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Abstract 
Considering the importance of quality of life in cities, trying to provide and 
improve it is one of the most important principles and priorities of urban planners 
and policy makers and managers and government officials in every society and 
country. Numerous factors and characteristics affect the quality of life in cities, 
crime incidence in urban areas are among the important factors that can affect 
the quality of urban life. In this regard, this study was conducted with the aim of 
comparative study of crime incidence and quality of life in the five areas of Urmia 
city. The method adopted in the present applied research is descriptive-
analytical. Also, in order to collect data, library-documentary and field studies 
have been used. The statistical population of the study includes all experts related 
to the subject and residents of Urmia (736224 people) that using Cochran's 
formula, samples with a volume of 30 and 384 people were determined, 
respectively. Also, for analyzing research data, the Dematel-ANP-Topsis 
compilation model have been used. Based on the analyzes, in terms of quality of 
life in the city of Urmia, areas five, one, three, four and two with scores of 0.255, 
00.232, 0.210, 0.161, 0.142, respectively, and in terms of urban crime, areas two, 
four, one, three and five with percentages of 38/32, 21/4, 18/37, 15/34, 6.57, are 
ranked first to fifth, respectively. In general, the results of the present study 
indicate the existence of a significant and inverse relationship between crime 
incidence and quality of life in the five areas of Urmia. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Centuries after the emergence of the first 
urban communities, the current cities 
have provided a favorable environment for 
crime due to factors such as growth rate, 
spatial structure of neighborhoods, the 
quality of spatial distribution of services 
and land use pattern, etc. (Sadeghi et al, 
2015: 66). The fear of crime and violence 
continues to be pervasive in cities and is 
one of the top concerns in citizens’ 
everyday lives. The UN-HABITAT report 
(2016) showed that 60 to 70 percent of 
urban residents have been victims of crime 
in those developing or transitional 
countries where rapid urban population 
growth is at its highest  (Shikuku et al, 
2018: 2). The existence of crime is as old as 
mankind and man has always made effort 
to combat it (Erick et al, 2019: 7). Crime is 
a social construct that implies a violation 
of the common values of society by an 
individual or group. The increase in crime 
and its diversity in urban communities not 
only conflicts with the principles of social 
order, but also leads to a waste of 
economic resources, frustration of 
citizens and a general deterioration in 
quality of life, and by reducing social 
security, threatens the foundations of 
social life. (Hataminejad et al., 2013: 68). 
Research in Helsinki has shown that there 
is a direct relationship between quality of 
life and abnormal social behaviors such as 
suicide, social deviance, alcoholism, and 
divorce rates. While the quality of housing 
is itself a reflection of the socio-economic 
situation (Jajarmi and Kalteh, 2007: 6). 
Nowadays, issues related to crime 
incidence and its relationship with quality 
of life in urban areas, despite its 
importance in promoting urban security 
and quality of urban life, have received less 

attention and research; Lack of attention 
to this issue has caused a decline in quality 
of life and an increase in crime in urban 
areas over time. The city of Urmia, which 
as the capital of West Azerbaijan province, 
has accommodated various social, 
economic, occupational and 
administrative strata, in recent years due 
to the rapid growth of urban population as 
other cities in the country and the 
emergence of dysfunctional textures has 
always faced issues such as crime and 
declining quality of urban life. 

2. Research Methodology 
The present research is applied-
developmental based on the purpose and 
descriptive-analytical in terms of method. 
Data collection in this study was done 
using library-documentary studies 
(including books, articles and projects 
related to the research topic) and field 
studies in the form of questionnaires and 
physical perceptions. The research 
method and data analysis of this research 
includes three basic steps; In the first 
stage, the quality of life in the areas of 
Urmia has been assessed. For this purpose, 
after extracting and compiling the most 
important indicators for evaluating the 
quality of life in cities, according to the 
statistical population of the study which 
includes all relevent experts and residents 
of Urmia (736224 people), using Cochran's 
formula and simple random sampling 
method, the opinions of 30 experts, 
professors and managers related to the 
research topic and 384 people living in the 
five areas of Urmia were used. Finally, the 
collected data on quality of life in the five 
areas of Urmia were analyzed using the 
Dematel-ANP-Topsis compilation model 
and the areas of the city were ranked. In 
the second stage, the crime situation in 
the city of Urmia has been evaluated; 
Therefore, by referring to the police 
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center of West Azerbaijan province in the 
city of Urmia, the data obtained from the 
occurrence of crime in various fields, 
including crimes resulting from threats 
and reluctance, social corruption, etc. 
were collected. as well as the amounts of 
other factors affecting crime incidence 
such as population density, Active 
population, etc. in different areas were 
extracted from official censuses and plans 
related to the city of Urmia 
(comprehensive, detailed plans, etc.); 
Then, using the obtained data and 
performing calculations in Excel software, 
the ranking of the areas and the crime 
status in each area have been determined. 
In the third stage of the study, using the 
results of the evaluation of quality of life 
and crime incidence in the areas of Urmia 
in the previous stages, a comparative 
study between quality of life and crime 
incidence in the five areas of Urmia has 
been done. The purpose of this study is to 
investigate the crime situation and quality 
of life and comparative study of the two in 
the areas of Urmia city in order to provide 
appropriate and practical solutions. 

3. Research Findings 
Quality of life in the regions of Urmia: After 
implementing the Dematel-ANP-Topsis 
compilation model, the ranking of the five 
areas of Urmia in terms of quality of life 
was obtained. Accordingly, area five with a 
final score of 0/255 ranked first and areas 
one, three, four and two with final scores 
of 0/232, 0/210, 0/161 and 0/142, 
respectively, are in the second to fifth 
ranks in terms of quality of life. 

Crime situation in Urmia city areas: 
After analyzing five major crimes as well as 

total crimes in Urmia city areas, the 
ranking of these areas in terms of crime 
incidence rate was obtained. Therefore, 
area two with percentage of 38/32 is in 
the first rank and areas four, one, three 
and five with percentages of 21/4, 18/37, 
15/34 and 6/57, respectively, are in the 
second to fifth ranks in terms of urban 
crimes. 

 

4. Conclusion 
According to the results of the analysis, 
the areas with the highest quality of life 
had the lowest crime rate. Also, areas two 
and four of Urmia, which have the most 
dysfunctional urban texture and suffer 
from the weakness of physical, social, 
economic and cultural contexts, are in the 
last ranks in terms of quality of urban life 
and in the first ranks in terms of urban 
crime. Therefore, it can be concluded that 
there is a significant and inverse 
relationship between crime incidence and 
quality of life in the five areas of Urmia. 
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 چکیده
 و   اصول  ترینمهم  از  آن  ارتقاء  و  تأمین  برای  تالش  شهرها،  در  زندگی  کیفیت  اهمیت  به  توجه  با

ذاران  و  ریزانبرنامه  هایاولویت تگ الن  و  مدیران  و  شهرسازی  سیاس و ی  مسئ   و   جامعه  هر  در  حکومت
  جرم باشند،می تأثیرگذار شهرها در زندگی کیفیت بر متعددی هایشاخصه  و عوامل. است کشوری

ناطق   در  خیزیجرم  و   تحت   را  شهری   زندگی  کیفیت  تواندمی  که  است  مهمی  عوامل   جمله  از  شهری   م
 و  خیزیجرم  تطبیقی  مقایسه  و  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  راستا،  همین  در.  دهد  قرار  خود  تأثیر

  پژوهش  در  شده  اتخاذ  روش.  است  شده  انجام  ارومیه   شهر  گانهپنج  مناطق  در  زندگی  کیفیت
 و اسنادی -ايکتابخانه مطالعات از هاداده گردآوری  جهت و  بوده تحلیلی - توصیفی حاضر، کاربردی

فاده  میدانی  یه  شامل  پژوهش  آماری  جامعه .  است  شده  است سان  کل تخصصان  و  کارشنا   با   ذیربط  م
73)  ارومیه  شهر   ساکنان   و  موضوع وکران  فرمول  از  استفاده   با  که  باشد  می(  نفر  6224  ترتیب  به  ک

ی  نمونه یل  منظور  به.  گردید  تعیین  نفر   384  و  30  حجم   با  های  مدل  از  نیز  پژوهش  هایداده  تحل
م   هایتحلیل  و  تجزیه  اساس  بر.  است  شده  گرفته  بهره  Dematel- ANP- Topsis  تلفیقی   انجا

ر  سه،  یک،  پنج،  مناطق  ارومیه  شهر  در  زندگی  کیفیت  لحاظ  به  گرفته   امتیازهای   با  ترتیب  به  دو  و  چها
 پنج  و  سه  یک،  چهار،  دو،  مناطق  شهری  خیزیجرم   لحاظ  از  و  0/ 142  ،161/0  ،0/ 210  ،232/0  ،255/0

یرتبه   در  ترتیب  به  ، 57/6  ،34/15  ، 37/18  ،4/21  ،32/38  درصدهای  با . اندگرفته   قرار  پنجم  تا  اول  ها
  معکوس   و  معنادار  یرابطه  وجود  یدهندهنشان  حاضر  تحقیق  اجرای  از  حاصل  نتایج  کلی،  طور  به

دمی ارومیه  شهر گانهپنج مناطق در زندگی کیفیت و خیزیجرم بین  . باش

 کلیدواژه ها: 
  خیزی،جرم تطبیقی، مطالعه

 ارومیه  شهری، زندگی کیفیت
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  مقدمه 1
  شهری،   اجتماعات  نخستین  پیدایش  از  هاقرن   گذر  با

واسطه  کنونی  شهرهای   رشد،  نرخ   نظیر  عواملی  به 
  فضایی   توزیع  کیفیت  محالت،  فضایی  ساختار

  مساعد   محیط  ،...  و   زمین  کاربری   الگوی   و   خدمات
  همکاران،   و  1صادقی )  اندآورده   فراهم  را  جرم  ارتکاب

  در   همچنان   خشونت  و   جرم   از   ترس (.  66:  2015
  های نگرانی   ترینمهم  از   یکی  و  دارد   رواج   شهرها

  بشر   اسکان  گزارش.  است  شهروندان  روزمره  زندگی
  از   درصد   70  تا   60  كه   دهد می   نشان   2016  سال   در 

  رشد  كه   توسعه  حال   در   كشورهای   شهری   ساكنان
  است   خود  حد   باالترین  در  شهری  جمعیت  سریع

 ,Shikuku et al)  اندشده   جنایت  و  جرم  قربانی
  نگرانی   یک   جهان   سراسر  در   جرم   تأثیرات(.  2 :2018

  تاریخ   قدمت  به   جنایت   و  جرم  وجود .  است  جدی
  تا   است  کرده  تالش  همواره  انسان   و   است  بشریت

  باالى   ميزان(.  Erick et al, 2019: 7)  کند  مبارزه  آن  با
  مردم   توانايى   بر  كه  چرا  زاست؛مشكل   بسيار   جرم
. گذاردمی   تأثير  شهرى  فضاى  از  استفاده  براى

  هاخيابان   و   هاميدان  ها،پارك  نظير  عمومی   فضاهاى
  شهرى   زندگى  جذاب  بسيار   هاىويژگی   جمله  از

  جرم   دليل  به  فضاها  اين  از  که  هنگامی.  باشندمی
  طور   به  زندگى  هاىجذابيت   بر  كرد،  استفاده  نتوان

  از   استفاده  امروزه .  گذاشت  خواهند  تأثير  منفى
  محدود   شهرى   مناطق  در   عمومی  فضاهاى   بيشتر

  تحميل  موجب   جنايت   و   جرم   همچنين.  است  شده
  و   اجتماعى  فردى،  سطوح   در  گزافى   بسيار  هاى هزينه

  جرم، (.  23:  2010  همکاران،  و  2قالیباف)  شود می   ملى
  هایارزش   نقض   بر  که   است  اجتماعی  ایسازه

.  دارد  داللت  گروه   یا   فرد   یک   توسط  جامعه  مشترک
  با   تنها  نه  شهری   جوامع  در  آن  تنوع   و  جرم   افزایش 

  همراه   به   بلکه  دارد،  تعارض  اجتماعی  نظم   اصول 
 :شودمی  نیز ذیل   پیامدهای  باعث  خود،

 

 
1 Sadeghi 
2 Ghalibaf 
3 Hataminejad 

 اقتصادی  منابع هدررفتن -

 شهروندان  سرخوردگی  -

 زندگی کیفیت  در کلی   وخامت  -

  های پایه   اجتماعی،  امنیت  کاهش  با  نتیجه  در  و
  و   3نژاد حاتمی )  کندمی  تهدید  را  اجتماعی   زندگی

  از   زندگی،  کیفیت  از  نگرانی (.  68:  2013  همکاران،
 :Pacione, 2003)  است   معاصر   جامعه  های ویژگی 

  از   یکی   ای،جامعه  هر   در  زندگی   کیفیت   بهبود   و (  19
  جامعه   آن  عمومی  هایسیاست   اهداف  ترینمهم

  به   زندگی،  کیفیت  اخیر،  دهه  سه  طول   در.  است
  هدف   تریناصلی   به  مادی،  رفاه  برای  جانشینی   عنوان

  است   شده  تبدیل  مختلف  کشورهای  اجتماعی
سردری )   طرف   از(.  54:  2015  همکاران،  و  4ساالری 

  نیز  زندگی   کیفیت   مختلف  های شاخص   بین   دیگر 
  هلسینکی   در   تحقیقات.  دارد  وجود   معناداری   ارتباط

  رفتارهای   و  زندگی   کیفیت  بین   که  است  داده  نشان 
  انحرافات   خودکشی،  نظیر  اجتماعی  ناهنجار

  مستقیمی   رابطه  طالق  میزان  و   الکلیسم  اجتماعی،
  خود   نیز  مسکن   کیفیت  کهحالی   در .  دارد  وجود 

  جاجرمی )  است   اقتصادی  -   اجتماعی  اوضاع  از   بازتابی 
  به  مربوط  مباحث   امروزه (.  6:  2007  ،5کلته  و

  مناطق   در  زندگی   کیفیت  با  آن  رابطه  و  خیزیجرم 
  و   شهری  امنیت  ارتقای  در  آن  اهمیت  رغم  به  شهری،

  پژوهش   و   توجه  مورد  کمتر   شهری   زندگی   کیفیت
  های   پژوهش  اکثر  در  که  نحوی  به  است؛  گرفته  قرار

  صرف   اعالم  به  تنها  نیز  زمینه  این  در  گرفته  انجام
  مجرمین   تعداد  و  مختلف  جرائم  وقوع  تعداد

  تحلیل  و  شده  بسنده  مناطق  آن   در   دستگیرشده
  ارتباط   و   مناطق  آن   شهری  زندگی   کیفیت   وضعیت

گرفته  توجه  مورد  کمتر  خیزیجرم   با   آن .   است  قرار 
همین    در   خالء   این   پرکردن  منظور  به   و   اساس   بر 

  در   موضوع  این  مطالعه  که  است  پژوهشی  کارهای
 گرفته  قرار   توجه  مورد   ارومیه  شهر   گانهپنج   مناطق

  استان   مرکز  عنوان  به  که  ارومیه  شهر.  است

4 Salari Sardari 
5 Jajarmi & kalteh 
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  اجتماعی،   مختلف  طبقات  و  اقشار   غربی،  آذربایجان 
  است،  داده جای  خود در را اداری  و  شغلی اقتصادی،

  جمعیت   سریع   رشد  دلیل  به  اخیر   هایسال   در
  پدیدار   و   کشور   شهرهای   سایر   همانند   شهرنشین 

  نظیر  مسائلی   با  همواره  ناکارآمد  هایبافت   شدن
  بوده   مواجه  شهری   زندگی  کیفیت   افت  و  خیزیجرم 

  و   بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  ترینمهم.  است
  و   زندگی   کیفیت   و  خیزیجرم   وضعیت   تحلیل

  به   ارومیه   شهر  مناطق  در   دو   این   تطبیقی   مقایسه 
 .باشدمی  کاربردی و  مناسب راهکارهای  ارائه منظور

 مبانی نظری  2
.  است  شده   ارائه  جرم  از   گوناگونی   تعاریف  تاکنون 

  تعاریف   علوم،  مختلف  هایحوزه   اندیشمندان
  آن   تعریف   همچنین  اند،کرده   بیان  آن  از   مختلفی 

  هایویژگی   از   دیگر   اصطالحات   از   برخی   مانند
  و   پذیرفته  تأثیر  جوامع  قانونی   و  اجتماعی  و   فرهنگی

  گرفته  خود  به  متفاوتی  هایتعریف   که  روستاین   از
  عملی   توان می   را   جرم(.  9:  2011  ،1صالحی )  است

  مقام   هر  یا  دولت  توسط  که  دانست  غیرقانونی
 (Erick et al, 2019: 7). است مجازات قابل دیگری 

  ترک   یا  فعل  هر  اسالمی،  مجازات  قانون   براساس
  شده   تعیین  مجازات  آن  برای   قانون   در  که   فعلی

(.  59:  2014  نژاد،پاک )  شود می   محسوب  جرم  باشد،
  افراد   توسط  که  است  جرائمی   شامل   رایج  جرائم

  سرقت، )  فردی   جرائم   مانند   شودمی   انجام   غریبه
  و   عنف  به  تجاوز  جنسی،  تجاوز  فیزیکی،  حمله  قتل،

  و   کالهبرداری   قاپی،کیف  سرقت،)  مالی   جرائم   و (  غیره
  عملی   جرم   بنابراین،  (Qin & Yan, 2017: 890). غیره

  عمومی   مجازات  قانون  موارد  از  یکی  برخالف  که  است
  زمان   در  که   است   کسی   مجرم  و   باشد  کشور  هر

  کشور   رسمی  قانون  مقررات  برخالف  او   عمل  معینی
 مطالعات(.  223:  2014 همکاران، و  نژاد حاتمی )  باشد

  مناطق   از  برخی  که  دهدمی   نشان   جرم  اکولوژیکی
  بیشتری   جرایم  شهر  یک  در  مناطق  سایر  به  نسبت 

 
1 Salehi 
2 Akbari 
3 Sherman, Gartin & Buerger 

  تمرکز   که  اندداده   نشان  تجربی   مطالعات.  دارند
  محیط   دلیل  به  حدودی  تا  منطقه،  یک  در  جرایم

 ,Kim & Hipp)است    منطقه  کالبدی  و  اجتماعی 
  اینکه   احتمال   نیز  گیدنز  آنتونی  نظر  از  (.2 :2019

  آن   در   که   ایمنطقه  با  شود  جرم   قربانی  شخصی 
 ,Giddenz) دارد    تنگاتنگی   ارتباط   کندمی   زندگی

  دهد می   نشان   جدید  هایپژوهش   . نتایج (815 ,2006
  در   جرایم  اعظم  بخش  شهرها،  غالب  در  که،

  « جرم  هایکانون »  عنوان  تحت  خاصی  هایمحدوده 
  وقوع   تعداد  مبنای  بر  توانمی   را  هاآن   که  دهد،می   رخ

  همکاران،   و   2اکبری )  نمود   تعیین  مجرمانه   رویدادهای 
  بار   اولین  براي  خیزجرم   هايمکان   واژه (.  58:  2015

  مکانی   تحلیل  براي   3برگر  و   گارتین  شرمن،   توسط
  به   واژه،  این.  گرفت  قرار   استفاده  مورد  بزهکاري

  که   است  جغرافیایی  محدوده  یا  مکان  یک  معناي
  این   محدوده.  باالست  بسیار   آن  در  بزهکاري   میزان

 چند  محله،  شهر،  یک  از  بخشی  تواندمی   مکان
  یا   خانه  یک   است   ممکن  حتی   و   هم   مجاور   خیابان

:  2014  همکاران،  و   4احمدی)  باشد  مسکونی   مجتمع
 معادل  را  خیزجرم   هایمکان   محققان   از  برخی (.   52

  که   انددانسته   فراوان  جرائم   با   کوچك  هایمکان
  بینی پیش   قابل  سالهيك  زماني   دوره  يك  برای   حداقل

  آرامش   احساس   و  ترس  (. Taylor, 1998: 3)است  
  در   محله  زندگی  کیفیت  از  ذهنی   ادراکات  با  بیشتر

  محله   کیفیت   و  ابسامانین  با  که  است  رابطه
  ممکن   جرم   کاهش  اساس،  این  بر.  باشدمی   هماهنگ

  دادن   کاهش  عوض  در  ندهد،  کاهش  را  ترس   است
  کیفیت   بهبود   و   شده  ادراک  نابسامان  هایموقعیت

  ساکنان   ترس  کاهش   در  است   ممکن  محله  در  زندگی
  ،5رسولی   و  فرصابری )  باشد   داشته  بیشتری  تأثیر

  پذیرفته   جهانی   تعریف  هنوز  واقع،   در (.  323:  2013
 گفته  حتی   و  ندارد،  وجود  زندگی  کیفیت  از  ایشده

  متفاوت  دیگر   فرد   به  فردی   از   تقریبا    كه   شود می
  سنجش   و  تعریف (Faria et al, 2018: 117). است

  است   اهدافی   و   غالب  رویکرد  به  بسته  زندگی   کیفیت

4 Ahmadi 
5 Saberifar & Rasouli 
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  رویکردها   این.  هستند  آن   دنبال   به   پژوهشگران   که
  یا   فردی  بعد  در  را  زندگی  کیفیت  کهاین   به  بسته

  براساس   مکانی،   یا  شخصی  زندگی  کیفیت  جمعی،
  شهری ) محلی  ای،منطقه ملی، جهانی،   تحلیل سطح

  قرار   مطالعه  مورد  آن  ذهنی  یا  عینی  یا  و(  روستایی  یا
  ، 1اقدمعلیزاده    و  مؤذنی)  اندمتفاوت   هم  با  باشند  داده

  و  سازیمفهوم   گوناگونی  این  بین  در(.  154:  2012
  دارد   وجود  اجماع  این  زندگی   کیفیت  سازیعملیاتی 

  است،   چندبعدی   مفهوم   یک   زندگی   کیفیت   که،
  از   و  گیردمی   نظر  در   را   زندگی   مختلف  هایحوزه

  تولید  مختلف  هایحوزه  تعامل  و  ترکیب  طریق
  لذا(.  Koramaz & Türkoğlu, 2017: 336) شود  می

  متعاقب  کاربرد  و زندگی یتکیف مطالعه غایی هدف
  یک   داشتن  به   قادر   مردم  که   است   این   برای   آن

  زندگی   این   که   طوری به  باشند،  باال  کیفیت  با   زندگی
  و   قالیباف)  باشد   بخشلذت   هم   و   هدفمند  هم

  وجود   اینکه،  است  بدیهی  آنچه(.  34:  2012  همکاران،
  سبب   زندگی   کیفیت  یزمینه  در   نسبی  رضایت 

  تا   شود   خلق  اجتماعی  زندگی   برای   محیطی   شود می
  که   نحوی  به  شود  برقرار  بیشتری  امنیت  آن  در

  تعاملی   روابط  در  و  شده  برخوردار   آرامش   از  هاانسان 
  خود   هایتنش  اصطکاک،  ترینکم   با  دیگران  با  خود

  در   (.24  ، 2016  همکاران، و  2محمدی )  کنند برطرف   را
  هایپژوهش   از  بسیاری   در   اینکه  به  توجه   با   میان   این

  با   خیزی  جرم  میان  ارتباط  حوزه،  این  در  گرفته  انجام
  واقع   توجه   مورد   کمتر  شهری   مناطق  زندگی   کیفیت

دیدی    بیشتر   هاتحلیل  و   تجزیه  و   است   شده با 
شاخصکل به  خرد  نگاه  و  بوده  است، نگر  نشده    ها 

است شده  سعی  پژوهش  این    همه   رویکردی   با   در 
  هر  در  هاتخصص   و  هادیدگاه   بندیجمع   با  و  جانبه

  شهری،   زندگی   کیفیت   و   خیزیجرم   هایزمینه  از  یک
  مؤثری   کمک   ها،آن   بین  رابطه   تبیین  با   نهایت  در   و

  و   تجزیه  بر  مبتنی  علمی   هایشیوه   نمودن  متداول   به
  شهری   زندگی   کیفیت   درنظرگرفتن   با   جرائم   تحلیل

 . کرد مناطق

 
1 Moazeni & Alizadeh Aghdam 
2 Mohammadi 
3 O’Brien 

 پیشینه پژوهش 3
  زندگی   کیفیت  مطالعات  زمینه  در  اخیر  هایسال   در

انجامپژوهش   خیزیجرم   و   در   که  است   شده  هایی 
  شده   انجام   مطالعات  این  از  برخی  توضیح   به   ادامه

 شود: می  اشاره ضرورت حد  در  و  مختصر طور  به

  و   چگونه"  یمقاله  در (  2021)  همکاران   و  3اوبراین 
:  است؟  متمرکز  بیشتر  هامحله   از  برخی  در  جرم  چرا

  این   به "  جامعه  در   جنایت   و  جرم   از   جدید  بعد  یک
  هر   در  خیزیجرم   از  بخشی   که  اندرسیده  نتیجه

  محله   هر  در  مکانی  هایتفاوت  دلیل  به  ایجامعه
  فرآیندهای   تأثیر  تحت   تواندمی   حال   عین  در   اما  است
  همچنین  آنها.  باشد  نیز محله  سطح  در   افتاده   اتفاق

  را  جرم   از  باالتری   درصد  قومی   ناهمگنی  کنندمی   بیان
 . دهدمی  نشان 

  وقوع "   عنوان  با  ایمقاله   در(  2020)  4لی   و  سیلوا
  ساخته   محیط   هایویژگی   با   ارتباط   در   شهری  جرایم

"  شهری  طراحی  مفاهیم  با  آفریقایی   مورد  یک :  شده
  محیط   کالبدی  شکل  که  اندیافته   دست  نتیجه  این  به

  قابل   طور   به (  شهری  مورفولوژی)  شده  ساخته  شهری
.  دارد  ارتباط   شده  ساخته  شهری   محیط   با   توجهی 

  شهری   محیط  خاص،  طور  به  کنندمی   بیان   همچنین 
  با   حتی (  کم  خوانایی  و   ریزیبرنامه  درجه)  ضعیف

  – اجتماعی  شاخص   و   خانوار   درآمد  متوسط  کنترل 
  همراه   جنایت  و   جرم  نرخ   افزایش  با   نیز  اقتصادی

 .است

  شرایط" یمقاله  در(  2020)  همکاران  و 5نادای دی 
:  جرم  با  مرتبط  حرکتی  و  محیطی   اقتصادی،  – اجتماعی

  که   اندرسیده  نتیجه  این  به"  شهر  چندین  مطالعه
  و   حرکتی  اطالعات  اقتصادی،  –اجتماعی  شرایط

  جرم   ظهور   مؤثری   طور   به  محله  کالبدی   خصوصیات 
  که   انددریافته   هاآن   همچنین.  دهندمی   توضیح  را

  در   محالت   محیطیزیست   – اجتماعی  فاکتورهای 
  متفاوت   بسیار  دیگر   شهر  به   شهری   از   جرم،  با   ارتباط

4 Silva & Li 
5 Di Nadai 
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  وجود   همه  برای  واحدی  نسخه  هیچ   وضوح   به  و   است
 .ندارد

  تحت   ایمقاله  در(  2020)  همکاران  و  1اقدم   علیزاده
  کیفیت   و  اجتماعی   سرمایه  رابطه  مطالعات"  عنوان

 نشینان حاشیه  مطالعه  مورد )  جرم   از  ترس  با   زندگی
  کیفیت   بین   که   اندرسیده  نتیجه   این   به ("  تبریز  شهر

  معکوسی   معنادار  همبستگی  جرم  از  ترس  و  زندگی
  از   ترس  افراد،  زندگی  کیفیت  افزایش  با  و  دارد  وجود 

 .یابدمی  کاهش  ها  آن  جرم

  تحلیل "  یمقاله  در(  2018)   همکاران  و  2کالنتری 
  مورد )  خیز  جرم  هایکانون   در  زندگی  کیفیت  فضایی

  نتیجه   این  به("  تهران  شهر   مرکزی  بخش:  مطالعه
 خیز جرم  هایکانون  در که   هاییحوزه  اندیافته  دست

  زندگی  کیفیت سطح  از برخورداری   نظر از  دارند   قرار
  کمتری  ارتکابی   جرائم  که   هاحوزه  دیگر  به  نسبت 

  به .  دارد  وجود  توجهی  قابل  شکاف  است  یافته  وقوع
  کاهش   و  خیزجرم   های کانون  از   گرفتن   فاصله  با   نوعی 

  و   است  یافته  افزایش  زندگی   کیفیت  سطح  جرائم،
  در   زندگی   کیفیت  سطح  بر  جرائم  تأثیرگذاری

  هاحوزه   سایر   از   بیشتر  مراتب   به  خیزجرم   هایکانون 
 .است

  تأثیر"  عنوان  با  ای مقاله  در(  2017)  3مقیمی
  نتیجه   این   به"  سرقت  جرم   بر  زندگی  کیفیت

  تحقیق   مستقل  متغیرهای  بین  که  استرسیده
  موجود   وضع   از  رضایت  تحصیالت،  درآمد،  شامل

  وابسته  متغیر  با   اجتماعی   هاینابسامانی   و   زندگی
  دارد   وجود   معنادارای  رابطه  ،(سرقت  ارتکاب)  پژوهش 

  این   جمله  از  پژوهش   فرضیه  چهار  دلیل  همین   به   و
  ی رابطه  سرقت   و   زندگی  کیفیت  بین  که  فرضیه

  تأیید   آماری  هایآزمون  توسط  دارد،  وجود   معنادار
 .است شده

  تحت   ایمقاله   در(  2016)  همکاران  و  محمدی
  زندگی  کیفیت از رضایت سطح تأثیر بررسی" عنوان

:  موردی  یمطالعه)  اجتماعی  امنیت  احساس  بر

 
1 Alizadeh Aghdam 
2 Kalantari 

  دست   نتیجه   این  به("  اصالندوز  شهر   –روستا
  و   زندگی   کیفیت   مختلف  ابعاد   بین   که   اندیافته

  ساکنان   اجتماعی  امنیت  احساس  کلی  شاخص
  یهمه   در  ارتباط  این  که  دارد  وجود  معناداری  ارتباط

 .است مستقیم ابعاد

  الگوهای "  عنوان   با  اینامهپایان   در (  2012)   4لو
  براساس   کانادا،   شهرهای   در   ایمحله   جرائم   فضایی 

  رسیده   نتیجه  این   به"  شهرها  و  هامحله   در  نفوذ
  های ویژگی   به   تنها   نه  جنایت  و   جرم   میزان   که  است

  محالت   سکونتی  و   جمعیتی  اقتصادی،  اجتماعی،
  و   اطراف   محالت   هایویژگی   به   بلکه   دارد   بستگی 

 تعبیه  آن  در  محالت  که   ایگسترده   شهری  محیط
 .باشدمی  وابسته نیز اندشده

  مطالعات   این  در   موضوع  مشترک  نکته  مجموع  در
  کیفیت   و  خیزیجرم   کلی  دیدی  با   اکثرا    که  است  آن

  به   خرد   نگاه  و  کرده   بررسی  را  شهری   زندگی
ین مهم .  اندنداشته  هاشاخص   پژوهش   این   ویژگی   تر

  و   خیزیجرم   های شاخص  تکتک   که  است   آن
  تا   داده   قرار  مطالعه  مورد  را  شهری   زندگی  کیفیت

 و  خیزیجرم   رابطه  تبیین  به  دقیق،  طور   به  بتواند
 . بپردازد شهری مناطق در  زندگی کیفیت

 روش پژوهش 4
  - کاربردی  نوع   از   هدف  براساس   حاضر  پژوهش 

  تحلیلی   - توصیفی  نوع   از   روش   لحاظ   به   و   ایتوسعه
  استفاده   با  پژوهش  این  در  هاداده   گردآوری.  باشدمی

  کتب،   شامل)  اسنادی  -ایکتابخانه   مطالعات  از
  و (  تحقیق  موضوع   با   مرتبط   هایطرح   و   مقاالت

  های برداشت   و  پرسشنامه  قالب   در   میدانی  مطالعات
  و   تجزیه   و  تحقیق  روش.  است  شده  انجام   کالبدی،

  مرحله   سه   شامل  پژوهش  این   هایداده   تحلیل
  وضعیت   سنجش   به   اول   مرحله   در   باشد؛می   اساسی

  شده   پرداخته  ارومیه  شهر  مناطق  در  زندگی   کیفیت
  تدوین   و  استخراج   از  پس  منظور  بدین   است،

  در   زندگی  کیفیت   ارزیابی  هایشاخص   ترینمهم

3 Moghimi 
4 Luo 
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  شامل  که   پژوهش  آماری  جامعه  به   توجه   با   شهرها، 
  و   موضوع  با  ذیربط  متخصصان  و  کارشناسان  کلیه

(  نفر  736224)  ارومیه  شهر  ساکنان   همچنین 
  روش   و  کوکران  فرمول   از  استفاده  با  باشد،می

  از   نفر  30  نظرات  از  هساد   تصادفی  گیرینمونه 
  موضوع   با  ذیربط   مدیران  و   اساتید  متخصصان،

  مناطق   در  ساکن  مردم  از  نفر  384  تعداد  و  پژوهش
  آزمون   همچنین.  گردید  استفاده   ارومیه  شهر  گانهپنج 

  و   صوري   روایی   پژوهش   این  در   رفته  کار به  روایی 
  توسط   تحقیق  ابزار  که  ترتیب  بدین   است  محتوایی

  ذیربط   دانشگاهی  اساتید  و  متخصصان  از  تعدادی
  آزمون   برای .  گرفت  قرار  تأیید  مورد  و   شده  بررسی 

  کرونباخ   آلفای   ضریب   از   نیز  هاپرسشنامه  پایایی
  از   یک   هر   یپرسشنامه  برای   که   گردید   استفاده

  ترتیب   به  Topsis  و  Dematel،  ANP  هایمدل 
  آمد   دست  به  779/0  و  808/0  ،845/0  آلفای  ضریب

  در   شده  گرفته  نظر  در  هایآستانه   به  توجه  با  که
  مطلوبی   اعتماد  قابلیت  از  معتبر،  علمی   منابع

  شده   آوریجمع   هایداده   نهایت   در.  است  برخوردار
شهر    گانهپنج   مناطق  در   زندگی  کیفیت  پیرامون

 -Dematel  تلفیقی   مدل   از   استفاده   با  ارومیه
ANP- Topsis  تجزیه و   تحلیل   و  مورد  گرفته    قرار 

در  بندیرتبه  شهر  مناطق   به   دوم  مرحله  شدند. 
  پرداخته  ارومیه  شهر  در  خیزیجرم   وضعیت  ارزیابی

نیروی   به  مراجعه  با   جهت  بدین  است؛  شده   مرکز 
در  انتظامی غربی  آذربایجان    ارومیه،  شهر  استان 

  مختلف   هایزمینه  در   جرم  وقوع   از   حاصل   های داده 
  اجتماعی   مفاسد  اکراه،   و  تهدید   از  حاصل   جرائم   از   اعم

  بر   مؤثر  عوامل  سایر  مقادیر  همچنین  و...    و
  و  فعال   جمعیت  جمعیتی،  تراکم   همچون   خیزیجرم 

  و   رسمی  هایسرشماری   از  مختلف  مناطق  در...  
  جامع،   هایطرح)  ارومیه  شهر  به  مربوط  هایطرح 

  با   سپس   است،   شده  استخراج...(    و   تفصیلی
داده   استفاده   و   محاسبات   انجام   و   حاصله  های از 

  مناطق   بندیرتبه  ،Excel  افزارنرم   در   درصدگیری
  مشخص   منطقه  هر  در  خیزیجرم   وضعیت  و  انجام 

  از   استفاده  با  پژوهش  سوم  مرحله  در.  است  شده
 خیزیجرم   و   زندگی   کیفیت  ارزیابی   از   حاصل   نتایج 

  مقایسه   قبل،  مراحل  در   ارومیه  شهر  مناطق   در
  مناطق   در   خیزیجرم   و  زندگی  کیفیت   بین  تطبیقی

 .   است گرفته  صورت ارومیه، شهر گانهپنج 

 محدوده پژوهش 5
  به  ايران، شهرهاي کالن   از يکي  عنوان  به اروميه شهر

  و   غربي   آذربايجان   استان  سياسي   - اداري  مرکز   عنوان 
  قدمت،   سال   هزار  3  از   بيش  با  اروميه  شهرستان

  ايران   غرب  شمال   منطقه  در   شهر  ترين قديمي 
  عرض   و   70  طول   به  ايجلگه   در   شهر،  اين.  باشدمي

  37  در   و  نام  همين  به  ايدرياچه   دركنار  كيلومتر  30
  4  و  درجه   45  و  شمالي   عرض  دقيقه  33  و   درجه

  شهر   اين  ارتفاع.  است  شده   واقع  شرقي  طول   دقيقه
  تا   اروميه  زميني  فاصله  و  متر  1313  دريا  سطح  از

  و   سلیمانی )  است   كيلومتر  951  حدود   تهران 
  آخرین   نتایج   یپایه   بر (.  83:  1395  همکاران،

  ،1395  سال   در   مسکن  و   نفوس   عمومی   سرشماری
  می   نفر  736224  ارومیه،  شهر  ساکن  جمعیت  تعداد

  367181  و  مرد  نفر  369043  تعداد  این  از  که  باشد
  کل   تعداد  1395  سال   در   همچنین.  هستند  زن  نفر

  است   خانوار   225050  شهر  این  در  ساکن   خانوارهای 
  بعد   از   سال،  آن  در   شهر  جمعیت   به  توجه  با   که

  ایران،  آمار  مرکز) باشدمی  برخوردار  نفر  3.27 خانوار 
1395  .) 
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 ( 1399  نگارندگان، :  منبع )   مطالعه   مورد   محدوده   جغرافیایی   موقعیت  1  شکل 

 

 پژوهش هاییافته 6
  وضعیت  بررسی: اول مرحله 6.1

   مناطق در   زندگی کیفیت
 ارومیه  شهر

  مدل   با   هاشاخص   میان  روابط   شناسایی   -1  گام
  و   مدل   این  از  استفاده  برای:  (Dematel)  دیمتل

  زندگی،   کیفیت   های  شاخص  میان  روابط   شناسایی 
  این   در  رایج  درجه  5  طیف  اساس  بر  ایپرسشنامه

  موضوع   با   مرتبط   کارشناس  30  نظرات   از   و   تهیه  مدل 
 مدل،  این   نتایج  ترینمهم  از.  گردید  استفاده  تحقیق

  این   از   استفاده  با  باشد،می   اثرگذاری   ماتریس
  تأثیرشان   و  هاشاخص  میان   روابط  توانمی   ماتریس

  این   تحلیل(.  2  شکل)  آورد  دستبه   را   یکدیگر  بر
  یک   از  اولیه  تأثیر  که   است  صورت   این   به   ماتریس 

  داده   نشان  1  و   0  صورت  به  دیگر،  شاخص  به  شاخص

  اعمال   بدون   شاخص   که  معنا  بدین   صفر   شود؛ می
  طور   به.  است  مطلق  تأثیر  اعمال   معناي  به  1  و  تأثیر

  شاخص   اثرگذاری،   ماتریس  نتایج  براساس  مثال 
  های شاخص   بر  «ساکنان  درآمدی   وضعیت»
ت»  ،«ساکنان  مشارکت»   قیمت »  ،«عمومی  امنی

  و   خدمات  به  دسترسی»   ،«مساکن  کیفیت»  ،«زمین
  نقل   و   حمل   و   تردد   کیفیت »  ، «شهری  تسهیالت 

  بهداشت  و  تمیزی»  ،«بودن  دنج   و   آرامش»  ،«عمومی
  « زندگی  محل  به  نسبت  خاطر  تعلق  حس»  و  «محیط

  امکانات   از  رضایتمندی»   هایشاخص   بر  و  تأثیرگذار
  محل   در   همسایگی   روابط  از   رضایتمندی »  ،«رفاهی

  بی   «شهرداری  عملکرد  از   رضایتمندی»  و  « سکونت
  و   تعامل  میزان  ماتریس،  دیگر   نتایج  از  .است  تأثیر
  ( D+R)  ؛(3  شکل)  باشدمی   هاشاخص  تأثیر

  و   باشدمی   هاشاخص   تعامل  میزان   یدهنده نشان 
  بازی   سیستم  در  شاخص  هر   که  اهمیتی   درجه

  دست به  نتایج  براساس  دهد؛می   نشان  را  کندمی
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  یدرجه   با   «محیط  بهداشت  و  تمیزی»  شاخص  آمده
  شاخص   و  تعامل  ترین بیش   03/19  تعاملی

  « سکونت  محل   در   همسایگی   روابط   از   رضایتمندی»
  با   را  تعامل  ترین کم   16/ 85  تعاملی   یدرجه  با

  را  تأثیر میزان که  نیز (D-R). دارند دیگر  هایشاخص
  سیستم   در  شاخص  هر  که  اصلی   اثر  دهدمی   نشان

  شاخص   نتایج،  اساس  بر.  کندمی   بیان  را  گذاردمی
  94/0  تأثیر  یدرجه   با  « محیط  بهداشت  و  تمیزی»

  بودن   دنج   و  آرامش»  شاخص  و   عامل   تأثیرگذارترین
  عامل  تأثیرپذیرترین  -1/ 06  تأثیر  یدرجه  با  «محیط

 .باشندمی  هاشاخص  بین

 

 
 های کیفیت زندگی شهری ماتریس اثرگذاری شاخص   2  شکل 
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های کیفیت زندگی شهری میزان تعامل و تأثیر شاخص   3  شکل   

 

  مدل   با  هاشاخص   اهمیت  ضریب   تعیین  -2  گام
  دست   به  برای   گام  این   در(:  ANP)  ایشبکه   تحلیل

  روابط   از  استفاده  با  هاشاخص  اهمیت  ضریب  آوردن
  های وابستگی )  Dematel  مدل   طریق   از  شده  تعیین

  های پرسشنامه  از  حاصل  هایداده   ،(بیرونی  و  درونی
  مرتبط   متخصص   و  کارشناس  30  توسط  شده  تکمیل

  Super Decisions  افزارنرم   وارد  تحقیق،  موضوع  با
.  است  آمده   بدست   هاشاخص   نهایی   وزن   و   گردید 

  نسبت   خاطر  تعلق  حس»  شاخص  نتایج،  براساس
  نخست   رتبه  در  589/0  وزن  با  «زندگی  محل  به

  محل   به  نسبت   فرد   که  هنگامی .  دارد  قرار  اهمیت
  این   باشد   داشته  خاطر  تعلق  احساس  خود   زندگی

  محل   از   وی  رضایت  و  محیط  با  فرد   ارتباط  موجب  امر
  در   فرد  ماندگاری   برای   الزم   انگیزه   و   شده   اشزندگی

  مفهومی   شاخص،  این .  کرد  خواهد  فراهم   را  محیط
  محدوده   و  شهر   یک  در  صرف   شدن   ساکن  از  فراتر

  مکان   یک  به   خاطر  تعلق  باالی   حس   که   نحوی   به  دارد
  تعامل   سرزندگی،  ایجاد   مشارکت،  به  تمایل   منجربه 

  که   شد  خواهد  پویایی   و  وحدت  و  همسایگان  با
  زندگی   کیفیت   دیگر  هایشاخص   ارتقای  آن   ینتیجه

  ضریب   نظر  از   شاخص  دومین .  بود  خواهد   نیز
 باشد؛می   0/ 48  وزن  با  « عمومی  امنیت »  اهمیت،

  از   یکی   شهری  هایمحیط   در   امنیت   وجود 
  شهرها   در  زندگی  کیفیت  کلیدی  و   مهم  هایشاخص

 جامعه  در   آن   وجود   عدم   که  نحوی   به   باشدمی
  کاهش   شهری،  فضای  جذابیت  کاهش  ساززمینه

  در   زیاد  هایهزینه  تحمیل  و  مخاطبان   استفاده
  همین   به   و   شود می   ملی   و   اجتماعی   فردی،  مقیاس

  در   عمومی  امنیت  تأمین  امروزه  که  است  دلیل
  اجتماعی،   کالبدی،  مختلف  ابعاد  در  شهری  هایمحیط

  از   یکی   به  و   کرده  پیدا  خاصی   اهمیت...    و  اقتصادی
  ارتقای   برای  شهری  مدیریت  اساسی   هایضرورت 

  شاخص   سومین .  است  گردیده   تبدیل  زندگی  کیفیت
  کیفیت »  پژوهش،  این  در   شهری  زندگی  کیفیت  مهم

  عنوان   به  مسکن  باشد؛می   472/0  وزن  با  «مساکن
  پراهمیت   های شاخص  از   یکی   انسان،  اوليه   نياز

  وسيع   ابعاد  با  که  بوده  شهری  زندگي   کيفيت
  و   محيطيزيست   فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،

  بر   عالوه  و  دارد  سرپناه  از  فراتر مفهومی  خود  کالبدي 
.  گیردبرمی   در  نیز را سکونت محیط کل  خانه، فضای
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  نیازهای   تأمین   ضمن  باکیفیت   و   مناسب   مسکن
  زندگی   دیگر  هایجنبه  بهبود   باعث اجتماعی  و  فردی

  منفی   نتایج   آن   از   محرومیت  و   شود می   نیز  ساکنان
 . دارد شهر  یک  در   ساکن افراد  پیشرفت  و  آینده بر

 
 های کیفیت زندگی در شهر ارومیه ضریب اهمیت شاخص   1  جدول 

  -اجتماعی 
 اقتصادی 

 قیمت زمین  امنیت عمومی  مشارکت ساکنان شاخص 
وضعیت درآمدی  

 ساکنان 
ضریب  
 اهمیت 

274 /0 48 /0 152/0 094/0 

 محیطی  -کالبدی 

 کیفیت مساکن  شاخص 

دسترسی به  
 خدمات 

و تسهیالت  
 شهری 

کیفیت تردد  
 و

حمل و نقل  
 عمومی 

آرامش و دنج  
 بودن محیط 

تمیزی و  
 بهداشت محیط 

ضریب  
 اهمیت 

472 /0 11 /0 046/0 301 /0 071/0 

 –ذهنی 
 روانی 

 شاخص 
حس تعلق خاطر  

 نسبت به 
 زندگی محل 

 رضایتمندی از 
 امکانات رفاهی 

 رضایتمندی از روابط 
همسایگی در محل  

 سکونت 

 رضایتمندی از 
 عملکرد شهرداری 

ضریب  
 اهمیت 

589/0 194/0 111/0 106/0 

 

  زندگی   کیفیت  لحاظ   از  مناطق  بندیرتبه   -3  گام
  دست  به  از  بعد(:  Topsis)  تاپسیس  مدل   با  شهری

  دیمتل   مدل   از  استفاده  با  هاشاخص   نهایی   وزن  آمدن
  از   مناطق   بندی  رتبه  جهت   ای،   شبکه   تحلیل  و

  طیف   براساس  که  مردم  و  کارشناسان  پرسشنامه
  نحو   بدین   شد؛  گرفته  بهره  بود  گردیده  طراحی  لیکرت

  برای   پژوهش  موضوع   با   مرتبط  کارشناس  30  از  که
  های شاخص   به  مربوط  هایسوال   به  پاسخگویی 

  نظرات   از   و   محیطی   –کالبدی  و   اقتصادی   – اجتماعی
  های پرسش   به  پاسخگویی  برای   ساکنان  از  نفر   384

.  گردید  استفاده   روانی   – ذهنی  شاخص   به  مربوط
  ضریب   و   ها پرسشنامه  از   حاصل   های داده   آن   از   پس 

  از   بعد  و   وارد  تاپسیس   مدل   در   هاشاخص   اهمیت 
  شده   انجام   مناطق  بندیرتبه  مدل،  فرآیند  انجام 
  نهایی   امتیاز  با  پنج  منطقه  نتایج  این  با  مطابق.  است

  به   دو  و   چهار  سه،  یک،  مناطق  و  یک   یرتبه  255/0
  و   161/0  ،0/ 210  ،0/ 232  نهایی   امتیازات  با  ترتیب

  کیفیت   لحاظ  به   پنجم  تا  دوم   هایرتبه  در   ،142/0
 .گرفتند قرار  زندگی

 
 بندی مناطق شهر ارومیه از لحاظ کیفیت زندگی شهری رتبه   2  جدول 

 منطقه پنج  منطقه چهار  منطقه سه  منطقه دو  منطقه یک  مناطق

 255/0 0/ 161 210/0 142/0 232/0 امتیاز تاپسیس 

 1 4 3 5 2 رتبه 
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  وضعیت   ارزیابی: دوم مرحله 6.2
 ارومیه  شهر  مناطق در   خیزیجرم

یجرم   وضعیت  سنجش   و   هاداده   اساس   بر  خیز
  شهر   انتظامی   نیروی  از   شده   آوریجمع   اطالعات

  های شاخص   پیرامون  روزبه  رسمی  آمار  و  ارومیه
  اجتماعی،  مفاسد  خانوادگی،  اختالفات   از  ناشی   جرائم

  اموال  به  مربوط جرایم اکراه، و تهدید  نزاع، و درگیری
  همانند   خیزیجرم   بر  موثر  دیگر  عوامل  و  اشخاص  و

  انجام   زیر   شرح   به ...    و  فعال   جمعیت  شهر،  جمعیت
 است.  شده

  محرمانه   و   امنیتی  مسائل  علت   به  است   ذکر  به  الزم
  انتظامی   نیروی  از  شده  آوریجمع   اطالعات  بودن

  متن   در   جرائم  تعداد  ذکر  از   غربی  آذربایجان   استان
  اهداف   به  توجه  با  فقط  و  شده  خودداری  پژوهش

  برای   درصد  از   نگارندگان  محاسبات  از  بعد   و   تحقیق
 گانهپنج   مناطق  در   جرائم  از   هریک   وضعیت   بیان

  است شده استفاده ارومیه شهر

  جرائم   بیشترین   : خانوادگی  اختالفات  به  مربوط   جرائم
  دو   منطقه  به   مربوط  خانوادگی  اختالفات  به   مربوط

  نظر  به.  باشدمی   درصد  36/ 66  با   ارومیه  شهر
  ضعف  جمعیت،  حد   از   بیش   فشردگی   رسدمی

  به   نسبت   کم   باسوادی   درصد   و  فرهنگی   بسترهای 
  بودن   باال   در   که  هستند  عواملی  جمله   از  مناطق  سایر

  همچنین .  اندبوده   مؤثر  دو  منطقه  در   جرم  این  درصد
  و   1/20  ،5/21  با  ترتیب  به  سه  و  چهار  یک،  مناطق

  نظر   از   چهارم  و  سوم  دوم،  هایرتبه   در  درصد  57/17
  در   و   دارند  قرار  خانوادگی  اختالفات  به   مربوط  جرائم

  نظر   به   که   دارد   قرار   درصد  17/4  با   پنج   منطقه  آخر
  و   ساکن  کم   جمعیت  از  ناشی   بیشتر  رسدمی

  مناطق   سایر   به   نسبت   آن   کمتر  وسعت   همچنین 
 .باشد ارومیه شهر

  شهر   دو  منطقه  : اجتماعی  مفاسد  به   مربوط  جرائم
  بیشترین   اول   یرتبه  در   درصد  33/ 28  با  ارومیه

  درصد .  دارد  قرار   اجتماعی   مفاسد   به  مربوط   جرائم
 تراکم  منطقه،  این  در  نشینحاشیه  محالت  باالی

  عدم   دلیل  به  که  مهاجرانی  همچنین  و  باال  جمعیتی
  مشاغل   جذب  شغلی،  و  حرفه  گونههیچ   با  آشنایی

  توانند می   آن   از   ناشی   فقر  و   اندنشده  شهر  اقتصادی
  منطقه   این  در   جرم  این  بودن   باال  اصلی   عوامل  از

  مفاسد   به  مربوط   جرائم  نظر  از   دوم  یرتبه   در.  باشند
  با  که   دارد قرار  درصد   24/ 5 با  چهار  منطقه اجتماعی 

  ی دهنده  نشان   آن  جمعیت  و   مساحت  به  توجه
  لحاظ   از   که   نیز  یک   منطقه.  باشدمی   باالیی   درصد

  وضعیت   در   ساکنان  درآمدی  وضعیت  و  زمین  ارزش
  با   اجتماعی  مفاسد  جرائم  نظر  از  دارد   قرار  مطلوبی

  همچنین .  دارد  قرار  سوم  یرده   در  درصد  59/21
  در   درصد   48/5  و  15/15  با   نیز  پنج   و  سه  مناطق

  .دارند  قرار  جرم  این  لحاظ از  پنجم  و  چهارم  هایرتبه

  بافت   وجود   عدم  :اکراه  و  تهدید   به  مربوط  جرائم
  با   همراه   نامناسب  کالبدی  ساختار   شهری،   مناسب

  وجود   جمعیت،   تراکم  ها،کوچه   و   معابر  تنگی
  ضعف  و  مسافربری  پایانه  مانند  پرتردد  هایکاربری 

  همچنین  و   فرهنگی   و   اجتماعی   بسترهای 
  درصد   اختصاص  باعث  عمال    ساکنان  کم  پذیریتعامل

  مربوط   جرائم  در  دو  منطقه  برای   درصد   32/53  باالی
  چهار   منطقه  آن،  از   بعد.  است  شده  اکراه   و  تهدید  به

  لحاظ   از   دوم   رتبه  در   درصد   87/22  با  ارومیه  شهر
  در   درصد   59/14  با  نیز  سه  منطقه.  قراردارد  جرم   این 

  به  رسدمی   نظر  به   بیشتر  که   دارد  قرار   سوم   یرتبه
  و  ساخت  حال  در   که  هایی قسمت  برخی   وجود  دلیل

  عوامل   از  آن   نقاط   از   برخی   بودن  خلوت   و   هستند  ساز
  منطقه  این   در   اکراه   و   تهدید  به   مربوط   جرائم  در   مؤثر

  به   ارومیه  شهر  پنج   و  یک  مناطق  همچنین.  باشد
  جرم   این  میزان  کمترین   درصد  2/ 02  و  2/7  با   ترتیب

  و   باسوادی   باالی   درصد  که  رسدمی   نظر  به.  دارند  را
  بودن  پایین  در مناطق این  ساکنان فرهنگی وضعیت

 .است  بوده  مؤثر اکراه و  تهدید به  مربوط جرائم

  شهر   دو  منطقه  :درگیری  و   نزاع   به  مربوط  جرائم
  جرائم   نظر  از   اول   یرتبه  در  درصد   41/ 04  با  ارومیه
  اقوام   تالقی  که  دارد  قرار  درگیری  و  نزاع  به  مربوط

  های شیوه  تلفیق  گوناگون،  هایگویش   با  مختلف
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  گسترده   شهری،  و  روستایی   ای،طایفه   زندگی  مختلف
  مناسب   شغل  که  جوانانی   بیکاری  و  خانوار   بعد  بودن

  از   است   زیاد   ها آن   بیکاری  و   فراغت   اوقات   یا  ندارند
 منطقه  این   در   جرم  این  بودن   باال   عوامل  ترینمهم

 یرتبه   در  درصد   58/22  با  نیز  چهار  منطقه.  باشدمی
  دارد  قرار  درگیری  و   نزاع به  مربوط   جرائم  نظر از  دوم 

  مرکزی   بافت  قرارگیری  دلیل  به  رسدمی   نظر  به   که
  اقتصادی   –  اجتماعی   تعامالت  همچنین  و  آن  در   شهر

  از   دارد  جریان   منطقه  این   در   روز   طول   در   که
  چهار   منطقه  در   جرم  این   بروز   دالیل   ترینعمده 

  ، 18/16  درصدهای   با   نیز  پنج   و  سه  یک،   مناطق.  باشد
  پنجم   و   چهارم  سوم،  هایرتبه   در   درصد   28/6  ،92/13

  قرار   درگیری  و   نزاع   به  مربوط  جرائم   میزان   نظر  از
 .دارند

  مهاجرین،   سکونت   :اشخاص  و   اموال   به  مربوط  جرائم
  شهر،   اجتماعی  –  اقتصادی  نظام  در  جذب  عدم

  ساختار   همچنین  و  فقر  و   بیکاری   نرخ   باالبودن 
  که   هستند   عواملی  جمله   از  نامناسب  کالبدی

  و   اموال   به  مربوط  جرائم  میزان  باالبودن  در  تواندمی

  35/ 8  درصد   با  ارومیه  شهر  دو  منطقه  در   اشخاص
  06/20  با  یک  منطقه  آن،  از  بعد.  باشند  مؤثر  درصد
 رسد می   نظر  به  که  دارد  قرار  دوم   یرتبه  در  درصد

  این   در  ساکنان   اقتصادی   وضعیت   بودن   مناسب
  دالیل   از   مجرمان  برای  بیشتر  منفعت  امکان  و  منطقه

  در   اشخاص  و  اموال   به  مربوط  جرائم  در  تأثیرگذار
  درصد   88/18  با  نیز  چهار  منطقه.  باشد  یک  منطقه

  بیشتر که  دارد  قرار جرم  این  لحاظ  از سوم  یرتبه در
  اداری   و   تجاری   هایکاربری  میزان   بودن   باال   دلیل  به

  آن   در   روز   هنگام   در   جمعیت  باالی   تراکم  همچنین  و
 یرتبه   در  درصد  15/ 72  با  نیز  سه  منطقه.  باشدمی

  قرار   اشخاص  و  اموال   به  مربوط   جرائم  نظر  از   چهارم
  خلوت   و  ساخت  حال   در   هایکاربری   وجود  که  دارد

  آن   بر   مؤثر  عوامل  از  آن   هایبخش   از  برخی   بودن
  درصد   54/9  با   پنج   منطقه  آخر   یرتبه  در   و .  باشندمی

  منطقه  این  در   دیگر  جرائم  با  مقایسه   در  که  دارد  قرار
  تواند می   بیشتر  که  دهدمی   نشان  را  باالیی  درصد

  و   شهر  محالت  و  هاخانه  ترینگران   قرارگیری  از  ناشی
  آن   ساکنان  مطلوب  اقتصادی   وضعیت  همچنین

  باشد.

 
 گانه شهر ارومیه )درصد( وضعیت پنج جرم شاخص در مناطق پنج   3  جدول 

 منطقه پنج  منطقه چهار  منطقه سه  منطقه دو  منطقه یک  شرح 

ی  خانوادگ تالفات  5/2 جرائم اخ 1 66/36 57/1 7 1/20 17/4 

59/2 جرائم مفاسد اجتماعی  1 28/33 15/1 5 5/24 48 /5 

هدید و اکراه   02/2 87/22 14/ 59 32/53 2/7 جرائم ت

ری  28/6 58/22 92/13 04/41 18/16 جرائم نزاع و درگی

و اشخاص  لیه اموال  8/3 06/20 جرائم ع 5 72 /15 88/1 8 54 /9 

65/2 93/22 52/24 درصد مساحت از کل شهر  5 5 /14 4/12 

ز کل شهر   8 17/ 7 38/22 18/28 76/23 درصد جمعیت ا

43/3 درصد جمعیت فعال  7 83/3 8 84/3 7 12/3 7 69/3 7 

1/9 درصد باسوادی  5 06 /83 5 /88 57 /88 57/93 

ربایجان غربی )منبع  تان آذ اس 139: نیروی انتظامی  کن 6 و مس ی نفوس  139، سرشماری عموم طرح و آمایش 5  ،1394  ،
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  تطبیقی مقایسه: سوم مرحله 6.3
  در  زندگی کیفیت و  خیزیجرم

 ارومیه   شهر گانهپنج   مناطق
  بر   و  گرفته  انجام  هایتحلیل  و  تجزیه  اساس  بر

  شهری   زندگی  کیفیت   از  حاصل نتایج  تطبیق  اساس
  ساختار   با   خیزیجرم   که  گفت   توانمی   خیزیجرم   و

  های تحلیل  طبق.  دارد  رابطه   شهری   مناطق  طبقاتی 
  آمده  دست   به  بندیرتبه  پژوهش  این  در  گرفته  انجام

  زندگی   کیفیت  لحاظ  از  ارومیه  شهر   مناطق  برای
  دو   و  چهار  سه،  یک،  پنج،  مناطق  صورت  به  شهری

 خیریجرم   نظر  از  آمده  دست  به  بندیرتبه  و  بوده 
  پنج   و  سه  یک،  چهار،  دو،   مناطق  صورت  به  شهری

  و   معنادار  یرابطه  وجود   دهندهنشان   که  باشدمی
  توانمی   که  نحوی  به.  باشدمی   هاآن   بین  معکوس

 ارومیه  شهر   مختلف  مناطق  بین   موجود   فاصله   گفت
  بروز   در  توجهی  قابل  میزان  به   زندگی  کیفیت  لحاظ  از

. است  گذاشته  تأثیر  خاص   جرایم  برخی  رشد  و
  و   دو   مناطق  شد  مشخص   پژوهش   این   در  همچنین 

  در   را  ارومیه  شهری   ناکارآمد  بافت   بیشترین   که   چهار 
  کیفیت   نظر  از   آخر  هایرتبه  در  اندداده   جای   خود 

  لحاظ   از   دوم   و   اول   هایرتبه   در   و   شهری   زندگی

  که   چهار   منطقه.  اند  گرفته  قرار   شهری  خیزیجرم 
  منطقه   و  دارد   قرار   آن  در  شهر  مرکزی  و  قدیمی  بافت

  جای   آن   در   شهر  ایحاشیه  بافت  بیشتر   که   هم   دو 
  و   ساخت  وجود  عدم  نظیر  مسائلی  از  است  گرفته

  نامناسب،  کالبدی  ساختار  شهری،  مناسب  بافت
  ارائه   عدم  باریک،  و  تنگ  هایگذرگاه   و  معابر  وجود

  فرهنگی،   بسترهای   ضعف  شهری،  مناسب  خدمات
  و   کاذب  مشاغل  وجود  بیکاری،  نرخ  بودن  باال

  گوناگون،   اقوام  تالقی  مهاجرین،  سکونت  غیررسمی،
  طبق   که   برندمی   رنج   جمعیت   ازدحام   و   انباشتگی 

  کیفیت   آمدن  پایین   باعث  آمده  عمل   به  هایبررسی 
  مناطق   این  در   شهری   خیزیجرم   باالرفتن  و   زندگی

  گفت   توانمی   که  است  اساس  همین  بر.  است  شده
  و  خیزیجرم  با  ارومیه  شهری  ناکارآمد  بافت  بین

  از .  دارد  وجود  معنادار  یرابطه  نیز  زندگی  کیفیت
  هایشاخص   از  یک  هر  در  محرومیت  که  آنجایی 

  بر   فشار   ایجاد   باعث   تواندمی   شهری   زندگی   کیفیت 
  جرم   بروز  زمینه  لذا  شود،  منطقه  آن  ساکنان  روی

  زندگی   کیفیت   که   گفت   توانمی   و   شود می   تسهیل
  این   در  جرایم  و  اجتماعی  مشکالت  بروز  موجب  پایین،

 . شودمی  ناکارآمد هایبافت 

 
خیزی در مناطق شهر ارومیه نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی و جرم   4  جدول   

 شماره مناطق 
 نوع رابطه خیزی وضعیت جرم وضعیت کیفیت زندگی 

 )معکوس یا مستقیم( 
Topsis رتبه  کل جرائم )درصد(  رتبه  میزان 

 معکوس 3 18/ 37 2 232/0 منطقه یک 

 معکوس 1 32/38 5 142/0 منطقه دو 

34/1 3 210/0 منطقه سه   معکوس 4 5

 معکوس 2 4/21 4 0/ 161 منطقه چهار 

 معکوس 5 57/6 1 255/0 منطقه پنج 
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 خیزی در مناطق شهر ارومیه بندی کیفیت زندگی و جرم سطح   4  شکل 

 

 گیری نتیجه 7
 رفتار   بر  شده  ساخته  محیط  است،  مسلم  آنچه

  که   است  دلیل  همین  به   و  است  تأثیرگذار  انسان
  هایی ويژگي   داشتن   خاطر  به   شهری   مناطق  برخی 

  و   بناها  فرسودگی   شهری،  نامناسب  بافت   مانند
  ها،گذرگاه  و   معابر   تنگی  و   نفوذناپذیری   ها،ساختمان

  وجود   و  گوناگون  هایقومیت   با  مهاجرین  سکونت 
  بزه  و  جرم  بروز مستعد  غیرقانونی  و  کاذب  هایشغل

  همین   که  هستند  هامکان  ساير  به  نسبت  بیشتری
  محل   انتخاب   در   بزهکاران  تا   شود می   موجب   امر

  ترینمناسب   و   خطرترین کم   دنبال   به   خود   بزهکاري 
  مجرمانه   عمل   ارتکاب  براي  مکانی  شرایط   و  هافرصت 

  است   آن   انجام   به  قادر  امروزی   بشر  که  کاری .  باشند
  ی عهده   از  که  چرا  نیست  جرم  مسئله  کردن  کنریشه 

  جرم   رساندن   حداقل  به  قادر   او   بلکه   است؛   خارج   او
  در   زندگی   کیفیت   هایشاخص   افزایش   طریق   از

  مشخص،  طور   به.  است  شهری   مختلف  مناطق
  و   سرزندگی  شهر،  یک  مناطق  در  امنیت  ارتقای

  که   داشت  خواهد   دنبال   به  را   شهری  فضاهای   پویایی 
  افزایش   مردم،  حضورپذیری  در  توانمی   را  آن  نمود

  حیات   و نگرانی و  استرس  کاهش اجتماعی،  تعامالت
  تحلیل   میان  این   در.  نمود  مشاهده   شهر  روزیشبانه

  به  تواندمی   زندگی  کیفیت  با   خیزیجرم   یرابطه
  امنیت   با   مرتبط   نهادهای   سایر  و   شهری   مدیریت 

  ابعاد   درک  با  تا  کرده  توجهی  شایان  کمک  شهر
  مؤثر   کالبدی   و   فرهنگی   اقتصادی،  اجتماعی،   مختلف

  افزایش   برای  ریزیبرنامه  راستای  در  خیزیجرم   بر
  این   در  خیزیجرم   کاهش  نتیجه   در و  زندگی   کیفیت

  و   هاویژگی   ترینمهماز    .کنند  اقدام  مناطق
  در   که  مطالعاتی   اکثر  با   حاضر  پژوهش  هایتفاوت

  بررسی   به   توانمی   است  گرفته  انجام  حوزه  این 
  کیفیت    و  خیزیجرم  به مربوط  هایشاخص   تکتک

ارومیه    گانهپنج   مناطق  در  زندگی   رویکردی   باشهر 
  در   هاتخصص  و هادیدگاه بندیجمع  با  و جانبه همه

  بین   رابطه  تبیین   با   که   نحوی   به   کرد   اشاره  زمینه  این 
  کمک   دتوانمی   شهری،  زندگی  کیفیت  و  خیزیجرم 

  بر   مبتنی  علمی  هایشیوه   نمودن   متداول   به  مؤثری
  زندگی   کیفیت  درنظرگرفتن  با  جرائم  تحلیل  و  تجزیه

 کند.  شهری  مناطق در

  شاخص   سیزده  شهری  زندگی  کیفیت  بخش   در
  – کالبدی   اقتصادی،   –اجتماعی   یدسته  سه  در

 تلفیقی  مدل   از  گیریبهره  با   روانی   – ذهنی  و  محیطی
Dematel- ANP- Topsis قرار   تحلیل  و   تجزیه  مورد  

  بین   یرابطه  تبیین  جهت  که  ایگونه  به.  گرفتند
  و   تمیزی»  شاخص  ،Dematel  مدل   در  هاشاخص
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  تأثیرگذارترین   94/0  تأثیر  یدرجه   با   « محیط  بهداشت 
  با   «محیط  بودن   دنج  و   آرامش»  شاخص   و  عامل

  جهت .  شدند  عامل  تأثیرپذیرترین  -06/1  تأثیر  یدرجه
 مدل   در   هاشاخص   اهمیت  ضریب   آوردن  دست به

ANP،  به   نسبت  خاطر  تعلق  حس»  هایشاخص  
  « مساکن  کیفیت »  و  «عمومی امنیت»  ،«زندگی  محل

  473/0  و  0/ 48  ،589/0  نهایی   وزن   با   ترتیب   به
 منظوربه   نهایت  در  و.  بودند  هاشاخص   ترینمهم
  زندگی   کیفیت   نظر   از  ارومیه  شهر  مناطق  بندیرتبه

  چهار   سه،  یک،  پنج،  مناطق  ، Topsisمدل   در  شهری
  ، 232/0  ،255/0  نهایی   امتیازات  با   ترتیب  به  دو   و

  از   پنجم  تا  اول   هایرتبه  در  143/0  و  161/0  ،210/0
  بخش   در.  گرفتند  قرار  شهری  زندگی  کیفیت  لحاظ

  که   شاخص   جرم  پنج   آمار   ابتدا  شهری،  خیزیجرم 
  مفاسد   خانوادگی،  اختالفات  از   بودند   عبارت

  جرائم   و  درگیری  و  نزاع  اکراه،  و  تهدید  اجتماعی،
  نیروی   طریق  از  اشخاص  و  اموال   علیه  عمومی

  و   گردید  آوریجمع   غربی  آذربایجان  استان  انتظامی
  دو،   مناطق  گرفته  انجام   هایتحلیل  و   تجزیه  از  پس 

  ، 38/ 32  درصدهای   با   ترتیب  به  پنج  و   سه  یک،   چهار،
  تا   اول   هایرتبه  در  57/6  و   34/15  ، 18/ 37  ،4/21

  بنابراین .  گرفتند  قرار   شهری  خیزیجرم   لحاظ   از   پنجم 
  و   تجزیه  این   از  آمده  دست  به   نتایج   اساس   بر

  زندگی،   کیفیت  بیشترین  دارای  مناطق  هاتحلیل
  دو   مناطق  همچنین.  اندداشته  را  خیزیجرم   کمترین 

 ناکارآمد  بافت  بیشترین   که   ارومیه  شهر   چهار   و
  بسترهای   ضعف   از   و   اندداده   جای   خود   در   را   شهری

  برند می   رنج  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  کالبدی،
  در   و   شهری   زندگی   کیفیت  نظر  از   آخر   هایرتبه  در 

  قرار   شهری  خیزیجرم  لحاظ  از  اول   هایرتبه
  بین   کرد  گیرینتیجه  توانمی   پس.  اندگرفته

  شهر   گانهپنج  مناطق  در  زندگی  کیفیت  و  خیزیجرم 
 .دارد  وجود معکوس و معنادار یرابطه ارومیه

  لی   و  سیلوا  تحقیقات  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج
(  1396)  مقیمی   و (  1397)  همکاران   و   کالنتری  ، (2020)

  در   نگارندگان   این  از  یک  هر .  دارد  شباهت 
  کیفیت   بین   که   اندرسیده  نتیجه  این  به   مطالعاتشان

  به   دارد؛   وجود   رابطه  خیزیجرم   و   شهری   زندگی
دست    نتیجه  این   به(  2020)   لی  و   سیلوا  که  طوری

  نظر   از   ضعیف  شهری  محیط  یک  که   اندیافته
  همراه   جنایت   و  جرم  نرخ   افزایش   با  ریزیبرنامه

(  1397)   همکاران  و  کالنتری  تحقیقات  نتایج.  است
  های کانون   در   که   هایی حوزه  است   نکته  این  بیانگر   نیز

  سطح   از  برخورداری  نظر  از  دارند  قرار  خیزجرم 
  جرائم   که  هاحوزه   دیگر  به  نسبت  زندگی  کیفیت

  توجهی   قابل  شکاف   است  یافته  وقوع   کمتری  ارتکابی
  نتیجه   این  به(  1396)  مقیمی   همچنین.  دارد  وجود

  سرقت   جرم  و  زندگی   کیفیت   بین  که   است  رسیده
 دارد.   وجود معنادار یرابطه
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