 37ااند )بسیار مؤثر می

 آنومی اورکیم
-های اخالقی یا ضرورتبیند. وی باور ااشت که زندگی بدون وجوا الزاماورکیم علل اعمال مجرمانه را ار محیط می

-گیری پدیده آنومی یعنی نوعی احساس ناهنجاری میشوا و ار نهایت نیز به شکلمی یرناپذ لهای اجتماعی تحم

 (.Hosisenzadeh et al., 2011: 35 و ارگیری و نزاع است ) یرو ای برای بروز کجانجامد که اغلب مقدمه

امنیت محل 
 سکونت

مستقیمی با احساس  یگر میزان جرم رابطهو از سوی ا از یک سو محیط اجتماعی با میزان جرا م ار ارتباط است
 (.19: 8315ساروخانی و نویدنیا، ناامنی اارا. محل زندگی یا محل سکونت ار بروز جرم یا امنیت اخیل است )

 فشار مرتن
های کمتری برای تحقق آرزوهای خوا اارند. ار نتیجه چون فرواست، فرصت جامعه طوری ساخت یافته که طبقات

همه افراا فقیر و غنی تبدیل شده آن کسی هم که استرسی به ابزار مشروع  های اصلی زندگیآرماناین اهداف به 
 (.44: 8311)صدیق سروستانی،  کندها از ابزار نامشروع استیااه می ندارا، تحت فشار جامعه برای استیابی به آن

محرومیت 
 نسبی

شرط الزم برای  گراا. بر اساس نظریه پیشامنی میو نا نماید و هم سبب افزایش جرمهم تولید فشار می ،نابرابری
به معنای وجوا فاصله میان انتظارات ارزشی یا کاالها، امکانات و خدماتی  ارگیری و خشونت مدنی، محرومیت نسبی

 .پذیری خوا را مستحق آن اانسته اما از آن محروم هستند که مرام ار زندگی به صورت توجیه

 زنیبرچسب
شوا جامعه با فرا خورا؛ که باعث میچسب میعنوان بزهکار بر ز طرف اجتماع بهگراا ارتکب جرم میشخصی که م

-پنداره او می د. برچسب مجرم بوان بخشی از خواباشبه طریقی رفتار کند که سزاوار یک انسان مجرم یا بزهکار می

 (.Poot Wine and Samonse, 2002: 85گذارا )گراا و ار نتیجه این مسئله بر رفتارهای آتی او اثر می

 وارهعاات
های بینش سلیقه و قضاوت هایی هستند که به نظامواره تأثیر تجربیات گذشته اارای عاات عاملین اجتماعی تحت
 .سازاها را قاار به انجام اعمال روزانه تحت تأثیر اانش عملی می شوا و آنمربوط می

-تعامل

 گرایی
های اند و بر این باورند که فرا و جامعه ار کنشمیان فرا و جامعه ار فراگرا رفتار اشاره کراهگرایان به تعامل تعامل

 (.Mohseni, 2011: 326باشند )متقابل ار جریانات رفتاری اخیل می

کنترل 
 اجتماعی

آید؛ وجوا می ناهنجاری ناشی از گسستگی تعلق فرا به جامعه است که ار اثر کنترل و نظارت اجتماعی و خانوااه به
 (.11: 8312ااوری و ایگران، )کاربخش گراانه ظاهر میوال اجتماعی ضعیف باشد، رفتار کجریعنی هنگاهی که کنتر

 (.31: 8334بشیریه، ) یزاخگراا و از این رقابت، منازعه بر میها موجب رقابت میکمبوا منابع و ارزش پارسونز

 (.41: 8311)صدیق سروستانی، نوایان، است رفتاران و هماری از طریق تعامل با کجفرایند یااگیری کج رفت پیوند افتراقی

 فری

 
محیط خانوااگی و اجتماعی )نوع شغل، محل سکونت، عااات و رسوم هر یک از طبقات اجتماعی( و عامل اقتصاای 

 (.Mazloman, 1977: 67)بیکاری، فقر و تنگدستی( از عوامل ارتکاب جرم هستند )

 لآزوب
 

که ار خانوااه برای او قا لند ها به علت ارزش و احترام کمی کند که کواك طرا شده ار خانوااهپیشگویی می
 .شواهای انحرافی میشوا و به انبال پایگاه اجتماع برای خوا، وارا گروهانگیخته میبر

 زیمل

 
شوا که تنها ها تهدید می ساس اثربخشی آنبا افزایش تراکم جمعیت، احساس تنهایی و گمنامی افراا بیشتر شده و اح

 .توانند ار جامعه ابراز وجوا کنندهای محلی و ... است که افراا می از طریق پیوستن به گروه

پایگاه اجتماعی 
 و اقتصاای

... کاهش یابد، احساس تعلق افراا  آموزشی، بهداشتی، رفاهی و یابی به امکانات و خدمات مختلفهر چه امکان است
همان  به افراا یابد وشوا و به تدریج همبستگی نیز نقصان میامعه با احساس رضایت از زندگی ار جامعه توأم نمیج

 .ن بیشتر خواهد شدنانهایتاً احتمال وقوع جرم از طرف آ و د کرانمیزان احساس امنیت نخواه

یااگیری 
 اجتماعی

نجار، مثالً گرایش به ارگیری و نزاع، زاییده مشاهده و بر اساس تئوری یااگیری اجتماعی باندورا، رفتارهای ناه
 (.Mohseni, 2011: 132شوا )عنوان تجربه عینی یاا مییااگیری اجتماعی هستند که از آن به



 ارومیه شهر ار فضای کالبدی گذار جرا متأثیر عواملسنجش  :لطفی          211

 

 گراییقوم
شوا، طبق نظر گرایی یا تعصب قومی، باعث ایجاا گسست ار جهان اجتماعی و پراکندن تخم نیاق ار جامعه میقوم

 .هاست گرایی خوا باعث ایجاا بسیاری از جرممهرزوگ، قو

 هوش فرهنگی
توانند به شکل مناسبی، رفتارهای کالمی و غیرکالمی های رفتاری است که افراا اارند و میهوش فرهنگی، مهارت

-شوا، رفتار افراا با یکدیگر آسیبهای جدید فرهنگی بروز اهند. هوش فرهنگی پایین باعث میخوا را ار موقعیت

 .پذیرتر بواه و تنش و نزاع ار آن نیز بیشتر خواهد بوا

 یفضا
 خانوااه یعاطی

-می یاا و آموزندمی است خشونت با توأم که یهای هخانواا ار نابهنجار یک رفتار عنوان به نزاع و ارگیری را افراا

 ,Hosseinzadeh et alشوا )می آموخته خانوااه محیط ار نزاع پدیده یعنی کنند، جویی که ستیزه گیرند

2011: 200-201.) 

رویکرا 
 کالبدی 

اهه 
8119 

ی ار کتییاب مییرگ و زنییدگ    کییوبز یج نیج
 ییکایآمر شهرهای

هیای   جداسازی مکان و نیاز به خیابان امن ار شهر -
 عمومی و خصوصی

 ها ار سطح شهر  اختالط آن تنوع کاربری و -
اه ار استیااه مؤثر و بازاارنده از حضور عابران پیییا  -

 مناطق شهری برای کاهش احتمال وقوع جرا م

اهه 
8139 

 از جییرا م رییجیییری ار کتییاب جلییوگ   یار
 ار یومنیی و اسکار ن یطیمح یبا طراح شهری

 کتاب فضاهای قابل افاع

مناطق شییهری   زییخ جرم یعیطب لیکاهش پتانس -
 یعموم و
 قیرار گیرفتن فضیای یدیو ار معیرض ا تیشییاف -

 یعموم

 اهه
8119 

 ار نگهییام یو پل برات لسونیو و نگیلیجرج ک
 شهری یشناس کتاب جرم

 شکسته یها ارا ه تئوری پنجره -
 مناطق شهری زییخ جرم های یلکاهش پتانس -
 مصنوع طیمح یطراح های یاشاره به نابسامان -

اهییییییه 
  و 8119
2999 

 یجهانی آموزشی یها کرو و مسئول برنامه میت
CPTED  از  جیرا م  از رییار کتاب جلییوگ

  یطیمح یطراح قیطر

 کرایرو نیارا ه استراتژی و روشمندی ا -
هیای   یشهیا و همیا   برگییزاری سییری کنییرانس  -
 المللی ینب

8311 های پژوهش،یافتهمأخذ:     

به عنوان  تیتوجه به مسئله احساس امنار طول تاریخ 
ار  ،یزندگ طیو سالمت مح ییایاز عوامل مهم ار پو یکی
 یها ضرور سکونتگاه تیریو مد یطراح ،یزیر برنامه ندیرآف

 ،از لحاه تاریخی .(18: 8311یگانه و ایگران،  )محمدی است
اولین رویکراهای تبیینی که ار زمینه رفتارهای انحرافی ارا ه 

 ای گونه به. باشدشناختی میشده است مربوط به ایدگاه زیست
رامان شرور، نموا که این باور که مجرمان و به طورکلی م

بعد  ا.گراهای کهن بر میاارند، به زمان یرمعمولیجسمانی غ
( یشناخت شناختی و روانزیست)یانه از آنکه رویکراهای فراگرا

نتوانستند علل رفتارهای انحرافی و بروز جرم را تبیین کنند، 

گرایانه را به رویکراهای جمع خوا جای یانهفراگرا رویکراهای
اند  شناختی معروفویکراها که به رویکراهای جامعهاین ر. اااند

علل رفتارهای انحراف  حوارا صحنه شده و به تبیین و تشری
عمل  از نظر این رویکرا، رفتار انحرافی نه ار قالب. پرااختند

فرای بلکه امری اجتماعی بواه که ریشه ار عوامل محیطی و 
های ریهار این تحقیق سعی شده از تمام نظ. اجتماعی اارا

راستا، مدل  ینار ا. مربوط به جرم ارگیری استیااه شوا
باشد که ار واقع متغیرهای میهومی تحقیق به شکل زیر می

 (.8شکل )شوا تحقیق را شامل می
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  8311 های پژوهش،مأخذ: یافته های آن.و سنجه کالبدیمدل  .2شکل 

اولین بار توسط مرتن ار  یشناس جرم مشکالت اجتماعی
شناسان و به انبال آن اکثر جامعه مطرح شدوایل قرن بیستم ا

موضوعاتی تحت عنوان خشونت، تضاا، پرخاشگری و جنایت را 
اورکیم، اختالل، اغتشاش،  مورا بررسی قرار اااند. ار مطالعه

هنجاری ار نظام جمعی به عنوان عامل بروز گسستگی و بی
زمان به بعد  . از آن.مطرح شده است انحراف و عدم همبستگی

ای که،  گونه تحقیقات خوبی ار این حیطه انجام شده است. به 
 بررسی نقش و تحقیق با نیز 8111سال  همکاران ار و میلر

بزهکاری،  محیط ایجاا ار است جامعهپا ین طبقات فرهنگ
 و آبرو تهدید و افتاان خطر ار به را هاارگیری اغلب ریشه
 ،8114همکاران ار سال  و تایناند. گلداشگروه، اانسته حیثیت

 های میانارگیری که رسیدند نتیجه این به خوا تحقیقات ار

 انجام مختلیی اهداف با است ممکن ایقبیله میان یا گروهی

 حرمتیبی و توهین تحقیر، برای هااین ارگیری از برخی شوا:

 طرف اعتبار شهرت و افزایش برای برخی مقابل، طرف به

-می صورت امالك اوباره آوران است به ایبر گاهی و پیروز

با عنوان  ی، ار تحقیق8111بومیستر و ایگران ار سال  .گیرا
جویی، به این نتیجه ستیزه و خشونت با شده یدتهد غرور رابطه

 شخص که زمانی عموماً جوییستیزه و رسیدند که خشونت

 برا،می سؤال زیر را ارگیر طرف منزلت و جاه یا ناموس آبرو،

ی تحقیقات ، طی2994 ویلسون ار سال و یابد. رنگاممی دتش
 هایارگیری کنند: ارمی چنین بیان را خوا مطالعات نتایج
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 منزلت، جایگاه، برای گروهی یا شخصی منافع جمعی، استه

 و گروهی اتحاا و انسجام همبستگی، از افاع اجتماعی، اعتبار

 ارساخت شخصی، و اقتصاای فشارهای ای،یلهقب_قومی

 مؤثر عوامل جمله از و تهیدستی فقر میزان و سطح خانوااگی،

 این چشمگیرتری ار حضور مراان اغلب و آیندمی شمار به

 هایکجروی و جرا م فزاینده نظیر شیوع عواملی، اارند هانزاع

 اقتدار )آنومی( کاهشاجتماعی هایهنجاریبی و اجتماعی

 احساس نمیزا کاهش موجب پلیس عملکرا ضعف و پلیس

 مقابله ار پلیس آمیزموفقیت عملکرا .شوامی امنیت شهروندان

 احساس افزایش موجب اجتماعی، هایآسیب و ها یرو با کج

 بهبوا موجب خوا، نوبه به امر نیز این و شهروندان ایمنی

 بر نیز نگرش مطلوب و شوامی پلیس به نسبت آنان رشنگ

س و ایگران ار سال افزاید. لی فرانمی پلیس اجتماعی منزلت
های بین فرای ار سه ، ار تحقیقی با عنوان خشونت2993

و توباگو به اا کشور کارا یب: باربااوس، جاما یکا و ترینید
های فرای جنسی و فیزیکی و یک بررسی او نوع از خشونت

شناسی ار این سه کشور کارا یب با روان نوع از پرخاشگری
 ر این بررسی به شیوهختند. اسطح ارآمد پایین تا متوسط پراا

های تضاا تجدید نظر شده و ایگر پیمایشی از مقیاس تاکتیک
 های خشونتهای رفتاری برای ارزیابی سطح و ویژگیسازه

ها از طرف افراا ارصد خشونت 38فرای استیااه شده است.  بین
آشنا و به علت وجوا فرهنگ خشونت و فرهنگ روابط ارونی 

ای با نامه، ار پایان2991لونداراو ار سال باشد. خصمانه می
عنوان پدر و ماار رمانتیک، اوست و والدین: اعمال نیوذ ار 

های مشخص شده با انحراف و بزهکاری نوجوانان، به شبکه
که  اجتماعی یااگیری هایمکانیسم که این نتایج رسیده است

-می غیره و والدین اوستان، نظیر اجتماعی هایشبکه معموالً

 ار اارند. همچنین تأثیر رفتارهای ناهنجار به اقدام ار باشند،

 اعمال به ارتکاب ار پذیر یتمسئول کم والدین تأثیر میان، این

شناسایی  متغیرهاست. بقیه از بیشتر فرزندانشان، نابهنجار
عوامل مؤثر بر مدیریت مداخله ار مدیریت کارکنان ار محل 

صیت و رفتار با مدیریت کار: تجزیه و تحلیل رابطه بین شخ
 2984اختالف و نزاع عنوان تحقیقی است که شاپیرو ار سال 

انجام اااه است. این تحقیق از نوع کمّی و همبستگی، انبال 
این سؤال بواه که آیا شخصیت تأثیری بر رفتار مدیریتی 

ه تست آماری نشان ااا ارتباط تعارض ار محل کار اارا؟ ک
 ا و رفتار پرخاشگرانه او وجوا اارا.ااری میان شخصیت فرامعن

، ار 8318ار زمینه تحقیقات ااخلی هم ظهور ار سال 
کنندگان به تحقیقی با عنوان اپیدمیولوژی نزاع ار مراجعه

 ینتر یافته است: مهمجیرفت به این موارا استشهر اورژانس 
، خصومت قبلی و یریگ علت نزاع، شوخی و اشنام، باج

های چشمی  آسیب ،. نتایج تحقیقباشد یخانوااگی م یها بحث
کننده به ارمانگاه ناشی از ضرب و جرح ار بیماران مراجعه

اند پزشکی قانونی بیمارستان فارابی را بدین شرح گزارش نمواه
ها به علت مسا ل خانوااگی، مسا ل مالی و شغلی که ارگیری

ار مقاله بررسی  2993بواه است. کیانی و ایگران ار سال 
وانی موارا ضرب و جرح ناشی از نزاع ار مراجعین به واحد فرا

معاینات سرپایی مراان ستاا مرکزی سازمان پزشکی قانونی 
از بیشتر مراجعات اند که ماه، به این نتیجه رسیده 3کشور طی 

مصرف الکل بواه  و طرف افراا اارای سابقه مصرف مواا مخدر
اند و ار شغل آزاا است. اکثراً ار حد متوسطه تحصیالت ااشته

ها رخ اااه است. ربانی و ایگران و کارگری بیشترین ارگیری
 شناختی عهجام عنوان بررسی با پژوهشی ار 2991ار سال 

 جمعی )مطالعه نزاع مسئله بر مؤثر فرهنگی - اجتماعی عوامل

متغیرهای  که اندهنتیجه رسید این به ایالم( استان مورای:
 مثبت و جربه عینی نزاع تأثیر معنااارگرایی و تپرخاشگری، قوم

 بر روی منیی و معنااار تأثیر نیز اجتماعی کنترل میزان و

میرفرای و ایگران ار سال  .اندااشته نزاع به گرایش میزان
ای با عنوان میزان گرایش به نزاع جمعی ار ار مقاله 8319

سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر  15 -85میان مراان 
. نتایج تحقیق اندبه این مسأله پرااختهبه روش میدانی  بر آن
بر نزاع  یریها نشان اااه است که اعتماا اجتماعی تأث آن

گاه اجتماعی و اقتصاای تأثیر ، پایییگرایشاوندنداشته اما خو
 بحرینی و کلواریرضاییااری بر نزاع جمعی ااشته است. امعن

 عوامل رابطه عهعنوان مطال با تحقیقی ار ،2989ار سال 

 که جمعى، اریافتنداسته یها نزاع با اجتماعى-فرهنگى

 محرومیت و هنجاری یگرایی، بمقو پرخاشگری، متغیرهای

 کنترل اجتماعی، متغیرهای و مثبت معنااار رابطه اارای، نسبی

 و جنسیت سن، قتصاای،_ اجتماعی پایگاه اجتماعی، انسجام
 و تأهل متغیرهای و وسمعک معنااار رابطه اارای ،تحصیالت

 با معنااار رابطه فاقد عی،ارتباط جم وسایل از استیااه میزان

زااه اند. حسینبواه ایقبیله و قومی جمعی، هاینزاع به گرایش
 ای با عنوان بررسیار مقاله 2988و ایگران ار سال 

 نزاع به گرایش میزان بر مؤثر عوامل یشناخت جامعه

 عوامل اهواز، به بررسی شهر مطالعه ، مورایجمع استه

 نزاع به گرایش میزان بر مؤثر فرهنگی و اقتصاای اجتماعی،

اند. نتایج این پرااخته شهر اهواز شهروندان بین ار جمعی استه
های فرای و اقتصاای و اجتماعی تحقیق نشان ااا که ویژگی
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ار سال  و فسخوای گذارند. نظریهمگی ار نزاع جمعی تأثیر
شناختی عوامل  وهشی با عنوان بررسی جامعه، ار پژ8313

جمعی: مطالعه مورای  فرهنگی مؤثر بر مسئله نزاع -اجتماعی
مناطق شهری و روستایی سه  2993استان ایالم، ار سال 
آوری اطالعات ول و ایوان اقدام به جمعاشهرستان ایالم، چرا

است آمده حاکی از آن بواه که متغییرهای  . نتایج بهاند کراه
اار مثبت و او تجربه عینی نزاع تأثیر معن ییگرا رخاشگری، قومپ

اار منیی بر امیزان کنترل اجتماعی و تحصیالت نیز تأثیر معن
، 8313اند. پورافکاری ار سال روی میزان گرایش به نزاع ااشته

های قومی ار ایران به این ار تحقیقی با عنوان تحلیلی بر تنش
های مسئله بیشتر ار میان خانوااه یناست که ا یافته است یجنتا

اهد. ابعاا فرهنگی و اجتماعی ساکنان با ارآمد کمتر رخ می
سواای، عدم آشنایی به قانون، ضعف مالی، منطقه مانند بی

ای ار این مسئله مؤثر های قبیلهتعصب قومی و حی  سنت
 تحقیقات یلتحل، فرا8319عابدینی و ایگران ار سال  .اندبواه

، مطالعات یجمع استه هایارگیری زمینه ار گرفته مانجا
حاکی از آنان های تحقیق اند. یافتهرا کار کراه یشناس جامعه

این بواه است که میزان سن، جنسیت، پایگاه اقتصاای و 
اجتماعی، سطح سواا و احساس محرومیت، اختالفات قومی و 

شریعتی و فرهنگی و... ار گرایش به نزاع تأثیر متیاوتی اارند. 
ای با عنوان بررسی عوامل مؤثر هعالطم 8318ایگران ار سال 

 ار شهرستان خدابنده یجمع های استه بر تمایالت بالقوه به نزاع
 بین که اهدمی نشان مطالعه این اند، نتایج انجام اااه

 مراجع به اعتماا عدم خانوااگی، ملکی، اختالفات یرهایمتغ

 نزاع به گرایش و تاریخی-گیفرهن عوامل، و انتظامی قضایی

وجوا اارا.  معناااری رابطه خدابنده شهرستان ار یجمع استه
تحقیقی با عنوان بررسی علل و عوامل  ،8314ها ار سال خراط
بروز نزاع و ارگیری و پیامدهای آن ار شهر  یشناخت جامعه

ها و مسا ل اجتماعی، تهران انجام اااه است که وجوا آسیب
و نظارت اجتماعی، کژ کارکرای برخی نهااها ضعف ار کنترل 

ها، عدم حاکمیت قانون ار برخی موارا، پراکندگی و  و سازمان
نتایج این تحقیق  به عنوا های نزاع و ارگیریفراوانی کانون

، ار 8314و ایگران ار سال الهاشم رضویگزارش شده است. 
یش به اگران مل مؤثر بر میزاسی عوربرپژوهشی با عنوان 

، به روش بیلن اراشهرستاان ندوبین شهرح ار جرب و رض
ای )پس رویداای(، از افراای که به جرم ایراا مقایسه -یعلّ

وجرح به اااسرای ارابیل مراجعه نمواه بواند، استیااه  ضرب
نشان ااا که گرایش به ضرب و جرح  یقشانکراند و نتایج تحق

محرومیت  ااری و بااا تجربه عینی همبستگی مثبت و معنب

ااری اارا. انسبی و پایبندی مذهبی همبستگی منیی و معن
همچنین نتایج نشان ااا که بین گرایش به ضرب و جرح با 

ااری امهارت کنترل، آگاهی حقوقی و منزلت همبستگی معن
 به تحقیقی ار 2985و ایگران ار سال  وجوا ندارا. افشانی

-پرااخته یزا رشه ساکن شهروندان بین ار نزاع پدیده بررسی

 متغیرهای بین ااریمعنا رابطه از وجوا حاکی تحقیق نتایج اند.

 استرسی و زندگی از رضایت نزاع، عینی تجربه سن، مستقل

 نتایج ایگر سوی باشد. ازمی نزاع ابعاا و رفاهی امکانات به

 تمایل ترپایین تحصیالت با افراا که ااا نشان تحقیق این

  نزاع اارند. به بیشتری

توان گیت که ار زمینه با بررسی تحقیقات ذکر شده می
حال مطالعات و تحقیقات زیاای انجام   به نزاع و ارگیری تا

پذیرفته است و این پدیده از منظرهای متعدای مورا بررسی 
قرار گرفته است؛ اما ار ارتباط با ارگیری ار شهر ارومیه 

طح ار س پژوهشیک گرفته است و تنها نتحقیقی صورت 
جامعه آماری آن مربوط به افراا که  انجام شدهشهرستان ارومیه 

تحقیق مذکور اارای لبته مراجعه کننده به اااسرا بواه است و ا
های فرای، عدم اشاره به )از قلم افتاان برخی ویژگینواقصی 
های خانوااگی، عدم اشاره به های والدین و سایر ویژگیویژگی

این تحقیق بر آن است تا حدوای  زمان ارگیری و ...( است.
تحقیقات  یخالءهای موجوا ار این زمینه را پر کراه و راهگشا

توان به جامعه آماری آن بعدی گراا. از نوآوری این تحقیق می
مجرمان ناشی از ارگیری ار زندان شهر شامل اشاره نموا که 

 ار جرم ارگیری باشد. الزم به ذکر است که پدیدهارومیه می

و با فاصله  قومیتی جمعیتی چند بافت اارای که ما، رکشو
-ظاهر می سازمسئله ایپدیده عنوان به باشد،طبقاتی شدید می

 است موضوعاتی جمله از نزاع و خشونت هنوز شوا و متأسیانه

 از افاع یا و قدرت شاخص وطنان،هم از فرهنگ بعضی ار که

-می وبمحس حیثیت خانوااگی و فرهنگی و اجتماعی منزلت

شناسان اجتماعی شناسان و آسیبای که جامعه گونه شوا. به 
های امروز ایران را نزاع و ارگیری ترین آسیبیکی از عمده
(. واقعیت غیر 812: 8311، زااه و ایگرانحسیناند )عنوان کراه

قابل انکار و توأم با نگرانی جدی امروز ما، گسترش خشونت و 
 شوا.ضرب و جرح می منجر بههای فیزیکی است که ارگیری

گون اقتصییاای، اجتمییاعی، فرهنگییی و  نییاعوامییل گو
بیه وجیوا آمیدن رفتارهای  سبب ،محیطی ار سیطح جامعیه

شوند که اارای روابط علیت و معلولی هسیتند و  نامتعارف می
. ایین  گرانید ار سه سیطح کیالن، میانیه و خیرا مطرح میی 

ل میؤثر بیر ایجیاا    عوامی  هعوامل ار سیطح خیرا اربراارنیید   
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رفتارهای مجرمانیه ار فضیاهای شهری هستند کیه از جملیه   
هیای  اسیت. برخیی از مؤلییه    کالبیدی ها عوامل  آن ینتر مهم

کنندگان از فضییاهای   کالبدی مؤثر بر احساس امنیت استیااه
ز: انیدازه و فیرم فضیا، آسیایش بصیری و      ا نید اشهری عبارت

نور، آلواگی  ، آلواگی)آلواگی نماای، آلواگی ایداری محیطی
پییذیری قلمروهییا، محیطیی، آلییواگی صیوتی(، وضییعیت نییوذ   

هیای استرسیی و شیبکه ارتبییاطی، کییییت عمیومی       ویژگی
 پیژوهش  هدف این .کاربری زمین ها ومسکن، کیییت فعالیت

های کالبدی مؤثر بر ایجاا رفتارهای ناامنی ناهنجاری بررسی
)زنیدانیان بیر اثیر     گیران  اییدگاه کینش   هیای از میان ویژگی

تا از این طریق ار زمینیه کیاهش   است ارگیری( شهر ارومیه 
 .گیراوقوع جرم ارگیری اقداماتی انجام 

 

 کار ها و روشداده
تحلیلی از نوع  -روش توصییی روش تحقیق این مطالعه، 

آن  یپژوهعنوان مورا  باشد که شهر ارومیه به کاوانه میمورا
عنوان  ه بهچرایی انتخاب شهر ارومی تعیین گرایده است. ار مورا

(، باید اشاره کرا که شهر ارومیه 2این تحقیق )شکل  یپژوهمورا
ریشه اسکان غیررسمی اارا  امااگرچه ار مرکز استان قرار گرفته 

و عالوه بر مشکل فرسواگی بافت، از نرخ جرم و جنایت باالیی 
بدی نابسامان ( بافت کال8بنابراین به او الیل . نیز برخوراار است

عنوان نمونه مورای  ( نرخ باالی جرم و جنایت، شهر ارومیه به2و 
ی نهایی بند رتبهبه منظور استیابی به یک  انتخاب گرایده است.

های مربوط به جرا م  یافترهیرهای تحقیق و متغار قالب 
افزارهای ( و نرمGIS) محیطی از سیستم اطالعات جغرافیایی

SPSS  وExpert Choice ه استکمک گرفته شد. 
 ینظر یکراهایو رو یاثرگذار بر وقوع جرا م شهر یها ها و شاخص مؤلیه. 1جدول 

 یرهایمتغ

 تحقیق

 های مربوط به متغیرهای تحقیقها و پیشینهرویکرد های تحقیقگویه

 -پایگاه اقتصاای
 (ES)اجتماعی 

 ،(   ارآمد )
 (.    سواا )

شناسی جنایی ه پایگاه اقتصاای و اجتماعی؛ نظریه بومنظریه انریکوفری؛ نظری
؛ 2988زااه و ایگران، ؛ حسین2989)مکتب شیکاگو( / میرفرای و ایگران، 

کلواری و بحرینی، رضایی؛ 2993؛ کیانی و ایگران، 2994رنگام و ویلسون، 
؛ 8319؛ عابدینی و ایگران، 8313پورافکاری،  ؛8313 ،و فسخوای ؛ نظری2989
 .2985ی و ایگران، افشان

تعلق به جامعه 
تعصبی  -قومی

(ET) 

 ،(    مسا ل ناموسی )
 (.    گرایی ) قوم

؛ ربانی و ایگران، 2989گرایی یوال ایویس / میرفرای و ایگران، نظریه قوم
؛ بومیستر و 2988زااه و ایگران، ؛ حسین8318؛ شریعتی و ایگران، 2991

؛ 2989کلواری و بحرینی، رضایی؛ 2994لسون، ؛ رنگام و وی8111ایگران، 
 .8319؛ عابدینی و ایگران، 8313؛ پورافکاری، 8313و فسخوای،  نظری

 ،(   بصری ) (P)آلواگی 
 (.   صوتی )

 شناسی جنایی )مکتب شیکاگو(.نظریه بوم

تغییرات اقلیمی 
(CC) 

 ،(   سرما و یخبندان )
 (.    گرما )

 شناسی جنایی )مکتب شیکاگو(.منظریه بو

تعامالت منیی 
(NI) 

 ،(   ارتباط با افراا ناباب )
یااگیری از محیط پیرامون 

(    .) 

گرایی؛ نظریه فضای عاطیی خانوااه؛ نظریه یااگیری اجتماعی؛ نظریه تعامل
 .نظریه هوش فرهنگی؛ نظریه پیوند افتراقی؛ نظریه کنترل اجتماعی

 -انیخاستگاه مک
 (SF)خانوااگی 

 ،(    محل تولد )
 (.    محل سکونت ) 

شناختی؛ نظریه اورکیم؛ نظریه زیمل؛ نظریه امنیت محل سکونت؛ نظریه جامعه
؛ 8311زااه و ایگران، شناسی جنایی )مکتب شیکاگو( / حسیننظریه بوم

 .8314ها، ؛ خراط8311کالنتری و ایگران، 

کنترل اجتماعی 
(SC) 

(، ضعف     عف امنیت )ض
 (.    قوانین محکم )

؛ شریعتی و 2991نظریه کنترل اجتماعی؛ نظریه پارسونز / ربانی و ایگران، 
کلواری و رضایی؛ 2991؛ لونداراو، 2988زااه و ایگران، ؛ حسین8318ایگران، 
 ؛8314ها، ؛ خراط2989بحرینی، 

مسا ل اجتماعی 
 (FS)خانوااه 

 ،(    وجوا بیماری )
 (.    وجوا اعتیاا ) 

؛ رنگام و ویلسون، 8318نظریه فضای عاطیی خانوااه / شریعتی و ایگران، 
 .8314ها، ؛ خراط2994
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برچسب زنی  
(PC) 

 ،(    سابقه جرم )
 (.    ااشتن اعتیاا )

اعی باندورا؛ پیوند واره پیر؛ نظریه یااگیری اجتم زنی؛ نظریه عااتنظریه برچسب
و  ؛ نظری2993؛ کیانی و ایگران، 2991افتراقی ساترلند / ربانی و ایگران، 

 .2985؛ افشانی و ایگران، 8314و ایگران،  الهاشمرضوی؛ 8313، فسخوای

محرومیت نسبی 
(PD) 

عدم استرسی به امکانات و 
 ،(    خدمات )

 (.    فقر و نداری )

زااه و ت نسبی؛ نظریه فشار و محرومیت مرتن / حسیننظریه احساس محرومی
؛ 2989کلواری و بحرینی، رضایی؛ 2994؛ رنگام و ویلسون، 8311ایگران، 

؛ افشانی و ایگران، 8314الهاشم و ایگران، رضوی؛ 8319عابدینی و ایگران، 
2985. 

هوش فرهنگی 
(CI) 

رفتار بدون آگاهی و هوشیاری 

(    )، 
ها و  ارتباط با غریبهاطمینان ار  

 (.     ) ها یربومیغ

 .(2989)نظریه هوش فرهنگی / میرفرای و ایگران، 

آنومی اجتماعی و 
ویژگی ژنتیکی 

(SA) 

ناکامی ار رسیدن به هدف 

(    )، 
 .(    عصبانیت خانوااگی ) 

ی نظریه پرخاشگری کنش برانگیخته شده؛ نظریه آنومی اجتماعی؛ نظریه ناکام
زااه و شناختی / حسینمنزلتی کوهن؛ نظریه پرخاشگری ذاتی؛ نظریه زیست

 .8311ایگران، 

 8311 های پژوهش،یافتهمأخذ: 

ان تان ارومیییه و اسیی تشییهر ارومیییه مرکییز شهرسیی   
 39و عییرض  39ای بییه طییول  غربییی ار جلگییهآذربایجییان

ارومییه واقیع شیده        کیلومتری اریاچه 81ار فاصله  یلومترک
ت. طبیق  ر اسی تم 8383. ارتیاع این شهر از سطح اریا است

 جمعیییت ااشییته اسییت.  نیییر 113411 آخییرین سرشییماری

هکتیار اارای موقعییت    89959این شهر با مسیاحتی حیدوا   
استقراری مناسب بواه و تقریباً ار میانیه اسیتان واقیع شیده     
است. این شهر ار جلگیه ارومییه کیه یکیی از مسیتعدترین      

 قع شده است.ها است، وا جلگه
 
 

 
 8311 های پژوهش،یافتهمأخذ:  .موقعیت جغرافیایی محدواه مورا مطالعه. 1شکل 

 یر نتایجتفسشرح و 
الذکر، هر ییک از   شناسی فوقار این قسمت با استیااه از روش

جلیوگیری از  »های معرفی شیده بیرای اصیول رهیافیت      سنجه
ق روش از طریی  «جرا م شهری با استیااه از طراحیی محیطیی  

ای، بیه ترتییب   ای و پرسشینامه  تحقیق میدانی اعم از مشیاهده 
متوسیط  همچنین (. 3و شکل  8بررسی و تحلیل شدند )جدول 

 3/15ارصد میراان و   3/34سال و  4/33شوندگان سن پرسش

 ارصد زنان بواند.
سینجه   85گیت کیه از بیین    توان یم 8بر اساس جدول 

م بییان کننیده جیدایی    وجوا یا عدم وجوا عال »سنجه  ،مرتبط
 8با مییانگین کمتیر از   « بین فضای عمومی و فضای خصوصی

اارای کمترین امتیاز و ار نتیجه بیشترین قابلییت بیرای وقیوع    
. همچنیین  باشیند  یهیا می   صورت بیالقوه ار بیین سینجه    جرم به
میییزان نظییم و »و « وضییعیت روشیینایی ار شییب»یهییا سیینجه
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اارای بیشیترین   5ا تی  4بیا مییانگین بیین    « پاکیزگی ار محیط
صیورت   امتیاز و ار نتیجه کمترین قابلیت برای وقیوع جیرم بیه   

 یهیا  . ار بین این او نیز سنجهباشند یها م بالقوه ار بین سنجه
هیای   و ییا نظیارت   افتیه ی های رسیمی، سیازمان   میزان نظارت»

 2تیا   8با مییانگین بیین   « میزان عالقه به شهر»و « مکانیکی
شراف میزان اِ» یها سبتاً نامناسب، سنجهاارای وضعیت نامتیاز 

میزان روابیط  »، «بست بوان باز و یا بن بن»، «ساختمان به معبر
، «میزان احساس مسئولیت ار قبیال همسیایگان  »، «همسایگی

میزان مشارکت ار امور مرتبط با شهر و ارتبیاط بیا نهااهیای    »
 بیا « میزان فاصیله تیا محورهیای شیلوپ و پرتیراا     »و « محلی
 یهیا  اارای وضعیت متوسط و سنجهامتیاز  3تا  2ین بین میانگ

میزان فاصله »، «تعدا مناطق کور و فضاهای باز بدون نظارت»
میزان مدت »، «)شریانی و یا اصلی( یمحل ریغ یها یاز استرس
هیای شیلوپ و    هیا و پهنیه   میزان فاصیله تیا کیانون   »و « اقامت
وضیعیت نسیبتاً   اارای امتییاز   4تیا   3با مییانگین بیین   « پرتراا

 مناسب هستند.
فرایند »و  «ها گذاری الیههمروی»ار ااامه نیز از طریق فن 

(، امتیازهای به است آمده برای AHP) «مراتبی تحلیل سلسله
هیای مختلیف بیر اسیاس امتییاز       ها ار سنجههر یک از پارسل

جلیوگیری از جیرا م شیهری بیا     »نرمال شده اصیول رهیافیت   
(، بیا یکیدیگر تلیییق    3)جیدول   «طیی استیااه از طراحیی محی 

 گرایدند.
 

 امتیاز نرمال شده اصول رهیافت جلوگیری از جرا م شهری .1جدول 

 اصول
تقویت نظارت 

 طبیعی

قابلیت کنترل 

 ها دسترسی

تقویت قلمروهای 

 طبیعی

حفظ و نگهداری از 

 محیط

های  حمایت از فعالیت

 اجتماعی سالم
 جمع

امتیاز نرمال 
 شده

38/9 84/9 2/9 91/9 21/9 99/8 

 8311 های پژوهش،یافتهمأخذ: 

اهید کیه ار مجمیوع     ( نشیان میی  3 جدولنتایج حاصله )
بیشترین نقاط بالقوه برای وقوع جرم از منظیر رهیافیت جیرا م    
شهری، ار اطراف شهر ارومیه و نه ار مرکز شهر، قرار اارنید و  

طور که ار جیداول قبلیی مشیخص گرایید(      این موضوع )همان

هیای   ویژه به الیل کمبیوا قابلییت نظیارت طبیعیی، فعالییت      به
ار ایین   ،اجتماعی به هنجیار و حیاظیت و نگهیداری از محییط    

 ها است. محدواه

 معناااری ضرایب مسیر. 1جدول 

 نتیجه P-values ضریب مسیر مسیر
ECF ES 51/9 9911/9  دیتا 

ECF ET 3/9 92/9  دیتا 

ECF P             25/9 81/9 را 

ECF CC 82/9 31/9 را 

ECF NI 88/9 98/9  دیتا 

ECF SF 23/9 92/9  دیتا 

ECF SC 83/9 93/9  دیتا 

ECF FS 48/9 931/9 تا ید 

ECF PC 41/9 98/9 تا ید 

ECF PD 28/9 98/9 تا ید 

ECF CI 5/9 93/9 تا ید 

ECF SA 1/9 9211/9 تا ید 

8311،های پژوهشیافتهمأخذ:         
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، آمده باالتر باشنداستبههرچه ضرایب  4بر اساس جدول 
نظر اثرگذاری بیشتری اارا. آن است که متغیر مد  اهنده نشان

اجتماعی با  -اقتصاای آمده، پایگاه است بهار مدل ساختاری 
بیشترین تأثیر را بر متغیر وقوع ارگیری  51/9ضریب تأثیر 

ی، مسا ل زن برچسبیرهای گذاشته است. بعد از این متغیر، متغ
 خانوااگی و محرومیت نسبی-مکانی اجتماعی خانوااه، خاستگاه
بیشترین  28/9و  23/9، 48/9، 41/9به ترتیب با ضریب تأثیر 

تأثیر را اارند، کمترین تأثیر نیز مربوط به هوش فرهنگی با 
، P-valuesهمچنین، با توجه به مقدار  است. 5/9ضریب 

 جامعه به اجتماعی، تعلق -اقتصاای گاهتأثیر متغیرهای پای
 ژنتیکی، تعامالت ویژگی و اجتماعی قومیتی، آنومی -تعصبی

 اجتماعی، مسا ل خانوااگی، کنترل -مکانی  منیی، خاستگاه
 نسبی و هوش زنی، محرومیتخانوااه، برچسب اجتماعی

فرهنگی بر متغیر وابسته عوامل مؤثر بر وقوع ارگیری مورا 
، P-valuesفته است. همچنین با توجه به مقدار تا ید قرار گر

 وابسته اقلیمی بر متغیر تأثیر متغیرهای آلواگی و تغییرات
 ارگیری را شده است. وقوع بر مؤثر عوامل
ار  تیموضوع امن نیب اهدمینشان  قیتحق یهاافتهی

فرم و اندازه  یهاو شاخص ی ارومیهشهر یمحالت و فضاها
 شیآسا ن،یزم یو کاربر تیفعال ،ییرو نیوذپذ یفضا، استرس

 یشهر تیریمد ی ومسکون یبناها تیوضع ،یو بصر یطیمح
 رامونیپ یمؤلیه اصل نیمعنااار وجوا اارا. همچن یارابطه
به چه بناگرااست.  یموضوع استرس ،یعموم یفضاها تیامن
استرس  همه قابل یبرا دیبا ،یعموم یقلمرو فضا ف،یتعر

-از گروه یبرخ یبرا رعمدیغ ایمد و ها به عمحیط یباشد، بعض

فضاها از  یجامعه کمتر قابل استرس هستند و جداساز یها
ار آن  تیامن جاایاغلب اشاره به بسته شدن فضا و ا گریکدی

-یم شیها را به نما به آن یکنترل فضا و استرس درتاارا و ق
 یطراح قیاز جرم از طر یریشگیپ»ی گذارا. ار راهبراها

اارا. مرام با  ینقش محور کی تیقلمرو مالک نییتع «طیمح
که نسبت به اموال و امالك خوا اارند از آن  یتیاحساس مالک
 عال محصار، نراه، تابلو و  وار،یکنند. قرار ااان ایمحافظت م
و  تیهستند که حدوا مالک یمناسب یکیزیف یهامیهشدار، حر

 نییکند. لذا با تعیرا مشخص م یحدوا استرس جهیار نت
 نیمجرم یبر سر راه استرس یتوان موانعیم یشخص تیمالک
هاى ترین پتانسیل برای بزهکاری ار محدواهالبا کرا. جاایا

ها به صورت طبقاتی که اکثر ساختمان (تجارى بخش مرکزى
-و محدواه) با طبقه همکف تجاری و مابقی مسکونی هستند

های ترلکه یکی از موانع کن (الهایى با تراکم جمعیتى با
شوا و موجب از هم گسیختگی و اجتماعی محسوب می

ناهمگونی روابط افراا شده و به عنوان عاملی مثبت و مؤثر ار 
همچون  (نشین و مناطق حاشیه) نمایدبروز جرم عمل می

شوا؛ یعنی با روندی افزایشی از مناطق میآباا مشاهده  وکیل
 نشین یهشهای ااخلی و مناطق حابه سمت بخش ایحاشیه

شهر کشیده شده است، که بیانگر آن است که جرا م شهری، 
ظرف مکانی ی فضایی منحصر به فرای اارند و ار کنار ایگر 

های محیطی نیز ار وقوع جرم شرایط جامعه شهری، ویژگی
-های شهری به الیل ویژگیتأثیرگذار هستند و برخی محیط

ب کراه و های کالبدی و محیطی اطراف خوا، مجرمان را جذ
 شوند. می یزهای جرم خگیری کانونباعث شکل

 ار ارومیه های اصول مختلف رهیافت جلوگیری از جرا م شهری بررسی سنجه .1جدول 

 
سنجه 

 موردنظر

نحوه امتیازدهی 

ها بر به پارسل

مبنای سنجه 

 موردنظر

 میانگین های شهر ارومیه بر مبنای سنجه موردنظروضعیت پارسل
انحراف 

 رمعیا

عی
طبی
ت 
ظار
ت ن
بلی
 قا
صل
ا

 

 فشرامیزان اِ
ساختمان به 

 معبر

 یها تعداا ساختمان
محاط کننده پارسل 
مورانظر و اارای 
اشرافیت مناسب به 
فضای عمومی 
 بیرونی )ارصد(

 899تا  18 19تا  18 19تا  48 49تا  28 29تا  9
1/2 4/8 

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورانظر

8 (22/22) 2 (52/81) 3 (33/29) 4 (13/25) 5 (11/82) 

تعدا مناطق 
کور و فضاهای 

ارصد اختصاص 
یافته به فضاهای باز 

 59تا  8 9
تا  58
899 

- - 1/3 5/8 
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بدون نظارت و یا  باز بدون نظارت
مناطق کور از کل 
 مساحت پارسل

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورانظر

5 (88/18) 3 (85/23) 8 (34/85) - - 

میزان 
های  تنظار

رسمی، سازمان 
یافته و یا 

های  نظارت
 مکانیکی

چگونگی قرارگیری 
ها ار ارتباط پارسل

های  با نظارت
 یافته رسمی، سازمان
های  و یا نظارت
 مکانیکی

های پارسل
قرار گرفته 
ار ارتباط 
مستقیم با 
نظارت 
صورت 
 پذیرفته

-پارسل

های 
قرارگرفته 
ار بعد 
اید 
نظارت 
صورت 
 پذیرفته

سایر 
 هاسلپار

- - 
4/8 8/8 

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورا نظر

5 (51/5) 3 (81/89) 8 (21/14) - - 

وضعیت 
روشنایی ار 

 شب

وضعیت روشنایی ار 
 هاپارسل

 - - نامناسب متوسط مناسب
1/4 5/9 

امتیاز پارسل مورا 
 نظر

5 (44/14) 3 (51/5) 8 (99/9) - - 

سی
تر
اس
ل 
نتر
 ک
ت
بلی
 قا
صل
ا

 
 ها

ا یا عدم وجو
وجوا عال م 

 کننده یانب
جدایی بین 
فضای عمومی 
و فضای 
 خصوصی

وجوا یا عدم وجوا 
عال م بیان کننده 
جدایی بین فضای 
عمومی و فضای 
 خصوصی ار پارسل

 - -  عدم وجوا وجوا
9/8 4/9 

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورا نظر

5 (13/9) 8 (93/11)  - - 

میزان فاصله از 
 های یاسترس
 یمحل یرغ

)شریانی و یا 
 اصلی(

نحوه قرارگیری 
پارسل نسبت به 

های  محدواه
مشخص شده بر 
مبنای شاخص 
میزان فاصله از 

 یرغ های یاسترس
 یمحل

پارسلی که 
 35بیش از 

ارصد آن 
ار بافر قرار 
 گرفته است

پارسلی 
که بین 

 35تا  25
ارصد آن 
ار بافر 
قرار 
گرفته 
 است

پارسلی 
که کمتر 

 25از 
ن ارصد آ
ار بافر 
قرار 
گرفته 
 است

- - 
4/3 1/8 

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورا نظر

8 (88/31) 3 (33/1) 5 (51/55) - - 

بن باز و یا بن 
 بست بوان

نسبت اختصاص 
یافته از پارسل به 

 بن بست

 25کمتر از 
 ارصد

تا  25بین 
 ارصد 35

بیش از 
 ارصد 35

- - 
3/2 4/8 

امتیاز )ارصد( 
 نظرپارسل مورا 

8 (85/41) 3 (11/33) 5 (11/83) - - 

ل 
ص
ا

قو
ت

ت 
ی

مر
قل

ها
و

ی  بیع
ط  ی

 8/8 4/3بیشتر از  85تا  89 89تا  5 5تا  8 8صیر تا  ها ینهگزمیزان مدت 
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 سال 85 سال سال سال سال اقامت

 (51/83) 5 (88/31) 4 (3/28) 3 (85/23) 2 (15/8) 8 امتیاز )ارصد(

میزان روابط 
 همسایگی

 خیلی زیاا زیاا متوسط کم خیلی کم ها نهیگز
3/2 9/8 

 (3/3) 5 (11/83) 4 (13/48) 3 (31/23) 2 (11/82) 8 امتیاز )ارصد(

میزان احساس 
مسئولیت ار 
 قبال همسایگان

 خیلی زیاا زیاا متوسط کم خیلی کم ها ینهگز

4/2 1/9 
 9 (94/82) 4 (13/25) 3 (31/52) 2 (21/1) 8 امتیاز )ارصد(

میزان مشارکت 
ار امور مرتبط 
با شهر و ارتباط 
با نهااهای 
 شهری

 خیلی زیاا زیاا متوسط کم خیلی کم ها ینهگز

5/2 3/9 
 9 (41/1) 4 (48/32) 3 (3/41) 2 (18/84) 8 امتیاز )ارصد(

میزان عالقه به 
 شهر

 - - زیاا متوسط کم ها گزینه
3/8 2/8 

 - - (51/5) 5 (13/25) 3 (52/11) 8 امتیاز )ارصد(

ط
حی
ز م
ی ا
دار
گه
و ن
  
حی
ل 
ص
ا

 

میزان نظم و 
پاکیزگی ار 
 محیط

میزان نظم و 
پاکیزگی ار محیط 

 پارسل

وجوا هر 
او عامل 
ثابت و 
 متحرك

وجوا 
یکی از 
عوامل 
ثابت و 
 متحرك

نبوا هیچ 
کدام از 
عوامل 
ثابت و 
 متحرك

- - 

4/4 3/8 

امتیاز )ارصد( 
 پارسل مورانظر

8 (21/1) 3 (11/82) 5 (31/33) - - 

ت
الی
 فع
 از
ت
مای
 ح
صل
ا

 
عی
ما
جت
ی ا
ها

 
لم
سا

 
میزان فاصله تا 

ها و  کانون
های شلوپ  پهنه

 و پرتراا

-نحوه ارتباط پارسل

ها و  ها با کانون
های شلوپ و  پهنه

 پرتراا

پارسل 
نچسبیده به 

ها و  کانون
های  پهنه

شلوپ و 
پرتراا و ار 
فاصله 
مساوی یا 

 59ز بیشتر ا
 هامتری با آن

پارسل 
نچسبیده 
ها  به کانون
های  و پهنه

شلوپ و 
پرتراا و 
ار فاصله 
 59کمتر از 
متری با 
 آنها

-پارسل

های 
چسبیده 
به 
ها  کانون
و 
های  پهنه

شلوپ و 
 پرتراا

- - 
3/3 1/8 

امتیاز )ارصد( 
 نظرپارسل مورا

8 (44/81) 3 (13/25) 5 (13/54) - - 

میزان فاصله تا 
ورهای شلوپ مح

 و پرتراا

فاصله پارسل از 
محورهای شلوپ و 

 پرتراا

محورهای 
 شلوپ

محورهای 
 نیمه شلوپ

محدواه 
متری  59

محور 
 شلوپ

محدواه 
متری  25

محور نیمه 
 شلوپ

 سایر
5/2 3/8 

امتیاز )ارصد( 
 نظرپارسل مورا

5 (18/84) 4 (33/1) 3 (52/81) 2 (94/33) 8 (39/28) 

 8311، ژوهشهای پیافتهمأخذ: 
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 گیرینتیجهبحث و 
 توانید  یکران جرا م نیست و تنها م کن بشر امروز قاار به ریشه

ها، توجه وقوع جرم را کاهش اهد. از جمله این زمینه های ینهزم
زمینه بروز  تواند یساخت است که م های انسانبه کالبد و محیط

جرم را تقلیل اااه یا تشیدید کنید. هیدف ایین مقالیه شیناخت       
جلیوگیری از جیرا م شیهری بیا اسیتیااه از طراحیی       »رهیافت 
ار ارتبیاط بیا    جدیید به عنوان یکیی از رویکراهیای    «محیطی

 ءخییزی و کاربسیت آن ار جهیت ارتقیا    های جرمکاهش زمینه
امنیت شهر ارومیه بوا. برای استیابی بیه هیدف فیوق ار گیام     
نخست، این رهیافیت از طرییق رجیوع بیه اصیول آن معرفیی       

ه و سپس با مروری بر اابیات نظری و تجربی میرتبط بیا   گراید
جلیوگیری از جیرا م شیهری بیا اسیتیااه از طراحیی       »رهیافت 
شیرافیت سیاختمان بیه    ( میزان ا8ِهایی شامل  ، سنجه«محیطی
شیکل   Lو  U( میزان فاصله از مناطق کور )فضیاهای  2معبر، 

ار بدنه و یا اارای اختالف سطح ار کف به نحیوی کیه باعیث    
( میییزان 3انع اییید شییوا( و فضییاهای بییاز بییدون نظییارت،  میی

های مکانیکی  یافته )ناجا( یا نظارت های رسمی و سازمان نظارت
( وضعیت روشینایی ار شیب بیرای اصیل قابلییت      4)اوربین( و 

( وجوا یا عدم وجیوا عال یم   8نظارت طبیعی، سه سنجه شامل 
( 2کننده جدایی بین فضای عمیومی و فضیای خصوصیی،     بیان

)شریانی و یا اصلی( و  یمحل یرهای غ میزان فاصله از استرسی
بست بوان، برای اصل قابلیت کنتیرل طبیعیی    باز و یا بن ( بن3

( مییییزان میییدت  8هیییا، پییینج سییینجه شیییامل    استرسیییی

( میزان احساس مسیئولیت  3( میزان روابط همسایگی، 2اقامت، 
شهر و ( میزان مشارکت ار امور مرتبط با 4ار قبال همسایگان، 

( میزان عالقه به شهر برای اصیل  5ارتباط با نهااهای محلی و 
میزان وجوا قلمروهای طبیعی، سنجه میزان نظم و پاکیزگی ار 
محیط برای اصل مییزان حیاظیت و نگهیداری از محییط و او     

هیای شیلوپ و    ها و پهنیه  ( میزان فاصله تا کانون8سنجه شامل 
شیلوپ و پرتیراا بیرای    ( میزان فاصله تا محورهیای  2پرتراا و 

هیای اجتمیاعی بهنجیار، ار قالیب      اصل مییزان وجیوا فعالییت   
تواند به عنیوان ییک   این چارچوب میچارچوبی ارا ه گراید که 

هیای امین   ریزان و طراحان شهری برای محیطراهنما به برنامه
 .ار برابر جرا م کمک کند

هیا، ار گیام اوم بیرای     بعد از مشخص شدن این سینجه 
جلوگیری از جرا م شیهری بیا اسیتیااه از    »ری رهیافت کارگی به

هیا از   اااه یآور ار شهر ارومیه، از روش جمع «طراحی محیطی
 یا ای و پرسشینامه  طریق مطالعه میدانی بیه او گونیم مشیاهده   

از شیهر ارومییه ار قالیب    استیااه گرایده و با تقسیم فضاهای ب
ت آمده بیرای  و نسبت ااان هر یک از امتیازات به اس هاپارسل
های مختلف، مناطق بالقوه برای وقوع جیرم  ها به پارسل سنجه

هیای میذکور میورا شناسیایی قیرار       بر مبنای هر یک از سنجه
های اصیلی   اوالً مکان ،گرفت. نتایج به است آمده از این مرحله

هیای اصیول    بالقوه برای وقوع جرم بر مبنای هر یک از سینجه 
 ی با استیااه از طراحی محیطیرهیافت جلوگیری از جرا م شهر
 نشان ااا. 1ار شهر ارومیه را طبق جدول 

 
 های هر یک از اصول رهیافت جلوگیری از جرا م اصلی بالقوه برای وقوع جرم بر مبنای سنجههای شاخص .1جدول 

 

 سنجۀ تعیین کننده اصول ردیف

 قابلیت نظارت طبیعی 8

 میزان اشرافیت ساختمان به معبر

شکل ار بدنه و یا اارای اختالف سطح ار  Lو  Uفاصله از مناطق کور )فضاهای میزان 

 کف به نحوی که باعث مانع اید شوا( و فضاهای باز بدون نظارت

 های مکانیکی )اوربین( های رسمی و سازمان یافته )ناجا( یا نظارت میزان نظارت

 وضعیت روشنایی ار شب

 اه قابلیت کنترل طبیعی استرسی 2

 وجوا یا عدم وجوا عال م بیان کننده جدایی بین فضای عمومی و فضای خصوصی

 های غیرمحلی )شریانی و یا اصلی( میزان فاصله از استرسی

 بست بوان باز و یا بن بن

 میزان وجوا قلمروهای طبیعی 3

 میزان مدت اقامت

 میزان روابط همسایگی

 یگانمیزان احساس مسئولیت ار قبال همسا
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 میزان مشارکت ار امور مرتبط با شهر و ارتباط با نهااهای محلی و پلیس

 میزان عالقه به شهر

 میزان نظم و پاکیزگی ار محیط میزان حیاظت و نگهداری از محیط 4

5 
های اجتماعی  میزان وجوا فعالیت

 بهنجار

 های شلوپ و پرتراا ها و پهنه میزان فاصله تا کانون

 اصله تا محورهای شلوپ و پرتراامیزان ف
 

 8311 های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 

شیهر ارومییه بیه     ،3ثانیاً مشخص گراید که طبق جیدول  
جدایی بیین   کننده انیوجوا یا عدم وجوا عال م ب»سنجه لحاه 

اارای  8با میانگین کمتر از « فضای عمومی و فضای خصوصی
بیرای وقیوع جیرم    کمترین امتیاز و ار نتیجه بیشیترین قابلییت   

ی هیا  هیا و بیه لحیاه سینجه     صیورت بیالقوه ار بیین سینجه     به

مییزان نظیم و پیاکیزگی ار    »و « وضعیت روشینایی ار شیب  »
اارای بیشترین امتیاز و ار نتیجه  5تا  4با میانگین بین « محیط

ها  صورت بالقوه ار بین سنجه کمترین قابلیت برای وقوع جرم به
 .باشند یم

 

 اصول رهیافت جلوگیری از جرا م شهری یها نجهوضعیت س .1جدول 

 ها سنجه میانگین وضعیت

 کننده جدایی بین فضای عمومی و فضای خصوصی وجوا یا عدم وجوا عال م بیان 8تا  9بین  نامناسب

 2تا  8بین  نسبتاً نامناسب
 های مکانیکی و یا نظارت یافته های رسمی، سازمان میزان نظارت

 میزان عالقه به شهر

 3تا  2بین  متوسط

 میزان اشرافیت ساختمان به معبر

 بست بوان باز و یا بن بن

 میزان روابط همسایگی

 میزان احساس مسئولیت ار قبال همسایگان

 میزان مشارکت ار امور مرتبط با شهر و ارتباط با نهااهای محلی

 میزان فاصله تا محورهای شلوپ و پرتراا

 4تا  3بین  نسبتاً مناسب

 ناطق کور و فضاهای باز بدون نظارتتعدا م

 )شریانی و یا اصلی( یمحلیرغ های یمیزان فاصله از استرس

 میزان مدت اقامت

 های شلوپ و پرتراا ها و پهنه میزان فاصله تا کانون

 5تا  4بین  مناسب
 وضعیت روشنایی ار شب

 میزان نظم و پاکیزگی ار محیط

8311، های پژوهشیافتهمأخذ: 

و  «هیا  الییه  یگذار هم یرو»م نیز از طریق فن ار گام سو
، امتیازهای به است آمیده بیرای   «مراتبیفرایند تحلیل سلسله»

هیای مختلیف بیر اسیاس امتییاز       ها ار سنجههر یک از پارسل

جلیوگیری از جیرا م شیهری بیا     »نرمال شده اصیول رهیافیت   
 ، با یکدیگر تلییق شد.«استیااه از طراحی محیطی
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 8311 های پژوهش،یافتهمأخذ:  .های تحلیلیاز خروجی مدل حاصل خیزی جرمقابلیت  شه نهایینق. 1شکل 

 

گیری کرا که ار بروز توان چنین نتیجهمی نهایتاً،
اقتصاای و محیطی  -عوامل مختلف فرای، اجتماعی ،ارگیری

گذارند که این عوامل با توجه به شرایط زمانی و مکانی،  ریتأث
ای که  گونه به متیاوتی اارند.  یرگذاریأثاهمیت و ارجه ت

این متغیرها برای تحقیق حاضر، متغیرهای پایگاه  نیتر مهم
قومیتی، آنومی  -اجتماعی، تعلق به جامعه تعصبی -اقتصاای

اجتماعی و ویژگی ژنتیکی، تعامالت منیی، خاستگاه مکانی 
خانوااگی، کنترل اجتماعی، مسا ل اجتماعی خانوااه، 

، محرومیت نسبی و هوش فرهنگی هستند که به زنی برچسب
 ترتیب ارجه اهمیت ذکر شدند.

اهد که بررسی مطالعات مختلف ار این زمینه نشان می
نتایج این تحقیق با تحقیق ار خصوص تأثیر محرومیت و 

تأثیر مسا ل  ،(8111سر )تبومی یاطمینان به سیستم قضای
-ری اجتماعی لیتأثیر یااگی ،(2994رنگام و ویلسون ) ناموسی

تأثیر  ،(2991تأثیر تعامالت و روابط لئوناراو ) ،(2993فرانس )
 ،(2984والدین شاپیرو ) یریپذ تییااگیری اجتماعی و مسئول
وجوا مشکالت خانوااگی  ،(8318تأثیر شخصیت فرای ظهور )

، ییگرا تأثیر قوم ،(8313( و نظری )2991ربانی و ایگران )
، (2989عی؛ میرفرای و ایگران )تجربه عینی و کنترل اجتما

رضایی و پایگاه اجتماعی و اقتصاای  ییگراشاوندیخو ریتأث
گرایی، محرومیت نسبی،تأثیر قوم ،(8311کلواری و بحرنی )

کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی و اقتصاای پورافکاری 

و پایگاه  یآگاه یای، بقبیله_تأثیر تعصب قومی ،(8313)
تأثیر کنترل  ،(8319؛ عابدینی و ایگران )اقتصاای و اجتماعی

تأثیر مسا ل خانوااگی و  ،(8318والدین شریعتی و ایگران )
تأثیر مسا ل  ،(2983ها )عدم اعتماا به مراجع قضایی خراط

و ( 8314الهاشم و ایگران )رضویاجتماعی و کنترل اجتماعی 
ان تأثیر تجربه عینی بخارایی و ایگر ،(2985افشانی و ایگران )

تأثیر تعامالت و آنومی اجتماعی بر وقوع ارگیری  ،(2981)
الهاشم و ایگران رضوی نتایج تحقیقاتبا همخوانی اارا؛ اما 

ار خصوص کنترل اجتماعی و آگاهی همخوانی ندارا و ( 8314)
های پایگاه اقتصاای و اینکه نتایج این تحقیق با نظریه

گرایی، کنترل  وماجتماعی، محرومیت نسبی، ناکامی منزلتی، ق
اجتماعی، آنومی اجتماعی، روانشناختی، اکولوژی جنایی، فشار، 

واره، پیوند افتراقی، یااگیری اجتماعی و زنی، عااتبرچسب
 .برخوراار استها  آن از حمایت هوش فرهنگی همسو بواه و

 

 منابع
(. 8314اصل، مجتبی ) ، نوا ی، سعید و البازیرضایعلدیسافشانی، 
فصلنامه . زایشهروندان ساکن شهر  نینزاع ار ب هدیپد یبررس

 .31-14(، 8) 4، های راهبرای مسا ل اجتماعی ایرانپژوهش
 . تهران: نشر نی.شناسی سیاسی جامعه(. 8334بشیریه، حسین )
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مجموعه مقاالت ی. محل یجمع یها (. نزاع8313) نصراله ،یپورافکار
، 311-333، انریا یشناس طرح مسا ل جامعه یمل شیهما نیاول

 .ییتهران: اانشگاه عالمه طباطبا
(. 8311) یعل ،ینواح، عبدالرضا و عنبر ،نیحس یعل زااه، نیحس

به نزاع  شیگرا زانیعوامل مؤثر بر م یشناخت جامعه یبررس
، (2) 83 ،یاانش انتظام فصلنامه .ار شهر اهواز یجمع استه
225-818. 
ار شهر  یرینزاع و ارگ .(8314) نورمحمد د،یو جاو دیها، سع خراط

 یمعاونت اجتماع یاجتماع تیمطالعات و امن فصلنامه .تهران
 .33-55، (3و  1 ) 2، ناجا

 ی(. بررس8311جواا ) ،یزااه، محمد و نظر عباس ،رسول ،یربان
 یبه نزاع جمع شیمؤثر بر گرا یفرهنگ -یعوامل اجتماع
امه فصلن. (المیمنتخب استان ا یها شهرستان ی)مطالعه مورا
 . 893-821، (3) 8 ،یانتظام اجتماع

مطالعه رابطه عوامل (. 8311و بحرینی، مجید ) رضایی کلواری، نوراله
ای ار  های استه جمعی، قومی و قبیلهفرهنگی اجتماعی با نزاع

(، 4) 22،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. شهرستان لراگان
812-833. 
و رضوی،  ، علیلی، اعتماایعالهاشم، بهراا، فروزنده، سبحانرضوی

(. بررسی عوامل اجتماعی بر وقوع جرم ایراا 8314سیدبهروز )
ضرب و جرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن )مطالعه 

 35 ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم .مورای استان ارابیل(
(89) ،11-894. 
وااه و خان یاجتماع تیامن(. 8315) ژهیمن ،ایدنینو و باقر ی،ساروخان

-891(، 22) 1، عیرفاه اجتمافصلنامه محل سکونت ار تهران. 
13. 

(. 8318کاظم و ملکی، ابوالیضل )شریعتی، مسعوا، مهاجری، محمد
ار  یجمع استه یها بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت بالقوه به نزاع

 .15-881(، 2) 4، فصلنامه انتظام اجتماعی. شهرستان خدابنده
 یاجتماع یشناس بیآس(. 8311اهلل ) تسروستانی، رحم صدیق

 . تهران: انتشارات سمت. (یشناسی انحرافات اجتماع )جامعه
مراجعه به مراکز  یها برا نزاع یولوژیدمیاپ(. 8318ظهور، علیرضا )

اصول بهداشت  فصلنامه .)کرمان(رفتیاورژانس ار شهر ج
 .889-881(. 4) 81، نیروا

فراتحلیل (. 8319زااه، پروین ) قلیعابدینی، صمد، ابراهیمی، جعیر و 
ی. جمع های استهتحقیقات انجام گرفته ار زمینه ارگیری

 .3-22(، 82) 3، شناسی فصلنامه مطالعات جامعه

 یاز جرم توسط مناطق شهر یریشگیپ(. 8313حقی، مریم ) عبداللهی
گروه علوم ، ارشد کارشناسی نامه انیپا .شده یزیر برنامه

 اانشگاه زنجان. ،علوم اجتماعی اانشکده ،جغرافیایی
 ییرو تأثیر پراکنده(. 8311عنابستانی، علی اکبر و جوانشیری، مهدی )

)مطالعه  ییروستا یها ار سکونتگاه یکالبد تیبر احساس امن
 ،یتوسعه کالبد یزیر فصلنامه برنامه. (نالوای: شهرستان بیمورا
4 (3) ،12-33. 

 جواا و سلیمی،ضا، محمدرمنصوری،  مژگان، ااوری، کاربخش
از ضرب و  یناش یچشم یهابیآس(. 8312)علی ، خاجی

 یقانون یکننده به ارمانگاه پزشک مراجعه مارانیجرح ار ب
فصلنامه پزشکی قانونی . 8318سال  ی ارفاراب مارستانیب

 .11-34(. 2) 39، ایران
تحلیل (. 8311کالنتری، محسن، قزلباش، سمیه و جباری، کاظم )

اری شهری با استیااه از مدل تخمین تراکم کرنل فضایی بزهک
 .مورا مطالعه: جرا م شرارت، نزاع و ارگیری ار شهر زنجان

 .33-899(، 3) 2، نظم و امنیت انتظامینشریه 
 عبدالرزاق ،برزگر و جابر ی،شبنم، قره ااغ ی،مهرزاا، بزم ی،انیک

از نزاع ار  یموارا ضرب و جرح ناش یفراوان ی. بررس(8311)
سازمان  یمراان ستاا مرکز ییسرپا ناتیبه واحد معا نیراجعم

    ،رانیا یقانون یپزشک فصلنامهماه.  3 یکشور ط یقانون یپزشک
83 (4 ،)219-251. 
 .نیتهران: انتشارات  .سمیوندال(. 8313) رضایعل ،یزیتبر یمحسن

 لیتحل(. 8311یگانه، بهروز، چراغی، مهدی و اسالمی، لیال ) محمدی
 یخانوارها تیمسکن بر احساس امن یساز اعتبارات مقاوماثرات 
. : اهستان معجزات، شهرستان زنجانیمطالعه مورا ییروستا

 .18-11(، 3)4 ، ریزی توسعه کالبدیفصلنامه برنامه
 یار فضاها تیجرم، خشونت و احساس امن(. 8315مدیری، آتوسا )

 .88-21(، 22) 1، یرفاه اجتماع فصلنامهی. شهر یعموم
 . تهران: انتشارات اانشگاه تهران.یشناس جرم(. 8351ظلومان، رضا )م

میزان (. 8319نیا، آسیه )میرفرای، اصغر، احمدی، سیروس و صااق
سال شهرستان  15تا  85گرایش به نزاع جمعی ار میان مراان 

(. 1) 25، مطالعات امنیت اجتماعی. بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن
833-843. 

شناختی   جامعه نیی(. تب8313عباس ) ،یفسخوا ینیامو  جواا ،ینظر
استان  ییار مناطق روستا یبه نزاع جمع شیعوامل مؤثر بر گرا

، (5) 54 ،رازیاانشگاه ش یو انسان یعلوم اجتماع فصلنامه .المیا
289-813. 
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