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از صفحه  57الی 82
چكیده
زمینه و هدف :مراجعه به ادبیات پژوهشا پیراما ر باب اه میاتر هت ایهنشایی و جار ن نشاتردهیاه
همپی نهی میتر آرهت م بت ه .بت این هتل جتی این پرسش همچیتر بتق است که چرا برخا ا میات
هت یهنشین ا میزار بتالتری ا ابتکتب جر بنج م برنه؟ ههف این مقتلهن پتسخ دادر به ایان پرساشن
ا خالل بربس دو می قه هت یهنشین هر مشههن خ اجه ببیا دابای میازار باتالی جارایم و هرشاهر
دابای میزار پتیینتر جرایم م بت ه.
روششناسی :ایان پاژوهش دب ابااها بات اساااتد ا بوی تسریا ساتخاتبی باه مقتیهاه دو می قاه
هت یهنشین هرشهر و خ اجه ببی دب مشهه پرداخت و سپس بت اسااتد ا بوی کیا و باهبارد م تلعاه
م بدی جمع به بربس ژبفتنگر عر کمار ب در میزار جرایم دب می قه هرشهر اقها نم د.
یافتهها و نتیجهگیری :یتفاههتی هتص ا تسری ستخاتبی دو می قه نشتر م داد که ب سات متن
اجامتع نم ت انه پتسخگ ی تاتو میزار جرایم دو می قه بت ه .همچیین ناتیج بوی کیا نشاتر داد
که مهمترین دلی کتهش جر دب هرشهر نهبت به خ اجه ببی ن بتال ب در تعهاد افتغیه دب هرشهر اسات.
براستس یتفاههتی پژوهش م ت ار هات که ترکیب اساراتژیهاتی کیاارل دبونا ن اناخاتب عقالنا و
کیارل بیرون م ت ار بیشارین تتثیر با دب کتهش جر دا اه بت ه.
واژههای کلیدی
جر ن هت یه نشیی ن مشههن تسری ستخاتب.
 -1استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور( ،نویسنده مسئول) sanatinader@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد جامعه شناسی.
 -3دانشجوی دکتری جامعهشناسی.

مقدمه
ا د

امرو جر به عیا ار جاهیتارین مها ره اجاماتع دب هار جتمعاهای ترقا ما

)میر متن وهمکتبارن . 22 :1831وج د بیش ا هه جرایم دب مسیطهاتی اهری ناه
فقط بت اص ل مهرم نظت اجاماتع دب تعاتب

اساتن برکاه همارا بات خا د ضاتیعت

سیگین و سخا با به همرا دا اه که بتعث بنج انهترهتن به ههب بفان میتب اقاصاتدین
سرخ بده

هرونهار و وختمت کر کیایت ناهه ما

ا د .جارایم بات کاتهش
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امییت اجامتع ن پتیههتی نهه اجامتع با تههیاه ما کییاه هرنتناهون. 118:1831
این مقتله باه بربسا وضاعیت ابتکاتب جارایم دب دو می قاه هت ایهنشاین اهر مشاهه
پرداخاه و دب پ پتسخگ ی به این پرسش م بت ه که بت وج د مسرومیت اقاصاتدی و
اجامتع ن چرا میزار و نرخ جرایم دب این دو می قه بت یکهیگر تاتو آ کتبی دابد.
بیان مسأله
بت ت جه به اثرات که جار بار سا

مخارا

جتمعاه دابدن ا دیربات انهیشامیهار و

سیتساامهابار هما اب دغهغاه افازایش جار و جیتیات دب میات

اهری با دا ااه و

هم اب به دنبتل یتستی این پهیه ب د انهن تت ا این بهگذب با انیاه باهکتبهاتی با
برای کم هر آر ابائه نمتییه .دب دهه  1221دانشامیهار بات م تلعاه جار دب میات
مخار

هرین به اهمیت فتکا بهتی مسی

ن جمعیا و ب

یتخا دب ای

میازار

جرایم دب مسیطهتی هرین بهخص ص دب ن اه هت ایهنشاین پا بردناه .باه هماین
عرتن اهمیت میت

هت یهنشین دب ت سعه و برو میزار جرایم دب میت

هری بیشار

مهنظر قراب هرفت .دساتوبد م تلعت نظری و تجرب ایان مسققاتر نشاتر ما داد کاه
85

میت

هت یهنشین هرین مراکز ان ا جر و انسرافت

اجامتع م بت یه .الباه نااتیج

پژوهشهتی این پژوهشگرارن دب هذب متر نیاز ما بد ت ییاه بهایتبی ا مسققاین قاراب
هرفت هتتم ن 1832؛ ف الدیترن 1833؛ سا د ن . 1831

85

جدول -1مقایسه میزان جرایم درکالنتریهای گلشهر و خواجه ربیع
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هرشهر
خ اجه

ماتسه

جرایم متل

بت این هتلن پژوهشهتی یتد ه به این پرسش پتسخ نم دهیاه کاه چارا نارخ و میازار
جرایم دب میت

هت یهنشین بت یکهیگر مااتو م بت اه .باه عیا ار م،اتلن اهر مشاهه

یک ا کالر هره تی اسات کاه باه اه بات معشا هت ایهنشایی دبهیار ما بت اه.
م ال ص

ب رخ ا این میت

هت یه نظیر هرشهرن کمار ا میات ق نظیار خ اجاه ببیا

هرفاتب جرایم اجامتع م بت یه جهول متب  1بت ت جه به تااتو مشاتهه اه دب
جهول یتد ه ن این ن اتب دب پ پتسخگ ی به دو پرسش یر م بت ه:
 -1چرا دب دو می قه هت یهنشین هرشاهر و خ اجاه ببیا آمتبهاتی جار ماااتوت با
مشتهه م کییم؟
-2چه ع امر دب هرمی قه سبب تاتو

دب میزار جرایم م

نه؟

مبانی نظری پژوهش
نگته هذبا به برخ ا ادبیت تجرب هت ایهنشایی و جار جاهول امتب  2آوبد
ه است؛ آ کتب م ست د که کتمالً هت ایهنشایی و آسایبهاتی ه ناته ر اجاماتع
همپی نه م بت یه .دب عین هتل جتی این پرسشن همچیتر بتق اسات کاه هت ایهنشایی
براستس چه مکتنیهم عِر برمیزار جرایم اثرهاذاب ما بت اه؟ یکا ا پتساخهاتی قتبا
ت جه به این پرسش با صتهبنظرار مکاب یکته و ب یژ کریاا بد اتو و ما

کا

 1212ابائه نم د انه .م تب نظریه آرهت که به «با ساتمتن اجاماتع » معاروف هشااه
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منبع :آمار گرداوری شده از اداره آمار و اطالعات کالنتریهای سطح شهر مشهد در سال.1388-1381

اساات مااتن کااه ی ا

مس ا ویااژ دب ااهر ا س ا ی سااتکیتر جهیااه م ا بد هج ا

قرابم هیردن بوابط نمتدین ت،بیت ه ای که آر مس با باه یا

بیعا پی ناه

ها

م دهه ا میتر م بود .دب نهتیت این مس باه عیا ار بخاش ابهاتنیک ا یا
بیع ن ن ضمیمه آر ه

ها

ه و وضعیت با ساتمتن اجاماتع دب آر ایجاتد ما -

د.
جدول  :2خالصه نتایج پژوهشهای تجربی پیرامون رابطه حاشیهنشینی و جرم
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پژوهشگرار

ستل و مکتر پژوهش

نگ ومبتبک

-1821تبریز

هکمت نیت
وافشتن
کالنارین
ببتن و

-1833اصاهتر

یتوبی
امیرآبتدی
_خهای
بهیمت

جتبزن بتبکر
مییتنه

افزایش جر دب میت
باب ه م،بت فقرن جر ن بیکتبین تی
معک س مشتبکت اجامتع

هت یهنشین

فرهیگ و نتبرابری اجامتع و باب ه
بت میزار جرایم دب میت

هت یهنشین

-1833مشهه

میرکا ی

 -1832نجتر
 -1212یکته

و

ت ثیر وضعیت به اقاصتدین بیکتبی و عه ت ثیر تسصیال و مهتجر بر

ت ثیر رایط اجامتع -اقاصتدی وکتلبهی برمیزار جرایم دب میت

-1833هرهتر

ک

بر جر

-1832تهرار

سیته ی _ه بان

کالناری -قزلبتی

ت ثیر ت ی نتعتدالنه خهمت

هرین بیکتبین مهتجر ن فقر فرهیگ و متدی

باب ه م،بت ههاری فشتی نتمیظم و جر دب میت

-1832بیهب عبتس

تون م

06

-1832یزد

ناتیج

-2112اسارالیت

ت ثیر بتالی مؤلاههتی تی

فرهیگ

هت یهنشین
هت یهنشین

ق میا ن فقهار امییت دبمسال و میزار

مهتجر بر میزار جر دب میت

هت یهنشین

ت ثیر ویژه هتی کتلبهین اجامتع -اقاصتدی برفراوان جر دب میت
هت یهنشین
ت ثیر اسکتر غیربسم بر ت ی فشتی جرایم م ادمخهب
ت ثیر ب ست متن اجامتع بر میزار جر دب میت
تتثیر کتهش انهجت اجامتع دب میت

هت یهنشین

هت یهنشین بر میزار جر

تو و م

ک  1212ب ستمتن اجامتع با به وضعیا ا الق ما کردناه کاه دب آر

نهتدهت و ست مترهتی اجامتع متنیاه مهبساهن خاتن اد و پرایس دب ها مشاکالت کاه

06

اجامت بت آر م اجه است ت انتی خ د با ا دست م دهیاه .یات باه عباتبت باه وضاعیا
ا الق م

د که مکتنیز کیارل اجامتع تشعی

ما هاردد اکار و جیهانن 2118ن

 . 1:به بتوب آرهت هر اجامتع که دچتب با هیجاتبی اسات دابای ویژها هاتی ختصا
اجامتعت مامتیز م ست د.
بت ت جه به نظر تو و م

ه م ت ار چیین نایجه هرفت کاه میات

دلی قراب هرفان دب وضعیت آن می

ا آسیبهتی اجامتع بتالی نیز بناج ما برناه.

هتل پرسش اینجتست که تخصهتی ب ستمتن ی
پتتری

هت ایهنشاین باه

می قه چه چیزهاتی ما بت ایه؟

جتبز بت همکتبی الین بتبکر و هرب مییتنه  2111ک یه انه تت بات اساااتد ا

تسری ستخاتبی جر دب ج ام اسارالیتی به این س ال پتسخ دهیه .آرهت اتخصهاتی
یر با برای وضعیت ب ستمتن دب نظر هرفایه:
 -1ثبت سک نت که تم مهتجرار آر دساه ا افرادی که بات آدبسهاتی مخارا

ا

سر متبی  1221ب دنه.
 -2یکی اخا ق میا ن تم نهبا ا افاراد با م دب جمعیات و نهابت افارادی کاه دب
کش بهتی دیگر به دنیت آمه انه.
 -8ا همههیخاگ ختن اد ن تم ستخاتب ختن اد ن نهبت افرادی که ا دواج کرد اناهن
جها ه انهن الق هرفاهانه و افرادی بت پهبو متدب تیهت.
 -2پتیگت اقاصتدی تم وضعیت تسصیر ن وضیت هرفهاین بیکتبی و دبآمهختن اد ؛
-5انها جمعیتن تراکم جمعیت و میتنگین سن افراد ستکن دب می قه.
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نظیاار اب یهااتی مااااتو و نظاات هااتی اخالقا ماشااتدی ما بت ااه کااه آر با ا سااتیر

هاار چیااه جااتبز و همکااتبانش پاایج ااتخص ثباات سااک نتن یکیاا اخا قاا م ن ا
همههیخاگ خاتن اده ن پتیگات اقاصاتدی و اناها جمعیات با بارای سایجش میازار
ب ستمتن ی

می قه برهزیهنه؛ امت بات مر اجعاه باه ادبیات نظاری ایان ها

ما تا ار

تخصهتی دیگری با به این لیهت اضتفه نم د .تخصهتی نظیر:
میزان همبستگی اجتماعی
همبهاگ اجامتع به عی ار ی
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جر به عی ار یک ا ع ام اصار دب تبیاین جار و کجاروی م ار اسات .ا نظار
دوبکیمن وفتق اجامتع

ماتن هتصا ما

ا د کاه اک،ار افارادن اب یهات و ق اعاه

اخالق جتمعه با بپذیرنه و بهار عم کییه .چیین وضعیا به افزایش انهجت ن ثبات
و ستمترمیهی جتمعه و کاتهش نتهیجاتبیهات کما

ما کیاه .ایان نظار ت ساط ساتیر

صتهبیظرار متنیه هیهنز  1831و چرپ  1832ت ییه ه است.
الگوی سكونت
بیت به نظر دوبکیمن وبر و برخ دیگر ا صتهبنظرارن الگ ی سک نت دب ی

می قاه

بت ستمترمیهی هیجتبهتی اجامتع دب آر می قه باب ه دابد .هرنشییتر برههب اییکاه
دب چه رای

ا لستظ ن

متلکیت مهکنن م قت یت پی ساه نهه کاردر دب یا

می قهن ناهه دبختناههاتی نتمیتساب و میازار برخا بدابی ا خاهمت و امکتنات
فیزیکا

مسایط قرابدا ااه بت ایهن آماتده هاتی ماااتوت

م کییه)چرپ ن . 1832
06

ست ن هم اب دب سرهره مراتب عِر ع ام مؤثر بار

بارای بزهکاتبی پیاها

میزان توسعهیافتگی
دب نظر برخ ا صتهبنظرار نظیر هتلبرایت ت ی جغرافیتی نتهیجتبیهتی اجاماتع
دب هرن تتبع ا ت ی نتقص امکتنت
و اقاصتدی دب بیشار کش بهتی جهتر س

و خهمت

06

و سرانجت فقهار عهالت اجاماتع

است) م س ین.(22 :1833

مدل مفهومی پژوهش
ع ام مؤثر ت ثیرهذاب بر جر دب میت

هت یهنشین ما بت اه؛ ابائاه نما د .م اتب ایان

مهل نظری اهر می قه هرشهر دابای نرخ پتیینتری ا جر به نهبت خ اجاه ببیا ما -
بت ااهن ب اس ا ه آر اساات کااه ایاان می قااه ا نظاار اجامااتع سااتمترمیااهتاار اساات .ایاان
ستمترمیهی نیز ب اس ه انهجت اجامتع بتال و ت سعه یتفاهتر ب در این می قاه ا سا ی
و مهااتجر پااذیرین تساارک مهااک ن

و تااراکم جمعیاات کمااار آر ا سا ی دیگاار

خ اهه ب د .همچیین این اناظتب م جه م بت اه کاه مارد ساتکن ایان می قاه ا پتیگات
اقاصتدی اجامتع و نیز تسصیال بتالتری نیز به نهبت خ اجه ببی برخ بداب بت یه.
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بت ت جه به مجم

م تلب یتد ه ما تا ار ماهل نظاری یار با کاه مشاخص کییاه

همبستگی اجتماعی

الگوی سكونت

پایین

مهاجر

استیجاری

پذیری باال

تحرك

ایجاد شرایط آنومیك

مسكونی
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افزایش جرم

باال

پایگاه
اقتصادی
پایین

عدم توسعه
یافتگی
خانواده نابسامان

تراکم جمعیت باال

روششناسی پژوهش
همتنگ نه که ا عی ار این مقتله مشخص استن سیتبی ی میتسب بو

برای انجات ایان

پژوهشن اسااتد ا الگا ی تسریا ساتخاتبی -ت بیقا با د کاه دب اداماه پیراما ر آر
ت ضیح داد خ اهه ه .بت این هتل نااتیج هتصا ا ایان مقتیهاه ساتخاتبین باه سا ال

06

اصر پژوهش پتسخ نهاد .بیتبراین دب فت دو پژوهش برای یتفان ت ضایس دبخا ب بات
اسااتد ا بوی کیا و باهبرد م تلعه م بدی جمع ن می قه هرشهرن که خالف اناظاتب
نظری عم م نم د؛ م بد بربس قراب هرفت.

دب باب ه بت تسریا ساتخاتبین بتیهاا ا اتب نما د کاه ایان بوی معما الً باه دو ای
ص ب م پذیرد .دب ی نخهت که برختساه ا بتر یتس است پژوهشهر به دنباتل
کش

08

بوابط عر میتر پهیه هت نیهت .به بیتر دیگر ستخاتبهت با باه عیا ار پهیاه هاتی

ت ثیرهذاب نم بییه برکه ستخاتبهت فشتی ترق م

نه که همیشیی هت و جتنشایی هاتی

ممکن دب دبور آرهت بخ م دهیه .دب ی دو تسری ستخاتبین دو دلی م ر ما -
ستخاتبهتی اجامتع بهیتب مای ع با دب دل خ د جتی داد انه .دومین دلیا ایان اسات
که بهیتبی ا سیهامهتی مای

ج ام با م ت ار معر ل اجازای خاتص ایان ساتخاتبهت

دانهت .لذا قهب عر ستخاتبهتی اجامتع دب مکتنیهمهتی عر نهااه است که افعاتل
افرادن واس ه برو آرهتست تیر بن1233؛ لیا ن . 1835
جتبز و همکتبانش  2112که ی پژوهش آرهتن الگ ی بو ا ایان پاژوهش نیاز
م بت ه؛ ا

ای دو تسریا ساتخاتبی بهار هرفااهاناه .آرهات پاس ا معاین نما در

ماغیرهتی ستخاتبی ت ثیرهذاب بر ب ستمتن ج ام مخار ن اقها به تعری
ماغیرهت نم د و سپس به بربس ت بیق ایان اتخصهات دب میات

مخارا

عمریتت این
پرداخایاه.

پژوهش هتضر نیز م تب الگ ی دو تسری ستخاتبی -ت بیق انجت پاذیرفت؛ باه ایان
ص ب که دب هت اول ماغیرهتی ستخاتبی ت ثیرهذاب بر ب ساتمتن اجاماتع کشا
تعری

عمریتت

و

هنه .پس ا آر داد هت هردآوبی ه و اتخصهاتی هار ماغیار دب

دو می قه هرشهر و خ اجه ببی بت یکهیگر مقتیهه ه.
تعریف عملیاتی متغیرها
ال به ذکر است که فراییه عمریتت نم در ماغیرهتی این پژوهشن همگ ر و مشتبه هم
نب د .برخ ا این ماغیرهات متنیاهآمتب جارایم کالنااریهاتی سا ح اهر مشاههن دبجاه
ت سعهیتفاگ میت

هرین میزار تسرک مهک ن ن تاراکم جمعیات و بعاه خاتن اب دب

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

هردد .دلیا نخهات ایان اسات کاه ج اما ن سیهاامهاتی دبهام تییاه ای ههاایه کاه

هر می قه ا جمره ماغیرهتی ب دنه که دب پژوهشهتی دیگرار و یت آمتبنتمه اهردابین
تعری

عمریتت و سیجش ه ب دنه .برخ دیگر ا ماغیرهت متنیه همبهاگ اجاماتع ن

نتبهتمتن ختن اد ت ساط دیگارار تعریا

عمریاتت

اه ولا دب دو می قاه هرشاهر و

خ اجه ببی م بد سیجش قراب نگرفاه ب دنه و برخ دیگار متنیاه میازار مهتجرپاذیرین
الگ ی سیجش مسق ستخاه دا ایه .جهول متب سهن جزییت بیشاری با پیرام ر ایان
فراییه نشتر م دهه.
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00

جدول  :3تعریف عملیاتی متغیرهای تأثیرگذار بر بیسامانی اجتماعی
متغییر

شیوه

تأثیرگذار

تعریف عملیاتی

بر بیسامانی

معرفها

منبع استفاده

اطالعات

اجتماعی
تحرك

جتبجتی ا ی

ختنه به ختنه

مه هش بختن اد دب می قه

مسكونی

دیگر و یت ا ی

مسره به مسره

 -میزار جتبجتی فرد دب

دیگر دب دبور هر هر

ختبج اب می قه

الگوی

دب س ح ستخاتبی :مهتهت

نهبت ختنههتی یر  51یت 111

سكونت

میزل مهک ن  /دب س ح فردی:
:ن

پایگاه
اجتماعی –
اقتصادی

گردآوری

متلکیت میزل مهک ن

جتیگت فرد بر استس مرتبه
غر نس ح تسصیال و میزار
دبآمه

تراکم

نهبت تعهاد افراد می قه به

جمعیت

مهتهت تست ا غتل آنهت به
هکاتب

مار  /ن

متلکیت میزل

ی سا ن1821

مسق ستخاه

پرسشیتمه

پرسشیتمه

مهک ن
میزار دبآمه  /تسصیال
سرپرست  /غ سرپرست

میررن 1831

-1میزار جمعیت می قه
-2مهتهت می قه به هکاتب

بو نبرگن
2111

پرسشیتمه

مرکز آمتب
هردابی
مشهه 1821

اسااتد ا

درجه توسعه
یافتگی

میزار برخ بدابی ا امکتنت

منطقه

هری

خانواده

نتهمه ب در اب یهتی افراد

نابسامان

ختن اد و پتیین ب در کمیت و

تعهاد امتکن فرهیگ نبفته
نآم

نادابی نخهمتت

داد هتی
ختکپ بن 1833

و...

ثتن یه پژوهش

06

ختکپ ب و
عیه

اد

نهبت افرادی که جها ه انه
 .القنف

مشارک و ت اف بر سر آرهت
دب بین وجین  /میزار

ن بی 1832

پرسشیتمه

بضتیت ذهی فرد ا نهه
ختن اده

مهاجرت
(متغیر
فردی)

تم نهبا ا افراد که ا ختبج
ا

هر مشهه به می قه آمه انه
-1چگتل

-1مهتجر ا کش بهتی
دیگر
-2مهتجر ا

هرهتی دیگر

معص م
ا ک بی
1831

بکه بوابط:

میزار بفت و آمه همهتیههت

ترنرن / 1223

همبستگی

 -2نهبت بوابط دوجتنبه

بت هم /سپردر کریه به همهتیه

بفی

اجتماعی

م ج د بین کیشگرار دب جتمعه

هت /میزار هااگ دببتب

پ بن/ 1833

خانواده

به بوابط ماقتب ممکن بین آرهت

مهتی

نهه بو مر بت

پرسشیتمه

پرسشیتمه

هجت ی 1831

همهتیههت

نکاهای که دب خص ص تشکی برخ ا ست هاتی ایان پاژوهشن بتیهاا ت ضایح داد
این است که ب اس ه ههف مقتیههای نهااه دب این پاژوهشن ناتهزیر با دیم کاه نمار
ماغیرهت با ا س ح واهههت به س ح می قه دبآوبیم .لذا تصامیم هارفایم تات میاتنگین
ماغییرهت دب س ح می قه با مستسبه کییم .بهین میظ ب ا نر افازاب  SPSSجهات تهیاه
جهاول ی

بعهین دو بعهی و سیجههتی هرایش به مرکز اسااتد کردیم .البااه ال

به ذکر است که برای ماغیرهتی که به ص ب

دبصهی مستسبه ه انه .فقط مقتیهاه

دبصههت دب دو می قه کاتیت م کرد .ول برای ماغیرهتی متنیه همبهاگ اجامتع ن

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

کیایت تعتمال ختن اده

نفرابو/ ...

دا ان اب یهت و هیجتبهتی

پتیگت اجامتع -اقاصتدی و انهجت ختن اده که به ص ب

دبصهی نم ت ار عی ار

کردن نیت میه تعیین دامیه ب دیم .لذا بهین میظ ب میتنگین ک واهههتی م بد بربسا
دب دو می قه با به عی ار دامیه ماغیر قراب داد ایم .تت با انیم نهبت به قیاتس دو می قاه
اقها نمتییم.
جتمعه آمتبی این پژوهش تم کریه ختن ابهت یات واهاههتی همهاتیگ دب دو می قاه
ب د که هت یهنشیی صات مشارک تر ب د .همچیاین بارای بارآوبد هجام نم ناه ا
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فرم ل ک کرار اسااتد

بارای خ اجاه ببیا  832خاتن اب تعیاین اه .البااه ال

باه ذکار اسات کاه بات ت جاه

ههارده جتمعه آمتبی و هجم نم نه مقهاب  dبرابر بت  1/11ختن اب هرفاه ه .به این
ترتیب هجم نم نه برای هرشهر با  111ختن اب و برای خ اجه ببی نیز  111ختن اب دب
نظر هرفاه ه.
دب ادامه تسقی ا آنجت که ا العت
اناختب نم نه ا
و دب میت

ختن اب به تاکی

ر نظرسیج هتل پن که ی

هری دب س ح بر ک انجت م

اباها دو می قه م بد بربس ن به ص ب
نقشه به تاکی

می قه م جا د نبا دن بارای

نم نههیری اهامتل تکارابی اسات
د؛ به ر

یر الهت هرفاه ه:

دو خ ه اناختب هنه .هر می قه بار بوی

بر ک مشخص هردیه .سپس ا ریا جاهول اعاهاد تصاتدف ن 21

متب بر ک برای هر می قه به ص ب

تصتدف اناختب ه و جتی بر ک بار بوی

نقشه مشخص هردیه .دب هر بر ک نیز  5واهاه همهاتیگ کاه نزدیا
مکتن و مجتوب

05

ه .هجم نم نه م بد نظر برای می قه هرشاهر  838خاتن اب و

تارین فتصاره

با نهبت به یکهیگر دا اایه ما بد مصاتهبه قاراب هرفایاه .لاذا دب

هرمی قه  21بکه همهتیگ که ماشک ا  111ختن اب ب دن به عی ار نم نهای ا هار
می قه م بد مشتهه قراب هرفایه.

امت دب باساتی دسایتب باه هاهف بوایا ن دب تهیاه سا اال

ا میاتب و پتیاترنتماههاتی

مخارا که دابای س االت بت بوای بتالی ب دنه اسااتد ه .بعه ا اناختب س اال
میتسب بت همکتبی اساتدارن س اال

اولیه بت دوساتر و همکتبان که دب میت

05

ما بد

نظر نهه م کردنه دب میتر هذا اه هنه .بعاه ا تهیاه پرسشایتمه اولیاه باه میات
مذک ب مراجعه نما د و اقاها باه پرکاردر آر نما دیم .دب هاین تکمیا پرسشایتمه
اناختب ه .پس ا آر کاه ایارادا

پرسشایتمه دب ایان سا ح نیاز بر ارف هردیاهن

پرسشیتمه اصر بهست آمه.
بهعالو ن به میظ ب تعیین اعامتد و اعابتب ه یههت و ماتهیم عالو بر این که بتبهات باه
می قه مراجعه کرد و پرسشیتمه دب اخایتب افراد هر می قه هذا اه هن برای سا االت
ه انه نیز ا ضریب آلاتی کرونبتخ اسااتد

ه که نااتیج

که دب قتلب ی

راه

آر برای دو ست این پژوهش نتبهتمتن ختن اده و همبهاگ اجامتع

دب جاهول

ذی آمه است:
جدول -4پایایی سازههای پژوهش

آلاتی کرونبتخ

تعهاد آیام

نتبهتمتن ختن اده

1933

11

همبهاگ اجامتع

1928

25

گزینش روش کیفی به عنوان فاز دوم پژوهش
هر چیه دساتوبد قتبا

ت جاه کاتببرد بوی تسریا ساتخاتبی -ت بیقا دب دو می قاه

هت یهنشین هرشهر و خ اجه ببی ن تردیه دب مبتن

ت بی مهم ب ستمتن اجامتع با د.

امت به واق پرسش استس این پژوهش همچیتر باتق متناه با د :چارا می قاه هرشاهر باه
نهبت خ اجه ببی ا میزار پتیینتاری ا جارایم برخا بداب ما بت اه؟ ا آرجاتی کاه
یتفاه هتی پژوهش دب می قه هرشهر خاالف قتعاه و اناظاتب نظاری با دن بات اساااتد ا

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

آ متیش نیز ه یههتی نتماه

مشخص ه و ه یه میتسب ا بتر خ د پتسخگ یتر

بوی کیا و اتختذ باهبرد م تلعه م بدی جمع ن تالی کردیم تت این نتهیه با نزدیا
و عمی تر م بد بربس قراب دهیم .بیتبر تعری
ی

یین 1م تلعه م بدی پژوهشا اسات کاه

پهیه معتصر با دب مییه و بهاار واقعا آر ما بد بربسا قاراب ما دهاه .م تلعاه

م بدی دب سه ن ن م تلعه ما بدی دبونا ن م تلعاه ما بدی ابازابی و م تلعاه ما بدی
جمع  2م ر م بت هن که دب پژوهش هتضرن بت ت جه باه اهاهاف و مییاه پاژوهش ا
م تلعه م بدی جمع اسااتد ه اسات .دب م تلعاه ما بدی جمعا پژوهشاگر باهور
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عالقه ختص به ی

م بد ویاژ ن تعاهادی ا ما ابد با باه میظا ب پاژوهش دبباتب یا

پهیه ن جتمعه یت ی

وض کر ن به

ب مشارک م تلعه م کیه هریرین . 31-33 :1835

یافتههای پژوهش
الف) یافته های توصیفی پژوهش
داد هتی جهول متب 5ن ترخیص یتفاه جاهاول ماعاهدی اسات کاه هار کاها ا ایان
جهاولن ماغیرهتی مؤثر بر ب ستمتن اجامتع با دب دو می قه هرشاهر و خ اجاهببیا بات
یکهیگر مقتیهه م نم د .ما ساتنه به دلی ههارده امکتر ابائه ایان جاهاول دب مقتلاه
میهر نب د .بت این هتل دب ادامه جزییت بیشاری ا یتفاههاتی بهسات آماه ن باه تاکیا
ابائه م هردد:
 همتنگ نه که داد هتی جهول متب  5نشتر م دهه تحرك مسکكونی دب می قاه
هرشهر بیشار ا خ اجه ببی م بت ه .هاای اسات کاه بیشاارین ساتبقه ساک نت دب
خ اجه ببی  23ستل و دب هرشهر  85ستل هزابی ه ب د.
 انسجام خانوادگی که دب این پژوهش بت تخصهاتی نظیار عالقاه باه هذباناهر

66

اوقت فراغت بت ختن اد و ختن اد همهرن بضتیت ا همهر و ت اف بت او دب نهه

1- Yin.
2 - Collective Case Study.

مشارک سیجیه ه ب د؛ دب می قه هرشهر انهک بیشاار ا خ اجاه ببیا هازابی
66

ه.
 برای سیجش همبستگی اجتماعی ا

تخصهتی نظیر میزار قر

دادر وستی

و سپردر کریه به همهتیههتن اجت بفت و آمه فر نهار بت همهتیههت و میزار هااگا
دببتب مهتی و مشکال

نهه اسااتد ه .یتفاههت نشتر م داد که می قه خ اجاه

 دب باب ه بت پایگاه اجتماعی -اقتصادی مرد دو می قه بتیها ا تب نما د کاه
 18دبصاه افااراد دب خ اجاه ببیا و  12دبصااه دب هرشاهر تسصاایال باهیمااتی و
کمار دا ایه .همچیین یتفاههت نشتر م دهه که تعهاد بیشاری ا افراد  11دبصاه
دب هرشهر کتبهر ب دنه .دب هتل که دب خ اجه ببی این بقم تیهات  81دبصاه با د.
همچیین تعهاد افرادی که یار  111هازاب ت ماتر دب مات دبآماه دا اایه دب می قاه
هرشهرن انهک بیش ا خ اجه ببی ههود  8دبصه ب د.
 بُعد خانوار نیز دب می قاه هرشاهر بیشاار ا می قاه خ اجاه ببیا با د .ب ا بیکاه
میتنگین بعه ختن اب دب خ اجه ببی  8/31و دب هرشهر  2/8هزابی هردیه.
 تراکم جمعیت دب می قه خ اجه ببیا بایش ا هرشاهر هازابی اه .ایان تیهات
ماغیری ب د که دب جهت اناظتب نظری پژوهش عم م نم د .به عبتب دیگر تراکم
جمعیت یک ا ع ام ت ثیرهاذاب بار با ساتمتن اجاماتع و افازایش آسایبهاتی
اجامتع ترق م هردیه و بیاتبراین بتیهاا دب می قاه خ اجاه ببیا بیشاار مشاتهه
م

ه.

 دب باب ه بت الگوی سكونت دو می قهن یتفاههت نشتر م داد که مرد خ اجاه ببیا
به نهبت هرشهر ا وضعیت نهباتً بهاری هرچیه انهک برخ بداب ههایه .دب هتل

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

ببی به نهبت هرشهر ا میزار بتالتری ا همبهاگ اجامتع برخ بداب است.

که  21دبصه مرد هرشهر متلکین ختنههتیشتر ب دنه این بقم دب خ اجه ببی به 51
دبصه م بسیه.
 براستس پژوهش ختکپ ب  1833و عیه ابراهیم اد  1832دب خص ص میزان
توسعهیافتگین می قه خ اجه ببی مسارو و هرشاهر بهایتب مسارو اب یاتب

اه

ب دنه.
 دب نهتیت دببتب میزار مهتجرپذیری دو می قه یتفاههاتی پاژوهش نشاتر ما داد کاه
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والهین  28دبصه ا افرادی که دب می قاه هرشاهر جاز نم ناه ما بد بربسا قاراب
هرفاهانه مشههی ب د و  21دبصه ا ستیر هرساترهات باه مشاهه مهاتجر کارد
ب دنه .همچیین  81دبصه آرهت تبعاه ساتیر کشا بهت ب دناه .دب مقتبا ن  15دبصاه
افراد م بد بربس دب می قاه خ اجاه ببیا مشاههی و  82دبصاه مربا ب باه ساتیر
هرساترهت ب د و تیهت  1دبصه والهین افراد م بد بربسا دب می قاه خ اجاه ببیا
تبعه کش ب دیگری ب دنه.
جدول شماره  :5مقایسه میانگین متغییرهای دو منطقه
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) افرادی که مشهه دنیت آمه انه(
ت سعهیتفاگ
)تسقی ختکپ بوعیه ابراهیم اد (

پتیهابی 12

پتیهابی 3

ب) یافتههای استنباطی
همتنگ نه که مشتهه هن تسری ستخاتبی دو می قه براساتس ماغیرهاتی ت ثیرهاذاب بار
ب ستمتن اجامتع نشتر م داد که بهیتبی ا
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اتخصهاتی نتبهاتمترسات اجاماتع دب

هرشهر بیش ا خ اجهببی است و این خالف اناظتب نظری برآماه ا ماهل پاژوهش و
ت بی جت افاتد ب ستمتن اجامتع ب د .به نظر م بسیه این ماغیرهت برای پتساخگ ی
اسااتد
م بد بربس

د .ا آنجتی که تسقیقت کیا چشمانها عمی تری نهبت باه پهیاه هاتی
ایجتد م نمتییه ا بوی کیاا و باهبارد پژوهشا م تلعاه ما بدی بهار

هرفاه و وابد میهار پژوهش ه و بت اناختب می قه هرشهرن ا العت خا د با ا ریا
مشاتهه و مصاتهبه جما آوبی نما د و کههاذابی بات و هزییشا ایان ا العات با
پردا ی نم دیم .دلی هزییش هرشهر برای بربس کیا و ژبفتنگر این ب د که میزار
جرایم آر نهبت به ستیر میت

هت یهنشین و ها غیر هت یهنشین کمار هزابی ه

ب د .لذا ب آمتبهتی میزار جرایم کالناریهتن این می قه هرشهر با د کاهن بارخالف
قتئه عم م نم د .م تلعه م بدی جمع دب این می قهن هت باه هات باه صا ب

یار

انجت پذیرفت.
هت اول :تعیین جتمعه ههف و اناختب م ابد
برای بربس م ض

ا وایتی مخار ن جتمعه هاهف خا د با چهاتب هارو ا افارادی

اناختب کردیم که بیش ا همه دبهیر مه له هت یهنشیی ب دنه:
-1متم بار کالناری که دب کالناری هرشهر مشغ ل خهمت اناظتم ب دنه.
 -2ایران هتی مقیم دبهرشهر.
-8افتغیه نه اول ) افتغیهای که دبافغتنهاتر به دنیت آماه اناه و بات خاتن اد یات باهور
ختن اد به ایرار مهتجر کرد انه .

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

به مه له تسقی میتسب نبت یه .لذا برای ه مه له تسقی نیت ب د تت ا

ای دیگاری

 -2افتغیه نه دو )افتغیهای که دب ایرار به دنیت آمه و هردو واله یت یک ا آرهات
افغتن است(.
هت دو  :بت اسااتد ا بوی نم نههیری ههفمیه به سراغ م رعین آهاته بفاایم کاه
بیشترین ا العت ممکن با پیرام ر م ض

دب اخایتب مت قراب م دادناه .نکااه جتلاب

ت جهای که دب هین مصتهبههت دبیاتفایم ایان با د کاه هار یا
م قعیا که دب می قه دا ایه دالی تت هاهودی ماااتو
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ا افاراد بات ت جاه باه

با نهابت باه ع اما کاتهش

جر دب می قه هرشهر نهبت به خ اجهببی عی ار م نم دنه .م،الً متم بار کالناری بار
کیارل و پیشگیری که کالناری هرشهر اعمتل م کرد ت کیه دا ایهن ایران هاتی مقایم
می قه بر سختک

و قتن ب در افغترهت انگشت م هذا ایه .این دبهتل با د کاه

خ د افتغیه بر اههتس غریبگ و تارسن هزییاههاتی باتالی ناهه و با عاهالا دب
مستکم دولا نهبت به افتغیه با عی ار م کردنه.
مقولههای محوری :جهول متب  3ن میازار فراوانا مق لاههاتی مسا بی ماؤثر بار
کتهش جر با نشتر م دهاه .م اتب داد هاتی ایان جاهولن ا باین  115دلیرا کاه
پتسخگ یتر ذکر کرد انه بیشارین دلی کتهش جرایم دب میتر افتغیه به ترتیب اتم
اههتس مه لیت به عی ار سرپرست ختن اد 22م بد ن اناختب ههتبگرانه  21م بد ن
ترس ا اخراج  13م بد(ن ب پیته  11ما بد ن نظاتب

بیرونا  12ما بد ن دبهیاری

متل  11م بد ن ایمتر  2م بد ن نب د مکترهتی جر خیز  2م بد ن فقر فرهیگ مبای
بر ترس ا پریس  2م بد و تی

ق میا  1م بد با به خ د اخاصتص م داد.

جهول متب  :3مق لههتی مس بی مؤثر بر کتهش جر دبهرشهر
مقوله اولیه

نظارت بیرونی

ایمان

اخراج

ترس از

درگیری مالی

مسئولیت

خانوادگی

احساس

حسابگری

جرمخیز

نبود مكان

بیپناهی

فقر فرهنگی

مطلق

11

جمع کل

فراوانی

14

1

18

22

21

2

11

2

115

هرو نخهت مجم عه مق لههتی ههایه که بر ع ام کیارل بیرونا ت کیاه ما نمتییاه
نظیر ک چ

ب در می قه هرشهر و میزار بتالی بت بس هت و هشتهتی کالناری دب این

می قااه و نیااز نب ا د مکااتره اتی جاار خیااز .هاارو دیگااری ا مق لااههاات یاار مجم عااه
کیارلهرهتی دبون دساه بیهی م
افتغیه که بتعث م

نه .ع امر نظیر اعاقتدا و پتیبیهیهتی ماذهب

د کمار به انسرافات اجاماتع سا ق داد ا نه .دسااه سا

بار

مق لههتی ت کیه دابنه که ی هتی ها مها له با دب میاتر افتغیاه ماااتو ما نمتیاه.
فرهیگ بیشسایهی و فرهیگ ترس ا پریس ا این دست به متب م آییه .دب نهتیات
مق لههتی نیز م ر

ه است که دب ذی نظریت اناختب عقالن دب جر یتس قتب

بدیتب است .افتغیه به دلی پیتمههتی نته ابتر اقهامت مجرمتنه برای آنترن کمار به این
اقهامت مبتدب م نمتییه.
بحث و نتیجه گیری
اکی ر که ناتیج تسری م بدین مت با به ی

دلی می ق بارای کاتهش جار دب می قاه

هرشهر نهبت به خ اجهببی بستنیه است؛ ال است تات یتفااههاتی خا د با دب معار
ستیر نظریههتی که دب مییه جر م ر

ه انه قراب دهیم .تت صسا بر یتفاههاتی خا د

دا اه بت یم .یتفاههتی تسری م بدی مت با به این نایجه بستنیه که مهمترین دلی کتهش

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

بت دقت دب این مق لههتی مس بی م ت ار آرهت با دب چهتب هرو ن ص ب بیاهی نما د.
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جر دب هرشهر نهبت به خ اجه ببی باتال با در میازار افتغیاه دب ایان می قاه نهابت باه
خ اجه ببی است .الباه دب تکمی این یتفاه بتیه این نکاه با دب نظر هرفت کاه افتغیاه باه
دالی

رایط ختص که دابنه بت مکتنیهامهاتی ختصا خا د با ا م قعیاتهاتی جار

م بهتنیه .یتفاه هتی هتص ا م تلعه م بدی دب مییه دالی کتهش جر دب بین افتغیاه
نهبت به ایران هت مت با به سه مق له معیتی اصر کیارل دبون ن اناختب عقالن و کیارل
بیرون بستنیه .به این معی که افتغیه بارخالف ایرانا هاتی مقایم دب هرشاهر دب هیگات
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قرابهیری دب م قعیتهتی جر آمیز بت اییکه ب بهیتب خشی دابنه به دالیرا اقاها باه
خ د کیارل نم د و خ د با ا م قعیت جر ا جها م کییه .آرهت برای ایان بهتسات ی
ا م قعیت جر آمیز ا مکتنیهمهتی یر اسااتد م کییه:
مکتنیهم اول کیارل دبون است .دب ایان باب اه هیر ا دب نظریاه کیاارل اجاماتع
معاقه است که برای بزهکتب هر نیت ی به ع ام انگیز

نیهت برکه تیهت عتم ما بد

نیت فقهار کیارل است که به فرد ایان آ ادی با ما دهاه کاه ف ایاه جار با نهابت باه
هزییههتی آر سب
م

ن سیگین کیاه .وی چهاتب ماغیاری کاه بتعاث تعهاه فارد باه جتمعاه

نه با تم تعهاهن وابهااگ و ایماتر ما داناه ولاهن  . 1831هماتن ب کاه دب

قهمت تسری م بدی دیهیم دب این می قاه و مخص صاتً دب میاتر افتغیاه نیاز ایان چهاتب
م بد قتب مشتهه ب د.
مکتنیهم مهم دیگر اناختب عقالن است .دب این مییاه با نظریاه اناخاتب عقالنا
ناررن جتمعه مجم عهای ا افراد است که کیش عقالن دابنه .یعی براستس ایان نظریاهن
کیشگر کیش با اناختب ما کیاه کاه هاهاک،ر فتیاه با بارای او دابد کرمانن 1833؛

60

هرستن ن 1231به نق ا یگتنهن 1832همتن ب که یتفاههت نشتر م دهه این مکتنیهم نیز
عتمر بهیتب مهم برای افغترهت برای بهتی ا م قعیتهتی جر آمیز ب د .مهمترین دلیر
می ق با که خ د افتغیه برای بهتی ا ابتکتب جر عی ار م کردنهن تارس ا اخاراج

هر ب د .چ ر بت اخراج هرن م قعیتهتی بهیتب خ ب با که بعاه ا هذ ات ساتلهات
دب ایرار بهست آوبد ب دنه نظیر امییتن ختن اد ن کتبن تسصیال و ...ا دست داد
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و به سر مین افغتنهاتر که نه امییت دابد و نه کتبن برما هشاایه .لاذا می قا اسات کاه
افتغیه بت یا

اناخاتب عقالنا ن خا د با ا م قعیاتهاتی جار آمیاز برهتنیاه .و ایان دب

ص بت است که ایران هت دب چیین م قعیا نب دنه.
و هر بفاتب میسرفتناه بات دو ماتن عماه و کرا بوبروسات :نخهات ساتخاتب اجاماتع ن
ساات متر اجامااتع و هاارو هااتی عش ا یا ب اه عی ا ار ع ام ا بیرون ا و خااتبج  .دو
کیارلهتی دبون

ولهن . 1831

دب این تسقی نیز یتفاههت بیتنگر این ب د که کیارلهتی ختبج دب می قه هرشهر ا دو
ری بتعث کتهش جر دب این می قه نهبت خ اجهببی
ب در ه

ه ب دنه .اول اییکه مساهود

کالناری هرشهر نهبت به خ اجهببی بتعث ه با د تات کیاارل بیشااری دب

می قه وج د دا اه بت ه .و ا س ی دیگر بت ت جه به م قعیت افتغیه دب ایرارن ایان هارو
نهبت به ایران هت ترس بیشاری با ا کالناری دا ایه و کیارلهتی بیرونا بار بوی ایان
افراد ت ثیر بیشاری دا ت.
دب نهتیت بتیه ا تب نم د که ماغیرهاتی نظاری پاژوهش کاه برختسااه ا چهاتبچ ب
نظری مکاب یکته ب دنه پتسخ قتن کییه ای برای مهتله تسقی ابایاه نهادناه .بات ایان
هتل این بهار معیت نیهت که نظریه ب ستمتن اجامتع فتقه اعابتب م بت ه .چرا که هماه
ماغیرهااتی مااؤثری کااه ت لیااه وضااعیت با سااتمتر ما نمتییااهن قااهب تا ثیر خا د با ا
مکتنیهمهتی کیارل اجامتع و اناختب عقالن م هیرنه .همتر مکتنیهمهتی که بتعث
م هردیه افتغیه هرشهر کمار مرتکب جر

نه .بیاتبراین بات دقات دب یتفااههاتی ایان

پژوهش ا س ی و نظریه ب ستمتن اجامتع ا س ی دیگرن دب نهتیت م تا ار چیاین

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

مق له دیگری که ا یتفاه اساخراج هردیه کیارل بیرون است .ا نظر بکرسن کجاروی

نایجه هرفت که نظریه ب ستمتن به عی ار ی
و م جه است و وضعیت آن می

ماه تیپ ایه آل وبری کاتمالً می قا

بتعث افزایش جر و کجروبی اجامتع م هاردد ؛

مگر ع ام دیگری ستکیین می قه با ا دبور و بیرور تست کیارل دا ااه و هزییاههاتی
ابتکتب جر با آرجت افزایش دهیه.
پیشنهادها
بتت جه به ناتیج پژوهشن مهمترین عتم کتهش میزار جرایم دب می قه هرشهر نهبت باه
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خ اجه ببی کیارلهتی دبونا افتغیاه اسات .افتغیاه بارای انجات ایان کیاارلهات ا ساه
اساراتژی کیارل دبون ن کیارل بیرون و اناختب عقالن اسااتد م کییه .ا رف

یتفاههت یک ا مهمترین ع امر که ت سط بهیتبی ا پتسخگ یتر عی ار ه باب اه باین
اعایتد و جر ب د .بت ت جه به یتفاههتی پژوهش باه نظار ما بساه ما ابد ذیا دب جهات
کتهش میزار جرایم مایه بت ه.
 -1ب یتفاههتی تسقی افتغیهای که معاتد ههایه بت اینکه مساهودیتهاتی بهایتبی با
دب ایرار دابنه بت هم ت انتی کیارل خ د با نهابنه .یتفاههات نشاتر دادناه کاه اعایاتد
یک ا ع ام مهم دب بتالبفان میزار جرایم است .لذا به نظر ما بساه برنتماهبیازی
مه الر دب این مییه م ت انه مایه بت ه.
 -2م تلعااتت کااه دا ااام تقریب اتً همااه کتبهااتی تسقیق ا و پتیااترنتمااههاات باات م ض ا
هت یهنشیی ن به باب ه بین هت یهنشیی و میزار جرایم ت کیاه دا اایه و پیشایهتد داد
ب دنه که ایجتد رایط بهار نهه متنیه ستخان مهکن مایهاسات .دب صا بت کاه
یتفاههتی این تسقی نقش ع اما با
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ب

ایتخا با دب کاتهش جارایم دب ایان می قاه

میتسب نم دانه و بهجتی آر نقش کیارلهتی دبون افراد با مؤثر م دانیاه .لاذا باه
نظر م بسه بت برنتمهبیزی دب سه س ح خرد ختن اد ن میتنه مسرههت و کالر جتمعه
و صها و سیمت با ار افرادی با تربیت کرد که کیارل بیشاری بر خ د دا اه بت یه.

 -8یک دیگر ا یتفاههت این است که افتغیه دب م قعیتهتی جر آمیاز بات یا

اناخاتب

عقالن خ د با ا م قعیت جر م بهتنیه .دب این اساراتژی فرد سارمتیههاتی با کاه
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دبص ب دساگیری ا دست م دهه با دب نظر م هیرد .باه نظار ما بساه دب ایان
باب ه نقش دساگت قشتی و نیروی اناظتم دب افزایش مجت ا و سارعت بخشایهر
به بونه پیگیری کتیت کم

کییه است.

م بسه دب این مییه کالناریهت نقش مهم با با انیه ایات نمتییه.
منابع
 . 1832تسری و سیجش س

 ابراهیم اد نفصریتمه تسقیقت

ت سعه و برخ بدابی هر مشهه.

جغرافیتی ن متب .2

 ا اراوسنآ؛ ک ببینن ج  . 1821ی هت و بویههتی هرانه ت ا بی .ترجماهن نتهیاهدهقتر نیری و دیگرارن تهرار :اناشتبا انهیشه بفی .
 امیرآباتدین ب؛ خاهای نهت یهنشیی

 1832ویژها هات و پیتماههتی اساکتر غیربسام و

هر :نم نه م بدی کالر هر تهرار .مجره بربس مهاتی اجاماتع

ایرارن ستل اول.
 -پیرین ؛ ال ن ر؛ تقیر ن

 . 1821بربس ع ام مؤثر بار سات هتبی مهاتجرار

افغتر م تلعه م بدی هرک هرشهر مشاهه  .پتیاترنتماه کتب یتسا اب اه ب ااه
جتمعه یتس .
 هریاارین ر  . 1835اصاا ل و بویهااتی پااژوهش کیااا  .تهاارار :دانشااگت آ اداسالم .

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

 -2نایجه دیگر هتص ا داد هات تا ثیر کیاارل بیرونا بار میازار جارایم اسات .باه نظار

 -جا ادی یگتناهن

و سیهضایت  . 1832بربسا تا ثیر دییاهابی بار بفاتبهاتی

جم هرایتنه ا میظر اناختب عقالن  .فصریتمه انجمن ایرانا م تلعات

فرهیگا و

ابتبت ت ن متب  2و.8
 -چرپ ن

 . 1832وفتق اجامتع  .اناشتبا  :نتمه عر

اجامتع ن متب .8

 هتتم ن ر  1832ن هت یهنشیی وبزهکتبی .متهیتمه اصال و تربیتن ستل هااامنمتب .32
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 -هکمتنیتن

؛ افشتن ن  . 1832هت یهنشییتر و ابتکتب جرایم اجامتع دب یزد.

پژوهشهتی جغرافیتی انهتن ن متب . 40
 -هجت ین

 . 1831میزار همبهااگ اجاماتع دب ابکه هاتی همهاتیگ

مشهه .دانشکه عر

اهر

اجامتع دانشگت فردوسا مشاههن پتیاتر نتماه کتب یتسا

اب ه جتمعه یتس .
 بفی پ بن ف  . 1833آنتت م جتمعه .تهرار :اناشتبا-

نگ ن ؛ مبتبک

 . 1821بربس ع ام م ثر بر هت ایهنشایی دب اهر تبریاز و

پیتمههتی آر )م تلعه م بدی :مسال
مجره جغرافیت و برنتمهبیزی مسی
 -بهیمتن

دانشگت

هیه بهشا .

اهماهآبتدن کا ی بهشاا و خریا آباتد .

ن پیتپ  75ن متب . 1

 . 1833همتیش می قه ای جغرافیت و ت سعه پتیهاب هرهت .دانشگت آ اد

اسالم واهه یروار.
 -عاتمرین س؛ ها بان ن

 . 1832بتباهبیاهی ع اما ماؤثر بار میازار جار دب

بیهبعبتس و نقش مهیرار اهری و پرایس اناظاتم دب پیشاگیری ا آر .فصاریتمه
56

دانش اناظتم ن ستل دوا دهمن متب اول.

 کالنارین ؛ قزلبتین س  . 1832بربس جغرافیتی کتن رهاتی جار خیاز نجاترم بد م تلعه:جرایم مرتبط بت م اد مخهب  .پژوهشهتی جغرافیتی انهتن ن امتب

56

.32
 هیهنزن آ  . 1831آنا م جتمعه یتس .ترجمه می چهر صاب بین تهارار :نشار نا نچتپ اول.
م سهه فرهیگ صراب.
 -م سا ین س  . 1833جتمعاه یتسا

جارایم اهری .مجراه ا العات

سیتسا -

اقاصتدین متب .122-128
 -میصا بیترن ؛ بیاتنر ن ی  . 1832باب اه تاراکم جمعیات بات میازار و نا

جار .

فصریتمه عرم و پژوهش بفت اجامتع ن ستل شمن متب .2
 -معص م ا ک بین

 . 1831اص ل و مبتن برنتمهبیزی می قه ای .نت ر :ص معه

سرا.
 -میر متن ن

 . 1831بربس ع ام م ثر بر جر دب بین نیروهتی بسم و وظیاه

سپت دب هر تهرار .ب نظتم ن متب .3
 -میرکا ی ن ج؛ و ی ن

 . 1833پهیهبیهی و تسری ن اه جار خیاز و آسایب ای

سک ناگت هتی هری دب اساتر هرهاتر .فصریتمه ژئ پرای
 -میررن دلبار

ستل5ن متب .2

 . 1831باهیماتی سایجش و پژوهشات اجاماتع  .ترجماه ه ایگ

نتئب ن تهرار :نشر ن ن چتپ اول.
 هرنتنهوه مزن ب انهیت  . 1831جرایم هری .ترجمهن فت ماه هیا چیاترن تهارارندفار پژوهش هتی فرهیگ .

تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشنی و جرم

 -لیا ن د  . 1835تبیین دب عرا

اجاماتع  .ترجماهن عباهالکریم ساروین تهارار:

 بربس ت ثیر ختن اد نتبهتمتر دب هارایش فر ناهار ن جا ار باه. 1832

 ن بین-

. 8  متهیتمه اصال و تربیتن متب. بزهکتبی دب هر اه ا
:اجتع ن تهارار

 ترجماهن عرا. جر یتس نظری. 1831  ولهن ج بج ودیگرار.سمت

اناشتبا

 مجره عر. تسری جتمعه یتخا تسرک مهک ن دب مشهه. 1821  ی سا نعروعر

اجامتع ن دانشکه ادبیت
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