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 چكيده

 در را بشـر زنـدگی ابعـاد تمـام عمل در امنیت اسـت. حاضـر فـرد روزانـه زنـدگی ابعاد تمام در امنیت

 ،ياجاده امنیت هوايی، امنیت اجتمـاعی، امنیـت ملـی، امنیـت فردي، امنیت از صحبت .ردیگیم بر

 پـژوهش اين هدف .اردد فردي زندگی وجوه تمام در امنیت بودن فراگیر از نشـان ... و غذايی امنیت

 بناب شهر هايمحله در آنهـا توزيـع چگونگی و آنها بر مؤثر عوامل و علل اجتماعی، يهابیآس بررسـی

 بناب شهر هايمحله يزیخ-جرم با مرتبط يهامؤلفه اطالعات و آمار هدف نيا به دنیرس يبرا است.

 روش .باشدیم بناب شهر گانه11 هايمحله موردمطالعه تیجمع .شديآورجمع پرسشنامه قيازطر

 روش از هاداده لیتحل يبرا پژوهش نيا در است. يکاربرد هدف با یلیتحل -یفیتوص نوع از قیتحق

 دهدمینشان پژوهش نيا جينتا است. شده استفاده SPSS يآمار يهاکیتکن قالب در ياخوشه لیتحل

 رتبه در 11 و 11 ،2 يهامحله هستند. ،یمنيا تیوضع نيباالتر یعني اول، خوشه در هامحله شتریب

 در 9 محله و ناامن نسبتاً تیوضع یعني سوم خوشه در 1 محله من،يا نسبتاً تیوضع یعني دوم، )خوشه(

 هستند. ناامن تیوضع يدارا چهارم رتبه

  .بناب ،ياخوشه لیتحل ت،یامن جرم، :هاواژه کليد

                                                                                                                   
  استاد گروه جغرافیا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ايران -1

 دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ريزي شهري دانشگاه محقق اردبیلی -2

 ، تبريز، ايران، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمیمربی گروه شهرسازينويسنده مسئول،  -2
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 مقدمه

 افراد، حقوق و مصالح منافع، آن در که است شرايطی برحفظ ناظر بیشتر عمومی امنیت

 کاهش براي اقدام و امنیت و نظم برقراري .گرددمی تأمین اجتماعی نهادهاي و هاگروه

 شهري ريزانبرنامه و مديران مهم هايدغدغه  از يکی همواره شهري هايناهنجاري

 در نظم برقراري محصول تیامن (.299 :1381 ،شاهکوشی خواجهآيد)می حساببه

 هاانسان یاجتماع حقوق از یکي عنوانبه بشر حقوق یجهان اعالمیه در که است جامعه

 امنیت اهمیت و نقش (.21 :1392 است)صالحی، قرارگرفته آزادي فيردهم و شدهانیب

 هرگونه نیازپیش و بستر را آن که است پايه بدان تا ايجامعه هر پیشرفت در یاجتماع

 هايچالش و هابحران انواع با که توسعهدرحال جوامع در امر اين اند.دانسته توسعه

 و اقتصادي سیاسی، مختلف ساختارهاي ثباتیبی و یافتگینتوسعه از ناشی مستمر

  (.21 :1381 همکاران، و دارد)باپیري کنندهتعیین ینقش باشند،می مواجه اجتماعی

 تیامن و آرامش ايجامعه در موقع هر که است آن از یحاک زین یخيتار شواهد

 از اريیبس آرامش نيا هيسا در و گذاشته شرفتیپ به رو جامعه آن بوده، حکمفرما

 جامعه کي آرامش یوقت برعکس اما است نموده یترق و رشد بشر یعلم دستاوردهاي

 و کردهافول شدتبه تیامن احساس گشتهمی جنگ یحت اي تحول و رییتغ دستخوش

 نيا بر دهند.سامان خود امور نيترساده به توانستندینم یحت جان میب از شهروندان

 تیامن احساس و سالم اجتماع کي زمینهپیش تیامن که اظهارکرد توانمی اساس

 و تیامن بقاي و حفظ گرو در اجتماع کي سعادت و است یانسان جوامع توسعه بسترساز

 با مفاهیم از يکی رو،ازاين (.211 :1383 همکاران، و است)عبدلی آن از یناش احساس

 و اجتماعی سیاسی، مباحث از بسیاري در و امروز دنیاي در جديد و پیچیده اهمیت،

 و نیازها از امنیت (.12 :1391 کاظمی، است)اخوان امنیت مفهوم و موضوع اقتصادي

 پیامدهاي آن در اختالل يا فقدان که شودمیتلقی جامعه و فرد ايپايه هايضرورت

  (.32 :1393 گودرزي، و دارد)ترابی دنبال به خطرناکی و کنندهنگران

 هايمشخصه از اقتصادي و اجتماعی هايآسیب با آن رابطه و شهرنشینی گسترش

 توزيع و شتابان توسعه و رشد .است اخیر دهه چند در کشور شهري توسعه الگوي اصلی

 شماربه اجتماعی هايآسیب بروز اصلی عوامل از يکی جديد دوره در نامتعادل
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 و شهرها اجتماعی و فیزيکی گسترش (.112 :1398 همکاران، و )راهنمايیرودمی

 میزان افزايش فرهنگی، و اجتماعی و جمعیتـی نـاهمگن مراکز به آنها شدنتبديل

 نـاهمگنی افـزايش همچنـین و مرکـزي نـواحی در ويژهبه شهري هايناهنجاري

 و رويهبی رشد و شهري هايآسیب بروز زمینه اقتصادي فقر و اجتماعی و جمعیتی

  (.112 :1392 بیات،است) آورده فراهم شهرها در را هاناهنجاري گسیختهلجام

 شهرهاي از مهاجرپذيري و اقتصادي شـغلی، هايجاذبه دارابودن علتبه بناب شهر

 شـتابان گسـترش بهباتوجه شهر اين شود.میمحسوب شرقیآذربايجان استان در مهم

 تمايـل درصـد امر، اين پی در .است بوده مواجه شديدي هايمهاجرت با شهرنشـینی

 يافته ايگسترده افزايش هنجارها از سرپیچی و جتماعیا تانحـرافا و جـرم ارتکـاب بـه

 اشخاص، حريم هتک ،بزهکاري همچون شهرنشینی مشکالت و مسائل ايجاد به و

 روابط کاهش و همسايگی حس رفتنازمیان شهروندان، از آسايش سلب ناامنی، سرقت،

 جنايات افزايش جوانان، بزهکاري عمومی، اموال و المالبیت از صیانت فقدان اجتماعی،

 اجتماعی هايآسیب اين گیريشکل که رسدمی نظر به است. زده دامن هااين نظاير و

 است بوده شهري نواحی ساکنان اجتماعی-اقتصادي معیارهاي با متناسب بناب شهر در

 و اجتماعی پايگـاه و شـهري اکولـوژيکی سـاختار بـهبـاتوجـه جـرايم نوع کهطوريبه

 نوع که کندمیتالش حاضر مقاله ،اساس همین بر است. متفاوت شهروندان اقتصادي

 شهر مختلف نواحی در را آنها جغرافیايی توزيع چگونگی و اجتمـاعی هايآسیب

 و بررسی مورد را آنها بر مـؤثر اکولوژيکی و اجتماعی عوامل ،سپس .کند شناسايی

 تأثیرات کاهش هدف با را راهبردهايی و راهکارها ،درنهايت و قراردهد تحلیل و تجزيه

   کند.هيارا اقتصادي و اجتماعی و اکولوژيکی ساختارهاي بر آنها منفی

 پژوهش پيشينه

 شهرها ماندنهويتبی آن تبعبـه و رويهبی رشـد نتايج ازجمله شهري ناامنی و جرم

 شهرنشینی درنتیجه که هستند اجتماعی هايناهنجاري از بخشـی شهري جرايم .است

 جامعه بر جدي هايآسیب و شوندمی پديـدار آن ازناشی مشکالت تشديد و

 جمعیـت، ازقبیـل مختلف شرايط وجود ،درواقع (.29 ،1329 کنند)موسوي،واردمی

 زياد تعداد دارند، مختلف نژادهاي و هافرهنگ  که مهاجرانی وجـود زيـاد، تـراکم
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 و اقتصادي مشکالت شـديد، بیکـاري طبقـاتی، اخـتالف جـوان، و مجـرد مـردان

 شـهري جـرايم ساززمینه عوامـل ازجمله هااين مانند و مناسب مسکن کمبود درآمدي،

 عامـل را شـهرها بـه روسـتايیان مهاجرت بارها و بارها شهري مديران البته هسـتند.

 اعتیاد، همچون ناهنجار رفتارهاي اند.ذکرکرده نشینیحاشیه ويژهبه و نابسـامانی

 ناامنی احساس و ترس اصلی عامل کهاين از گذشته سرقت و گريتکدي ولگردي،

 ،1اسکوفیلد و هستند)بدلند نیز شهري هايهمحل در ناامنی اصلی عامل هستند عمومی

 تأثیر ساکنان فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، هايشاخص و کالبدي ساختار .(29 :2111

 جرم کارشناسان، اکثر نظريه اساس بر دارد. شهري نواحی و هاهمحل امنیت در بیشتري

 اقتصادي، اجتماعی، شرايط از متأثر بیشتر باشد اجتماعی پديدهاي کهآن از قبل

 شناخت ،بنابراين (.13 :1391 است)رحمت، جرم مکان و جامعه سیاسی و فرهنگی

 امري آنها ساکنان سیاسی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، هايويژگی و خیزجرم مناطق

 به ادامه در که شدهانجام زمینه اين در زيادي هايپژوهش ،روازاين است. ناپذيراجتناب

 د.شومیاشاره آنها از برخی

 مرگ» عنوان تحت خود اثر در 1811 سال در که است کسى نخستین جاکوبز جین

 نظارت معتقدبود او .پرداخت محیط و جرم موضوع به «آمريکا بزرگ شهرهاى زندگى و

 ريزىبرنامه و طراحى با و خواهدکرد کمک شهر حیات قابلیت به شهروندان معمولى

 را جنايت و جرم از پیشگیرى براى اجتماعى کنترل امکان توانمی شهرى مناسب

 و طراحى علم به را بزهکارى بهمربوط مطالعات کانون داشت سعى او .آوردفراهم

 ازلم و هیلر بیل  (.18 :1393 حقی، کند)عبدالهینزديک شهري ريزيبرنامه

 بررسی مورد لندن شهر هايخیابان شبکه در را سرقت جرايم الگوهاى (2111)2سهباز

 پارامترهاى با را جرايم نیومن «دفاع قابل فضاى» نظريه ازبااستفاده آنان قراردادند.

 تراکم و فرار هايراه مختلف، کنندگاناستفاده خصوصى، فضاى مقابل در عمومى فضاى

 که هايیخانه مسکونى مناطق در که رسیدند نتیجه اين به و کردند تحلیل هاخیابان در

 اتفاق کم سرقت اندقرارگرفته دارند ديد طرف دو هر از که هايیگوشه در و خیابان به رو

                                                                                                                   
1- Badland and Schofield.  

2- Bill Hillier and Ozlem Sahbaz. 
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 خوبى موقعیت داراى فرار هايراه و دسترسى لحاظ از که هايیمغازه و خانه و افتدیم

  گیرند.قرارمی سرقت معرض در بیشتر هستند

 چین شانگهاى در 2111 سال در که پژوهشی در (2111)همکارانش و زونگ

 سیستم ازبااستفاده -شانگهاى- متروپلیس مناطق در را جرم الگوهاى انددادهانجام

 هامیدان که يافتند دست نتیجه اين به و قراردادند ارزيابى مورد جغرافیايی اطالعات

 هامیدان اين از گرفتنفاصله با تدريجهب جرايم و هستند شانگهاى خیزجرم هايکانون

  د.نيابمی افزايش شهر مرکزى بخش در و کنندمی پیدا کاهش

 سطح در جرم گانهشش هايشاخص مقايسه و بررسی به پژوهشی در (1398تقوايی)

 ارتکاب بین که دهدمی نشان پژوهش نتايج است. پرداخته شیراز شهر مختلف مناطق

 فعالیت نوع اين، بر عالوه .وجوددارد داريامعن رابطه مسکونی محیط کیفیت و جرم

 نقاط در هاشاخصه اين تأثیر د.کنمی عمل جرم بروز در مؤثر عامل يک عنوانبه

 هدف با پژوهشی (1382همکاران) و زادهابراهیم است. مشهود خوبیبه شهر خیزجرم

 نتايج اند.داده انجام پلیس عملکرد بر تأکید با زاهدان شهروندان امنیت احساس بررسی

 امنیت احساس میزان و پلیس اجتماعی هايفعالیت به نگرش بین که داد نشان پژوهش

 تفـاوت شهروندان امنیت احساس و سن بین اما ارد.دوجود معناداري رابطه شهروندان

 احساس میزان و پلیس هايحرف و رفتار به نگرش بـین و نداشـته وجـود معنـاداري

  وجودندارد. معناداري رابطه شهروندان امنیت

 عوامل اساس بر شهري نواحی بنديرتبه به پژوهشی در (1383همکاران) و کالنتري

 مناسب روشنايی هايشاخص بررسی با و پرداختند تهران 1منطقه  جرم افزايش در مؤثر

 عوامل از مذکور موارد که اندرسیده نتیجه اين به روهاپیاده در درختان کاشت نحوه و

 امنیتی داراي منطقه اين در 1 ناحیه که باشدمی تهران 1منطقه در ناامنی بروز مهم

 با پژوهشی در (1383همکاران) و بیگدلی باشد.می منطقه اين ناحیه1 میان در کمتري

 «شدنجهانی عصر در شهرنشینی و شهر سیاسی-اجتماعی امنیت شناسیآسیب» عنوان

 مشاهدات و تحلیلی-توصیفی روش به و ايکتابخانه منابع ازبااستفاده اندکردهسعی

 صورتبه همچنین و شهرنشینی و شهر سیاسی-اجتماعی هايناامنی و هاچالش  میدانی

 ،است شدنجهانی عصر همان که ،عصر اين در غیررسمی اسکان و نشینیحاشیه خاص

 دهند.هيارا
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 افزايش بر مؤثر اساسی هايمؤلفه بررسی به پژوهشی در (1381بخش)فرح و کرمی

 در که رسیدند نتیجه اين به و پرداختند امنیت حوزه نخبگان ديدگاه از اجتماعی امنیت

 شخصیتی، هايويژگی  امنیت، به نیاز شخصی، هايطرحواره  نظیر هايیمؤلفه  فردي حوزه

 مانند هايیمؤلفه اجتماعی حوزه در تعلق؛ احساس و محرومیت احساس جنسیت،

 نظام قانونگرايی،  اجتماعی، حمايت اقتصادي، -اجتماعی پايگاه اجتماعی، همبستگی

 دستگاه حوزه در نهايتدر و اجتماعی شکاف و اجتماعی عالقه مذهب، و تدين خانواده،

 کارآمدي پرورش، و آموزش نظام پلیس، اثربخشی مهاجرت، همچون  هايیمؤلفه حاکمیت

 اجتماعی امنیت افزايش بر مؤثر موارد ازجمله هارسانه  و شهري طراحی اجرايی، نظام

 عملکرد بین رابطه به پژوهشی در (1381همکاران) و نیازي شوند.می  محسوب جامعه

 پلیس عملکرد که رسیدند نتیجه اين به و پرداختند اجتماعی امنیت احساس و پلیس

 پاسخگويی، شهروندي، حقوق و اخالقی هايارزش و اصول رعايت و پايبندي ازطريق

 تقويت و بازتولید و اجتماعی هايمشارکت جلب اعتمادسازي، سازمانی، شفافیت

 در اقتدار داشتن و زن پلیس از هدفمند و مطلوب کارگیريبه اجتماعی، هايسرمايه

 و اجتماعی هايآسیب و جرايم از پیشگیرانه مؤثر هايفعالیت و جرايم با مبارزه

 ناامنی احساس مسئله حل و تبیین مفقوده حلقه تواندمی جامعه هايناهنجاري

  باشند. اجتماعی

 احساس بر شهروندي حقوق از آگاهی تأثیر پژوهشی در (1381همکاران) و دوستی

 ابعاد که داد نشان پژوهش نتايج .قراردادند بررسی مورد را تهران شهر در اجتماعی امنیت

 از آگاهی دارد. اجتماعی امنیت احساس بر مستقیم مثبت تأثیر شهروندي حقوق از آگاهی

 خوشايندي احساس و شودمی اجتماعی مسائل حل توانايی افزايش باعث شهروندي حقوق

 اجتماعی امنیت احساس آگاهی کاهش يا افزايش با ،بنابراين .کندمی تولید شهروندان براي

 در که دهدمی نشان پیشین شدهانجام هايپژوهش مطالعه شود.می تغییرات دستخوش نیز

 آنچه است. شده استفاده SPSS افزارنرم از اجتماعی امنیت تحلیل براي هاپژوهش بیشتر

 براي حاضر پژوهش در که است اين کندمی متمايز پیشین هايپژوهش از را حاضر پژوهش

 شده استفاده SPSS آماري هايتکنیک قالب در ايخوشه تحلیل روش از هاداده تحلیل

 .است نگرفته صورت موردمطالعه محدوده براي پژوهشی چنین تاکنون ،ديگر طرفی از است.

  پرکند. را موجود خأل تواندمی حاضر پژوهش
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 نظری مبانی

 معنـاي بـه و خـوف عـدم معنـاي به اضطراب و خوف مقابل در «امن» واژه از امنیت

 بردنازبین و نفس آرامش خاطر، آرامش معناي بـه و (112 :1329 نجفی، امان)طريحی

 به همچنین و (31 :1123 اصفهانی، راغب و ؛111 :1319 هـراس)مصـطفوي، و ترس

 و راحت ،سالمت خطري،بی و آسـايش و آرامش ،بودندرامان ،خوفیبی معناي

 (.113 :1311 دهخدا، و ؛13 :1321 سیاح،اسـت) رفته کاربه بودندرامان و بودنآسوده

 در آن داخلی نهادهاي و هاارزش و جامعـه حفاظت مفهوم به امنیت ديگر، تعريفی در

 سه به توانمی را امنیت (.112 :1322 است)قريب، خارجی و داخلی تهديدات برابر

 امنیت به خود اجتماعی امنیت البته کرد. تقسیم ملی و اجتماعی فردي، امنیت دسته

 بايستمی  که مباحثی از يکـی .شودمی تقسیم قضايی و سیاسـی اقتصـادي، شـغلی،

 :1382 ،زيارياست) امنیت در مشارکت نقش کرد توجه آن به اجتماعی امنیت زمینه در

 نهادهاي انجامندمی جامعه سطح در مشارکت به که هايیهمکاري ايجاد براي (.21

 افزايش جامعه افراد با را خود روابـط و تعـامالت بايـد مردمی و عمومی

 تضمین از است عبارت کلی تعريف در اجتماعی امنیت (.1391 زادگان،عباسدهند)

 و ءارتقا منظوربـه هافرصت ايجاد و تهديدات خطرها، برابر در جامعه از پاسداري

 جز نیست چیزي اجتماعی امنیت بنابراين، (.11 :1381 جامعه)نويدنیا، سازيبهینه

 ناموس، مال، جان، ماندنمصون و اضطراب و تهديد ترس، از مردم آسودگی از حالتی

 ؛1 :1391 سروستانی، صديق«)مفروض تعرض و تهديد هرگونه از آنان اعتقادات و هويت

 (.11 :1381 حسنوند،

 هايمؤلفه تحقق عدم نتیجه در امنیتی هايناپايداري بروز به زيادي پردازاننظريه

 براي الزم شرايط توسعه و امنیت رابطه بر تأکید با نونژاد اند.کرده توجـه پايـدار توسـعه

 سیاست و آزادي برقراري داخلـی، امنیـت برقـراري شامل را شهري پايدار توسعه

 :1322 اسـت)نـونژاد، توسـعه فرهنـگ امنیت، است معتقد و داندمی مناسب خارجی

 اجتماعی و محیطی مشکالت :نويسدمی «قاعدهبی شهرهاي» کتاب در استیوپايل (.192

 تهديدات و خطرات به است ممکن يابدمی تغییـر زمـان طـی در شهري توسعه با که
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 (.12 :1888 ،1)پايـل منجرشـود شهري ثبات حتی و شهري جامعه ثبات براي امنیتی

 انبـوهی و آورده شمارهب نـاامنی مقدمـه را شهري فضاي در ناهنجاري هرگونه 2فیکر

 نظر به داند.می شهري پايدار امنیت براي خطري را بزرگ شـهرهاي در جـوان جمعیـت

 به کوچک شهرهاي و شهري -روستا فزاينده مهاجرت کالنشهرها عمده مسائل وي

 ناپايداري به تواندمی که است شهري فقیر جمعیت و نشینیحاشیه بزرگ، شهرهاي

 را اجتمـاعی امنیـت و پايـدار توسعه» ديگران و لدنی (.1821)فیکر، شـود منجر امنیتی

 و رشد تحقق که گیرندمی نتیجه و دانندمی يکـديگر بـا تعامـل در اجتمـاعی پديده دو

 امنیت کـه اسـت صـورت ايـن در تنهـا و گرددنمی میسر امنیت سايه در جز توسعه

 نظريه در پارسونز (.1392 )لدنی،«شودمی توسعه و رشد استمرار براي مناسبی بستر

 جامعه نهادهاي توانايی ادامه و حفظ با اجتماعی امنیت که است معتقد خود سیستمی

 حفظ و ايجاد با اجتماعی امنیت يعنی .شودمی فراهم شانکارکردي وظايف انجام براي

 انسجام در تا نمايدمی فراهم اجتماعی نهادهاي کارکرد براي ار الزم بسترهاي شرايطی

  .(1398 همکاران، و کريمايی)نمايند ايفا نقش جامعه

 از یاجتماع هايآسیب است. شهرها در یزندگ یفیک يهاشاخصه از يکی تیامن

 يامروز يشهر يفضاها ازآنجاکه روند.می شماربه تیامن مختلف يامدهایپ ترينمهم

 باشندمی شهر در تیامن وقوع عدم جهینت در و يشهر هاينابهنجاري وقوع يبرا ايمؤلفه

 در ی،اجتماع لحاظ از چه و يکالبد لحاظ از چه ت،یامن یکم و یفیک هايجنبه یبررس

 اصوالً  (.19 :1398 همکاران، و است)قرايی يضرور يامر يشهر يفضاها از کيهر داخل

 از بعد انسانی واالي اهداف به رسیدن و زندگی در موفقیت به رسیدن براي انسان

  است. نیازمند اجتماعی امنیت احساس و امنیت به فیريولوژيکی نیازهاي شدنبرآورده

 پژوهش قلمرو

 خود به را استان مساحت کل از %2/1 کیلومترمربع21/229 معادل وسعتی با بناب

 از شهرستان  اين است. استان کوچک هايشهرستان از يکی درواقع، و داده اختصاص

 و دقیقه32 و درجه32 تا دقیقه11 و درجه32 شمالی عرض در جغرافیايی مختصات نظر

                                                                                                                   
1- Pile. 

2- Ficker. 
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 با شمال از است. گرفته قرار دقیقه11 و درجه11 تا دقیقه11 و درجه11 شرقی طول در

 از مراغه، شهرستان با شرق از ارومیه، درياچه با غرب از و شیرعجب شهرستان

 باشد.می همجوار غربیآذربايجان استان با غربیجنوب از و ملکان با شرقیجنوب

 سه و بخش)بناب( يک داراي شهرستان  اين کشوري تقسیمات آخرين براساس

 (.1 است)شکل غربی( بناجوي شرقی، بناجوي شمالی، دهستان)بناجوي

 
بناب هایمحله و شهر موقعيت (:1شكل)  

 نگارندگان( )منبع:

 تحقيق روش

 از پژوهش اين در باشد.می کاربردي هدف با تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 استفاده پژوهش پیشینه و نظري مبانی نگارش براي اسنادي و ايکتابخانه مطالعات

 اين هدف کهاين بهباتوجه باشد.می بناب شهر محله11 شامل آماري جمعیت است. شده

 چگونگی و آنها بر مؤثر عوامل و علل اجتماعی، هايآسیب شناسايی و بررسـی پـژوهش

 هايمحله پذيريآسیب در مؤثر هايمؤلفه ابتدا بود بناب شهر هايمحله در آنهـا توزيـع
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چارچوب 

نظري

جمع آوري 

اطالعات

شناسايی

جرم ها

استخراج 

عوامل

ارزيابی 

نهايی

 دستگیرشدگان ارتکابی جرايم پژوهش اين در انتخابی هايشاخص شد. شناسايی شهري

 رابطه وجرح،ضرب ايراد قتل، جرم بر مشتمل انتظامی نیروي توسط بناب شهر در

 برداري،کاله رانندگی، تخلفات برگشتی، چـک صـدور مزاحمـت، سـرقت، نامشروع،

 اطالعات آوريجمع است. خانوادگی دعواي و قاچاق اعتیاد، شهرداري، هايتخلف

 براي است. گرفته صورت بناب گانه11 هايمحله سطح در پرسشنامه ازطريق

  SPSS آماري هايتکنیک قالب در ايخوشه تحلیل روش از هاداده وتحلیلتجزيه

 امن، طبقه1 در جرم لحاظبه بناب شهر هايمحله وضعیت درنهايت، .است شده استفاده

 پژوهش در کاررفتهبه مدل زير در شدند. بنديخوشه ناامن و نسبتاًناامن نسبتاًامن،

 شود.می معرفی خالصه صورتبه

 ایخوشه تحليل

 براي که است رياضی هايروش از سلسله يک براي کلی عنوان يک ايخوشه تحلیل

 هايفعالیت از بسیاري هدف .رودمی کاربه مجموعه يک در مواد بین شباهت پیداکردن

 يا مشابه طبقه يک در موجود مواد از يککدام که است موضوع اين به بردنپی پژوهشی

 روش اين در .است بنديطبقه روش بهترين روش اين رو،ازاين .هستند متفاوت

 گیرند)ملکیمی قرار گروه يک در هستند يکديگر با بیشتري شباهت داراي که هايیگروه

 هايگروه به مشاهدات تقسیم ايخوشه تحلیل ديگر، عبارت به (.12 :1399 شیخی، و

 مختلف هايگروه مشاهدات و باشد شبیه يکديگر به گروه هر مشاهدات تا است متجانس

 تحلیل ،واقعرد (.318 :1391 )گلدسته،باشد داشته را شباهت کمترين يکديگر به نسبت

 بهمربوط اطالعات دادنسازمان دنبال به که است چندمتغیره تحلیل يک ايخوشه

 آن در که دهدشکل همگن هايخوشه يا متجانس هايگروه به را آنها تا ستا متغیرها

 .ندارند شباهتی ديگر خوشه با خوشه هر ياعضا و هستند شبیه هم به خوشه هر اجزاي

 داراي هاشاخص امتیاز نظر از که هايیشهرستان ايخوشه تحلیل ،ديگر عبارت به

 کندمی بنديدسته خوشه يک در هستند عاملی امتیازهاي نظر از همانندي بیشترين

 شانگروهیدرون اختالف که گیرندقرارمی هايیگروه در نواحی روش اين در کهايگونهبه

 (.11 :1391 زبردست، و پورباشد)حاجی بیشترين شانگروهیبین اختالف و کمترين
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 پژوهش فرایند (:2شكل)

 نگارندگان( مطالعات )منبع:

 پژوهش هاییافته

 و آنها بر مؤثر عوامل و علل اجتماعی، هايآسیب شناسايی براي حاضر پژوهش در

 قالب در ايخوشه تحلیل روش از بناب شهر هايمحله در آنهـا توزيـع چگونگی

 خام هايداده ابتدا هايافته تحلیل براي است. شده استفاده SPSS آماري هايتکنیک

 بناب شهر هايمحله وضعیت ايخوشه تحلیل از گیريبهره با سپس، شده سازيشاخص

 زير در خالصه صورتبه مدل اجراي مراحل شدند. بنديخوشه اجتماعی امنیت لحاظ با

 است. شده بیان

 را متغیرها يا موردها از همگن نسبتاً هايگروه کندمی تالش ايخوشه تحلیل مدل

 که کندمیاستفاده الگوريتمی از روند اين کند.شناسايی شدهانتخاب هايويژگی براساس

 کندمی ترکیب جايی تا را هاخوشه و کندآغازمی را کار جداگانه ايخوشه در مورد هر با

 اي،خوشه تحلیل روش به هامکان بنديسطح در بماند.باقی خوشه يک تنها که

 با توجهیقابل تفاوت اما داشته همديگر با زيادي شباهت سطح يک در واقع هايمکان

 هايداده از بايد ايخوشه تحلیل در کهاين بهباتوجه دارند. ديگر سطوح هايمکان

 اجتماعی نماگرهاي امتیاز مقیاس اختالف رفع براي لذا، شود استفاده استانداردشده

 هاداده استانداردسازي زيرا است شده استفاده Z-Score روش از بناب شهر هايمحله

 شود. مشخص بهتر هامحله بین اختالف و شود حفظ آنها واقعی ارزش تا شودمی باعث

 سهولت به هامحله ساير با مشابه هايمحله بین تفاوت تشخیص امکان درواقع،

 کاهش ممکن حداقل به هامحله بنديسطح در پژوهشگر خطاي و شودمی پذيرامکان

 ازبااستفاده ستون هر میانگین اول مرحله در نماگرها استانداردکردن براي يابد.می

   (:1)جدول شود.می محاسبه زير فرمول

𝑦− =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖𝑗     

𝑛
𝑖=1 (1رابطه)  
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 (همسایگی)مجاورت ماتریس (:1جدول)

 شانزده پانزده چهارده سيزده دوازده یازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یك هامحله

 21/1 81/1 11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/2 12/1 83/1 19/1 91/2 11/1 12/3 1 یك

 11/2 18/2 23/1 21/2 21/3 21/1 11/2 92/2 32/1 31/2 81/2 31/3 11/1 29/2 1 12/3 دو

 28/1 81/1 28/2 18/1 11/1 11/2 11/1 11/1 22/3 19/1 13/2 1/1 12/3 1 29/2 11/1 سه

 32/2 2/2 92/3 91/3 92/2 19/1 22/3 19/1 81/2 39/2 12/1 11/3 1 12/3 11/1 91/2 چهار

 89/1 81/1 21/3 11/1 91/1 11/1 92/1 11/1 1/2 21/1 11/2 1 11/3 111/1 31/3 19/1 پنج

 8/1 12/1 3 11/2 11/2 11/3 11/2 11/2 12/3 21/1 1 11/2 12/1 13/2 81/2 83/1 شش

 31/1 92/1 12/2 11/2 21/1 81/2 12/1 13/1 12/3 1 21/1 21/1 39/2 19/1 31/2 12/1 هفت

 12/3 9/2 11/1 18/3 22/1 13/2 12/3 11/3 1 12/3 12/3 1/2 81/2 22/3 32/1 11/2 هشت

 92/1 92/1 22/2 11/1 32/1 82/1 11/1 1 11/3 13/1 11/2 11/1 19/3 11/1 92/2 11/1 نه

 31/1 19/1 1/2 11/1 12/1 21/2 1 11/1 12/3 12/1 11/2 92/1 22/3 11/1 11/2 11/1 ده

 29/3 31/2 11/1 31/2 31/1 1 21/2 82/1 13/2 81/2 11/3 11/1 19/1 11/2 21/1 11/1 یازده

 12/2 12/1 11/3 91/1 1 31/1 12/1 32/1 22/1 21/1 11/2 91/1 92/2 11/1 21/3 11/1 دوازده

 22/1 33/1 99/2 1 91/1 31/2 11/1 11/1 18/3 11/2 11/2 11/1 91/3 18/1 21/2 11/1 سيزده

 3/2 11/2 1 99/2 11/3 11/1 11/2 22/2 11/1 12/2 3 21/3 92/3 28/2 23/1 11/3 چهارده

 19/1 1 11/2 33/1 12/1 31/2 19/1 92/1 91/2 92/1 12/1 81/1 2/2 81/1 18/2 81/1 پانزده

 1 19/1 3/2 22/1 12/2 29/3 31/1 92/1 12/3 31/1 8/1 89/1 32/2 28/1 11/2 21/1 شانزده

 نگارندگان( محاسبات )منبع:

 محله به نسبت محله هر اقلیدسی فاصله آيدبرمی (1شماره) جدول از طورکههمان

 يا مشابهت میزان بیانگر جدول اين در ترکوچک مقادير است. شده محاسبه بعدي

 مقدار هامحله بین ناهمگنی افزايش با باشد.می عدد آن به مربوط محله دو همگنی

 در گزيدهپیش صورتبه روش اين يابد.می افزايش فوق موارد بهمربوط شباهت ماتريس

SPSS حداقل مقادير براساس بنديطبقه معیار روش اين در گیرد.قرارمی استفاده مورد 

 شود.می انجام خوشه اعضاي تمام متوسط مقادير براساس بلکه حداکثر يا

 زير فرمول ازبااستفاده (1شماره) جدول از را ستون هر معیارانحراف بعد مرحله در

 کنیم.می محاسبه

𝑆𝑑 =  √∑ (𝑦𝑖−𝑦−)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
(2رابطه)          
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 ازبااستفاده (1شماره) جدول از ستون هر معیارانحراف و میانگین داشتندردست با

 است. شده تشکیل (2شماره) جدول زير فرمول

𝑍𝑖𝑗 =   
(𝑦𝑖𝑗−𝑦𝑗

−

𝑆𝑑𝑗
(3رابطه)          

 هاخوشه تراکمی ترکيب (:2جدول)

 مرحله
 هاخوشه ترکيب

 ضرایب
 هاخوشه مراحل

 بعد مرحله
 2خوشه 1خوشه 2خوشه 1خوشه

1 3 11 11/1 1 1 3 

2 1 12 11/1 1 1 8 

3 3 8 11/1 1 1 1 

4 3 1 18/1 3 1 2 

5 2 11 23/1 1 1 11 

6 2 11 92/1 1 1 11 

7 3 13 91/1 1 1 8 

8 1 11 8/1 1 1 11 

9 1 3 21/1 2 2 11 

11 1 2 33/1 8 1 11 

11 1 1 81/1 11 9 13 

12 9 11 13/2 1 1 13 

13 1 9 18/2 11 12 11 

14 1 1 13/1 13 1 11 

15 1 2 23/3 11 1 1 

 نگارندگان( محاسبات )منبع:

 هايستون است. شده انجام مرحله11 در بنديخوشه فرايند آيدبرمی کهطوريهمان

 در ،11 و 3 هايمحله اول مرحله در که دهدمی نشان (2شماره) جدول سوم و دوم

 چهارم مرحله در ،8 و 3 هايمحله سوم مرحله در ،12 و1 هايمحله دوم مرحله

 ،11 و 2 هايمحله ششم مرحله در ،11 و 2 هايمحله پنجم مرحله در ،1 و 3 هايمحله

 بنديخوشه 2 و 1 هايمحله که پانزدهم مرحله تا و 13 و 3 هايمحله هفتم مرحله در

 روش در ذکرشده -بناب شهر در جرم هايشاخص براساس بنديخوشه اين اند؛شده

 (.3است)شکل شده انجام -تحقیق
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 بناب شهر هایمحله درختی نمودار (:3شكل)

 نگارندگان( )منبع:

 زير رابطه براساس و اقلیدسی روش به مشاهدات میانگین بین فاصله بعد مرحله در

 شود.می محاسبه

𝑑𝑖𝑗 = √∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑘𝑗)𝑗         (1) رابطه 

                                     

 روي ام j مقدار 𝑋𝑖𝑗 است. گروها تعداد k و هاستون j ها،رديف i فوق فرمول در

𝑑𝑖𝑗و ام k هايشاخص روي ام j مقدار 𝑋𝑘𝑗 ام، i هايشاخص  هاشاخص اقلیدسی فاصله  

iاز ام j افزارنرم ازبااستفاده بناب هايمحله بنديرتبه براي نهايت، در باشد.می ام SPSS 

 پرداخته اندقرارگرفته خوشه يک در هامحله کدام کهاين و هامحله بنديسطح به

 (.3 شد)جدول
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 ایخوشه روش به جرم وضعيت لحاظ به بناب شهر هایمحله بندیخوشه (:3جدول)

 بناب شهر هایمحله وضعيت

 13 ،12 ،11 ،11 ،8 ،2 ،1 ،1 ،1 ،3 ،1 امن

 11 ،11 ،2 امن نسبتاً

 1 ناامن نسبتاً

 9 ناامن

 نگارندگان( هاييافته منبع:)

 به و جرم وضعیت لحاظبه بناب شهر هايمحله بنديخوشه (3شماره) جدول نتايج

 13 و 12 ،11 ،11 ،8 ،2 ،1 ،1 ،1 ،3 ،1 هايمحله که است آن از حاکی ايخوشه روش

 ،2 هايمحله آنها از بعد باشند.می برخوردار مطلوبی امنیتی وضعیت از اول رتبه کسب با

 نسبتاًناامن يعنی سوم خوشه در اند.قرارگرفته نسبتاًامن يعنی دوم خوشه در 11 و 11

 لحاظبه که داده اختصاص خود به 9 محله را آخر رتبه است. گرفته قرار 1 محله

 در آتی هايبرنامه در است ضروري و قراردارد نامطلوبی بسیار وضعیت در خیزيجرم

 قرارگیرد. ريزيبرنامه اولويت

  گيرینتيجه

 رويکردهاي از يکی که است شهر در ايمنی و آسايش آرامش، معناي در شهري امنیت

 نوعی شهر در امنیت .دهدمی شکل «ايمن شهر» عنوان با را شهرسازي در جديد

 شهري محیط فعال هايمؤلفه از که شودمی قلمداد درونی آسايش و آرامش احساس

 .آوردمی وجود به را بودنمانادر احساس ايگونه ذهنی، ادراک از پس و شودمی حاصل

 جاجابه آزادانه بتوانند شهروندان که معناست اين به شهري امنیت احساس طورکلی،به

 بدون بپردازند اجتماعی هايفعالیت به کنند، برقرار ارتباط خود همشهريان با ،شوند

 مواجه جنسی نابرابري يا روحی و جسمی اذيت و آزار و خشونت با يا شوند تهديد کهآن

 میزان از شهروندان روانی احساس به جامعه يک در امنیت احساس ،بنابراين .شوند

 فراوانی مقدار چههر و گرددبازمی جامعه آن در خیزجرم شرايط و جرم فقدان يا وجود

 مدنی انسان .است ترپايین شهروندان امنیت احساس باشد باالتر خیزجرم شرايط و جرم

 است. آرامش و امنیت نیازمند رشد باالي مراتب به دستیابی و جمع در زندگی براي

 که يگريد موضوعات از ياریبس از جامعه آحاد يبرا یاجتماع تیامن احساس بنابراين،
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 و بررسـی حاضر پژوهش هدف رو،ازاين است. ترضروري شودقیتل مهم است ممکن

 در آنهـا توزيـع چگونگی و آنها بر مؤثر عوامل و علل اجتماعی، هايآسیب شناسايی

  است. شده انجام ايخوشه تحلیل ازبااستفاده که است بناب شهر هايمحله

 ،11 ،11 ،8 ،2 ،1 ،1 ،1 ،3 ،1 هايمحله که دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتايج

 ناامن 9 محله و نسبتاًناامن 1محله نسبتاًامن، 11 و 11 ،2 هايمحله امن، 13 و 12

 که است آن از حاکی بناب شهري هايمحله ايخوشه تحلیل نتايج همچنین، باشد.می

 آن عکس امنیت)و و آسايش از میزانـی دارابـودن لحـاظبـه بناب شهري هايمحله میان

 امن، ناحیه1 به را هامحله توانمی کهطوريبه وجوددارد تفاوت ها(جرم و هاناهنجاري

 بیشترين موردبررسی هايمحله تمام بین در کرد.تقسیم ناامن و نسبتاًناامن ،نسبتاًامن

 باشندمی انمهاجر از هامحله اين افراد غالباً و است داده رخ 9 و 1 هايمحله در جرايم

 سکونت آن در که است ساليک از کمتر يا اندآمده آنجا بـه کـودکی دوران در يا که

 دمانن مناسب راهکارهاي هيارا با که گفت توانمی ،گرفتهصورت جرايم بهباتوجه دارند.

 اجتماعی هايآسیب زمینه در تلويزيونی هايبرنامه پخش و تولید صـحیح، هايآموزش

 زنان، در آن شوم پیامدهاي ويژهبه جنايـت و جـرم ناپذيرجبران گاه و منفی پیامدهاي و

 نیروهـاي بیشـتر حفاظت بیکاري، کاهش و اشتغالی هايوام اختصاص اشتغال، ايجاد

 توانمی هااين نظاير و خیزجرم هايمحله در ويژهبه امنیت برقراري در انتظـامی

  رساند. حداقل به شهري مختلف هايمحله در را اجتماعی هايآسیب

 پيشنهادها

 شهر هايمحله امنیت وضعیت بهبود در که پیشنهادهايی پژوهش هاييافته راستاي در

 توانمی شهري امنیت مقوله با مرتبط هاسازمان ساير و انتظامی يهاسازمان براي بناب

 باشند:می زير شرح به ذکرکرد

 جلوگیري و بناب شهر نواحی در مختلف هايقومیت با افراد اسکان به رسیدگی 

  مجرد؛ و خالفکار افراد به مسکن اجاره از

 شهروندان همکاري با مساکن بین خالی و متروکه فضاهاي بازسازي براي کمک 

 بناب؛ شهر 1محله حاشیه در ويژهبه
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 مراغه؛ -بناب محور در شهر افقـی گسترش از جلوگیري 

 و پیشگیري امر در مشارکت قالـب در جامعـه مـردم تشـويق و سـازيهمراه 

 اجتماعی؛ امنیت تأمین

 و امکانات همه از که پاسخگو و مشارکتی کارآمد، يکپارچه، مديريت يک ايجاد 

 .کند اسـتفاده امنیت تأمین و تهديدها دورکردن ها،فرصت جلـب بـراي ابتکارات
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  منابع

 شهروندان امنیت احساس ،(1382)احمد صحرايی،؛ راضیه راهانی،ه؛ فمنیر ياري، ؛ عیسی ،زادهابراهیم 

 .31-2، صص1شماره اجتماعی، انتظام فصلنامه ،(زاهدان شهر مطالعه مورد)پلیس عملکرد و

 (امنیت و ابعاد آن در قرآن،1391اخوان کاظمی، بهرام ،)  الهیات و معارف اسالمی)مطالعات

 .39-11، صص21شماره ،اسالمی(

 (1381باپیري، امیدعلی؛ کمربیگی، خلیل؛ درويشی، فرزاد ،)یاجتماع تیاحساس امن زانیم یبررس 

ايالم(،  استان عالی آموزش مراکز و هادانشگاه )مورد مطالعه: دانشجويانعوامل مرتبط با آن یو برخ

 .81-21، صص12و  11هاي، شماره11فرهنگ ايالم، دوره

 شناختی احسـاس امنیت در بین شهروندان تهرانی با تأکید بر تبیین جامعه(، 1392)بیات، بهرام

   .132-111صص ،11علوم اجتماعی، شماره، و سرمايه اجتمـاعی ايرسانهرداخت نقـش پ

 شناسی امنیت اجتماعی، آسیب(1383)صادقلو، سعید ؛زاده، حمیدرضابیگدلی، مسعود؛ ابراهیم-

جغرافیاي )شدن، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ايرانسیاسی شهر و شهرنشینی در عصر جهانی

 .انجمن ژئوپلیتیک ايران، دانشگاه خوارزمی :، تهران(سیاسی شهر

 (ارزش1393ترابی، يوسف؛ گودرزي، آيت ،)1ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ،

 .11-31، صص21شماره

 گانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر هاي ششبررسی و مقايسه شاخص(، 1398)تقوايی، مسعود

  .133-111، صص21شی انجمن جغرافیاي ايران(، شمارهشیراز، جغرافیا)فصلنامه علمی پژوه

 (، بررسی و تحلیل و ارايه الگويی براي نظام 1391پور، خلیل؛ خراط زبردست، اسفنديار)حاجی

 .11-1، صص23شهري استان خوزستان، مجله هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، شماره

 اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل (، بررسی1381وند، اسماعیل؛ حسنوند، احسان)حسن 

، 1شماره ،1سال انتظامی، امنیت و نظم موردي: شهرستان سلسله(، فصلنامه جوانان)مطالعه

 .91-12صص

 ،يابی و ارز(، 1381) رضا صمدي،؛ فرشاد سوري،؛ شهرام مهدوي،؛ رضاعلی خواجه شاهکوهی

(، مديريت شهري، مطالعه موردي: شهر کاشان)هاي ذهنی کیفیت زندگی شهريسنجش شاخص

 .281-291، صص31شماره

 ريزي کشورانتشارات سازمان مديريت و برنامه: تهران ،نامه(، لغت1311اکبر)، علیدهخدا.   

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1093
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1093
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1093
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=14941
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/95831/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/276358/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85_%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/255934/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af_%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/179433/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c
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 (تأثیر آگاهی از حقوق شهر1381دوستی، ايرج؛ مجتبايی، کاظم؛ آهی، پرويز ،) وندي بر احساس

، (31یاپی)پ3شماره ،8سال انتظامی، امنیت و نظم امنیت اجتماعی در شهر تهران، پژوهشنامه

 .111-28صص

 دار احیاء : بیروت، المفردات فی غريب القرآن ه.ق(،1123)ابوالقاسم حسین بن محمد، راغب اصفهانی

     .التراث العربی

 پژوهشی -پیشگیري از جرم، فصلنامه علمینقش طراحی محیطی در (، 1391)رحمت، محمدرضا

 .8و  9 هايگواه، شماره

 (تحلیل1398رهنمايی، محمدتقی؛ محمدپور، صابر؛ اسکندري، حافظ ،) در مهاجرت نقش 

-ايران، فصلنامه علمی در شهرنشینی شتابان اجتماعی هايآسیب پیدايش براي سازيزمینه

 .121-112، صص1، شماره3پژوهشی جغرافیاي انسانی، سال

 تحلیلـی بـر  امنیـت  (، 1382)معصـومه علی؛ مهـديان بهنمیري، الـه؛ مهـدي،، کرامـتزياري

مجله آمايش (، : پارکهـاي منـاطق چهارگانه شهرداري قميمـورد)مطالعه فضاهاي عمـومی شـهر

  .11-21، صص2شماره جغرافیـايی فضا،

 هاي جغرافیاي هاي شهر يزد، پژوهشله(، بررسی آسايش و امنیت در مح1381اله)زياري، کرامت

 .11-1، صص21انسانی، شماره

 ،انتشارات اسالم: تهران ،ترجمه المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوين(، 1321)احمد سیاح.    

 (ويژگی1392صالحی، اسماعیل ،) ،هاي محیطی فضاهاي شهري امن، تهران: مرکز مطالعاتی

 تحقیقاتی و معماري.

 اجتماعی، مجموعه امنیت تهديدکننده عوامل از برخی (، بررسی1391اهلل)صديق سروستانی، رحمت 

تهران:  کاهه، احمد تنظیم ناجا، اجتماعی معاونت نظر (، زير2مقاالت همايش امنیت اجتماعی)ج

 ايران. اسامی انتظامی جمهوري نیروي

 (مجمع البحرين، تحقیق احمد حسینی، قم: دفتر نشر1329طريحی نجفی، فخرالدين ،)  فرهنگ

 اسالمی..

 مجلــه ، روانشــناختی فضــاهاي شــهري-ابعـاد  اجتمـاعی(، 1391)زادگان، مصـطفیعباس

   .دانشگاه علم و صنعت ايران، 1شمارهعلــوم مهندسی، 

 کاربري اراضی شهري)مورد  ريزيبرنامهپیشگیري از جرم از طريق (، 1393)عبداللهی حقی، مريم

ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، کارشناسی نامهپايانسرقت در شهر زنجان(،  :تحقیق
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