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Extended Abstract 

Introduction 

It is important to investigate the factors associated with the occurrence of crimes and provide 

solutions to prevent their occurrence. Golestan province is one of the main tourism hubs in Iran 

due to its geographical and climatic features. Therefore, the existence of security in recreation 

centers should be considered. One of the factors that may reduce the acceptance of tourists in 

resorts in the province is the occurrence of criminal behavior in these neighborhoods. These 

criminal behaviors reduce the security and welcome of travelers to these resorts. The high 

incidence of crime in the recreational areas of Gorgan, especially the Alangdareh and 

Naharkhoran resorts, in some hours, is one of the concerns of law enforcement and security 

managers that threatens attract of travelers to recreational areas. Therefore, the main purpose of 

this study is to identify the effective factors on the criminal behaviors in Alangdareh and 

Naharkhoran resorts and the strategies to prevent it. The main question of the present study is 

what are the effective factors on the criminal behaviors in Alangdareh and Naharkhoran resorts 

and the strategies to prevent these criminal behaviors? 

 

Methodology 

The present study in terms of purpose and the nature of the data is an applied and qualitative 

one, respectively. For this purpose, by studying and reviewing the files in the police station, 

Criminal Investigation Department and Drug Control Headquarters related to the studied areas, 

the necessary data were collected and analyzed. The statistical population included all cases that 

were formed in the police station, Criminal Investigation Department and Drug Control 

Headquarters due to criminal behaviors in the resorts of Gorgan in the first 9 months of 1396. 

Also, the community of participants related to identifying strategies to prevent the occurrence of 

criminal behavior, including commanders, managers and law enforcement experts and 

professors of sociology at universities in Golestan province which was over 60 people. Cases 

related to criminal behavior in Gorgan resorts amounted to 321 cases. The sampling method in 

this section was available randomly. The sample size was determined based on Krejcie 

Morgan's table of 181 files and finally it was possible to receive 185 files. For this purpose, the 

files were divided by month and about 15 cases were selected from each one. Also, purposeful 

sampling to theoretical saturation was used to select the participants of the interview section, 

and finally 52 people were interviewed. Validity of research data were performed based on three 

indicators: "transferability", "reliability audit" and "verifiability". In order to find the causes of 

common criminal behaviors, the available data in the files of the police station, Criminal 
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Investigation Department and Drug Control Headquarters related to the studied areas were 

exerted. Semi-structured interview tools were also exploited to obtain strategies to prevent 

common criminal behaviors in Gorgan resorts. In order to analyze the obtained data from the 

semi-structured interview with the participants, the qualitative content analysis method was used 

with a summary approach. 

 

Results and discussion 

Findings showed that the most common crime in Gorgan resorts in 1396 (36.8% of all crimes) is 

theft. In the meantime, beatings and alcohol consumption after the theft were the most common 

crimes that occurred. Regarding the cause of crime, the most common cause of crime is related 

to financial need, which was about 9.7% (18 cases) of the total crime. Then addiction, criminal 

friends and psychological reasons accounted for the largest percentage of the cause of the crime. 

Regarding the most important cause of crime in this study, namely financial need, experts 

pointed to job creation, lending and skills training of teenager and young people. Regarding the 

prevention of crimes related to psychological disorders, the most common strategies were the 

allocation of funds by the government to reduce the cost of psychological treatment, culture 

about psychotherapy and insurance coverage of counseling services. The present study showed 

that the decisive approach of the police is one of the strategies to prevent crime. According to 

the repeat offenders' approach, a number of offenders commit the most crimes. 

 

Conclusion 

The decisive treatment of criminals by the police will lead to reduce the incidence of crimes by 

these individuals. The findings of the present study showed that the presented social prevention 

strategies in this study are as follows: 

The allocation of funds by the government to reduce the cost of psychological treatment, culture 

about psychotherapy and insurance coverage of counseling services, educating teenagers and 

families about addiction and its consequences, teaching teenagers and families about the role of 

friends, teaching communication skills such as the skill of saying no and creating a warm and 

intimate atmosphere at home to meet the emotional needs of teenagers, teaching families about 

intimate relationships at home and teaching them about appropriate parenting techniques, job 

creation, lending and skills training for teenagers and young people. 
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 چکیده
 مسـافر جذب که است امنیتی و انتظامی مدیران هایدردره از یکی گرگان، شهر تفریحی مناطق در جرائم رخداد

 هـایتفرجگاه رد مجرمانـه رفتارهـای بـروز عوامـل بررسـی پژوهش، هدف. کندمی دتهدی را تفریحی مناطق به
 ماهیـت ازنظـر و ربردیکـا هدف، ازنظر حاضر پژوهش. است آن از پیشگیری هایشیوه و ناهارخوران و درهالنگ
 بود ایپرونده 321 رمانه،مج رفتارهای بروز عوامل شناخت به مربو  جامعه. است اکتشافی نوع از و کیفی ها،داده
. بـود شـده تشکیل خدرم مواد و آگاهی اداره مربوطه، کالنتری در 1396 سال در گرگان شهر هایتفرجگاه در که

 فرماندهان، مجرمانه، فتارهایر بروز از پیشگیری هایشیوه شناسایی به مربو  کنندگانمشارکت جامعه همچنین،
 وشر. بودنـد نفر 60 بر بالغ ان،گلست استان هایدانشگاه شناسیامعهج رشته اساتید و انتظامی کارشناسان مدیران،
 و شد تعیین پرونده 181 مورگان جدول براساس نمونه حجم. بود دسترس در تصادفی صورتبه ها،پرونده انتخاب
 روش از احبهمصـ بخـش کنندگانمشـارکت انتخـاب بـرای. شـد فـراهم پرونـده 185 دریافـت امکـان درنهایت
 تحلیـل وشر سـاختاریافته،یمهن مصـاحبه از حاصل هایداده وتحلیلتجزیه برای. شد استفاده هدفمند یریگنمونه

 شـهر هـایتفرجگاه مجر بیشترین که داد نشان پژوهش هاییافته. شد استفاده تلخیصی رویکرد با کیفی محتوای
 الکلـی مشروبات مصرف و وجرحبضر بین این در. است سرقت( جرائم کل از درصد 8/36) 1396 سال در گرگان

 مـالی نیـاز بـه ربـو م جرائم علت بیشترین جرم، علت درباره. دادند رخ که بودند جرائمی بیشترین سرقت، از بعد
 شـناختی،انرو دالیـل و مجـرم دوسـتان اعتیـاد، سـپس. بـود جرائم کل از( مورد 18) درصد 7/9 حدود که است

 نیاز یعنی پژوهش این در مجر بروز علت ترینمهم درباره. است داده اصاختص خودبه را جرم علت درصد بیشترین
 ایراهکارهـ درباره. کردند اشاره جوانان و نوجوانان آموزیمهارت و وام اعطای زایی،اشتغال به نظرانصاحب مالی،

 دولـت وسـ ت بودجـه صـیصتخ به راهکارها بیشترین شناختی،روان اختالالت به مربو  جرائم بروز از پیشگیری
 رارقـ بیمه پوشش تحت و درمانیروان به اهتمام درباره سازیفرهنگ شناختی،روان درمان هزینه کاهش منظوربه
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 مقدمه
رم سـاخت؟ پاسـخ ای بـدون جـکامل حل کرد و جامعـه طوربهرا  توان مشکل جرمکه آیا می شودیماین پرسش مطرح 

احتماالً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله امکان رهایی یافتن کامل از جـرم وجـود نـدارد. پـس حـداکثر 

ز جـرائم و ارائـه ترتیب، بررسی عوامل مرتب  با برواینتوان و باید انجام داد تقلیل جرم و کنترل آن است. بهکاری که می

هـای باشـد. اسـتان گلسـتان بـه دلیـل ویژگیمنظور پیشگیری از بروز آنان از اهمیت خاصی برخوردار میهایی بهحلراه

رو، وجـود امنیـت در مراکـز های اصلی گردشگری در ایران اسـت. ازایـنجغرافیایی و آب و هوایی که دارد، یکی از قطب

های سـطح اسـتان . یکی از عواملی که ممکن است میزان پذیرش گردشگر در تفرجگاهتفریحی باید مورد توجه قرار گیرد

ها است. این رفتارهای مجرمانـه موجـب کـاهش امنیـت و اسـتقبال را کاهش دهد، بروز رفتارهای مجرمانه در این محل

شـود کـه ائم منجر به ایـن میشود. نبود پیشینه پژوهشی در زمینه عوامل مؤثر بر بروز جرها میمسافران از این تفرجگاه

صورت چشمگیری افزایش یابند و تنها جرائم کاهش نیابد بلکه ممکن است بههای متناسب با آن اتخاذ نشود و نهسیاست

صـورت شـوند، اگـر بهامنیت جامعه را به خطر بیندازند. عواملی که منجر به بروز جرم در مناطق تفریحی شهر گرگان می

ها ارائه نشود، ممکن است امنیت این شـهر را مـورد تهدیـد قـرار و راهکارهای پیشگیرانه برای آن دقیق شناسایی نشوند

ناپذیری به اقتصاد ایـن ترتیب ضربه جبرانایندهند و باع  شود که این شهر از اولویت تفریحی مسافران خارج شود و به

به قربانیان مستقیم  تنهانهاست. جرم  شدهلیتبدبشری شهر وارد شود. پدیده جرم امروزه به یکی از مسائل اساسی جوامع 

شوند. عالوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعـه از بلکه سایر افراد جامعه نیز از آن متضرر می زندیمآن صدمه 

ز جالب است کـه . توجه به این نکته نیشودیموارد  هاآنی نیز به ترمیمستقشود، صدمات مشاهده وقوع جرائم حاصل می

جرائم مختلفی قرار دارند  ریتأثجرم، به یک قشر یا طبقه خاصی اختصاص ندارد. به این صورت که تمام افراد جامعه تحت 

شده در شـهر بر اساس پژوهش انجام(. Freedman & Owens,2011:116) دهدیمکه در اقشار مختلف جامعه رخ 

شـوند، وقـوع جـرائم جمعیت زیاد است و منـاطق شـلو  شـهر محسـوب میها ازدحام گرگان، مناطقی از شهر که در آن

ترتیب، این(. بـه89: 1390تر است )میرکتـولی و عبـدی، ها شایعگری( در آن)ازجمله بازارهای فروش مواد مخدر، روسپی

شلو  تـرین منطقـه  ( که در بعضی از ساعات، بهدره و ناهارخورانالنگ یهاتفرجگاه ژهیوبهمناطق تفریحی شهر گرگان )

هـا رخ دهـد. منـاطق تفریحـی یکـی از هایی هستند کـه احتمـال دارد جـرائم زیـادی در آنشوند، مکانشهر تبدیل می

تـرین جـرائم (. یکی از مهمRyan & Kinder,1996:23ها زیاد است )هایی هستند که احتمال بروز جرم در آنمکان

ای که احتمال اینکه از یک فرد مسافر سرقت شود بیشتر از احتمال سـرقت گونهشایع در مناطق تفریحی، سرقت است، به

هـا نشـان داده اسـت (. پژوهشDe Albuquerque & McElroy,1999:980از یک فرد ساکن در آن شهر است )

که بروز جرائم در مناطق تفریحی، یکی از عواملی است که ممکن است جذب مسافر به مناطق تفریحـی را مـورد تهدیـد 

ترین آسیب شده در شهر گرگان، اعتیاد شایعهای انجام(. براساس پژوهشJohnny & Jordan,2007:495رار دهد )ق

، تیـدرنهااجتماعی در شهر گرگان است. همچنین، سرقت و مزاحمت خیابانی ازجمله جرائم شایع در شهر گرگان است و 

توان به بدحجابی نیـز های فرهنگی شایع در شهر گرگان میی مانند قتل و وندالیسم شیوع کمتری داشتند. از آسیبجرائم

طور کلی انجام هایی در زمینه عوامل بروز جرم بهپژوهش نکهیا باوجود(. 135: 1393پایانی، اشاره کرد )محسنی و نصرتی

ی روانـی اشـاره اهیژگیوتوان به خانواده، وضعیت اقتصادی و اند و عواملی را مطرح کردند که ازجمله این عوامل میشده

تر این مسئله پرداختـه شود که به بررسی دقیقاحساس می شدتبه(، اما این نیاز 106: 1395کرد )وطنی و فاطمی موحد، 

 شود.

 اریبسـ یامـدهایپ یاز بروز جرائم است. بـروز جـرائم دارا یریشگیپ ایها در سراسر دندولت یهادردره نیتراز مهم یکی

 یو ترق شرفتیپ کهیی. ازآنجاباشدیم یاهر جامعه یبقا دکنندهیعوامل تهد یکیکه  یصورتبه دباشیجامعه م یبرا یمنف
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 یاژهیـو تیجرائم از اهم یابیعلت یمجرمانه برا یرفتارها نهیپژوهش در زم الذ باشد،یجامعه درگرو سالمت آن جامعه م

هـا و از وقـوع آن ییرفتارها هسـتند را شناسـا نیز اموجود که مسبب برو یبتوان کمبودها قیطر نیبرخوردار است تا از ا

هـای اصـلی های جغرافیایی و آب و هوایی کـه دارد، یکـی از قطباستان گلستان به دلیل ویژگی .دیبه عمل آ یریجلوگ

رو، وجود امنیت در مراکز تفریحی باید موردتوجه قرار گیرد. یکـی از عـواملی کـه ممکـن گردشگری در ایران است. ازاین

هـا اسـت. های سطح استان را کاهش دهد، بروز رفتارهای مجرمانه در این محلاست میزان پذیرش گردشگر در تفرجگاه

ترتیب باعـ  پیامـدهای منفـی بـرای جامعـه اینشود و بهها میاین رفتارهای مجرمانه موجب کاهش امنیت در تفرجگاه

 شود. ها میاین تفرجگاهشود و از سوی دیگر، موجب کاهش استقبال مسافران از می

پـژوهش در  نیانجام ا نهیدر زم یندارد و ضرورت خاص یسابقه پژوهش چیه یموضوع در استان موردبررس نیا ن،یهمچن

 نیـو ا شـوندیشـناخته م جرمانهم یپژوهش عوامل مؤثر بر بروز رفتارها نیبا انجام ا ب،یترتنیااستان وجود دارد. به نیا

بـروز جـرائم انجـام داد. و پیشـگیری از را در کنترل  یاقدامات مهم ها،یافته نیکه با توجه به ا آوردیامکان را به وجود م

 ینشوند و راهکارها ییشناسا قیصورت دقاگر به شوند،یشهر گرگان م یحیکه منجر به بروز جرم در مناطق تفر یعوامل

شـهر از  نیـقرار دهنـد و باعـ  شـود کـه ا دیمورد تهد شهر را نیا تیها ارائه نشود، ممکن است امنآن یبرا رانهیشگیپ

با توجه به مطالـب  شهر وارد شود. نیبه اقتصاد ا یریناپذجبران ضربه بیترتنیاخارج شود و به نیمسافر یحیتفر تیاولو

 ه ودرناهـارخوران و النـگ هـایتفرجگاه در مجرمانه پرسش پژوهش حاضر این است که عوامل بروز رفتارهای شدهگفته

 اند؟ این رفتارهای مجرمانه کدام از پیشگیری هایشیوه

( در پژوهش خود به ارتبا  بین مصرف مواد مخدر و جرم پرداختند. این پژوهشگران به این نتیجه 2018فارل و زیمرمن )

افراد به علت  ی که اینبه صورتاعتیاد هستند، در معر  ارتکاب به جرم بیشتری هستند.  به مبتالرسیدند که افرادی که 

فراهم کردن هزینه مصرف مواد خود ممکن است دست به اعمال خالف قانون )ازجمله سرقت( بزنند. انگلن، النـدر و ون 

ی امریکا انجام دادنـد، ارتبـا  بـین جـرم و وضـعیت اقتصـادی را مـورد بررسـی هاالتیا( در پژوهش که در 2016اسن )

افرادی که ازنظر وضعیت اقتصادی، وضعیت خـوبی ندارنـد، بیشـتر بـه سـمت  . نتایج این پژوهش نشان داد کهقراردادند

آمـوزش بـر جـرم پرداختنـد. در ایـن  ریتـأث( در پژوهش خود به بررسی 2012. هالمارسون و لونچر )روندیمارتکاب جرم 

داد که مدرسه بـا  پژوهش اثراتی که آموزش و مدرسه در کاهش میزان جرائم دارند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان

تواند موجب کاهش بروز جرائم شود. از سوی دیگـر، افـرادی ایجاد فضایی برای آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان می

( در پـژوهش خـود کـه بـه 2011بیشتر بود. فریدمن و اونز ) آنانکه سابقه ترك تحصیل داشتند احتمال ارتکاب به جرم 

ن بروز جرائم پرداختند، به این نتیجه رسیدند که افـراد دارای درآمـد پـایین احتمـال بررسی رابطه بین سطح درآمد و میزا

زندان، اکثر آنان از درآمد پایینی برخـوردار  به محکومی که در میان افراد به صورتاینکه به جرم کشیده شوند بیشتر است. 

نقش فضاهای شهری در خلق الگوهـای »عنوان  در پژوهشی با (1399) پوراحمدو  زیاری ،حاتمی نژاد ،حاتمی نژادبودند. 

به این نتایج رسـیده انـد  «گیری از وقوع جرم در محلۀ چهاربا  منطقۀ ثامن مشهدرفتاری ناهنجار با تأکید بر عامل پیش

عوامل مختلفی ازجمله درآمیختگی کالبدی و محیطی در فضاهای شهری و کیفیت نامناسب بافت بر وقوع جرم نقش که 

ریزی شهری و مسـئلۀ وقـوع جـرم رابـ  معنـاداری وجـود دارد، های کالبدی در برنامهرند، همچنین بین مؤلفهمؤثری دا

در  (1396) و ذوقدار مقدم محسنی. افزایندطوری که کالبدهای نامناسب و بدون فرم و با شکل نامنظم بر وقوع جرم میبه

به ایـن نتیجـه رسـیده « مورد مطالعه، منطقه یازده مشهدبررسی رابطه ی بین فضای شهری و جرم: »پژوهشی با عنوان 

مشهد میزان جرایم، پایین تر از حد متوس  است و نیز همسو بـا بسـیاری از تحقیقـات در منـاطق  11در منطقه است که 

، دیگر، نشان داد که پارمترهایی چون: طراحی محیطی، فقر محیطی، تنوع قومی، تراکم جمعیت و افزایش ناکامی منزلتـی

رابطه ی معناداری با افزایش میزان جرایم در این منطقه دارد. همچنین، عواملی چون کنترل اجتماعی، افزایش ارزش هـا 
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و هنجارهای اخالقی نیز از عوامل کاهش دهنده ی جرم محسوب می شدند و احساس ناامنی در زنـان بیشـتر از مـردان 

ای بـودن منطقـه، روشـنایی خیـز، حاشـیهر مشهد با مناطق جرمشه 11بوده است. این تحقیق نشان داد مجاورت منطقه 

های حومه، مهاجرین، تراکم جمعیت و آپارتمان به عنوان عوامل مسـتعدکننده جـرایم در ضعیف معابر، نزدیکی به شهرك

رین عامـل این منطقه می باشد .در نتایج رگرسیونی متغیر کنترل اجتماعی و سرخوردگی و ناکامی منزلتی به عنوان موثرت

 بـا خـود پـژوهش در( 1399) خواه احساسی و ابدالی فالح، عباسی کالنتری، .بر میزان جرم در منطقه شناخته شده است

 جـرائم فقـره 302 آنهـا آمـاری جامعـه کـه «پاکدشت شهر کالبدی بافت در خیز جرم هایکانون فضایی تحلیل» عنوان

( 1395 تا 1392 هایسال نوروز عید تعطیالت سرقت جرائم) 16/1/1395 تا 26/12/1392 زمانی دوره در داده رخ سرقت

 از اعـم شـاخص 9 بـا کالبـدی هایشـاخص از خیزیجرم الگوی روند کشف برای بود، پاکدشت شهر قانونی محدوده در

 هایانسـاختم وجـود معابر، پوشش معابر، روشنایی و نور تفکیکی، قطعات اندازه ساختمانی، کیفیت بنا، عمر معبر، عر )

 ضـریب میـزان. اسـت شـدهاستفاده جغرافیـایی وزنی رگرسیون از استفاده با( ساختمان مصالح و کالبدی کیفیت مخروبه،

 نتـایج. دهدمی نشان را( 000/0 -39/0) بین عددی جرائم رخداد بر کالبدی هایشاخص تأثیر مدل مورد در محلی تعیین

 مثبـت جـرائم وقـوع در کالبـدی هایشاخص اثرگذاری میزان که دهدمی نشان فضایی و محلی صورتبه درواقع هایافته

 بیکی، .است بوده باال نیز جرائم وقوع میزان بوده، نامناسب نورپردازی و روشنایی میزان که شهر از هاییقسمت در و است

 «طرشـت محلـه سودهفر بافت در زنان امنیت بر موثر عوامل بررسی» عنوان با خود پژوهش در( 1398) سجادی و رجبی

 هـایگروه تأثیرگـذارترین و تـرینمهم عنوانبه و دهندمی اختصاص خود به را جامعه جمعیت از نیمی زنان که اند نوشته

 و مـؤثر حضور مانع که عواملی از یکی. باشندمی هستند، آینده نسل تربیت و خانواده در کلیدی نقش دارای که اجتماعی،

 زنـان مسـائل به تا است ضروری اساس همین بر. است فرسوده هایبافت در ویژهبه امنیت وعموض باشدمی زنان فعاالنه

 زنـان امنیـت در مـؤثر اصلی عوامل کشف دنبال به حاضر پژوهش. شود پرداخته انسانی و اجتماعی هایسرمایه عنوانبه

 محلـه فرسـوده بافـت زنـان امنیت رب عوامل از یک هر تأثیر میزان و تأثیر تحلیل سپس و شهری محالت فرسوده بافت

 اکتشـافی عامـل تحلیـل از اصـلی عوامل کشف برای و است تحلیلی – توصیفی پژوهش تحقیق روش. باشدمی طرشت

 ترتیـب بـه اجتمـاعی و نظـارتی کالبـدی، عوامـل کـه است آن دهندهنشان تحقیق هاییافته نهایت در. شد گرفته بهره

 در کـه اهمیتـی حـائز نکتـه باشـند،می دارا طرشـت محله فرسوده بافت در زنان امنیت یارتقا زمینه در را تأثیر بیشترین

 بـر داللـت خـود کـه باشـدمی اجتماعی عامل از باالتر و دوم رتبه در نظارتی عامل گیریجای خوردمی چشم به هایافته

بررسی ارتبـا  بـین طراحـی و » ندر پژوهشی با عنوا (1396لحمیان ) .دارد طرشت محله زنان بین در عامل این اهمیت

در شهر همبستگی مثبـت به این نتایج رسیده است که « بازطراحی فضاهای شهری و وقوع جرم )موردپژوهی: شهر بابل(

(، بـا پیشـگیری از وقـوع جـرم و 181/0(، فـرم )183/0(، کیفیـت نـور )176/0های کیفیت محی  )دار بین مؤلفهو معنی

با پیشگیری از وقوع جـرم در  (229/0) ( و آلودگی محیطی-219/0ین مؤلفه آلودگی نمادی )دار بهمبستگی منفی و معنی

های کالبدی پیشگیری از وقوع جرم امکـان پـذیر خواهـد شهر بابل وجود دارد؛ به عبارت دیگر با بهبود هر کدام از مؤلفه

هری متمرکـز شـده باشـد، یافـت نشـد، های شـهای پیشینه، پژوهشی که به طور ویژه بر حوزه تفرجگاه. در پژوهششد

ریزان پژوهش حاضر به طور ویژه با رویکرد کاربردی به دنبال ارائه راهکارهای پیشگیری از جرم بـرای مـدیران و برنامـه

هـای سـازی کننـد. در پژوهشهای شـهری اجرایـی و پیادهشهری است تا بتوانند تدابیر پیشگیری از جرم را در تفرجگاه

تـرین عوامل موثر در وقوع جرم و بزهکاری مطالعه شده است اما کمتر بـا نگـاه کـاربردی یکـی از پرتراکمپیشینه بیشتر 

های شهری مطالعه شده است. ایـن پـژوهش تـالش کـرده اسـت تـا راهکارهـای پیشـگیری از جـرم در یکـی از حوزه

 پرکاربردترین نقا  شهری را ارائه کند. 

 



 129                                 ...  گرگان شهر هایتفرجگاه در مجرمانه رفتارهای بروز بر مؤثر عوامل/  و درویش مال داودی دهاقانی

 مبانی نظری
شود. دایره المعارف علـوم اجتمـاعی در تعریـف ویژه قانون جنایی میلی که سبب نقض قانون، بهجرم عبارت است از اعما

ه ا الگوهای پذیرفتر مغایر بجرم آورده است: تخطی از حقوق جنایی، در زبان روزمره، این واژه به نادرست در مورد هر رفتا
رشته،  نی. در استین یمفهوم مجرد حقوق یدارا فق م جر ،یشناسدر جرم(. 152: 1390رود )ساروخانی، جامعه به کار می

رق رتکـاب جـرم و طـاتـا عوامـل  شـودیم لیـتحل یشناسـستیو ز یجرم از منظر اجتماع و با توسل به علوم روانشناس
آسـیب شناسـان عوامـل  برخی از (.201: 1389پور،  ی؛ به نقل از عال1416شود )عبدالمنعم،  نییاز وقوع آن تب یریشگیپ

جنایت،  ودانند و بر این باورند که جرم ی میکژرفتارشناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را علت زیست
بـروزو و اجتنابی از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون بد هستند نمونـه ایـن دیـدگاه، نظریـه لمی ریرقابلهاعادت

ودن بـیت و پـایین نقص شخص برحسبی اجتماعی را هایفتارکژ رآیزنگ است. بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل 
 واقـعدرآلوده شهری است.  ستیز یمحی محصول طبیعی میراث کژ رفتارو بر این باورند که  کنندیمبهره هوشی تبیین 

خ های تلـهای اضافی اختصـاص دهنـد، بـه تجربـهی ریرعددی یا کروموزومهاژنرا پیش از آنکه به  هایکژ رفتارها آن
ریـف دهنـد. روانشناسـان در تعدوران کودکی که معلول رواب  ناسالم بین فردی و محـی  اجتمـاعی اوسـت، نسـبت می

هایی که فردی را از کنند؛ یعنی ویژگیهای فردی توجه میهای خود بیشتر به تفاوتنظر ندارند و در بح شخصیت اتفاق
دانند ی میا روش خاص هر فرد در جستجوی پیدا کردن معنای زندگها، شخصیت رکند. برخی از آنافراد دیگر متمایز می

عه جام(. Sutton et al,2013:34) همی دارندمگیری شخصیت نقش و بر این باورند که وراثت و محی  هر دو در شکل
یاری بسـ ازس ریزکنند و علل ها را در محی  و شرای  اجتماعی جستجو میها و آسیبشناسان ریشه بسیاری از کژ رفتاری

شـود و در های فرد با انتظارات جامعه هماهنگ نباشد، نابهنجاری فرد آرـاز میدانند. وقت خواستاز آن را خود جامعه می
رویـه، هـای بیآورد. مثالً در جامعه ما فشار زندگی اجتماعی، تشدید مهاجرتهای کجروی را پدید میصورت تداوم، زمینه

دسـت بهتن، همه دسآت بین شهرها و روستاها، جوانی جمعیت، گرانی، بیکاری و مانند به هم خوردن نسبت تراکم جمعی
بیـین اسـان در تهم داده و موجبات سرپیچی برخی از مـردم را از هنجارهـای اجتمـاعی فـراهم آورده اسـت. جامعـه شن

جای توجه بـه فـرد، رکردی بهه کاکنند. دیدگاهای اجتماعی معموالً از برداشتی کارکردی استفاده میپیامدهای کژ رفتاری
ماهیـت  کـژ رفتـاری در جامعـه اسـت و بـرای منشـأاستگاه و دهند و بیشتر در جستجوی خوجامعه را موردتوجه قرار می

های تلخ دوران زندگی( چندان اهمیتی ی )نقص شخصیت و تجربهشناختروانشناختی )نقص جسمانی و ژنتیکی( و زیست
عنوان فرادی که بـه( نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ا2015بیکر )(. Sutton et al,2013:35)قائل نیست 

مشخص  ی که در پژوهش بکربه صورترتکاب به جرم هستند. کنند، در معر  امهاجر در شهرهای دیگر سکونت پیدا می
 شد که میزان بروز جرائم در میان مهاجران باال است.

دهند. در این فضاها تفکرات و رفتـار اساسی زندگی را تشکیل می صحنه پشتهای ما و شهر هاشهركفضاهای عمومی 
بوده و اجتماعی بودن را  بخشلذتتوانند جذاب و ی ضداجتماعی بودن سوق یابد برعکس فضاها میسوبهما ممکن است 
نی و باریـک، (. بـه نظـر چـپمن مسـیرهای عبـور و مـرور طـوالWelsh & Farrington,2014:101تشویق کنند )

های مورداسـتفاده محصورشـده وسـیله سـاختمانگذارند مگر اینکـه بهفرسا هستند و شانسی را برای فرار باقی نمیطاقت
ای فـراهم های کور را در فاصـلهتر فرصت پرهیز از عبور و مرور در کنار بیگانگان یا عبور از گوشههای پهنباشند. خیابان

هـا بیشـتر باشـد، ها و خیابانهـای سـاختمانافلگیرانه مصون بماند. هرچه ارتبا  بین فعالیتکنند که بتوان از حمله رمی
ها مسکونی دارای بالکن مـواردی هسـتند کـه احسـاس های رو به خیابان و خانهیابند. مغازهها امنیت بیشتری میخیابان

های باریک همگی نوع احساس اضـطراب ه، پنجرههای بدون استفادامنیت را ایجاد کرده و دیوارهای خالی بلند، ساختمان
 :Welsh & Farrington,2014کننـد )کنندگان از فضا منتقل میها، به استفادهیا ترس را اگرنه به ساکنان ساختمان

استفاده یـا فضـاهایی کـه اسـتفاده به مسئله فضاهای بی« کشف فضای گمشده»ترانسیک در کتاب خود باعنوان  (.103
گونه اثر مثبتی در محی  اطـراف استفاده هستند که هیچکند. ازنظر او فضاهای شهری بیشود توجه میها نمیکافی از آن
هـا و های بـدون اسـتفاده، پارکینگها مرتفـع، میـدانهای اطراف سـاختمانکنندگان ندارد. فضاها بقایای زمینو استفاده
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دهـد و ها اهمیت نمیکس به حفظ آناند و هیچر انسان رشد کردهها وجود دارند و بدون حضوهایی که در حاشیه راهزمین
ی گوناگون و متعـددی هافرهنگخردهای که دارای (. در جامعه49: 1394گیرند )کاکه خانی، ندرت مورداستفاده قرار میبه

دیگـر چنـین هـای که محی هـای ریرقـانونی هسـتند، درصـورتیی اجتماعی معموالً مشوق فعالیتها یمحاست برخی 
شوند. به نظر ساترلند اکثر رفتـار نیستند. افراد از طریق ارتبا  با افرادی که حامل هنجارهای تبهکارانه هستند، بزهکار می

دهد که جنایت شود. نظریه پیوند افتراقی نشان میویژه گروه همساالن فراگرفته میهای نخستین بهبزهکارانه درون گروه
شـود و بـه وقـوع های اجتماعی و محی  اجتماعی آلوده به فساد یاد گرفته میال فرهنگی در گروهو انحراف از طریق انتق

جرم، نابسامانی روزافزون اجتماعی درنتیجه افـزایش  و اجتماعی نابسامانی (. براساس نظریه140 :1390پیوندد )گیدنز، می
اند کـه سـازمان اجتمـاعی را کـاهش اسایی کرده( سه عامل اجتماعی را شن1942ازحد جرائم است. شاو و مک کی )بیش
دهند. این سه عامل مشتمل بر منزلت پایین اقتصادی، ناهمگنی قومی و نژادی و تحـرك مسـکونی اسـت. برخـی از می

هـای اند. پژوهشعنوان دالیل نابسامانی اجتماعی بیان کردهپژوهشگران اختالل و نابسامانی خانوادگی و شهرنشینی را به
ناکامی یا محرومیت اصطالحی اسـت کـه در  (.Ochsen,2010:54اند )شده، نظریه نابسامانی و جرم را تائید کردهانجام

رود و مراد از آن عدم امکان نیل به هدف است. شیوع فراوانی سرقت و دیگر زمینه شکست در ارضای تمایالت به کار می
ان سختی و تنگدستی را بایـد واکنشـی در برابـر ناکـانی دانسـت های فقیرتر افزایش آن در دوردر میان گروه هایتبهکار

(Munyo & Ross,2013:139 .)داننـد ی کـه جـرم را نتیجـه مسـتقیم فقـر و خشـم طبقـه پـایین میشناسانجامعه
کننـد؟ بـه ی میرفتارکجچرا مردم  است کهاصلی در نظریه فشار این  سؤالشوند. فشار اجتماعی نامیده می پردازانهینظر

نیازهـای فـردی ارتبـا  مسـتقیم وجـود دارد  نیتأمنظر مرتن بین اراده برای ارتکاب جرم و توزیع ناعادالنه درآمد برای 
(Morgado,2013: 139 اگرچه اکثر مردم اهداف و .)ی مشابهی دارند اما توانایی دستیابی به اهداف شخصـی هاارزش
ت مرتن معتقد است فشار در مناطق مرفه به خـاطر در دسـترس است. رابر محدودشدهاجتماعی -طبقه اقتصادی لهیوسبه

ی مشروع و قانونی حصـول هاراهبه خاطر اینکه  سازمانیبهای آموزشی و رفاهی ناچیز است، اما در مناطق بودن فرصت
رقت، ی منحرفان مانند سهاروشدهد. مردم تهیدست برای رهایی از فشار ممکن است از موفقیت بسته است فشار رخ می

(. فقـر عـاطفی یکـی از 44: 1392مواد مخدر و.... برای رسیدن به اهدافشان استفاده کننـد )صـدیق سروسـتانی، دادوستد
که در اثر  اندافتهیی رشد یهاخانواده، معموالً در برندیمعوامل فردی جرم است. افرادی که از اختالالت عاطفی شدید رنج 

. مـرگ یکـی از والـدین و تبعـیض بـین انـدنگرفتهناسبی را برای فرزندان در نظـر یا والدین تربیت م دهیپاشازهمطالق 
نوبـه خـود آورد و ایـن عوامـل بههایی چون انزواطلبی، افسردگی و اختالالت رفتاری در افراد به وجود مـیفرزندان حالت

محی  »نظریه  (.Langton & Truman,2014:61; Omboto et al,2013:119کند )ارتکاب جرم را تسهیل می
. زمـر تحقیقـات جـامعی در هاسـتخشونتدر جستجوی ارتبا  میان محی  زندگی مساعد جهت ارتکاب انـواع « مناسب

 سـدینویمجغرافیایی محی  و انتخاب جایگـاه بـرای انجـام خشـونت انجـام داده و -زمینه رابطه متقابل مناسب اجتماعی
شـناختی و شـرای  فیزیکـی از سـوی های روانسو ویژگیتکلیف از یکهای کوچک تابع ویژه در گروهانتخاب جایگاه به

دهد مکانی را انتخاب کند که در معر  دید نباشـد، محـل عبـور و مـرور نباشـد دیگر است. مثالً فردی معتاد ترجیح می
مـرور ازدحـام برها خواهان مکانی هستند که محـل عبـور و )شرای  اجتماعی( و بادگیر نباشد )شرای  فیزیکی(. ولی جیب

شود که هر عملی با توجه به نوعش نیازمند مکان مناسـب ازنظـر اجتمـاعی و فیزیکـی اسـت باشد؛ بنابراین مالحظه می
 (.47: 1394)کاکه خانی، 

 

 پیشگیری از جرم

 روشن اسـت کامالًی گوناگون هابه صورتامروزه تخلف و جرائم در همه جوامع اعم از مدرن و ریر مدرن و حتی سنتی  
شـدت نیازمنـد عزمـی راسـخ و (. دنیـای امـروز به4: 1393و در تمامی ارکان یک جامعه ریشه دوانیده است )بهرام گویا، 

های مجرمانه در افراد است تـا از ایـن طریـق شـدت ها و کم کردن انگیزهجانبه و فراگیر برای کاهش فرصتتالش همه
پیشگیری از جرم و بزهکاری همواره یکی از موضوعات مهـم در بزهکاری و جرم و تخلف در جامعه کاسته شود. موضوع 
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های فرهنگی پیشـگیرانه تحقـق های اجتماعی، سیاستهای جنایی، سیاستجوامع بوده است که از طریق اعمال سیاست
رت صـوتوانـد بهای از تدابیر جنـایی اسـت کـه می(. پیشگیری از جرم شامل دسته181: 1387، بیات و همکارانیابد )می

های احتیاطی و کنترل و اقدامات منظور کاهش میزان بزهکاری اتخاذ شود. به کاربردن روشقهرآمیز و یا ریر قهرآمیز به
 هـــــا، پیشـــــگیری اســـــت پیشـــــگیرانه در جلـــــوگیری از ابـــــتالی انســـــان بـــــه اخـــــتالل و ناهنجاری

 جادکننـدهیاشخص و حل کردن عوامـل ، هر عملی که باع  کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مگریدعبارتبه 
 (.Wortley & Townsley,2017:382، پیشگیری از جرائم است )شود یعلماین مشکالت به روش 

 

 روش پژوهش
 یهاپرونـده یمنظور بامطالعه و بررس نیبود. به ا یفیها از نوع کداده تیو ازنظر ماه یپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربرد

ارتکـاب  عواملالزم در خصوص  یهاداده ،یموردبررس یهامربو  به حوزه و مواد مخدر یگاهاداره آ ،یموجود در کالنتر

جامعـه مربـو  بـه  شـد. لیـو تحل یآورجمـع رانه،یشـگیپ یراهکارها وشهر گرگان  یهامجرمانه در تفرجگاه یرفتارها

 یهـامجرمانـه در تفرجگاه یوز رفتارهابود که به علت بر ییهاپرونده هیمجرمانه شامل کل یشناخت عوامل بروز رفتارها

جامعـه  ن،یشـد. همچنـ لیو مـواد مخـدر تشـک یمربوطه، اداره آگـاه یدر کالنتر 1396ماه اول سال  9شهر گرگان در 

و  رانیمجرمانـه شـامل فرمانـدهان، مـد یاز بـروز رفتارهـا یریشـگیپ یهاوهیشـ ییکنندگان مربو  به شناسامشارکت

مربـو  بـه  یهاپرونده. نفر بودند 60بر استان گلستان، بالغ یهادانشگاه یشناسرشته جامعه دیاتو اس یکارشناسان انتظام

تصـادفی در صورت بخش به نیدر ا یریگپرونده بود. روش نمونه 321بر  ، بالغگرگان یهامجرمانه در تفرجگاه یرفتارها

پرونـده  185امکان دریافت  تیدرنها وشد  نییه تعپروند 181مورگان کرجسی بود. حجم نمونه بر اساس جدول دسترس 

 یبـرا نیپرونـده انتخـاب شـد. همچنـ 15شدند و از هرماه حدود  میها بر اساس ماه تقسپرونده به این منظور. فراهم شد

نفـر  52بـا  تیـاستفاده شد و درنها یهدفمند تا اشباع نظر یریگکنندگان بخش مصاحبه از روش نمونهانتخاب مشارکت

و  «نـانیاطم تیـقابل یزیـمم» ،«یریپـذانتقال»پژوهش براسـاس سـه شـاخص،  یهاهداد ییاعتبار و روا حبه شد.مصا

موجـود  یهاموجود در پرونده یهااز داده عیمجرمانه شا یبه عوامل بروز رفتارها یابیدست یبرا. انجام شد «یریدپذییتا»

 یهاوهیبه ش یابیدست یبرا نیاستفاده شد. همچن ،یموردبررس یهامربو  به حوزه یاداره مواد مخدر و آگاه ،یدر کالنتر

 یبـرا اسـتفاده شـد. افتهیسـاختار مـهیمصـاحبه ن رگرگـان از ابـزا یهادر تفرجگاه عیمجرمانه شا یاز رفتارها یریشگیپ

 کـردیبـا رو یفـیک یمحتوا لیکنندگان روش تحلبا مشارکت افتهیساختار مهیحاصل از مصاحبه ن یهاداده لیوتحلهیتجز

 استفاده شد. یصیتلخ

 

 محدوده مورد مطالعه
در نظـر گرفتـه  یاریبسـ یسفرها یمناسب برا یعنوان مقصداست که به رانیا یشهرها نیباتریاز ز یکیشهر گرگان، 

ه داده باشـد از مطالعـدره و ناهـارخوران رخالنـگ یهاکه در تفرجگاه ییها ی. در پژوهش حاضر جرائم و بزهکارشودیم

شهر گرگـان، اسـت  یحیمناطق تفر نیتریمیاز قد یکیناهارخوران  یجنگل پارك شده استخراج شد: لیتشک یهاپرونده

 بیپرشـ یهمراه دامنـهبه نیمطبوع و دلنش یوهواآب نیشهره است. همچن اش،دهیو سر به فلک کش بایکه به درختان ز

 پارك .کنندیمراجعه م نمکا نیبه ا حیتفر یبرا یاریشگران بساست که گرد یپارك جنگ نیا یهاجاذبه گریاز د ،یجنگل

عنوان ناهارخوران گرگان، قرار دارد. جنگل النگدره کـه بـه یو در جاده یشمال یهاجنگل یدر دامنهنیز آلنگدره  یجنگل

ار شـاخص شـمال کشـور انتخـاب شـده، در بلـو یپـارك جنگلـ نیکشور و همچن یاز هفت منطقه نمونه گردشگر یکی

مطلـوب،  ییوهـواگرگـان از آب یو گردشـگر یعیطب یاز فضاها یاریهمانند بس اركپ نیناهارخوران گرگان قرار دارد. ا

شهر گرگان بـا حـدود  ینمونه یهاو تفرجگاه یگردشگر یهااز جاذبه یکیعنوان و مطبوع برخوردار است که به نیدلنش
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گرگـان  یدنیـد یجاهـا نیتـراز معروف یکـیجنگل  نی. ادشویمحسوب م یعیطب یهکتار وسعت و هشت چشمه 185

مشـخص  1محدوده مورد مطالعه در قسمت سـبز رنـگ نقشـه  فرد است.کامال منحصر به یعیطب یحساب آمده و دارابه

 شده است.

 

 
 گلستان استان در ناهارخوران و درهالنگ جنگلی هایپارک موقعیت. 1شکل شماره 

 

 هاافتهبحث و ی
 سـنی محـدوده در درصـد 70/42 و سال 27-18 سنی محدوده در مجرمان، درصد 86/44 بر بالغ سنی راوانیف بیشترین
 40 و مـردان بـه مربـو  پرونـده 145 تعداد. است سال 57-48 سنین به مربو  فراوانی کمترین. دارند قرار سال 28-37
 هایپرونـده میـان از. بـود متأهل افراد به مربو  هپروند 65 و مجرد افراد به مربو  پرونده 105 و زنان به مربو  پرونده

 مربـو  ترتیـب به انیفراو کمترین و بیشترین تحصیالت، سطح نظر از. بودند شارل نفر 55 و بیکار نفر 130 موردبررسی
 شـهر هـایتفرجگاه رد کـه اسـت جرائمـی انـواع دهندهنشان 1 جدول. بود «دکتری و ارشد» مقطع و «دیپلم» مقطع به

 ایگونهبه است، قتسر به مربو  جرائم بیشترین که صورتی به است، پیوسته وقوع به 1396 سال اول ماهه 9 در نگرگا
 50 حـدود مجمـوع در و الکلـی مشـروبات مصـرف و وجرحضرب آن، از بعد و سرقت به مربو  هاپرونده از مورد 68 که

 .اندداده اختصاص خودبه را جرائم رخداد درصد
 

 . انواع رفتارهای مجرمانه1شمارهجدول 
 درصد فراوانی جرم

 8/36 68 سرقت

 9/11 22 وجرحضرب

 9/11 22 مصرف مشروبات الکلی

 8/3 7 مصرف مواد مخدر

 1/1 2 فروش مشروبات الکلی

 3/10 19 فروش مواد مخدر

 4/3 8 تهدید به اخاذی

 2/3 6 جرح با چاقو

 2/3 6 یی با چاقونماقدرت

 5/0 1 قتل

 9/5 11 جاد مزاحمتای
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 8/3 7 یجمعدستهنزاع 

 1/1 2 یکشعربده

 1/1 2 حمل مواد

 1/1 2 حمل مشروبات الکلی

 
 علت بروز رفتارهای مجرمانه

 یاگونـهبه ،اسـتاعالم شده  یمال ازینران، از سوی بزهکاعلت  نیشتری، که باستدهنده علت بروز جرائم نشان 2جدول 
 یشـناختروان لین مجرم و دالدوستا اد،یاعت ،یازمالی. بعد از ناست یمال ازیرخ داده مربو  به نمورد از علت جرائم  18که 
 اند.درصد علت جرم را به خود اختصاص داده نیشتریب
 

 1. علت بروز رفتارهای مجرمانه2 شماره جدول

 درصد فراوانی علت جرم

 7/9 18 نیاز مالی

 3/4 8 تفرجگاه نییپا تیامن

 2/9 17 اعتیاد

 6/7 14 دوستان مجرم

 6/7 14 یشناخترواندالیل 

 2/3 6 نبود دوربین یا نگهبان

 5/0 1 محی  اجتماعی نامناسب

 7/2 5 خانواده

 

 حـوزهنظران صـاحبهای متناسب از پرسش (،2ها به دست آمد )جدول پرونده یبررسعوامل ارتکاب جرم که از براساس 
در  .رسـیده شـدی پیشگیری برای هر یک از عوامل مجرمانه در قالب مصـاحبه، پی، درخصوص راهکارهاریشگیجرم و پ
 شد. درج شده، رائها یریشگیپ یهاوهیو ش هشد یصورت نمونه، مصاحبه کدبندبه 3جدول 

 

 شده در مصاحبه نمونهو راهکارهای پیشگیری از جرم ارائه آمدهدستبه. کدهای 3 شماره جدول

 راهکارهای پیشگیری آمدهدستبهکدهای  پرسش

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
 دهند،یگرگان رخ م یحیدر مناطق تفر یمال ازیکه به علت ن

 د؟یکنیارائه م

 بهرهکمی هاوامزایی، اعطای اشتغال بهبود وضعیت اقتصادی
 زایی.منظور اشتغالبه

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
گرگان رخ  یحیدر مناطق تفر نییپا تیکه به علت امن

 د؟یکنیارائه م دهند،یم

 استخدام نگهبان محله. ی نگهبان محلهریکارگبه

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
 دهند،یگرگان رخ م یحیدر مناطق تفر ادیکه به علت اعت

 د؟یکنیارائه م

، افزایش NAهای های گروهافزایش فعالیت
، شدهپاكپذیرش جامعه نسبت به افراد 
 آموزش دادن دانش آموزان

های ترك اعتیاد؛ آموزش حمایت از گروه
د رادر مدارس؛ حمایت بیشتر از اف نوجوانان
 از اعتیاد رهاشده

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
گرگان رخ  یحیدر مناطق تفرمجرم دوستان که به علت 

 د؟یکنیارائه م دهند،یم

مردم در خصوص اهمیت  یسازآگاه آموزش خانواده
 دوستان در رفتارهای نوجوانان و کودکان

 و نظارت بر آن

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
رگان گ یحیدر مناطق تفر یشناختروان لیکه به علت دال

 د؟یکنیارائه م دهند،یرخ م

 تشویق مردم به درمان اختالالت روانی و درمان اختالالت روانی
تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات 

 ی.امشاوره

نصب دوربین و استخدام نگهبان در  نصب دوربین، حضور نگهبان یاز جرائم یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش

                                                           
 نشدند. لحاظ 2استخراج نشد، در جدول  یکه از اعترافات ذکرشده در آن، علت خاص ییهاپرونده .1
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گرگان  یحینگهبان در مناطق تفر ای نیکه به علت نبود دورب
 د؟یکنیئه مارا دهند،یرخ م

 جرم خیز. مناطق

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
 یحینامناسب در مناطق تفر یاجتماع  یکه به علت مح
 د؟یکنیارائه م دهند،یگرگان رخ م

اهمیت  خانواده در خصوص یسازآگاه نظارت والدین
 دوستان در رفتارهای نوجوانان و کودکان

 یئماز جرا یریشگیپ یبرا ییهاراهکارها و روش ها،وهیچه ش
خ گرگان ر یحیخانواده در مناطق تفرنظارت که به علت 

 د؟یکنیارائه م دهند،یم

 در مدارس برای آموزشی هاکالسبرگزاری 
 والدین

های در مورد روش هاخانوادهآموزش 
 س کودکان و بهره گرفتن از روانشناتربیت 

 

 شده است. ارائه تفکیکها، بهمستخرج از مصاحبه جرم،عوامل بروز از  کیمربو  به هر  یریشگیپ یهاوهی، ش4جدول  در

 

 جرمعوامل بروز  تفکیکبه یریشگیپ یهاوهیش .4 شماره جدول

 های پیشگیریشیوه علت جرم

 یشناخترواناختالالت 

 یروان مارانیدرمان ب یجه مناسب توس  دولت برااختصاص بود
 هاو زندان ادیدر مراکز ترك اعت یارائه خدمات روانشناس

  یبه خدمات روانشناس یدسترس شیافزا
 یانالالت رو، مشاور و درمان اختو ارتقاء فرهنگ مراجعه به روانشناس یساز، فرهنگمردم بیترر

  یو درمان قرار دادن خدمات مشاوره مهیتحت پوشش ب
 یشناختآموزش نوجوانان در خصوص اختالالت روان

 داشتن هر فرد به روانشناس ازیآموزش ضرورت ن
 توس  دولت یشناختروان یهابودجه درمان صیتخص

ختالالت اشده در خصوص ارائه یریشگیپ یهایجرم و اختالالت روان نیارتبا  ب نهیانجام پژوهش در زم
 یشناختروان

 اعتیاد

 ش به خانوادهآموز
 ادیترك اعت یهااز گروه تیحما

 ادیاز بروز اعت یریشگیمنظور پها در آموزش نوجوانان بهنقش مهم مدارس و رسانه
 در نوجوانان ادیاز اعت یریشگیاقدام به پ

 ادیافراد رهاشده از اعت یوام برا صیتخص
 مواد عیبر توز ینظارت جد

 مخدردولت در مورد مبارزه با مواد  یهااستیس
 قاطع در مورد جرائم مربو  به مواد مخدر نیوضع قوان

 هاهگاتفرج نییپا تیامن

 کردن مناطق متروکه اداره
 یانتظام یرویخودروها گشت ن شیافزا

 با مجرمان یانتظام یرویبرخورد قاطع ن
 زینگهبان در مناطق جرم خ یریکارگبه

 در مناطق مختلف یانتظام یرویحضور مقتدرانه ن
 واریفنس، د ن،یمانند دورب یتیامن لیاده از وسااستف

 ابانیها و خکوچه یدر خصوص طراح یتیامن ریلحاظ کردن تداب
 زینگهبان در مناطق جرم خ یریکارگبه

 دوستان مجرم

 یابیازجمله مهارت دوست یزندگ یهاآموزش مهارت
 و مدارسها رسانه قیارائه الگوها افراد مناسب به کودکان و نوجوانان از طر

 ها در خصوص نظارت بر فرزندان آموزش دادن خانواده
 نوجوانان و کودکان یدوستان در رفتارها تیمردم در خصوص اهم یسازآگاه
 آنان یدوستان در رفتارها تیو آموزش نوجوانان و کودکان در خصوص اهم یسازآگاه

 مهارت نه گفتن ،یابیازجمله مهارت دوست یزندگ یهاآموزش مهارت
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 دیخانواده را برطرف نما یاعضا یعاطف یازهایکه ن یمیرواب  گرم و صم جادیا

 فیضع یرواب  خانوادگ

 ز روانشناس اکودکان و بهره گرفتن  تیترب یهاها در مورد روشآموزش خانواده
 هااوقات فرارت کودکان و نوجوانان توس  خانواده یبرا یزیربرنامه
 مربوطه یتوس  نهادها دهیدبیآس یهاخانواده شتریب تیحما

 منظور حفظ نهاد خانوادهدولت به یهابرنامه
 هخانواد یاعضا نیمنظور بهبود رواب  بارائه آموزش به خانواده به

محی  اجتماعی 
 نامناسب

 در مناطق مختلف یانتظام یرویحضور مقتدرانه ن
 یسازدر خصوص فرهنگ جیبس تیفعال شیافزا

 با مجرمان یانتظام یرویبرخورد قاطع ن
 کودکان و نوجوانان تینقش مساجد در ترب

 در مورد درب و ... یکیزینکات حفاظت ف تیرعا
 کودکان و نوجوانان یمناسب برا یلزوم آموزش خانواده و الگوساز

 هامحله یبرا یو انتظام یتیمناسب ازلحاظ نکات امن یکردن در مورد طراح ریتدب
 گرم و دوستانه ییفضا دجایآموزش به خانواده در خصوص نحوه ا

 نبود دوربین و نگهبان
 زیدر مناطق جرم خ نینگهبان و استفاده از دورب یریکارگبه

 یتیمالحظات امن شیمنظور افزابه نیمردم به نصب دورب قیتشو

 نیاز مالی

 یآموزمهارت

 یداخل دیاز تول تیحما

  التیتسه یاعطا

 یکاریو کاهش ب ییزااشتغال

 ریپذبیادن افراد آسقرار د تیتحت حما

 بلندمدت در مورد اشتغال یهااستیتوجه دولت به س

 مجازات( دینسبت به جرائم )تشد رانهیگسخت نیوضع قوان

 

 ی ریگجهینت
روز جرائم باز  یریشگیپ یهاحلشده در مورد راهانجام یها، در مصاحبهدهدمینشان های پژوهش یافتهطور که همان

 نهیزمنظور کاهش هوس  دولت بهبودجه ت صیتخص دربارهشده موارد گفته نیشتریب یشناختوانمربو  به اختالالت ر

ه بود. از مات مشاورقرار گرفتن خد مهیب و تحت پوشش یدرمانبه روان دامدر مورد اق یسازفرهنگ ،یشناختدرمان روان

و  ادیها در خصوص اعتخانواده ونوجوانان به آموزش  توانیم ادیاز بروز جرائم مربو  به اعت یریشگیپ یهاحلراه

در  ،نی. همچندکرره به مواد مخدر اشا یمجازات مربو  به جرائم مواد مخدر و کاهش دسترس دیآن، تشد یامدهایپ

شده در فتهگموارد  نیشتریب ،نییپا تیروز جرائم مربو  به امناز ب یریشگیپ یهاحلشده در مورد راهانجام یهامصاحبه

روز جرائم باز  یریشگیپ یهاحلراه ازبود.  یانتظام یرویو برخورد قاطع ن زیدر مناطق جرم خ نیفاده از دوربمورداست

 یارتباط یهاهارتها در خصوص نقش دوستان، آموزش مبه آموزش نوجوانان و خانواده توانیمربو  به دوستان مجرم م

ه کرد. ود، اشاررطرف شبنوجوانان  یعاطف یازهایخانه تا ندر  یمیگرم و صم یفضا کی جادیمانند مهارت نه گفتن و ا

 فیضع یادگه رواب  خانواز بروز جرائم مربو  ب یریشگیپ یهاحلشده در مورد راهانجام یهادر مصاحبه ن،یعالوه بر ا

واده در اندر خانه و آموزش خ مانهیمصرواب   یها در مورد برقرارانوادهشده در مورد آموزش خموارد گفته نیشتریب

 یروین یگشت زن شینظران برافزاصاحب ناسبنام یاجتماع  یمناسب بود. در خصوص مح یتیترب یهاخصوص روش

بر  دیتأک نیشتریبنگهبان  و نیبود دوربکردند. در مورد ن دیها تأکمناسب محله یبرخورد قاطع با مجرمان و طراح ،یانتظام

 ازین یعنیژوهش پ نیم در اعلت بروز جر نیتردر مورد مهم ت،یبود. و درنها نینگهبان محله و استفاده از دورب یریکارگبه

  ردند.نوجوانان و جوانان اشاره ک یآموزوام و مهارت یاعطا ،ییزا ینظران به بح  اشتغالصاحب ،یمال
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ین صورت که های پژوهش حاضر نشان داد که اعتیاد یکی از دالیل بروز جرم در منطقه موردبررسی است. به ایافته

شود. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که دوستان مجرم یکی از دالیل بروز جرم در اعتیاد فرد منجر به بروز جرم می

( و محسنی و ذوقدار 1390گیدنز ) پژوهشهای پژوهش حاضر با نتایج منطقه مورد بررسی در گرگان است. این یافته

ی یکی از دالیل بروز جرم بود. این یافته شناختروانژوهش حاضر، دالیل های پ( همسو است. براساس یافته1396مقدم )

و ذوقدار  محسنیو  (2013(، ساتون و همکاران )2013) (، امبوتو و همکاران2014های النگتون و ترومن )با پژوهش

ی بروز جرم هالتعها یکی از های این پژوهش نشان داد که امنیت پایین تفرجگاه، هماهنگ است. یافته(1396) مقدم

و نظریه کالرك درخصوص هیئت، موقعیت، « محی  مناسب»های رابرت زمر در نظریه است. این یافته همسو با نظریه

وضعیت، خصوصیت و کیفیت وسایل، اماکن و مناطق در انتخاب هدف و موضوع مورد کنش، است. بر اساس نظریه 

های محیطی ارتکاب جرم دارد و هرچقدر که این فزایش فرصتکالرك، توسعه و فزونی نرخ جنایی جامعه ریشه در ا

ها معدودتر و کمتر شده و تسل  و نظارت رسمی و طبیعی بیشتری در اماکن و فضاهای محیطی مختلف به عمل فرصت

های پژوهش حاضر محی  اجتماعی نامناسب یکی از دالیل بروز آید، نرخ ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. براساس یافته

توان بر اساس این دیدگاه که جامعه شناسان علت جرم توس  بزهکاران اعالم شده است. این یافته پژوهش حاضر را می

کنند و علل زیرساز بسیاری از آن را خود ها را در محی  و شرای  اجتماعی جستجو میها و آسیببسیاری از کژ رفتاری

 حساببهیه فشار اجتماعی، جرم نتیجه مستقیم فقر و خشم طبقه پایین دانند، تبیین کرد. همچنین بر اساس نظرجامعه می

نیازهای فردی ارتبا  مستقیم وجود  نیتأمآید. به نظر مرتن بین اراده برای ارتکاب جرم و توزیع ناعادالنه درآمد برای می

محی  اجتماعی نامناسب یکی از ترتیب، این یافته پژوهش حاضر قابل تبیین است که این(. به139: 2013دارد )مورگادو، 

های پژوهش حاضر نشان داد که خانواده یکی دیگر از دالیل بروز جرم است. این یافته دالیل بروز جرم است. یافته

های پژوهش ( همسو است. یافته1396( و لحمیان )2014(، النگتون و ترومن )2013های مونی )همسو با نتایج پژوهش

الی یکی از دالیل بروز جرم در مناطق تفریحی شهرستان گرگان است. این یافته با نتایج م حاضر نشان داد که نیاز

های ( همسو است. یافته2009(، اسکورزفاو و سوارز )2018(، فارل و زیمرمن )2016های انگلن و همکاران )پژوهش

این پژوهش، در مورد  در کنندهشرکتنظران و راهکارهای پیشنهادی صاحب هاروشپژوهش حاضر نشان داد که 

های پیشگیری وضعی از بروز جرم شامل تشدید مجازات مربو  به جرائم مواد مخدر، کاهش دسترسی به مواد شیوه

های امنیتی، ها بر اساس مالحظات انتظامی، برخورد قاطعانه نیروی انتظامی، استفاده از فناوریمخدر، طراحی تفرجگاه

کارگیری نگهبان محله و ، بهدارسابقهر مناطق جرم خیز، برخورد قاطع با مجرمان زنی نیروی انتظامی دافزایش گشت

نژاد ( و حاتمی2014ولش و فارینگتون ) هایهای پژوهشها با یافتهاستفاده از دوربین در مناطق جرم خیز بود. این یافته

های پیشگیری از بروز یکی از روش ( همسو است. پژوهش حاضر نشان داد که برخورد قاطعانه نیروی انتظامی1399)

ترتیب، اینشوند. بهجرم، تعدادی از مجرمان بیشترین جرائم را مرتکب می تکرارکنندگانجرم است. بر اساس رویکرد 

های پژوهش شود. یافتهموجب کاهش بروز جرائم توس  این افراد می دارسابقهبرخورد قاطع نیروی انتظامی با مجرمان 

منظور شده در این پژوهش شامل تخصیص بودجه توس  دولت بهکه راهکارهای پیشگیری اجتماعی ارائه حاضر نشان داد

ی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات درمانروانی در مورد اقدام به سازفرهنگشناختی، کاهش هزینه درمان روان

در خصوص نقش  هاخانواده، آموزش نوجوانان و در خصوص اعتیاد و پیامدهای آن هاخانوادهمشاوره، آموزش نوجوانان و 

ی ارتباطی مانند مهارت نه گفتن و ایجاد یک فضای گرم و صمیمی در خانه تا نیازهای عاطفی هامهارتدوستان، آموزش 

در مورد برقراری رواب  صمیمانه در خانه و آموزش خانواده در خصوص  هاخانوادهنوجوانان برطرف شود، آموزش 

های ها با یافتهآموزی نوجوانان و جوانان، بود. این یافتهبیتی مناسب، اشتغالی زایی، اعطای وام و مهارتهای ترروش

 ( همسو است.1387بیات و همکاران ) پژوهش
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 دست آمد، پیشنهاد شناسی بههای شهر گرگان اختالالت روانبا توجه به اینکه یکی از دالیل ارتکاب جرائم در تفرجگاه

ی گرگان پزشکلوم عبا دانشگاه  نامهتفاهمهای اداره بهداد ناجا و از طریق انعقاد روی انتظامی با استفاده از ظرفیتشود نیمی

 کند. های پرتردد شهر گرگان مستقری، اکیپ سیار در تفرجگاهشناختروانمنظور شناسایی شهروندان دارای اختالالت به

  شود در مناطقی که مسافران یمها بود، پیشنهاد ی از دالیل بروز جرائم در تفرجگاهتوجه به اینکه نبود دوربین و نگهبان یکبا

نگی نیروی و با هماه های برپایی چادر، شهربازی و مانند آن( با همکاری نهادهای مرتب زیادی حضور دارند )مانند مکان

 های مداربسته نصب شود.انتظامی دوربین

 منظور یی بههاشگاهیمانزاری بروز جرائم بود، به همین خاطر نیروی انتظامی با برگ محی  اجتماعی نامناسب یکی از دالیل

 کند. تواند به کاهش جرائم کمکهای پیشگیری از آن، میی شهروندان از جرائم شایع در مناطق تفریحی و راهسازآگاه

  ی آموزشی هاالسکبرگزاری  همین خاطر ی بروز جرائم در مناطق موردبررسی بود، بههاعلترواب  خانوادگی ضعیف یکی از

 باشد. کنندهکمکتواند های صحیح تربیتی میفراگیری روش وی فرزندپروری هامهارتمنظور آموزش ها بهبرای خانواده

 های شغلی، به بح  منظور افزایش فرصتشود بهبا توجه به اینکه یکی از دالیل بروز جرائم نیاز مالی بود، پیشنهاد می

 آموزی نوجوانان و جوانان توجه بیشتری شود.مهارت

 زنی در مناطق ها یکی از دالیل بروز جرم بود، به همین خاطر انجام اقداماتی مانند افزایش گشتگاهامنیت پایین تفرج

امی در نظر ای که مالحظات انتظگونهبه ترمناسبکارگیری نگهبان، استفاده از دوربین، نورپردازی بهتر و طراحی خیز، بهجرم

 یری شود.طور مستمر، پیگگرفته شود، در دستور کار نهاد شهرداری قرار گیرد و از سوی نهادهای انتظامی به

  تواند عتیاد مییی در خصوص اهاتابچهکی نوجوانان و توزیع سازآگاهیکی دیگر از دالیل بروز جرم، اعتیاد بود، به همین خاطر

 باشد. کنندهآگاه

 در  قش دوستاننده در مورد ی نوجوانان و خانواسازآگاهی از دالیل بروز جرم بودند، به همین خاطر دوستان مجرم یک

 مهمی در کاهش بروز جرائم داشته باشد. ریتأثتواند رفتارهای نوجوانان، می

 

 تقدیر و تشکر
 و اساتید کلیه و کاربردی یقاتقتح دفتر کارشناسان و گلستان استان انتظامی فرماندهان از داندمی الزم خود بر پژوهشگر

 .کند قدردانی و تشکر کردند، همکاری پژوهش این انجام در که فرهیختگانی
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