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 چکیده

است. از  ها آندر آن رشد بزهکاری  تبع بهجمعیت و  رویه بیرشد ، یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند

شناخته شده  ها ناهنجاریراهکار پیشگیری از بروز  ترین مهمیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل د

روش اجرای پژوهش حاضر  .باشد میمحیط طبیعی بر بزهکاری در شهرستان بوشهر  تأثیراست. هدف پژوهش حاضر بررسی 

ابزار سنجش  باشد مینفر از افراد  47و نمونه آماری تعداد  اشدب میهر بوشهر میدانی بوده که جامعه آماری افراد ساکن در ش

نشان داد رویکردهای جدید  ها یافتهتصادفی توزیع گردید.  صورت بهاست که در بین افراد مورد بررسی  سؤالی 08پرسشنامه 

مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری  های محیططراحی محیطی بر این است که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین محیط طبیعی از جمله اقلیم و تغییرات فصول و بزهکاری کرد. 

در فرضیه اول نشان قابل قبول است. % احتمال85پس فرضیه با  باشد می 13/1رابطه معنادار وجود دارد چون ضریب معناداری 

با  الذکرفرضیه فوق رابطه مستقیمی وجود دارد. وجرح ضرباز جمله  آمیز خشونتین افزایش درجه حرارت و بزهکاری دادیم ب

در فرضیه دوم نیز نشان  .شود می تائیدپس فرضیه  باشد می 12/1گیرد چون ضریب معناداری قوت باال مورد تأیید قرار می

بر اساس نتایج حاصله از آزمون  .شود میوشهر باعث افزایش بزهکاری دادیم ساحلی بودن و معماری شهری در شهرستان ب

رابطه معنادار وجود بین ساحلی بودن و معماری شهری در شهرستان بوشهر با افزایش بزهکاری ضریب همبستگی پیرسون 

 .شود می تائید% احتمال 86پس فرضیه با  باشد می 14/1دارد. چون ضریب معناداری 
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 مقدمه

. و در جرم شناسی به طور خاص با نام گیرد میوسیعی از موارد نقض هنجارهای قانونی و اجتماعی را در بر  ی مجموعهبزهکاری 

ساله مرتکب می شوند به کار درخور کیفری که پسران دوازده تا بیست  بزهکاری جوانان برای نشان دادن شیوه ی وافر جرایم ِ

می رود. بزهکاری به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی معلول علت های متفاوتی است. در این میان تأثیر عوامل طبیعی در 

، عوامل طبیعی و جغرافیائی از قبیل آب و هوا، محیط زندگی انسان بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. بنابراین

 0می تواند در رشد بزهکاری یا کاهش آن مؤثر باشد. اقلیم و تغییرات جوی فصول و ...، سرزمین

شناسایی تاثیرات محیط طبیعی بر بزهکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بزهکاری در ، هدف از انجام این پژوهش

محیط طبیعی بر میزان بزهکاری می تواند عامل  تأثیر.چرا که مطالعه میدانی این شهرستان از حیث باشد میشهرستان بوشهر 

نتایج مفید و موثری را در شناسایی عوامل جرم زا و موثر بر میزان بزهکاری به همراه داشته باشد و این نتایج در راستای برنامه 

، شهرهای پیشگیری از بزهکاری به کار گرفته شوند.در راستای تحلیل تاثیرات محیط طبیعی بر بزهکاری در شهرستان بو

؛ مهمترین سوالت در این زمینه عبارتند از: بین محیط طبیعی و میزان بزهکاری در شود میسواالت متعددی به ذهن متبادر 

شهرستان بوشهر چه رابطه ای وجود دارد؟ کدام یک از مولفه های محیط طبیعی تاثیرات بیشتری بر ارتکاب بزهکاری دارند؟ 

 ر در افزایش کدام یک از بزهکاری ها موثر است؟مولفه های محیط طبیعی شهرستان بوشه

جلگه ای است که در امتداد خلیج فارس ، این شهرستان از نظر جغرافیایی در جنوب ایران واقع شده است. شهرستان بوشهر

کشیده شده است و دارای ویژگی های مختلفی از حیث محیط طبیعی به ویژه شرایط اقلیمی و آب و هوایی است.میان عامل 

  آب، محیط طبیعی و بزهکاری در شهرستان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد؛ عامل محیط طبیعی را با توجه به ساحلی بودن

شرجی بودن هوا( را ) گراد( و میزان رطوبت باالی آن  سانتی  درجه 34   ساالنه  دمای  متوسط) حرارت هوا،  و مرطوب  گرم  و هوای

 گذار بر رشد بزهکاری در شهرستان بوشهر قلمداد نمود. تأثیرمی توان از مهمترین عوامل 

و انحرافات جنسی موثر است  آمیز خشونتبر فیزیولوژی بدن در ارتکاب اعمال  تأثیررطوبت زیاد و پدیده شرجی بودن به لحاظ 

ور از هدف تحقیق در این . مطابق آنچه بیان شد.و منظشود میو باعث افزایش میزان بزهکاری به ویژه در ماه های گرمتر سال 

در همین راستا ، پژوهش به دنبال بررسی این مطلب هستیم که محیط طبیعی تا چه میزان می تواند باعث افزایش جرائم شود

این جرائم را دارند و همچنین عموم مردم و سپس بررسی و جمع بندی  با توضیح پرسشنامه در بین افرادی که سابقه ارتکاب

 به نتیجه ای در این مورد برسیم . نتایج حاصل از آن

در حال افزایش است به طور خاص در شهرستان بوشهر  هر چند بزهکاری علل مختلف و متنوعی دارد اما میزان آن روز به روج

، با طیف وسیعی از بزهکاری ها روبرو هستیم و افزایش آنها صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماع وارد می سازد. بنابراین

شناسایی یکی از علل مهم آن ، در راستای کاهش میزان بزهکاری ها و یافتن راهکارها و اقدامات مناسب پیشگیری از بزهکاری

به لحاظ موقعیت ساحلی و آب و هوای گرم و شرجی و ... و تاثیرات آنها بر ارتکاب بزهکاری(ضرورتی ) یعنی محیط طبیعی

امروزه ، به عنوان جدیدترین رویکرد جرم شناختی و مؤثرترین راه مبارزه با جرم اهمیت پیشگیری از وقوع جرم آشکار است.

جایگاه بس ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. این جایگاه بلند در اثر ناکامی آموزه های 

خت ماهیت بزهکاری و عوامل کیفری و حتی دیدگاه های جرم شناختی علت شناسی و سایر تئوری های جرم شناختی و شنا

                                                           
 34رنگ در شهر از دیدگاه طراحی شهری،مجله شهرداری ها، سال چهارم، شماره سی و نه .ص ،(0253) حسینیون، سولماز،-0
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مؤثر بر آن و در نتیجه کنترل بزهکاری بوده است. اندیشه پیشگیری از جرم نه تنها در دیدگاه های کالسیک و نئوکالسیک 

 3بلکه در نظام های سنتی حقوق کیفری نیز مطرح بوده است.، حقوق کیفری

 

 بازنگری پیشینه پژوهش

عوامل محیط طبیعی بر بزهکاری صورت نگرفته و فقط در عرصه مطالعه  تأثیره با تا کنون پژوهش جامع و مستقلی در رابط

  جغرافیایی جرایم تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی از این دست اشاره می نماییم:

عرفی تحلیلی از شرایط محیط طبیعی و اجتماعی استان کردستان در ارتباط با بزهکاری: این کتاب با م، 0288، ولیدی -0

مناسب مبانی نظری مطالعات جغرافیایی جرایم و روش های تحلیلی مختلف در عرصه آنها اظهار می دارند که در کشور ایران 

تنوع و تفاوت آب و هوایی که در مناطق مختلف از جمله کردستان وجود دارد دارای ارتباط معنی داری با سطح وسیعی از 

ادامه شناخت محیط پیرامون و تمرکز بر آن را در راستای پیشگیری موفق از پدیده  . ایشان در باشد میجرایم و انحرافات 

 جنایی الزم و ضروری توصیف می نماید.

 بررسی جغرافیایی جرم و ساختار جمعیتی مجرمین انواع جرایم در شهر شیراز، 0258، بیانلو -3

آن محل به وقوع پیوسته است رابطه معناداری وجود دارد ایشان در این اثر نتیجه می گیرند که بین محل وقوع و جرمی که در 

 و همچنین بین تراکم جمعیت و وقوع جرم و میزان جرم و نوع جرم رابطه معناداری وجود دارد.

شرایط محیطی بر بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن در این مقاله با مطالعه تحلیل محتوایی  تأثیر، 0256، کالنتری -2

 می نماید. تائیدو روابط بزهکارانه به نتایجی دست یافته است که جملگی رابطه معنادار محیط و بزهکاری را تعامل محیط 

تحلیل فضایی جرم در شهر کرج ایشان در این مقاله نتیجه می گیرند که نرخ بزهکاری با ، 0258، زنگ آبادی و رحیمی-4

ری وجود دارد. همچنین رابطه بین تراکم جمعیت و میزان جرم شرایط مناطق و محالت شهری همواره رابطه مثبت و معنادا

ارتکابی را از نوع همبستگی مثبت و دوسویه است. عالوه بر موارد مذکور پژوهش های دیگری نیز وجود دارد که همگی بر محور 

 .باشد میهمین پژوهش ها می باشند و ذکر آنها خالی از فایده 

تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم نشان داد یکی از پیچیده ترین مسائل در  در پژوهشی با عنوان 0281شیرپور -8

نرخ باالی جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ، شهرهای جهان

روزه افزایش تصاعدی میزان وقوع دولت و تشکیالت قضائی کشور میشود. ام، ناامنی و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جامعه

در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به ، جرم به موازات افزایش جمعیت

شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا 

ل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان می دهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش حداق

صدور احکام و مجازات های شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از ، تدابیر شدید امنیتی، نیروهای پلیس

پرداخته و این پدیده « نفس جرم» موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با مشکالت کشورهای جهان این است که در بیشتر 

اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. ، اجتماعی، نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی

میتوان ، اهش اثرات آن میباشد. از یک نگاهاین در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و ک

                                                           
 86سال چهارم، شماره چهل و هشت ص ،چگونه طراحی کنیم؟، مجله شهرداری ها(،پایانه های اتوبوس درون  شهری را 0253داداشی،محمدرضا، ) -3
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محیطی و مکانی( طبقه بندی نمود. بی شک رابطه ) فردی( و عوامل بیرونی) عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی

، آگاهیانسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح 

دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه 

عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت 

از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال  عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که

مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز می سازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و 

تا در واحد مکان  شود میین تفاوت موجب توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. ا، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان

 ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد.

محیطی و تربیتی موثر در ارتکاب جرم نشان داد که برای بروز جرم باید ، در پژوهشی با عنوان فقر فرهنگی 0255ابهری -6

رتند از: فقر در دو محور فقر مادی و فرهنگی و ضعف بسترهایی وجود داشته باشد؛ بسترهای خیزش و ایجاد. این بسترها عبا

 شرایط نامتعادل اجتماعی و شرایط فردی که مجموع این عوامل بر وقوع جرم تأثیر مستقیم میگذارند. ، تربیت خانوادگی

گی که عبارت است مؤثرتر از فقر مادی میداند و نشان داد از نگاه رفتارشناسی فقر فرهن، ابهری فقر فرهنگی را در ارتکاب جرائم

بسیار مؤثرتر و دخیل تر از فقر مادی است. بسیاری از افرادی که مرتکب بزهکاری ، از فقر تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی

شده اند نیاز مادی نداشته اند و در شرایط بسیار خوب مالی بوده اند اما به دلیل فقر فرهنگی و تربیتی دست به ارتکاب جرم 

 زده اند.

در پژوهشی با عنوان خودسازی در محیط عامل تأثیرگذار در کاهش جرایم نشان داد بسیاری از بزه های  0258ایی رض-7

اجتماعی در بعضی از مناطق تهران کم و در بعضی مناطق نیز زیاد است. فرهنگ اجتماعی محیط زندگی میتواند با میزان وقوع 

، موارد نیست. بیشترین عامل وقوع چنین حوادثی مربوط به فرهنگ مردم استجرم در ارتباط باشد اما این قابل تعمیم به همه 

نمی کنند یا فرهنگ  مثالً عده ای در خیابان فرهنگ صحیح استفاده از خودرو را ندارند و قوانین مقررات رانندگی را رعایت

.. را ندارند. اینکه ما بخواهیم فرهنگ صحیح رعایت حق تقدم و.، فرهنگ صحیح برخورد با همسایه، صحیح آپارتمان نشینی

و وابسته به یک سازمان خاص نمیتواند باشد بلکه همه  گیرد میعوامل متعددی را در بر ، سطح فرهنگ جامعه را باال ببریم

آموزش و پرورش و... نیروی ، مثل صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی، اجزای یک جامعه باید درصدد ارتقای فرهنگ عمل کنند

حتی هیاتهای حل ، می و قوه قضائیه شرایط بسیار خوبی را فراهم کرده اند و طرحهای خوبی را هم به اجرا گذاشته اندانتظا

هرچند باید گفت که ضعفهایی در اجرای ، اختالف نیز نقش تأثیرگذاری را ایفا می کنند. بیشترین ضعف در خود مردم است

، مطمئناً شرایط از اینکه هست، خودسازی کرده و مشکالت را ریشه ای حل کنیمقوانین داریم. در صورتی که از ابتدا شروع به 

 خودسازی بیشترین عامل تأثیرگذار در هر جامعه ای است.، بسیار متفاوت تر خواهد بود
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 مفاهیم 

 مفهوم لغوی محیط 

، در متون تخصصی مدیریت و دور و بر آمده است. بطور کلی  احاطه،  محیط اطراف، به معنای محیط زیست 2محیط در لغت

عرضه و تقاضای ، تکنولوژی، رقبا، به پدیده های اطراف سازمان اطالق می گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، محیط

واژه محیط به معنای آنچه که احاطه می  4.گیرد میمشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربر، نیروی کار

اشیاء یا ناحیه یا موقعیت. عمل احاطه کردن و نتیجه این عمل جمع کلیه شرایط خارجی و اثر آنها در زندگی و کند؛ احاطه 

تحت نفوذ قرار دادن ، نفوذ کردن، . فراگرفتنباشد میمجموعه عوامل فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی و اجتماعی ، توسعه موجودات

 8ست. شرایط و اوضاع و احوال و مانند آن تعبیر شده ا

 

 مفهوم اصطالحی محیط 

در قوانین و مقررات کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات تعریفی از محیط ارائه نشده است ولی در تعریف 

کلی وجود و استمرار حیات انسانی و تمامی گیاهان و جانوران منوط به وجود محیط مادی یا به عبارت دیگر محیط مجموعه 

هوا و ذرات معلق نظیر دوده و غبار است همچنین در تعریف محیط آمده است محیط عبارت است از محیطی ، از آب ای مرکب

جوامع انسانی و نیز فضایی که با فکر و به ، که فرایند حیات را فرا گرفته و با آن برهم کنش دارد. محیط زیست از طبیعت

 6ضای زیستی کره زمین یعنی زیستکره یا بیوسفر را قرار می گیرد.دست انسان ساخته شده است تشکیل یافته است و کل ف

 

 تعریف محیط طبیعی 

ای از عوامل فیزیکی خارجی و  شود مجموعه گفته می، ها زندگی جریان دارد هایی که در آن محیط طبیعی به همه ی محیط

گذارند  می تأثیرو نمو و رفتار موجودات  دهند و بر رشد را تشکیل می طبیعی موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط

به عبارت دیگر محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در 

 بینند. می تأثیرگذارند و از آن  می تأثیرشیمیایی( که بر زندگی یک فرد یا گونه ، فیزیکی) غالب محیط زیست و غیر زیستی

ای از عوامل طبیعی کره ی  توان محیط زیست را مجموعه شود و می های او مرتبط می امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت

 7کنند خالصه کرد. که انسان را احاطه می، گیاهان و غیره، صخره، اتمسفر، آب، همچون هوا، زمین

 

                                                           
-
 548: فرهنگ لغت ص 0265دهخدا،  2
(،فضای قابل درک:نگاهی به شهرسازی ومدیریت شهری در چند کشور اروپایی،مجله شهرداری ها،سال سوم،شماره 0258سعیدی رضوانی،نوید،) -4

 038ص بیست وهشت.
 340ناجی نشر .ص  ،تهران ،پیشگیری محیطی از جرم، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ،(0258، عظیمی نورالدین، )گلی پور، مرجان - 8
 203(. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی. ترجمه محسن کالنتری. ]تهران[: انتشارات آذرکلک.ص 0257جیسون، سوزان)- 6

-
 040ص ناجی نشر .  ،نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران ،پیشگیری از جرم(، نقش طراحی محیط در 0258احسانی، بهمن،) 7
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 مفهوم لغوی بزه و بزهکار

های  های مختلف به شکل . بزه یا بزهکار یک پدیده اجتماعی است که در محیط باشد میناه بزه در لغت به معنای خطا و گ

 5اند.  شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده متفاوتی مشاهده می

 

 مفهوم اصطالحی بزهکار

های  های مختلف به شکل یده اجتماعی است که در محیطاز دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که بزه یا بزهکار یک پد

اند. از دیدگاه روانکاوی  شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده متفاوتی مشاهده می

روهای غریزی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نی

فرد ، نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد

گیرد و دچار  زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و برونی قرار می دست به رفتارهایی بر خالف هنجارهای اجتماعی می

 8شود. بزهکاری می

 

 هوم رفتار بزهکارانهمف

شود. باید اذعان داشت که  ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می رفتار بزهکارانه در هر جامعه

آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده ، تجاوز، کالهبرداری، نزاع، تخریب، دزدی، هاست رفتارهای قتل قرن

نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی ، مع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهوداست و همه جوا

شود. با  ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می ها و تعیین ارزش شود. البته بزه را بر اساس ارزش آن جامعه تعیین می

 شناسی جرمجامعه شناسی و ، گردد که بزه از دیدگاه حقوقی رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می

 متفاوت است.

 

 مفهوم اصطالحی جرم

دیه و کفّاره و یا ، قصاص، تعزیر، همچون حدّ، و دارای کیفر دنیوی، در اصطالح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع

همچون ، از و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگریمانند ترک نم، اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد

تعریف وجود دارد. اگر از ، و کشتن کسی. در واقع به تعداد نویسندگانی که در پی تعریف این مفهوم برآمده اند وجرح ضرب

ته به پیشگیری از می توان در نوشته های اختصاص یاف، های اساسی را مالک قرار دهیم های فرعی بگذریم و تفاوت تفاوت

حتی پاسخ های ، در زمینه مبارزه با بزهکاری« هر اقدامی»دو جهت گیری کلی را مالحظه کرد: رویکرد موسع که ، بزهکاری

در واقع فقط ، ضمانت اجراهای کیفری( و جبران خسارت از بزه دیدگان را پیشگیرانه محسوب می کند. در این رویکرد) کیفری

خواه غیر کیفری که منجر به کاهش نرخ بزهکاری ، خواه کیفری، صرف نظر از محتوا، یعنی هر روش ،شود میبه نتیجه توجه 

بدون ، به بررسی پیشگیری می پردازند، زیرا غالب نویسندگان، موضوع چندان آسانی هم نیست، . البته تعریف پیشگیریشود می

اگر بخواهیم از متونی که به دنبال نقد و بررسی این موضوع ، نسبت به تعریف و توجیه آن اقدام کنند. از سویی، آن که از قبل

                                                           
 440: فرهنگ لغت ص 0265دهخدا،  - 5
 02ص (، بزه در شهر از دیدگاه طراحی شهری، مجله شهرداری ها، سال چهارم، شماره سی و نه .0253حسینیون، سولماز،) -8
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زیرا این متون عموما تعاریف بسیار متفاوتی از موضوع ارائه می دهند. هر چند ، کار دشوارتر خواهد شد، استفاده کنیم، بوده اند

 01که این مسئله قراردادی است.

 

 مبانی و چارچوب نظری

 محیط بر جرم تأثیر

اره در جوامع انسانی به طور مستمر و چشمگیر وجود داشته و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعی جرم وجنایت همو

همیشه به دنبال حل این معمابوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم و بزه می شوندو هنجار ها وقواعد اجتماعی را نادیده 

سبب شده جامعه شناسان و ، سی وشناخت عوامل مؤثر بر ارتکاب جرممی پندارند. ضرورت توسل به روش های علمی جهت برر

جرم شناسان به ارائه نظریه های گوناگون برای تبیین عوامل مؤثر بر جرم و انحراف و ارائه راه حل های پیشگیرانه مبادرت 

 00«.ورزند

ای اجتماعی است.بنابراین تفاوت در انسان و زمان سه عنصر اصلی شکلگیری کجروی ه، مکان، از نظر عده ای از اندیشمندان

تا توزیع فضایی زمانی نوع ومیزان جرایم در سطح شهر  شود میساختار مکانی وخصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب 

، ساکنان آن اقتصادی و فرهنگی، نباشد و در برخی محدوده ها به دلیل ویژگی های حاکم بر آن وخصوصیات اجتماعی یکسان

 03«.رم بیشتر باشدارتکاب ج

محیط بر  تأثیرمطالعات صورت گرفته در خصوص جرم ومحیط و سپس به چگونگی  براین اساس در این بخش ابتدا به بررسی

وقوع جرم می پردازیم.در این خصوص به این سوال مهم باید پاسخ بدهیم که آیا وقوع هر جرمی با محیط فیزیکی خود ارتیاط 

 رائمی باید یه بحث از ارتباط محیط وجرم پرداخت؟دارد؟و اینکه در خصوص چه ج

 

 13نظریه ی جبرگرایی محیط

یکی از بنیان گذاران این مکتب می گوید: در این « انریکو فری»مکتب تحققی معتقد به وجود جبر علمی در مورد انسان است. 

 :جبر قطعی عوامل مختلفی باید مورد بررسی قرار بگیرند که عبارت اند از

 انسانی یا فردی ـ عوامل

 ـ عوامل فیزیکی یا محیطی 

 ـ عوامل اجتماعی 

، ثانیاً: محیط فیزیکی چون آب وهوا، به عبارت دیگر باید اوالً: بنیادهای مربوط به جسم وروان مجرم را مورد مطالعه قرار داد

ماعی که بر مجرم حاکم می باشند حرارت وشرایط جوی حاکم بر بزهکار باید مورد مداقه قرار گیرد و باالخره عوامل اجت، خاک

 04تشکیالت اقتصادی وسیاسی کشور باید مورد توجه واقع شوند.، سطح فرهنگ، چون مذهب

                                                           
 78سال سوم ـ شماره سی وچهارم .ص ،مجله شهرداری ها ،ناشناخته برای مسئوالن شهریفضاهای بدون دفاع  ،(0251خوش نمک، زهره،) -01
خراسانیان  میترا پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی )مطالعه موردی: زنجان( فصلنامه  ،منافی سیده سمیه ،حیدری غالمحسن، کارگر بهمن -00

 .00ص   0281زمستان  ،0نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره 
نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران، ناجی  ،(، پیشگیری از جرائم شهری از طریق طراحی محیطی0258حناچی،مسعود، مژگانی، پروانه، ) -03

 083نشر .ص
1-Enviornmental determinish 
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 قدرت های خارج از اراده اوست عروسک عوامل فردی با عوامل اجتماعی جمع می شوند واز بزهکار که در اختیار« فری»از نظر 

نتیجه می گیرد « فری»ده ی مختاری وجود ندارد که بتواند مسئولیت ساز باشد. بنابراین دیگر ارا خیمه شب بازی می سازند

 که مجازات ها قدرتی محدود برای مبارزه با جرائم دارند. بدین لحاظ به نظر وی پیشگیری از جرم وایجاد اقداماتی که جانشین

به عنوان نقطه ، محیط را بر جرم تأثیرنریکو فری به طور کلی ا»مجازات گردند صدها بار بر انتشار قوانین جزائی برتری دارند. 

توجه به امر  ها آنتمرکز نظریات خودش می شناسد وجهت پیشگیری از جرم نیز اقداماتی را پیشنهاد می کند که در برخی از 

 08«.شود میضمنی دیده  صورت بهمسکن وشهرسازی نیز ولو 

مطرح شد. این  05«برگس»و  07«پارک»جامعه شناسانی مانند توسط  06همچنین نظریه زیست بوم انسانی در مکتب شیکاگو

می پردازد. نظریه زیست بوم انسانی به تأثیرات محیطی و  نظریاتی است که به بررسی علل وقوع جرم ترین مهمدیدگاه یکی از 

شهر توجه دارد و در اجتماعی و اقتصادی ، فعالیت های فرهنگی، پراکندگی گروه های قومی، کالبدی شهر در پیدایش نوع رفتار

  08سیر تکوینی خود می کوشد اصول و ویژگی های مکانی مؤثر در شکل گیری ناهنجاری در حوزه های شهری را تبیین کند.

طالق وفحشا را در شهر شیکاگو ، مانند خودکشی، جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی

نژاد ، مانند قومیت) تراکم و مهاجرت( و عوامل بوم شناختی، خانوار، مانند سن) جمعیت شناختی عوامل تأثیرباهدف درک 

ومحل سکونت( مطالعه کردند.پارک معتقد است که نواحی شهری از پیشرفت و بهبود انگیزه های ساکنان جلوگیری کرده و 

برالگوهای فرهنگی اجتماعی زندگی شهری می گذارد. عمیق  ثیرتأوسازمان فیزیکی شهر  شود میباعث رواج انحرافات اجتماعی 

این است که آن دسته از حوزه های درون شهری تجاری وصنعتی که به « برگس»و« پارک»یکی از پیش فرض های اصلی 

 31لحاظ اجتماعی دچار بی سازمانی اجتماعی شده اند ارزش ها وسنت های بزهکارانه وجنایی را توسعه می دهند.

زیست بوم انسانی همه ی مسائل اجتماعی از جمله میزان جرائم را در تفاوت ها وخصیصه های مکانی  پیشگامان مکتب

ی پر ازدحام نسبت به نقاط آرام جرم زایی بیشتری ها آنجستجو می کنند مثأل نقاط گردشگری وتفریحی درون شهرها و مک

 30دارند. 

کلیفورد »مورد مطالعه قرار گرفت. ، نواحی جرم خیز و علت آن نظریه زیست بوم انسانی توسط جرم شناسان بعدی در مطالعه

استفاده نمود. وی در بررسی ، از جمله کسانی بود که از نظریه پارک در مورد علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شیکاگو«شاو

دست آورد که از جمله نتایج  از این پژوهش ها نتایجی به« شاو»مسائل بزهکاری اطفال و نوجوانان به بررسی محله ها پرداخت.

 مرتبط بابحث می توان به دو نتیجه مهم اشاره نمود:

، اول اینکه محله های نواحی صنعتی یا بازرگانی ویا محله های چسبیده به این نواحی دارای باالترین نرخ های بزهکاری هستند

نیست بلکه همواره وبا هر  در آنت افراد ساکن قومیت یا مهاجر، دوم اینکه میزان باالی بزه در مناطق خاص به دلیل نژاد

                                                                                                                                                                                     
نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران،  ،طراحی محیطی (، پیشگیری از جرائم شهری از طریق0258حناچی، مسعود، مژگانی، پروانه، ) -04

 075ناجی نشر .ص
 .38تهران .ص،اصول طراحی پیاده رو،مجله شهرداری ها،سال چهارم، شماره ی سی و نه،(0250فتوحی، حمید،) - 08

1-Schicago school 
2-park 

3-Burgess 
 038مجله شهرداری ها،سال سوم، شماره سی و چهارم .ص بهسازی گذرهای پیاده در مرکز شهر،،(0251فتوحی، حمید،) -08
 .46.ص40( نقش فضاهای شهری در تأمین امنیت اجتماعی، سازمان . شهرداریها و دهیاریها، ماهنامه شهرداریها، شماره 0250علی آبادی، جواد ) -31
 30تهران.ص ،ری تهران، چاپ اول، انتشارات سازمان فناوریاطالعات و ارتباطات شهرداARC GIS(. تحلیل های آمار فضایی با 0281عسگری، علی) - 30
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در آن منطقه ها وجود دارد و شاید باال بودن نرخ جرم در میان دسته ، نرخ یکنواختی از جرم، ترکیب جمعیتی در آن مناطق

رت خاصی مثل سیاه پوستان به دلیل الگوی توزیع مکانی آنان باشد که در مناطق جرم خیز وجود دارند و دلیل آن نیز قد

اقتصادی پایین این دسته از افراد است که ناچار به زندگی در این مناطق هستند در این نظریه در کنار ساختار فیزیکی شهر به 

عوامل اجتماعی وفرهنگی در وقوع جرایم توجه شده است با این دیدگاه که این سازمان فیزیکی شهراست که تأثیرعمیقی بر 

 33شهری دارد. الگوهای فرهنگی و اجتماعی زندگی

فرضیه ایستایی جامعه کوچک را »، با استفاده از داده های مربوط به محله های شیکاگو 34و وبر 32بعدها بریسک از طرف دیگر

همچنان شاهد ، آن در افزایش میزان بزهکاری نیز نباشیم تأثیرمطرح کردندازنظرآنان چنانچه قائل به نظریه گذار در محله ها و 

یم. مثل حالتی که یک فرد سفید پوست علی رغم مقاومت شدیدی که در مقابل مهاجرت یک سیاه مناطق جرم خیز هست

 38پوست به مجاورت خود بروز می داد ولی بازهم نرخ بزهکاری کاهش چشمگیری نداشت.

خ نیز پنج جنبه ساختاری محله های شهری را به عنوان عواملی همبسته با نر 36به عالوه شخص دیگری به نام استارک

یعنی مختلط بودن مراکز مختلف وکنار ) کاربرد مختلط، فقر، تعداد افراد در یک ناحیه مشخص() بزهکاری عنوان نمود: تراکم

استدالل می نماید که « استارک(. »ها آنفرو ریختن ساختم) کوچ دائم وخرابی، ومراکز فروش و صنایع( هم بودن سکونت گاه ها

فرصت هایی بیشتر جهت  به وجود آمدن، جرم خواهانه بیشتری در بین ساکنان محله این پنج جنبه باعث بروز حالت های

.این عوامل شود میپایین آمدن آستانه ی تحمل افراد و کاهش کنترل غیر رسمی ، افزایش انگیزه ی مجرمانه، ارتکاب جرم

گفت که نظریه ایستایی جامعه کوچک به این محله ها می گردد. به طور کلی می توان ، موجب جذب افراد مستعد ارتکاب جرم

سازمان اجتماعی محله را عاملی مؤثر در جلوگیری از ، این نظریه، محله ها و شهر را مورد توجه قرار می دهد در یک نگاه وسیع

وقوع جرم می داند.البته این سازمان اجتماعی خود به وسیله عواملی که در این نظریه توضیح داده شده مورد خلل واقع 

 37.شود می

 

 مرتبط با فضای طراحی  شناسی جرمنظریات 

ودر عین حال جدیدترین دیدگاه های مرتبط با بررسی های محیط ارتکاب جرم در  ترین مهمدر این پژوهش سعی در ارائه 

پس از ، .البته این دیدگاه ها مقدمه ای هستند برای ورود به بحث اصلی ما در خصوص معماری وشهرسازی شود میشهرها 

می توان به بحث خاص معماری و شهرسازی وارد شده و مطالعات ، شناخت کامل بحث فضای مصنوع به عنوان موضوع عام

خود را بر روی این موضوع خاص قرار داد. بنابراین رویکرد ما دراین قسمت مطالعات عام سکونت در شهر خواهد بود و بررسی 

                                                           
 .035(، پیشگیری محیطی از جرم، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران، ناجی نشر .ص 0258گلی پور، مرجان، عظیمی نورالدین، ) -33

3-Barsik 
4-Webbr 

 ،رتباطات شهرداری تهران، چاپ اول، انتشارات سازمان فناوریاطالعات و اARC GIS (. تحلیل های آمار فضایی با 0281عسگری، علی) -38

 22تهران.ص

1-Stark 
(. پایان نامه: پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری)مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان(، استاد 0252عبدالهی حقی، مریم) -37

 046راهنما محسن کالنتری.ص
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وین زیر مجموعه آن به بخش دوم در بحث از شناخت فضاهای غیر قابل مطالعات مربوط مربوط به معماری و شهرسازی وعنا

 35دفاع موکول خواهد شد. 

در بررسی جرایم  38آنگلز 0865مطابق این نظریه افزایش جرم وجنایت رابطه مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد. در سال 

باعث ، ی شهرها آنبه نظر وی تراکم فعالیت افراد در خیابارتباط بین جرم وتراکم جمعیت را اثبات نمود. ، خیابانی کالیفرنیا

. فضای متراکم از انبوه جمعیت ناآشنا وغریبه محیطی مساعد برای تخطی از قواعد وهنجارهای زندگی شود میافزایش جرم 

تیجه دیگر به شهری را فراهم کرده. چرا که جامعه به موازات گسترش یافتن ومتراکم شدنش تسلط کمتری بر فرد دارد ودر ن

افراد ، هنگامی که تراکم جمعیت از حدی تجاوز می کند 21خوبی گذشته قادر نیست گرایش های ضد اجتماعی را مهار کند.

علت  زیرا حداقل سرزمین مورد لزوم برای شکوفایی در اختیار آنان نیست. این فرض بی گمان، فوق العاده پرخاشجو می شوند

 20جموعه های پرجمعیت حومه شهرهای بزرگ را توجیه می کند.کثرت فوق العاده بزهکاری در م

 شود میانجام شده توصیه « آلن پرفیت»در گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت وبزهکاری فرانسه که تحت ریاست

اوز نفر نرسیده از این رقم تج 811111شهر هایی که هنوز به حد  جمعیت، سیاستی اتخاذ گردد که به موجب آن سیاست

ننماید برای وصول به این اهداف و جلوگیری از گسترش نسنجیده شهرها ضروری است که در کنار شهرها ودرآن سوی کمربند 

 شود میاسکان داده شوند همان طور که مالحظه  ها آنبه وجود آید تا جمعیت اضافه در ، شهرک ها وشهرهای اقمار مانند، سبز

وسایر عوامل نادیده گرفته شده اند درحالی که جرم یک پدیده ای پیچیده  شود میأکید در این نظریه صرفاً برعامل جمعیت ت

 23است ومحصول عوامل مختلف.

 

 33نظریه ی محیط فقر

رابطه ، فقیر نشین شهر های محیط میزان بیکاری و فقر و تعیین، چون کیفیت ونوع مسکن، این دیدگاه با تعیین شاخص هایی

مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس محله های شلوغ و پرجمعیت حاشیه نشین که در ، هنجاریاین محیط ها را بامیزان نا

ازدحام ، و معضالت اجتماعی هستند.فقر مادی و فرهنگی ها آنکانون بحر، شود مینتیجه ایجاد خانه های محقر و کوچک ایجاد 

ند که زمینه را برای بزهکاری جوانان ونوجوانان فراهم و شلوغی و بیکاری عدم دسترسی به مسکن مناسب از جمله عواملی هست

 می سازند وامنیت اجتماعی را کاهش می دهند.

. در شهرها برخی شود میکه در آن میزان جرایم بیشتر از سایر مناطق است تأکید ، ی خاص شهرها آندر این دیدگاه به مک

عدم ، ژگی های اجتماعی وفرهنگی واقتصادی ساکنان آنساختار کالبدی خاص وهمچنین وی، به دلیل موقعیت خاص ها آنمک

به عنوان مثال نقاط گردشی وتفریحی «. توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهرها امکان بیشتری برای وقوع جرم دارند

                                                           
خراسانیان  میترا پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی )مطالعه موردی: زنجان( فصلنامه  ،منافی سیده سمیه ،منحیدری غالمحسن، کارگر به 35

 .34ص   0281، زمستان 0نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره 

1-Angels 
(، 0257رکزی شهرها، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم)(، تحلیل جغرافیایی نوع و میزان جرائم در بخش م0258عبداللهی حقی،مریم، ) - 21

 78تهران، ناجی نشر.ص
( شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر قزوین با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، نمونه موردی: 0257عباسی ورکی، الهام ) - 20

 068ص.ه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجانبزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهر قزوین، پایان نام
 68(،مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم،مجله تحقیقات حقوقی، شماره سی و چهارم و سی وسه .ص0251صفاری،علی،) - 23

2-Distressed neighborhood 
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ق این نظریه نسبت به نقاط آرام جرم زایی بیشتری دارند. مطاب، یی که دارای بیشترین ازدحام هستندها آندرون شهرها و مک

مناطق درونی شهرها که شرایط محیطی مطلوبی ندارند به همراه زاغه ها و حلبی آبادی های اطراف شهر که دارای تراکم های 

 24یی با بیشترین میزان جرم وبزهکاری شناخته می شوند.ها آنباال و نامناسب اند به عنوان مک

 

 روش تحقیق 

 . باشد میروش انجام این تحقیق روش پیمایشی 

روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی می باشد بدین قرار که محقق با استفاده از پرسشنامه که دارای مجموعه ای از 

  بسته( و باز است پاسخگویان را مورد آزمون قرار داده و اطالعات را گرد آوری کرده است.) سواالت استاندارد شده

 

 جامعه آماری 

 .باشد میدر دسترس ن ها آنکه تعداد دقیق  باشد میق کلیه افراد شهرستان بوشهر جامعه آماری در این تحقی

 

 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه 

نفر از افراد را به عنوان نمونه آماری انتخاب کردیم. دراین تحقیق با توجه به حجم وسیع  47 از تعداد کل جامعه آماری تعداد

یع کار تحقیق و صرفه جویی در وقت و هزینه ها به ناچار تعدادی از افراد جامعه آماری جامعه آماری و به منظور تسهیل و تسر

 تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند.  ورتص بهبه عنوان نمونه معرفی و 

که بر اساس محاسبات فرمول کوکران بدست آمده  باشد مینفر از افراد  47نمونه آماری: نمونه آماری در این تحقیق تعداد 

 ت.اس

 

 برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول كوكران زیر استفاده می كنیم.
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N :تعداد افراد شهر بوشهر 

n: حجم نمونه 

p:  صفت مورد بررسی در جامعه 

q:   عدم وجود ویژگی درجامعه آماری 

N:  در مخرج فرمول بیانگر جامعه آماری 

d: درجه اطمینان( ) میزان خطا 

                                                           
 58شهرداری،سال دوم، شماره بیست و یکم .ص (، پارک های شهری:دیروز،امروز،فردا،مجله0278قدوسی،مهران،) -24
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t:  مقدار ضریب اطمینان 

2

2

d

pqt 
  نمونه آماری= n 

8 %= d  

8 %p=   

86/0 2t 

8  =%q  

 

 روش نمونه گیری و حجم نمونه 

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. این روش یکی از بهترین روش های نمونه گیری است زیرا در 

 n= 47 همه ی اعضای جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند. حجم نمونه این روش

 

 ابزار گردآوری تحقیق 

 نامهپرسش

ای از سواالت های پژوهش است. پرسشنامه مجموعهپرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده

دهد. سواالت داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می، دهد. این پاسخرائه میدهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ااست که پاسخ

و عقاید ، هانگرش، عالیق، توان دانشتوان محسوب کرد. از طریق سواالت پرسشنامه میپرسشنامه را نوعی محرک پاسخ می

ابزار اندازه  دهد آگاهی یافت.انجام می به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر، فرد را مورد ارزیابی قرار داد

 است.  سؤالی 07پژوهش پرسشنامه گیری در این 

 

 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 

تحلیل شد و از کلیه متغیرهای وارد شده آمار توصیفی  spssپس از تکمیل فرم ها اطالعات بدست آمده بوسیله نرم افزار 

فرضیات جهت پی بردن به سطح رابطه و همبستگی میان متغیر ها مشخص  تائیدهمچنین آمار استنباطی گرفته شد و رد یا 

 درصد و انحراف معیار داده ها( و آزمون استنباطی شامل آزمون تحلیل، شامل فراوانی) شدند. دو دسته آزمون توصیفی

 همبستگی و آزمون رتبه بندی تی با هدف بررسی فرضیات انجام گردید. 
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 آمار و یافته های توصیفی

 توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه بر حسب جنسیت پاسخگویان .1جدول  

 

 

 

 

 

 
 

نفر پاسخگوی  47 از مجموع، جدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه بر اساس متغیر جنس می باشد

 % زن بوده اند. درصد ها به نسبت جمعیت نمونه بدست آمده است.6.28% مرد و 82.60مورد مطالعه 

 

 جدول توزیع فراوانی سابقه كار پاسخگویان .2جدول 

 شاخص ها

 رسابقه كا
 درصد یفراوان

 %6.28 2 سال 8زیر

 %24.16 06 سال 01-6

 %37.68 02 سال08-00

 %30.37 01 سال31-06

 %01.62 8 سال به باال31

 %011 47 تعداد

 

سال  01تا  6سال سابقه کار داشتند و سایر اعضای نمونه به ترتیب دارای  8بین زیر  %6.28، ی جدول فوقها یافتهبر اساس 

 62/01) سال به باال 31درصد( همچنین  30.37) سال 06-81، درصد( 68/37)سال سابقه  00-08درصد( 16/24) سابقه

 درصد( می باشند.

 

 نوضعیت تحصیلی پاسخگویا جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب .3جدول 

 شاخص ها

 وضعیت تحصیلی
 درصد فراوانی

 %4.38 3 دیپلم

 %07.4 5 فوق دیپلم

 شاخص ها

 جنسیت
 درصد فراوانی

 %82.60 44 مرد

 %6.28 2 زن

 %011 47 تعداد
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 %65.15 23 لیسانس

 %01.62 8 فوق لیسانس

 %011 47 تعداد

 

 47جدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس متغیر وضعیت تحصیلی پاسخگویان می باشد. از مجموع 

فوق لیسانس  %62/01، لیسانس %65.15، % فوق دیپلم4/07، پاسخگویان دارای مدرک دیپلم% 4.38، پاسخگو مورد مطالعه

 داشته اند. درصد ها به نسبت جمعیت نمونه بدست آمده است.

 

 ی اجتماعی.ها ناهنجاریب هوا بر گرایش به آ تأثیرتوزیع فراوانی میزان  .4جدول 

 درصد فراوانی شاخص ها

 25.38 05 خیلی زیاد

 37.68 02 زیاد

 01.62 8 متوسط

 04.58 7 کم

 5.80 4 خیلی کم

 011.1 47 تعداد

 

آنها  37.68و ی اجتماعی را خیلی زیاد ها ناهنجاریآب هوا بر گرایش به  تأثیرپاسخگویان  25.38تحقیق  یها یافتهبر اساس 

 خیلی کم پاسخ داده اند. 5.80کم و  04.58، متوسط 01.62، زیاد

 

 شرایط اقلیمی بر بزهکاری. تأثیرتوزیع فراوانی میزان  .5جدول 

 درصد فراوانی شاخص ها

 41.43 08 خیلی زیاد

 20.80 08 زیاد

 6.25 2 متوسط

 03.76 6 کم

 5.80 4 خیلی کم

 011.1 47 تعداد

 

 6.25، آنها زیاد 20.80شرایط اقلیمی بر بزهکاری را خیلی زیاد و  تأثیرپاسخگویان میزان 41.43تحقیق  یها یافتهبر اساس 

 خیلی کم پاسخ داده اند. 5.80کم و  03.76، متوسط
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 منفی درجه حرارت گرما بر عملکرد افراد تأثیرتوزیع فراوانی  .6جدول 

 درصد فراوانی شاخص ها

 38.82 03 خیلی زیاد

 25.38 05 زیاد

 07.13 5 متوسط

 03.76 6 کم

 6.25 2 خیلی کم

 011.1 47 تعداد

 

، آنها زیاد 25.38منفی درجه حرارت گرما بر عملکرد افراد را خیلی زیاد و  تأثیرپاسخگویان 38.82تحقیق  یها یافتهبر اساس 

 خیلی کم پاسخ داده اند. 6.25کم و  03.76، متوسط 07.13

 

 توزیع فراوانی میزان گرایش به ماندن در منزل در هوای سرد .7جدول 

 درصد فراوانی شاخص ها

 07.13 5 خیلی زیاد

 03.76 6 زیاد

 4.38 3 متوسط

 41.43 08 کم

 06.30 03 خیلی کم

 011.1 47 تعداد
 

، آنها زیاد03.76ر منزل در هوای سرد را خیلی زیاد و پاسخگویان میزان گرایش به ماندن د07.13تحقیق  یها یافتهبر اساس 

 خیلی کم پاسخ داده اند. 06.30کم و  41.43، متوسط 4.38

 

 ی استنباطیها یافته

 های تحقیق بررسی فرضیه

نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ، اسمیرنوف -با استفاده از آزمون کولموگروفدر این قسمت ابتدا 

است. بنابراین  18/1اند. سطح معناداری مربوط به این آزمون برای همه متغیرهای تحقیق بیشتر از  ( آورده شده8) در جدول

 کنند. متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال تبعیت می
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 بودن متغیرهای پژوهش  آزمون نرمال .8ل جدو

 معناداری انحراف استاندارد میانگین متغیر

 061/1 84738. 2٫5122 نمره محیط طبیعی

 214/1 88064. 4٫0000 بزهکاری

 315/1 6028/1 3807/0 ساحلی بودن و معماری شهری

 055/1 3058/1 3808/4 افزایش درجه حرارت

است در  sig≥./05دهد که داده های هر دو پرسشنامه با توجه به سطح معناداری که بیشتر از ی جدول فوق نشان می ها یافته

 سطح نرمال است.

 

به نظر می رسد بین محیط طبیعی از جمله اقلیم و تغییرات فصول و بزهکاری در شهرستان بوشهر  :فرضیه اصلی 

 رابطه مستقیم وجود دارد.

 از جمله اقلیم و تغییرات فصول و بزهکاری ضریب همبستگی بین محیط طبیعی .9ل جدو

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون   انحراف معیار میانگین متغیر ها

  3632/1 3.007  محیط طبیعی از جمله اقلیم و تغییرات فصول

 

 208/1 ضریب همبستگی

 13/1 معناداری 884/1 3.404 بزهکاری 

 

 بین محیط طبیعی از جمله اقلیم و تغییرات فصول و بزهکاریی پیرسون بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگ

-الذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میقابل قبول است. لذا فرضیه فوق sig≤./05 رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری

 قابل قبول است. % احتمال85پس فرضیه با  باشد می 13/1گیرد چون ضریب معناداری 

 

رابطه مستقیمی  وجرح ضرباز جمله  آمیز خشونترضیه اول: بنظر می رسد بین افزایش درجه حرارت و بزهکاری ف

 وجود دارد.

 وجرح ضرباز جمله  آمیز خشونتبین افزایش درجه حرارت و بزهکاری ضریب همبستگی  .10جدول 

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون انحراف معیار میانگین متغیر ها

 403/1 ضریب همبستگی 3.810 4.134 آمیز خشونتدرجه حرارت و بزهکاری  افزایش

 12/1 معناداری 884/1 3.404 بزهکاری
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از جمله  آمیز خشونتبین افزایش درجه حرارت و بزهکاری بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

 12/1گیرد چون ضریب معناداری با قوت باال مورد تأیید قرار می الذکررابطه معنادار وجود دارد. لذا فرضیه فوق وجرح ضرب

 .شود می تائیدپس فرضیه  باشد می

 

 .شود میفرضیه دوم: بنظر می رسد ساحلی بودن و معماری شهری در شهرستان بوشهر باعث افزایش بزهکاری 

 ایش بزهکاریبین ساحلی بودن و معماری شهری در شهرستان بوشهر و افزضریب همبستگی  .11جدول 

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون  انحراف معیار میانگین متغیر ها

  3.404 2.158 ساحلی بودن و معماری شهری

 

 803/1 ضریب همبستگی

 14/1 معناداری 884/1 3.404 بزهکاری

 

ن بوشهر با افزایش بین ساحلی بودن و معماری شهری در شهرستابر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

 14/1گیرد چون ضریب معناداری با قوت باال مورد تأیید قرار می الذکررابطه معنادار وجود دارد. لذا فرضیه فوقبزهکاری 

 .شود می تائید% احتمال 86پس فرضیه با  باشد می

 مورد بررسیتحلیل آزمون تی میان مولفه های  .12جدول 

 آزمون ردیف

 شاخص ها

ف انحرا میانگین

 معیار

خطای 

 معیار

مقدار 

T 

سطح معنی 

 داری

 تعداد

 47 13/1 626/0 315/1 438/1 088/3 محیط طبیعی 0

 47 13/1 408/1 203/1 077/1 268/2 بزهکاری 3

ساحلی بودن و معماری  2

 شهری

408/3 626/1 477/1 626/0 12/1 47 

 47 13/1 085/3 848/1 438/1 630/3 افزایش درجه حرارت 4

 

متغیر )بزهکاری  (088/3) ی جدول آزمون تی نشان می دهد با توجه به مقایسه مقادیر میانگین ها محیط طبیعیها یافته

باالترین میانگین را در  افزایش درجه حرارت( می باشند ولی متغیر 408/3) ساحلی بودن و معماری شهری (268/2) وابسته(

 ( 630/3) بین متغیر های مستقل بدست آورده است.

 

 نتیجه گیری

از این رو این اندیشه به ، به مکان وقوع جرم نیز نیاز دارد.جرایم در مکان رخ می دهند، عالوه بر بزهکار و بزه دیده، وقوع جرم

. همانطور که می دانیم مجرمین باشد میذهن خطور می کند که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم در خصوص محیط نیز ضروری 

جاذبه ها و امکانات مکان را برای ، زمان، مجرمانه خود تصمیمی عاقالنه گرفته و برای این کار نوع جرم معموال در انتخاب هدف
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کشش و قصد مجرمانه در ، رغبت، ارتکاب عمل مجرمانه در نظر می گیرد. بنابراین از آنجا که عوامل محیطی باعث ایجاد انگیزه

 باشد میضروری در امر پیشگیری از جرم  یکی از راه حل های، رمطراحی صحیح معماری جهت پیشگیری از ج، فرد می شوند

کل جامعه و الیه های آن را مسئول مبارزه با جرم می داند. در این رویکرد پلیس ، اما رویکرد پلیس جامعه محور و انسان مدار

برای مشارکت عموم ی در بستری مناسب  ها آنبه عنوان بخشی از جامعه می تواند با هدایت شهروندان و الگو دادن به 

متخصصان طراحی و مهندسی شهری را نمی توان در ، پیشگیری از وقوع جرم فراهم سازد. در این راستا نقش سیاست گذاران

 کاهش احتمال وقوع جرم از طریق ایجاد محیط های امن و طراحی محیطی پیشگیری از وقوع جرم نادیده گرفت. 

زمان سه عنصر اصلی مؤثر در شکل گیری رفتار ، انسان، مکان، ی بروز جرایم دریافته انداندیشمندان در شناسایی عوامل محیط

. بررسی ها شود میزمانی و رفتاری سبب توزیع جغرافیایی متفاوت بزهکاری ، مجرمانه است. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی

خود منطقی و سنجیده عمل می کنند و تنها نشان می دهد بزهکاران در انتخاب محل و زمان انجام رفتارهای مجرمانه 

و  یی را بر می گزینند که امکان ارتکاب جرم در آن سهل تر باشد و سریع تر بتوان از محل فرار نمود. امروزه شهرنشینیها آنمک

یک پدیده اجتماعی در کلیه جوامع مطرح شده است . اگر نگاهی هرچند مختصر به جمعیت شهری در  صورت بهشهرگرایی 

جهان بیندازیم به خوبی در می یابیم که هم اکنون نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند . نرخ سریع رشد 

جمعیت شهری توانایی دولت ها را در تأمین خدمات اولیه از یک طرف و جلوگیری از معضالت و آسیب های اجتماعی از طرفی 

گسترش بیش از ، یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می نماید صورت بهدیگر محدود می سازد. در این روند آنچه 

پیش جرم وجنایت است .درمورد جرایم شهری مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد وضعیت فیزیکی شهرهاست.درخصوص 

سؤاالت تحقیق به  معماری شهری بر وقوع جرایم چهار سؤال را مطرح کردیم در این بخش فرضیات ارائه شده در پاسخ به تأثیر

 شرح ذیل بیان می گردد:

 آیامیان محیط و بزهکاری افراد ارتباطی وجوددارد؟-0

انسان در رفتارهای خویش متأثر از محیط است و نباید رفتارهای او را جدای از محیط تبیین کرد این محیط به دو محیط  -

 و رفتار مجرمانه وجود دارد. و در کل تعامل پویایی میان محیط شود میطبیعی و اجتماعی تقسیم 

به اثبات ، بررسی اندیشمندان مختلف این فرضیه را که میان محیط جغرافیایی و رفتارهای انسانی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد 

بسزایی  تأثیرمی رساند . ارتکاب اعمال مجرمانه را می توان نوع خاصی از رفتار دانست که در بروز این رفتار عوامل محیطی 

 ارند ونمی توان جرم را بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی تبیین کردد

 دارد ؟  تأثیرآیا وضعیت اقلیم ساختاری شهر و اماکن مسکونی در بروز بزهکاری -3 

بین بزهکاری و نوع مسکن همبستگی وجود دارد و بزهکاری بر حسب انواع مسکن تغییر پیدا می کند و نمی توان نقش  - 

 که افراد در آن زندگی می کنند و یا اوقات فراغت خود را می گذرانند از نظر دور داشتمسکن و محیطی 

می گذارد.در این  تأثیربابررسی جرایم شهری به این نتیجه رسیدیم که وضعیت فیزیکی شهرها بر شدت و نوع جرایم شهری  

یط شهری شکل می گیرد وبراساس مکانی وصف می توان به این نکته اشاره کرد که اساس جرایم شهری درنقاط مختلف مح

 .باشد میکه در آنجا ارتکاب می یابد دارای خصوصیات متفاوتی 

 آیا از طریق معماری و شهرسازی می توان از وقوع بزهکاری پیشگیری نمود؟  -2 

فیزیکی اعم از معماری و ارتکاب اعمال مجرمانه را می توان نوع خاصی از رفتار دانست بنابراین با استفاده از اصول طراحی  - 

 می توان از وقوع جرایم پیشگیری نمود. شناسی جرمشهرسازی مبتنی بر اندیشه های 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 362 -358، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

350 

 

درفصل دوم به این نتیجه رسیدیم که در ساخت شهرها باید تعامل انسان و محیط را درنظر گرفت. همان طورکه گفته شد  

، قربانی، مجرم :عنصر اصلی نقش اساسی در وقوع جرم دارنداما سه ، عوامل متعددی ممکن است بستر ساز وقوع جرم شوند

مکان وقوع جرم . از این رو این اندیشه به ذهن خطور می کند که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم درخصوص محیط نیز ضروری 

از سوی دیگر  . بدین معنا که با طراحی مناسب می توان محل وقوع جرم را برای فعالیت مجرمان نامناسب ساخت وباشد می

ترس از وقوع جرم رابرای قربانیان جرم کاهش داد.بنابراین با استفاده از اصول طراحی فیزیکی اعم از معماری و شهرسازی 

می توان از وقوع جرایم پیشگیری نمود . در خصوص اصول صحیح معماری باید توجه نمود  شناسی جرممبتنی بر اندیشه های 

فزایش تدابیری که کار مجرم را دشوارتر می سازد و تدابیری که احتمال خطر برای مجرمین را که معماری باید بتواند با ا

 :شود میمنفعت حاصله از ارتکاب جرم را کاهش بدهد . برای رسیدن به این نتیجه چهار اصل عمده پیشنهاد ، افزایش می دهد

 .تقویت حس قلمرو و محافظت از سیبل های جرم، کنترل ورودی ها، نظارت

یی اتفاق می افتد که ها آن. بنابراین جرایم بیشتر در مکباشد میهمان طور که ذکر شد یکی از عوامل وقوع جرم عوامل مکانی  

برای ارتکاب جرم مناسب تر باشد . که چنین فضاهایی فضاهای غیر قابل دفاع نامیده می شوند . این نام گذاری براساس 

، این موضوع را که می توان اماکن مختلف مسکونی، ت. مطالعه فضاهای غیر قابل دفاعمطالعات اسکار نیومن صورت گرفته اس

 بهبود بخشید به اثبات می رساند. ، تجاری و...را با استفاده از اصول قابل دفاع نمودن

 آیامعماری دربروز بزهکاری مؤثرباشد؟-4

  .به نظر میرسدباشد میبررسی جرایم نشان می دهدکه معماری در خصوص برخی جرایم مؤثر -

 در خصوص یک سری از جرایم که به جرایم کینه توزانه معروفند نوع طراحی ومعماری نتواند مانع وقوع جرم شود

دربررسی این فرضیه مشخص شد که معماری در خصوص برخی جرایم مؤثر است . با استفاده از معماری می توان فرصت  

معماری شاید بتواند مرتکب را از ارتکاب در مکان خاصی ، خصوص جرایم کینه توزانهارتکاب جرم را در منطقه ای گرفت اما در 

منصرف نماید اما امکان انحراف وی به طور کامل بااستفاده از معماری ممکن نیست .درپایان نیز بایدبه نقش دولت در معماری 

لی برای جامعه ی عمل پوشاندن به الزامات برخی اشخاص توانایی ما، وشهرسازی اشاره کرد . با توجه به وضعیت اقتصادی

ندارند . در این خصوص دولت باید وارد عمل شده و بودجه ی مناسبی برای این امر اختصاص دهد . در این راستا  شناسی جرم

. شهرداری ها می توانند  باشد میمی تواند برای طراحی صحیح مؤثر ، وضع قوانین در خصوص معماری صحیح برای معماران

در ساختمان یا مجتمع مسکونی یا اداری ، رائه پایان کار را منوط به رعایت نکات فنی و وضعی جهت پیشگیری از وقوع جرما

 نمایند. 

از طرف دیگر مشارکت مردم در سیاست جنایی حائز اهمیت فراوان است . به گونه ای که آنان می توانند به عنوان یک اهرم  

طراح های مختلف پیشگیری باشند شهروندان می توانند فرصت های مجرمان را برای ارتکاب عمده برای مشروعیت و کارآمدی 

جرم کاهش داده و در نتیجه موجب خطرهای شخصی کم تر و میزان جرایم پایین تر برای یک جامعه بزرگ تر شوند. در کل 

روندان و حکومت وابسته است . البته می توان گفت پیشگیری موفقیت آمیز و سودمند از جرم به مشارکت وهمکاری بین شه

فرهنگی و اقتصادی است که ، در انتها می بایستی به این مطلب اشاره کنیم که جرایم شهری دارای ریشه های عمیق اجتماعی

به طور حتم نیاز به بررسی جامعه شناسی و جرم شناسانه دارد . اما در جامعه خودمان کاستی های زیادی در پیشگیری از 

شهری وجود دارد که این مسئله با تشدید شهرگرایی و شهرنشینی و در نتیجه گسترش جرایم شهری رخ می نمایند.  جرایم

چه مسئوالنی که ، شایسته است که مسئوالن و دولت مردان چه آنان که در زمینه های مبنایی زندگی شهری مسئولیت دارند
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جه به ابعاد ظریف سیاست گذاری در امر پیشگیری از جرایم شهری مراکز با تو، در پیشگیری ثانوی به برنامه ریزی می پردازند

غیر رسمی تأسیس نمایند و با استفاده از تحقیقات  صورت بهرسمی و چه  صورت بهخاص پیشگیری از جرایم شهری را چه 

در محیط شهری را و شهرسازی و مهندسی شهرسازی و معماری ابعاد خرد و کالن سیاست های شهری پیشگیرانه  شناسی جرم

 ترسیم نمایند.

توجه به ارتباط بین محیط مسکونی و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است که 

 شود می شهر سازی و معماری در بسیاری از کشورها توجه الزم به آن نشده است. در واقع زمانی که بحث از استاندارد های

جلوه  شهرسازان به دنبال راه حل های فنی و مصالح الزم در باال بردن استحکام فیزیکی آن می گردند و یا حداکثر معماران و

طراحی مناسب ، های ظاهری و داخلی نماها مورد توجه قرار می گیرد. حال از آنجا که جرایم در بستر مکان رخ می دهد

.از رو در این باشد میراه حل مناسبی در پیش گیری از وقوع جرم  ،که در قالب معماری و شهرسازی نمود می یابد، محیط

مبحث به دنبال پاسخ مناسب به این سوال هستیم که چه ارتباطی میان اماکن مختلف مسکونی به لحاظ وضعیت فیزیکی 

وضعیت ساختاری ساخت و رفتارهای انسان وجود دارد؟ چه ارتباطی میان محیط و رفتارهای مجرمانه افراد وجود دارد؟ آیا 

 دارد؟ تأثیرشهری و اماکن مسکونی در بروز جرم 

گذار  تأثیرمحیط بر وقوع جرم باید به این مسئله اشاره داشت که هرچند عوامل زیادی در وقوع جرم  تأثیردرباره موضوع 

در فرد می گردند. به عبارت هستند ولی باید توجه داشت که این عوامل در کنار سایر عوامل باعث ایجاد انگیزه و قصد مجرمانه 

دیگر تا زمانی که فرصت ارتکاب آسان و بی دغدغه جرم از یک طرف و نیز عدم حفاظت و حمایت فیزیکی از بزه دیده یا 

نمی توان از وقوع بزه توسط ، ارتکاب جرم با ریسک بسیار پایین را فراهم می سازد، برای مجرم، موضوع بزه از طرف دیگر

رد. در واقع پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی به دنبال این مساله هستیم که از طریق تغییر بزهکار جلوگیری ک

وقوع جرم را به حداقل ، در شرایط هدف مورد جرم و نیز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزایش هزینه ارتکاب جرم

خاص می گذرد ولی مطمئنا به دنبال نقطه مناسب دیگری جهت انجام برسانیم. بسیار اتفاق می افتد که مجرم از یک نقطه 

فعل مجرمانه خود می رود به گونه ای که امکان وقوع جرم مورد نظر وی با خطرات و هزینه پایین تری وجود داشته باشد. این 

نوع از پیشگیری است.  . جابجایی جرم یک ایراد اساسی در اینشود میهمان چیزی است که اصطالحا به آن جابجایی گفته 

بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع ، یک تصمیم کور نیست، البته در پاسخ میتوان گفت تصمیم به ارتکاب بسیاری از جرایم

، اطراف بستگی دارد. چنانچه خواهان پیشگیری همه جانبه و فراگیر از جرم در جامعه از طریق طراحی محیطی فیزیکی باشیم

اکتفا نکنیم. محیط می ، و سطوح در نظر گرفته شود و تنها به پیشگیری مقطعی آن هم در مناطق جرم خیز بلید تمام جوانب

ی متعدد ها آنغیر مستقیم بر وقوع جرم خواهد داشت.شناسایی مک تأثیرعام موثر باشد و از این طریق  صورت بهتواند بر رفتار 

 اهمیت به سزایی در مقطع کنونی دارد.، اهش میزان جرمبرای ارتکاب بزه در شهرها و تالش برای پیشگیری و ک

 

 :پیشنهاد ها

ـ آموزش به متخصصان و برنامه ریزان شهری و نیروی انتظامی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی 0

در مراکز آموزشی  جرمبه تعامل در حوزه پیشگیری از وقوع  ها آنو نشر و معرفی این مهم به شهروندان در راه سوق دادن 

 پارک ها و... ، اداری، ی مسکونیها آنخصوصاً مدارس و دانشگاه ها و همچنین در سایر مراکز شهری از قبیل ساختم
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به عنوان مثال می توان به استفاده بهینه از ، ـ وضع قوانین در خصوص معماری صحیح برای معماران. در خصوص این قوانین3

 زیبایی محیطی و مبلمان شهری در سطح معماری مسکونی و شهرسازی اشاره کرد.، عوامل طراحی از قبیل رنگ

می توانند ورود خسارت را بر اساس  می توان به بحث مسئولیت مدنی اشاره داشت دادگاه ها، ـ در خصوص اقدامات قضایی2

در اماکنی که رعایت ، وقوع جرم رعایت اصول معماری صحیح درنظر بگیرند .به این ترتیب در بار کردن مسئولیت در هنگام

 سازنده یا صاحبخانه کرد.، باید قسمتی از مسئولیت را متوجه طراح، نکات ایمنی را نکرده اند

  .ها آنـ شناسایی فضاهای جرم خیز و انجام اقدام الزم برای مبارزه با این فضاها و جلوگیری از ایجاد 4

ثروت و قدرت در سطح شهر برای تمامی ، یی با توزیع فضایی عادالنه درآمدحاشیه نشینی و تمرکزگرا، جلوگیری از مهاجرت-8

 شهرنشینان 

 ـ ارائه نظرات کارشناسی انتظامی از بعد امنیتی و ترافیکی قبل از احداث مجتمع های مسکونی و تجاری در شهرها6

ازل و محالت با اصول و معیارهای ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیالت و سعی در تطبیق من-7

تبرعی و بدون هیچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجیه اقتصادی و  صورت بهسرمایه گذاری در این مناطق ، شهرسازی

 درآمدزایی برای دستگاههای مربوط از جمله شهرداریها.

نیروهای انتظامی و امنیتی و اکیپ های  ساخت معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و-5

 امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهم کند.

ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر. تجربه نشان داده که در مکانهای تاریک امکان ارتکاب جرم از جمله سرقت و جرح -8

کافی در این مناطق خود عامل و رادعی در ارتکاب جرایم یاد شده  و قتل بیشتر از مکانهای روشن است و وجود روشنایی

 خواهد بود.

شناسایی ارازل و اوباش و مجرمان سابقه دار این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن آنان -01

 از طریق احضارهای اتفاقی به مراجع انتظامی.

یاد شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی از طریق ایجاد کالنتریها و مراکز انتظامی و حضور  باال بردن ضریب امنیتی مناطق-00

 مرتب گشت های سیار در محالت و معابر.

تعطیلی سریع مراکز صنفی فاقد مجوز و پروانه کسب و الزام آنها برای اخذ مجوز و پروانه کسب و سایر مجوزهای الزم و -03

ت به فعالیت مراکز یاد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهای اماکن عمومی سپس نظارت کامل و دقیق نسب

 نیروی انتظامی.
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Abstract: 

One of the problems that big cities face today is the uncontrolled growth of population and, consequently, the 

growth of delinquency in them. Identifying the causes of mass crime has long been known as the most important 

way to prevent the occurrence of anomalies. The purpose of this study is to investigate the impact of natural 

environment on delinquency in Bushehr city. The study was randomly distributed. The findings showed that new 

approaches to environmental design aim to prevent crime through the physical structure of the city and the 

design of artificial environments. Based on the results of Pearson correlation coefficient test, there is a 

significant relationship between natural environment including climate and seasonal changes and delinquency 

because the significance coefficient is 0.02, so the hypothesis is acceptable with 98% probability. In the first 

hypothesis, we showed between increasing degree There is a direct relationship between heat and violent crime, 

including beatings. The above hypothesis is confirmed with high strength because the significance coefficient is 

0.03, so the hypothesis is confirmed. In the second hypothesis, we also showed that being coastal and urban 

architecture in Bushehr city increases crime. Based on the results of Pearson correlation coefficient test between 

coastal nature and urban architecture in Bushehr, there is a significant relationship with increased crime. Because 

the significance coefficient is 0.04, then the hypothesis is confirmed with 96% probability. 
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