
 813-295: 9315 اتبستان،2 ةشمار ،5 ةدور / ریانا اجتماعي رد تاتحقيق و مطالعات

 کرمانشاه شهر در منزل از سرقت جرم شناختیجامعه -فضایی تحلیل
 1اکبری امین

 2ملکی امیر

 3زاهدی محمدجواد

 4رستمی بختیشاه
 

 29/19/59: پذیرش تاریخ  21/11/59 :دریافت تاریخ

 

 چکیده
 شهرها از بسیاری آنومیک، شرایط گیریشکل و اجتماعی تغییرات وسیع موج با همراه امروزه

 در. کندمی تهدید را شهروندان اجتماعی امنیت که هستند جرم نامبه ایپدیده با همزیستی به ناگزیر
 تحلیل و آن بر نابرابری نقش و منزل از سرقت جرم بررسی به ایرشتهمیان رویکردی با ،نوشتار این

 تحلیل روش به ،پژوهش این .شودمی ختهپردا کرمانشاه شهر در آن شناختیجامعه -فضایی
 آمارهای از برگرفته ،تحقیق هایداده. است گرفته انجام فضایی آمار تحلیل روش و همبستگی
 و یافتگیتوسعه سطح سنجش برای. ندسته کرمانشاه استانداری و ناجا تحقیقات مرکز در موجود
 ،هایافته مطابق. است رفته کاربه موریس و عددی تاکسونومی روش ،اههمحل برخورداری سطح
 آزمون ةنتیج. شودمی تقسیم نابرابر سطح پنج به و ندارد یکسانی توزیع اههمحل برخورداری سطح
 هایکانون شهر، در و کندمی تبعیت متمرکز الگوی از ،سرقت توزیع دهدمی نشان بندیخوشه
 معنادار آماری نظر از نیز منزل از سرقت و نابرابری بین همبستگی. است گرفته شکل خیزجرم
 ،اههمحل از برخی در کهطوریبه ؛دنندار یکسانی شرایط جرم نرخ نظر از کرمانشاه یاههمحل .نیست
 پاک هایمحدوده ،جرم جغرافیای نگاه با اههمحل بقیة کهدرحالی ؛است گرفته شکل جرم کانون
 نقش ،حالبااین. است متفاوت مختلف فضاهای در جرم گیریشکل ،دیگر عبارتبه. هستند

 .نیست مشهود منزل از سرقت در نابرابری

 ،کرمانشاه ،خیزجرم کانون جغرافیایی، اطالعات سیستم سرقت، فضایی، تحلیل :کلیدی یهاواژه
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 مسئله بیان و مقدمه
 آنومیک، شرایط گیریشکل آن تبعبه و فرهنگی و اجتماعی تغییرات وسیع موج با همراه امروزه

 اجتماعی امنیت احساس که هستند جرم نامبه ایپدیده با همزیستی به ناگزیر شهرها از بسیاری

 مخدوش را شهر ةچهر که است مهمی هایپدیده از ،رویکج و جرم. کندمی تهدید را شهروندان

 ویژهبه پدیده این. کشدمی چالش به را شهری مدیریت نظام ،اجتماعی معضلی عنوانبه و کندمی

 بیشتر ،باشند کرده طی بیمارگونه و ناموزون صورتبه را توسعه و رشد روند که شهرهاییکالن در

 اند؛پیموده را ناهمگونی و شتابان شدنشهری جریان ،توسعهدرحال کشورهای. شودمی مشاهده

. اندنداشته را شتابی چنین برای هماهنگ و مناسب ریزیبرنامه و مدیریت الزم، فناوری کهدرحالی

 با ،توسعهدرحال کشورهای شهرهایکالن و ایران بزرگ شهرهای از بسیاری مانند نیز کرمانشاه

 129،435 کرمانشاه شهر جمعیت ،1339 سال در ددهمی نشان آمارها. است مواجه وضعیتی چنین

 سالنامة) است رسیده( برابر هفت به نزدیک) نفر 191،419 به میزان این 1351 سال در و بوده نفر

 جدید هایبافت ایجاد جدید، یاههمحل گیریشکل با شهرنشینی، سریع رشد .(1351 آماری،

 مانند فراوانی مشکالت شهرنشینی، ةتوسع .است همراه قدیمی هایبافت دستخوردگی و شهری

 کمبود ،نشینیآلونک ،نشینیحاشیه شهری، نامهاجر بیکاری ،ازحدبیش شدنشهری آلودگی،

 شهری بزهکاری و جرم و اجتماعی نابرابری ،آموزش و بهداشت مسکن، زمینة در تسهیالت

 پژوهش. است ایگسیختهلجام رشد چنین حاد پیامدهای معضالت، و مشکالت این و دارد همراهبه

 عنوانبه اجتماعی نابرابری یعنی ،مسائل این از مهم مورد دو به ،اجتماعی و فضایی نگاهی با حاضر

 .پردازدمی وابسته متغیر عنوانبه سرقت و مهم مستقل متغیرهای از یکی

 را مکان ،اندیشمندان از بسیاری. است آن مکانی و فضایی بعد بررسی، این مهم ابعاد از یکی

 ایعده که رفته پیش نجاآ تا گاهی باور این. آورندمی شماربه اجتماعی مسائل تحلیل در مهم عاملی

 هایویژگی با ،روانهکج رفتارهای که دارد عقیده 1هربرت. است کرده جغرافیایی جبرگرایی دچار را

 توانمی را مسکونی ناحیة کهطوریبه ؛دارد ثابتی همبستگی فضایی اجتماعی محیط از خاصی

 ،رویکج اشکال از بعضی کهاین با. آورد شماربه مختلف اجتماعی هایگروه برای معتبری شاخص

 توزیع. ندمتمرکز شهر از خاصی هایبخش در هارویکج طورکلیبه ،نددار پراکنده فضایی شکل

 این فضایی آرایش و اجتماعی هایگروه رویکج میزان شناخت با تنها تواننمی را رویکج فضایی

 روکج رفتارهای جغرافیایی توزیع درک در نیز محیط فضایی هایویژگی بلکه ؛کرد بینیپیش هاگروه

                                                                                                                                              
1. D. T. Herbert 
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 مختلف نقاط در جرم ةآورندوجودبه عوامل گفت توانمی بنابراین، ؛(1591 هربرت،) دندار نقش

 یکدیگر با اثربخش عوامل نظر از نیز و تعداد ،شدت جرم، نوع نظر از مناطق و ندنیست یکسان

 نیز شهر یک مختلف هایمحله در حتی و روستاها و شهرها در توانمی را هااختالف این. اندمتفاوت

 و نیست تصادفی شهر مختلف نقاط در جرم پراکنش ،بنابراین ؛(53 -52: 1392 ستوده،) کرد مشاهده

 صورتبه نیز مهم اجتماعی متغیر یک جرم، فضایی بعد کنار در. دارد اجتماعی و فضایی هاییعلت

 زمینه کردنفراهم در شناختیجامعه مؤثر بسیار متغیرهای ترینمهم از یکی. دشومی بررسی علمی

 و اجتماعی نابرابری که است این پژوهش این ابتدایی فرضپیش. است اجتماعی نابرابری ،جرم برای

 از برخی گیریشکل برای را مناسبی بستر ،کرمانشاه شهر در( اجتماعی لحاظبه) نابرابر فضایی توزیع

 بررسی را جرم و نابرابری نایم رابطة که تجربی مطالعات از بسیاری. است ساخته مهیا شهری جرائم

 بالو، و بالو ؛1551 همکاران، و کندی) ندداشت اذعان جرم نرخ و نابرابری میان مثبت رابطة به کردند،

 ؛2112 وو، و چوانگ ؛1551 مروا، و فاولز ؛1555 ،استونبنک و لی ؛1555 بورگویگنان، ؛1512

 جرم نرخ و نابرابری نایم قدرتمندی دارامعن رابطة نیز تعدادی گرچها ؛(2119 همکاران، و پیکت

 مشاهده آماری لحاظبه داریامعن تأثیر گونههیچ طورکلی،به نیز ایعده و( 2119 نومایر،) ندنیافت

 جرم، با داریامعن ةرابط هیچ نابرابری ،پژوهشگران این اعتقاد به. (2111 پاوچ، و گویالمونت) نکردند

 بررسی حاضر، پژوهش هدف از بخشی .ندارد گریتکدی و سرقت مالی، جرائم ،آمیزخشونت جرائم

 توزیع الگوی ینیتع نیز و جرم و اجتماعی نابرابری نایم رابطه نوع تعیین ،کرمانشاه شهر در رابطه این

 .است منزل از سرقت جرم هایداده

 

 پژوهش ةپیشین
 عوامل به که مطالعاتی بخش، این در است، ایرشتهمیان رویکرد یک تحقیق این مبنای کهآنجا از

 .شوندمی بررسی ،دنردا جغرافیا یا شناسیجامعه در ریشه نوعیبه و اندپرداخته جرم

 شناسیروش کاربرد» عنوان با( 1559) فانک اف مأمون را زمینه این در هاپژوهش از یکی

 ةدرج اخذ برای نامه،پایان عنوانبه «شهری هایمحیط در جرم توزیع بینیپیش برای فضا ترکیبی

 نایم مثبت ایرابطه که است این تحقیق این اصلی فرضیة. داد انجام تگزاس دانشگاه در دکتری

 و مستقل متغیر عنوانبه فضایی ترکیبی شناسیروش از برگرفته شهری حوزة ترکیبی هایارزش

 مطالعه حوزة عنوانبه را تگزاس آستن شهر ،محقق این .دارد وجود وابسته متغیر عنوانبه جرم نرخ

 شامل شدهگرفتهنظردر جرائم. شدند انتخاب مطالعاتی حوزة هشت ،کار این برای. کرد انتخاب
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 متغیرهایی گرفتننظردر ثابت با محقق. دبو بریجیب و زنیآتش شبانه، دزدی سرقت، تجاوز، قتل،

 شده ثابت هاآن تأثیر پیشین مطالعات در که نژادی ترکیب و فقر میزان خانوار، درآمد متوسط مانند

 این در. درک بررسی شهری مناطق در جرم ةحوز بینیپیش برای را فضایی موقعیت توزیع اثر بود،

 .است جرم تبیین برای شاخص قدرتمندترین ،شهری فضای که شد اثبات همطالع

 فضایی تحلیل» عنوان با( 2111) اندرسن ای مارتین پژوهش به توانمی دیگر هاینمونه از

 ،تحقیق این. کرد اشاره «روزمره هایفعالیت و اجتماعی ناسازمانی تئوری تلفیق: ونکوور در جرم

 ونکوور در را آمیزخشونت جرائم ارتکاب و شدنوارد و شکستن خودرو، سرقت فضایی ابعاد

 جرائم: ندشد بندیگروه دسته سه در جرائم پژوهش، این در. کرد بررسی 1551 سال در کانادا

 و عنف به تجاوز دستبرد، قتل، مسلحانه، سرقت دعوا، وجرح،ضرب شامل) آمیزخشونت

 لوازم سرقت یا آن سرقت و واردشدن و اتومبیل شیشة شکستن شامل) مالی جرائم ،(چاقوکشی

 که رسید نتیجه این به اجتماعی ناسازمانی تئوری از استفاده با محقق. مزاحمت جرائم و( اتومبیل

 بیشتری بیکاران یا ندفقیرتر که مناطقی و ندارد یکسانی توزیع ونکوور مختلف مناطق در جرم

 .هستند نیز بیشتری مجرمان دارای د،ندار

 به( 2112) وو یانروی و سچوانگ تسوان از چین در جرم و نابرابری عنوان با بعدی، پژوهش

 تجربی، تحلیلی و تحقیق با پژوهش این. پرداخت چین در جرم نرخ روی استانیبین نابرابری تأثیر

 و روستایی مناطق بین مصرف در نابرابری و استانیبین ایمنطقه نابرابری یعنی نابرابری نوع دو

 در محققان. پرداخت بخش دو این بین شغلی هایفرصت در نابرابری به و کرد بررسی را شهری

 ،هاآن نظر از. ندکرد استفاده اقتصادی و یختشناجرم ،شناختیجامعه هاینظریه از ،پژوهش ادبیات

 رویکرد در. کندمی مرتبط نابرابری به را جرم که دارد وجود مختلف رویکرد با تئوری چندین

 ادبیات در. ندکرد لحاظ را مرتن فرصت در نابرابری نظریة و دورکیم آنومی ةنظری ،شناسیجامعه

 نابرابری جمله از اجتماعی -فرهنگی عوامل ةوسیلبه جرم) 1بکر جرم اقتصادی مدل از اقتصادی،

 مطابق. بود یافته بسط 2ارلیچ توسط مدلش که کردند استفاده( گیردمی قرار تأثیر تحت اقتصادی

 .دارد جرم میزان با مثبتی و مستقیم ارتباط ،ایمنطقه نابرابری ،نتایج

 ایرشتهبین رویکردی با ،اجتماعی نابرابری و فضا عنوان با کتابی در ،(1399) افروغ عماد

 بر آن آثار و فقر تمرکز و فضایی گزینیجدایی بر مؤثر عوامل بررسی به ،(شناسیجامعه و جغرافیا)

                                                                                                                                              
1. G. S. Becker 
2. I. Ehlrich 
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 تکنیک و تطبیقی تحقیق روش از پژوهش، این در وی. ختپردا روکج فرهنگخرده گیریشکل

 ق،یحقت آماری ةجامع. کرد استفاده پرسشنامه تکنیک و پیمایش ویژهبه و مشارکت با همراه مشاهده

 فقیر، مناطق نمایندة کیهر که -تهران گانةبیست مناطق از منطقه سه آن، در و بود تهران شهر

 گزینیجدایی بین که رسید نتیجه این به درنهایت او. دش مقایسه یکدیگر با -است مرفه و متوسط

 از هاییشاخص بر فضایی گزینیجدایی ،دیگر عبارتبه .دارد وجود تقارن روکج فرهنگخرده و

 .است مؤثر روکج فرهنگخرده

 با ،«ایران در جرم و درآمدی نابرابری» عنوان با ایمقاله در( 1351) فخر گرشاسبی و مهرگان

 و ندپرداخت سرقت ةپدید تبیین به ،زمانی سری هایداده برمبتنی اقتصادسنجی مدل یک از استفاده

 .یابدمی افزایش نیز سرقت میزان ،درآمدی نابرابری میزان افزایش با که رسیدند نتیجه این به

 و بیکاری جمله از دیگر متغیر چند با هاآن ارتباط و قتل و سرقت ،(1314) همکاران و صادقی

 استفاده کشور استان 21 آمارهای از ،بررسی این برای هاآن. کردند بررسی را درآمدی نابرابری

 و سرقت ارتکاب نرخ درآمدی، نابرابری و بیکاری نرخ متغیرهای که رسیدند نتیجه این به و ندکرد

 .دهدمی افزایش را قتل

 با سرقت تبیین به استانی،بین تلفیقی هایداده مدل یک اساسبر نیز( 1314) نژادحسینی

 وجود مستقیم ةرابط سرقت و نابرابری بین که رسید نتیجه این به و پرداخت اقتصادی متغیرهای

 .دارد افزایشی اثر خودرو سرقت میزان بر جامعه، در نابرابری افزایش کهطوریبه ؛دارد

 ارتباط شناسایی برای جغرافیدانان .ندشومی بررسی جغرافیایی رویکرد با هایپژوهش ادامه،در

 دان کریستوفر ،مثال برای دادند؛ انجام مطالعاتی ،خاص فضایی هایویژگی و جرم وقوع نایم

 اند،همراه فقر و جمعیت افزایش فیزیکی، فروپاشی با که مناطقی از دسته آن در که کرد مشاهده

 اولین برای. دارد وجود اندکی اجتماعی کنترل مناطق، گونهاین در عالوهبه. باالست بزهکاری نرخ

 و شرمن. دکردن مطرح (1515) برگر و گارتین شرمن، را خیزجرم هایکانون اصطالح ،بار

 3/3 در ،پلیس به تلفنی هایتماس از نیمی از بیش که رسیدند نتیجه این به نیز( 1515) همکاران

 برای را ایزمینه ،پژوهش این .است گرفته صورت پولیس مینیا شهر شهری هایکانون درصد

 .کرد فراهم زمینه این در دیگر تحقیقات دادنانجام

 شناسایی به جغرافیایی رویکردی با ،گرفت انجام 1559 سال در که زمینه این در دیگر پژوهش

 و تهیه فنون از استفاده با ،تحقیق این در. ختپردا سرقت نظر از کمبریج شهر ةآلود نقاط تبیین و

. ندشد شناسایی خیزجرم نقاط ،پلیس مشاهدات و مجرمان با مصاحبه و کاریبزه هاینقشه تحلیل
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 محل به خیزجرم نواحی نزدیکی و مجرمان فرار به دسترسی مسیرهای فراوانی ،نتایج مطابق

 نقاط در. است شهر این در آلوده هایمحدوده گیریشکل عامل ترینمهم ،کارانبزه سکونت

 این ترسیم به که بوده فراهم جرم ارتکاب جهتدر کارانبزه برای مناسبی هایفرصت ،خیزجرم

 (.1559 ،بنت) است شده منجر هامحدوده

 میزان نایم که رسید نتیجه این به «مشهد شهر در جرائم جغرافیایی تحلیل» در (1319) رمضانی

 شهرداری مختلف مناطق آموزشی و تفریحی رفاهی، امکانات از برخورداری میزان و جرم ارتکاب

 .دارد وجود رابطه مشهد

 ریسا با سهیمقا در شورک تیجنا و جرم زانیم هکنیا انیب با( 1312) ارانکهم و احمدپور

 به باالست، شورک شهر ترینبزرگ و یاسیس زکمر عنوانبه تهران در ویژهبه جهان، یشورهاک

 و مجر ابکارت نیب که رسیدند جهینت این به و ندپرداخت جرائم ییایجغراف یندگکپرا یبررس

 .دارد وجود معنادار یارتباط ط،یمح یخلوت و یکیتار انندم جرم، وقوع محل هایویژگی

 تحلیل به زنجان، شهر در کرنل تراکم تخمین مدل از استفاده با( 1311) همکاران و کالنتری

 اساسی سؤال دو به تطبیقی تحلیلی روش هب و جغرافیایی رویکردی با و پرداختند شهری بزهکاری

 شرارت، جرائم تمرکز هایکانون ترینمهم ،مبناگرافیک آماری هایمدل اساس بر .1: ندداد پاسخ

 گیریشکل در تأثیرگذار مکانی عوامل ترینمهم .2 کجاست؟ زنجان شهر سطح در درگیری و نزاع

 نزاع، جرائم به مربوط نقاط توزیع داد نشان هاآن هاییافته ست؟ا کدام خیزجرم هایکانون این

 ،بنابراین ؛دارد متمرکز و ایخوشه توزیع آماری نظر از ،زنجان شهر سطح در درگیری و شرارت

 پیروی متمرکز الگوی از و است کاریبزه تمرکز محل زنجان شهر سطح در خاصی هایمحدوده

 محسوب پاک هایمحدوده ،بزهکاری ارتکاب نظر از شهر از دیگری هایبخش مقابل،در .کندمی

 .دنشومی

 مشهد شهر سطح در را مجرمان یندگکپرا مختلف، جرائم انواع یبررس با( 1395) یماف

 و شمال ینواح در یعنی محروم، مناطق در ،مجرمان از یزیاد درصد که دریافت و ردک مشخص

 .هستند نکسا مشهد یشرق شمال

 تحقیق در. دربردارند را حاضر پژوهش ابعاد از بخشی نوعیبه کیهر فوق، آثار مجموعة

 منزل از سرقت جرم ،ایرشتهمیان ایشیوه به ،شناختیجامعه و فضایی متغیرهای تلفیق با ،حاضر

 درصدد که است این پیشین هایپژوهش با تحقیق این تمایز ترینمهم ،بنابراین ؛دشومی بررسی

 .دکن بررسی را جرم متغیر ،ایرشتهمیان ایشیوه به است



 935    کرمانشاه شهر در منزل از سرقت جرم شناختيجامعه -فضایي تحليل

 نظری مبانی
 سال پنجاه از بیش. است شده تئوریزه ،جرم با آن ةرابط و اجتماعی نابرابری که است زیادی مدت

 و پایین است، حاکم بیشتری برابری که جوامعی در جرم نرخ که کرد استدالل 1ساترلند ادوین پیش

 هایحوزه با شدتبه خشونت و جرم باالی نرخ ،آمریکا در. ستباال ناعادالنه جوامع در

 و ماتسوادا) است مرتبط( روستایی مناطق و مرفه یا نامساعد یاههمحل) گوناگون شهریدرون

 تعداد و جرم میزان گویدمی 2گیدنز آنتونی نیز متأخر شناسانجامعه میان در(. 2114 همکاران،

 بیشتری مادی محرومیت که مناطقی در جرم، نرخ. دارد زندگی ةناحی با تنگاتنگی پیوند ،آن انقربانی

 ،کنندمی زندگی( فقیر) شهریدرون مناطق هایمحله در که افرادی. است باالتر یکلطوربه ،دارند

 و جرم قربانی خطر تهدید معرضدر هستند، شهری ةحوم ثروتمندتر مناطق ساکن که آنان از بیش

 ،شهری یاههمحل در نامساعد شرایط و نابرابری بنابراین، ؛(329 :1315 گیدنز،) دارند قرار جنایت

 .دردا رویکج و جرم با تنگاتنگی ارتباط

 

 3نو چپ گراییواقع رویکرد در جرم و نابرابری
 نو چپ گراییواقع رویکرد عنوان با که آمد وجودبه شناسیجرم در جدیدی ةشاخ 1511 دهة در

 اما ،پذیرفت را نوین شناسانجرم نومارکسیستی هایاندیشه از برخی ،مکتب این. شودمی شناخته

 از واقعی ترس و کردندمی رمانتیزه را رویکج هاآن چراکه گرفت؛ فاصله چپ هایآلیستایده از

 ،شناسانجرم از بسیاری هامدت تا. گرفتندمی نادیده ،کردندمی احساس مردم ربیشت که را جنایت

 ةدربار هارسانه جنجال ،هاآن اعتقاد به .گرفتندمی کمدست را جرم رسمی آمارهای افزایش اهمیت

 علیه اعتراض ةیافتتغییر شکل ،درواقع جرائم ربیشت ها،آن عقیدة به همچنین. بود بیهوده مسئله این

 واقعدر جرم افزایش کرد اظهار و گرفت فاصله موضع این از نو چپ گراییواقع. است نابرابری

 قربانیان به را خود توجه ،رویکرد این. باشند مسئله این نگران که دارند حق مردم و است داده رخ

 با مقایسه در قربانیان، ةدربار تحقیق که کردمی استدالل چنین و ساختمی معطوف جنایت

 که تحقیقات این. دهدمی دست به جرم ابعاد از تریدرست بسیار تصویر رسمی، آمارهای

 فقیر مناطق در ویژهبه ،جنایت و جرم که داد نشان ،گرفتمی انجام یپیمایش صورتبه

 نرخ که کردندیم استناد سئلهم نیا بهچپ نو،  انیگراواقع. است جدی بسیار ایمسئله ،شهریدرون

                                                                                                                                              
1. Edwin H. Sutherland 
2. Anthony Giddens 
3. New Left Realism 
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 انیدر م یعنی ؛دارد یشتریتراکم ب شدهرانده هیحاشبه یهامحله در تیجنا و جرم انیقربان و جرائم

با اقتباس از  ،افتیره نیا. هاستگروه ریاز سا شتریب اریبس تیو خطر جنا میمحروم جامعه، ب یهاگروه

در مناطق مرکز شهر رشد  هافرهنگخرده که کردنکته اشاره  نیا به همکارانو  3نیاول ،2کلووارد ،1مرتن

 ؛هستند تربزرگاز اجتماع  شدناز طرد یبلکه ناش ؛رندیگینم نشئت فقراز  هافرهنگخرده نی. اکنندیم

 کنندیم ییو با آن زورآزما یزندگ ،محترم و آبرومند امعوج یدر حواش کارتبه یهاگروه ،مثال یبرا

 (.311 -315: 1315 دنز،ی)گ

 

 5کیمک و 4شاو نظریة در جرم و فضا
 در را نوجوانان کاریبزه نرخ شهرنشینی، روی برگس و پارک کارهای اساسبر کیمک و شاو

 ،آن در که -شهر مرکز در کاریبزه نرخ که گرفتند نتیجه و کردند بردارینقشه شیکاگو شهر

 طرف به مرکز از کههنگامی میزان، این. باالست -شده احاطه صنعت ةوسیلبه مسکونی نواحی

 ثابت هادهه طی قومی، کامل دگرگونی رغمعلی الگو این. یابدمی اهشک ،کندمی حرکت پیرامون

 یاههمحل بر صنعت، و تجارت در ویژهبه شهر رشد که کردند استدالل کیمک و شاو. است مانده

 همچنین. است شده اجتماعی کنترل شکستن و اجتماعی سازمانیبی سبب و گذاشته تأثیر مسکونی

 را شواهدی موردی ةمطالع با و کردند پیدا کاربزه هایگروه ةتنیددرهم هایشبکه از را شواهدی

 شاو) گیرندمی یاد ترقدیمی نامجرم از را کاریبزه هایسنت جوان، کارانبزه اینکه برمبنی یافتند

 سنت نسلیبین انتقال توصیف برای 1«فرهنگی انتقال» اصطالح از هاآن(. 1515 ،کیمک و

 و شاو همچنین. شد داده بسط یادگیری هایتئوری ةوسیلبه بعدها که کردند استفاده بزهکارانه

 به .ندریگمی یاد دیگر کارانبزه از را جرم ارتکاب ،کارانبزه که رسیدند نتیجه این به کیمک

 هاآن ساکنان از زیادی تعداد کهطوریبه ؛هستند زاجرم هامحله از بعضی محققان، این اعتقاد

 در ،اندنشده کاربزه نامساعد چنداننه طقامن در که اشخاصی. دشونمی داده سوق جرم سویبه

 در نخست که نژادی و قومی هایگروه مهاجرت با. شوندمی دهیکش جرم سویبه هاییمحله چنین

 یک ینزدیک در طورکلیبه ،زاجرم مناطق این. یابدمی کاهش هاآن تبهکاری ،اندشده مستقر آنجا

                                                                                                                                              
1. Robert, K, Merton 
2. Richard Cloward 
3. Lioyd E. Ohlin 
4. Clifford Shaw 
5. Henry Mckay 
6. Cultural Transmission 
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 ،یابدمی افزایش شهر ةمجموع در جمعیت کههنگامی. اندشده واقع صنعتی یا بازرگانی ةمنطق

 است، قدیمی مناطق این در هامحله بیشتر آنجاکه از .رودمی کاهشبهرو مناطق این جمعیت

 یا بازرگانی هاینیازمندی تأمین برای زیادی قابلیت مناطق، این. دنشومی خالی سکنه از درنهایت

 کنندمی خراب را هاساختمان درنگبی ؛دسنرمی فروش به باالیی قیمت به بنابراین، ؛دندار صنعتی

 ،رونقبی هایساختمان این در. نهندمی بنا آن روی صنعت یا تجارت برای مناسبی تأسیسات و

 از زیادی تعداد که هستند بضاعتکم مستأجران ،ساکنان بیشتر. دارند سکونت هاآن مالکان ندرتبه

 این تعمیق برای ادامهدر شاو(. 233: 1314 ،نیاکی) نداسفیدپوستغیر و واردتازه مهاجران ان،آن

 :کندمی مطرح را مهم ةنکت چند ،موضوع

 و روندنمی خود کار سر بر و کنندمی غیبت موجه عذر بدون که افرادی درصد شیکاگو، در .1

 تغییر دیگر ناحیه به ایناحیه از قطع طوربه ،بزرگسال کارانجنایت و کاربزه نوجوانان درصد

 ؛یابدمی

 محیط به مرکز از که تدریجبه ،طورکلیبه و است شهر مرکز به مربوط جرم درصد باالترین .2

 ؛شودمی کاسته جرائم درصد از یم،شومی نزدیک شهر

 و ،روندنمی کار سر بر و کنندمی غیبت موجه عذر بدون که کسانی بین کاریبزه توزیع .3

 یک به شهر مختلف مناطق در محسوس طوربه سالبزرگ جنایتکاران و کاربزه نوجوانان

 است؛ اندازه

 درصدهای. است اجتماعی هایپایگاه یاهاختالف از بازتابی ،درصدها این نایم هایتفاوت .4

 عددی قهقرایی سیر و اندفروافتاده بسیار مادی نظر از که است اینواحی به متعلق باال بسیار

 است؛ چشمگیر نواحی آن در جمعیت

 برای ،دهدمی رخ آنجا در هاتجنای شدیدترین و باالست هاآن جنایی درصد که مناطقی .9

 ترکیب کهاین با .دهندمی اختصاص خود به را ییجنا درشت ارقام طوالنی بسیار مدتی

 هامدت تا هاآن ییجنا ارقام عظمت ،دشومی عظیمی تغییرات دستخوش نواحی این جمعیت

 ؛یابدنمی تغییر

 از مسکن ةفاصل با معکوس نسبت و کارانبزه تعداد با یمستقیم نسبت ،جرائم تکرار درصد .1

 .دارد شهر مرکز

 اجتماعی شرایط با ینزدیک بسیار ارتباط ،ییجنا رفتار که کرد اشاره خود نتایج تفسیر در وی

 در بازرگانی و صنعتی سریع گسترش با. کندمی بروز شهر یک گرفتنشکل هنگام در و دارد خاص
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 جامعة یک هایویژگی از و کوشیده آن حفظ در عرف که رفتارهایی انواع و هنجارها جامعه، یک

 مجر وقوع برابردر جامعه که مقاومتی. دهدمی دست از را خود تأثیر و قدرت تدریجبه ،است سنتی

 تعداد .دنیابمی مقبولیت نابهنجار هایکنش این از بسیاری که جایی تا ؛گرایدمی سستی به داشت،

 ،اندشده مستقر شیکاگو هایمحله از بعضی در و اندکرده سقوط مادی لحاظ از که افرادی از زیادی

 زمینة در که اندآمده متفاوتی بسیار هایمحیط از هاآن. هستند پوستسیاه و اروپایی مهاجران از

 نو، و کهنه میان تعارض نتیجة. دنندار بزرگ هایشهر انکناس با شباهتی ،اجتماعی و فرهنگی

 نبودنکافی نیز و نکته این. است پیشین اجتماعی ةکنندتنظیم عوامل فروریختگی جهتدر تمایلی

 ،نیاکی) دنزنمی دامن را اجتماعی آشفتگی و دهندمی هم دست به دست جامعه، سازندة نیروهای

1314: 241- 242.) 

 

 1خیزجرم هایکانون هاینظریه
 تحلیل برای (1515) 4برگر و 3گارتین ،2شرمن ،بار اولین برای را خیزجرم هایکانون اصطالح

 کاریبزه نرخ که است جغرافیایی ةمحدود یک گربیان اصطالح این .ندگرفت ارکبه کاریبزه مکانی

 حتی یا مجاور خیابان چند محله، شهر، یک از بخشی توانمی را جرم کانون. باالست بسیار آن در

 هایمکان معادل را آن ،خیزجرم هایکانون تعریف در گروهی .دانست مسکونی مجتمع یک

 کالرک (.3: 1511 تیلور،) انددانسته سالهیک حداقل زمانی ةدور یک در جرم زیاد تعداد با کوچک

 درخواست برای دیگر، هایمحدوده از بیشتر مردم هاآن در که داندمی جایی را خیزجرم هایکانون

 افزایش را محلی جرائم میزان خیزجرم هایکانون وی، نظر از. گیرندمی تماس پلیس با کمک

 کانون گیریشکل در را عامل چهار ،1اک و 9ویزبرد(. 19 :1311 کالرک، فلسون،) دهندمی

 :کنندمی تلقی مهم ،خیزجرم

 ؛کاریبزه مناسب تسهیالت و امکانات وجود .1

 و مکان صحیح مدیریت نبود نگهبان، و گشت نبود راحت، دسترسی مانند مکانی هایویژگی .2

 ؛دنکمی ترغیب خاص هایمکان از برخی در را مجرمان که امکانات برخی وجود ،آن کنار در

                                                                                                                                              
1. Hot Crime Spots Theories 
2. L. W. Sherman 
3. P. R. Gartin 
4. M. E. Buerger 
5. D. Weisburd 
6. E. J. Eck 
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 ؛است کارانبزه مطلوب که اشیایی یا اموال وجود یا مجرمانه اهداف .3

 اک) مجرمانه عمل دادنانجام برای کافی انگیزة و توانایی داشتن و کارانبزه و کاربزه وجود .4

 (.111 :1311 همکاران، و

 خاص هایمحدوده در کاریبزه تمرکز هایمکان توزیع دلیل روزمره، فعالیت نظریة طرفداران

 خیزجرم هایکانون گیریشکل موجب که دانندمی عامل سه ترکیب و همگرایی در را جغرافیایی

 :شودمی

 ؛مجرمانه اهداف وجود .1

 بزهکارانه عمل دادنانجام برای کافی مهارت و توان انگیزه، دارای که کارانیبزه وجود .2

 ؛هستند

 کالرک، و فلسون) پیشگیرانه اقدامات با مقابله از جلوگیری برای کنترل و مراقبت نبود .3

1311: 19.) 

 

 1شکسته هایپنجره ةنظری
 کنترل نظریة برمبتنی که رهیافتی عنوانبه (1512) 3کلینگ و 2ویلسون بار اولین برای را نظریه این

 همواره ،پردازنظریه دو این زعمبه. دکردن مطرح ،شودمی مربوط پلیسی هایسیاست به و است

 اگر. دارد وجود جرم وقوع و هاساختمان و هاخیابان نظمبی و آشفته ظاهر بین مستقیمی پیوند

 و نشانه است ممکن بماند، باقی حال همان به تعمیر بدون محله یک در شکسته ةپنجر یک حتی

. ندارند محله اوضاع به اعتنایی محل اهل و پلیس کهاین برمبنی باشد بالقوه مجرمان برای پیامی

 دیوارهای :شود همراه نظمیبی و آشفتگی از دیگری هاینشانه با است ممکن شکسته پنجرة

 را زوال و انحطاط تدریجی فرایند ،ایمنطقه چنین گاهآن. اوراق هایماشین و خرابی زباله، کثیف،

 به را خود جای و دینآبرمی محل ترک درصدد محل، آبرومند ساکنان کهطوریبه ؛کندمی آغاز

 دهندمی مشروط عفو زندانیان و هاخانمانبی مخدر، مواد فروشندگان مثل واردیتازه روهایکج

 نورپردازی، وجود با اههمحل تصویر دهدمی نشان شکسته هایپنجره تئوری(. 312: 1315 گیدنز،)

. دارد جرم از ترس میزان کاهش بر بسیاری تأثیر ،هانشانه ایجاد و صحیح نگهداری و مراقبت

 یا دهدنمی اهمیتی خود قلمرو به کسهیچ که معناست این به جرم پیدایش ،تئوری این مطابق

                                                                                                                                              
1  . Theory of broken windows 
2. James Q Wilson 
3. George Kelling 
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 و یابدمی ادامه کاریبزه و جرم ،اساساینبر. دنکمین قبول اطرافش محیط مقابلدر ولیتیئمس

 سیستم که معتقدند هاآن. کنندمی ترک را آن و دانندمی ناامن را خود قلمرو و منطقه شهروندان،

 زندگی افت و واقعی جرم جرم، از ترس محیط، نظمیبی نایم را یارتباط ،شناسیجرم قضایی

 خبیر، و رضازاده) است ندانسته مؤثر جرم کاهش در را شهروندان نقش و رفتهگن نظردر شهری

 شاخصی عنوانبه محیط از حفاظت حیاتی اهمیت بر کلینگ و ویلسون ،بنابراین ؛(11 :1315

 و محیطی فیزیکی، عوامل بر نظریه این. اندکرده تأکید غیررسمی اجتماعی کنترل برای فیزیکی

 .کندمی تأکید هدف دشوارسازی و کنترل برای جغرافیایی

 

 پژوهش هایفرضیه
 .کندمی پیروی متمرکز و ایخوشه الگوی از ،منزل از سرقت وقوع نقاط جغرافیایی توزیع .1

 .است مرفه یاههمحل از بیشتر ،شهر محروم یاههمحل در جرم تراکم میزان .2

 

 شناسیروش
 هایداده. شد استفاده فضایی آمار تحلیل روش و همبستگی تحلیل روش از ،حاضر پژوهش در

 استانداری آمار ةادار و (111 ةسامان مرکز) ناجا تحقیقات مرکز آمارهای از برگرفته ،تحقیق

 و مکانی الگوی درک و شناسایی برای و SPSS افزارنرم آماری، هایتحلیل برای. است کرمانشاه

 ،جرم هاینقشه ،GIS برنامة محیط در. رفت کاربه )GIS( 1جغرافیایی اطالعات سامانة ،جرم فضایی

2بندیخوشه آماری آزمون از استفاده با ،درنهایت و شدند شناسایی خیزجرم هایکانون و تهیه
 که -3

3همسایه تریننزدیک شاخص و -است خیزجرم کانون شناسایی برای گام نخستین
 کلی الگوهای ،4

 سطح سنجش برای. شد تعیین کرمانشاه شهر سطح در منزل از سرقت جرم عمومی و

4عددی تاکسونومی روش ،اههمحل برخورداری سطح و یافتگیتوسعه
9موریس الگوی و 9

 استفاده با 1

 .شد گرفته کاربه اکسل افزارنرم از

 واحد ،رواین از. است کرمانشاه شهرکالن محلة 111 تمامی شامل پژوهش، این آماری جامعة

                                                                                                                                              
1. Geography Information System 
2. Test For Clustering 
3. Nearest Neighbor Index(NNI) 
4. Numerical Taxonomy 
5. Mouris Model 
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 1شماریتمام پژوهش، این در ،است محدود مناطق این تعداد کهاین به توجه با. است محله ،تحلیل

 که منزل از سرقت جرائم تمام حاضر مطالعة در زمانی، و موضوعی حیطة نظر از. پذیرفت صورت

. گرفت قرار مدنظر ،ندافتاد اتفاق پیاپی سال 4 مدت به 51 اسفند انتهای تا 11 فروردین ابتدای از

 .است تحقیق قلمرو کرمانشاه شهر قانونی محدودة کل مکانی، نظر از

 

 متغیرها عملیاتی و مفهومی تعاریف
 در که عاملی تنها. است جرم ،شودمی تمام جامعه زیان به که رفتاری یا اخالق خالف رفتار: جرم

: 1345 برگ، کالین) است کرده منع را هاآن جزایی آیین که است این است، مشترک هاجرم همة

 .است شده متمرکز جرائم همة نه و منزل از سرقت بر تنها پژوهش، این(. 415

 که هاییجایگاه یا افراد میان هایتفاوت به ،کلی معنایبه اجتماعی نابرابری: اجتماعی نابرابری

 افراد جایگاه کهآنجا از. کندمی اشاره ،اندکرده اشغال را آن افراد و شده تعریف اجتماعی صورتبه

 ،گذاردمی تأثیر آنان یاهامتیاز و هاپاداش ،هافرصت حقوق، بر ویژهبه و هاآن زندگی نحوة بر

 دارد نیز فرهنگی و سیاسی اقتصادی، حقوقی، هایداللت ،اجتماعی نابرابری که گفت توانمی

 جامعه در ارزشمند منابع ةچول توزیع را اجتماعی نابرابری (1399) چلبی(. 41: 1353 زاهدی،)

 سطح و یافتگیتوسعه شاخص طریق از ،اههمحل بین اجتماعی نابرابری ،تحقیق این در. داندمی

 هایشاخص شامل خود که شودمی سنجیده موریس و عددی تاکسونومی روش با و برخورداری

 .است کالبدی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،

 که شودمی گفته زیاد جرم تعداد با کوچک، هاییمکان به خیزجرم کانون: خیزجرم هایکانون

 شهر از نقاطی یا نواحی به (.3: 1511 تیلور،) هستند بینیپیشقابل سالهیک زمانی دورة یک در حداقل

 بیشتری جرم تعداد با همسایه، تریننزدیک شاخص و بندیخوشه آمارة و GIS افزارنرم اب که کرمانشاه

 .شودمی گفته پرخطر مناطق یا خیزجرم کانون شوند، داده تشخیص دیگر مناطق با مقایسه در
 

  هایافته

 یافتگیتوسعه سطح

 میزان شاخص از ،اههمحل سطح در اجتماعی نابرابری وضعیت سنجش برای ،پژوهش این در

 کل موریس، و تاکسونومی روش اساسبر. شد استفاده اههمحل برخورداری سطح و یافتگیتوسعه

                                                                                                                                              
1. Census 
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 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، شاخص چهار از محله هر برخورداری میزان به توجه با شهر

 سطح و منطقه ترینمحروم یک سطح. گرفت قرار ترتیبی مقیاس یک در و سطح پنج در ،کالبدی

 یک سطح کهطوریبه ؛اندشده توزیع دامنه این در مناطق ةبقی و است آن برخوردارترین پنج

 سطح و برخوردار چهار سطح برخوردار،نیمه سه سطح محروم، دو سطح محروم، بسیار عنوانبه

 نابرابری وضعیت بیانگر ،درنهایت یافتگیتوسعه سطح ،بنابراین ؛ندشد تعیین برخوردار بسیار پنج

 نابرابری میزان نشانگر ،سطوح این نایم اختالف میزان که گونهیندب. است آن با منطبق و اجتماعی

 .است شدیدتر اجتماعی نابرابری باشد، بیشتر اختالف هرچه و ستاههمحل بین اجتماعی
 

 یافتگیتوسعه سطح تجمعی فراوانی درصد و خالص درصد فراوانی، درصد فراوانی، .1 جدول
 تجمعی فراوانی درصد درصد فراوانی یافتگیتوسعه سطح

 محروم بسیار
 محروم

 برخوردارنیمه
 برخوردار

 برخوردار بسیار

11 
24 
33 
23 
5 

5/11 
1/23 
9/32 
1/22 
5/1 

5/11 
9/39 
4/11 
2/51 
1/111 

  1/111 111 کل

 

 سطح در. دهدمی نشان را کرمانشاه شهر در مختلف یاههمحل یافتگیتوسعه سطح 1 جدول

 این. هستند شهر کل یاههمحل درصد 5/11 که نددار قرار محروم بسیار یاههمحل از محله 12 اول،

 آناهیتا، کرناچی، ،درازدره نوکان، کهریز، مالحسینی، شهرک چمن، هایمحله شامل محله 12

 ترینمحروم و فقیرترین جزء هامحله این. هستند کاشانی و ابوذر ملت، صادقیه، ،لیژهسرخه

 .شوندمی محسوب شهر هایمحله

 این از مورد 4. دارند قرار شهر حاشیة در محله 12 هر که است این قسمت این در مهم ةنکت

 ویژهبه اههمحل ةبقی و اندپیوسته شهر به اخیر هایسال در که اندبوده روستا ترپیش اههمحل

 که هستند آبادهاییحلبی و نشینحاشیه کاشانی و ملت مالحسینی، صادقیه، چمن، هایمحله

 محروم مناطق در محله 24. اندداده جای خود در غیررسمی صورتبه را شهر ساکنان فقیرترین

 4/31 ،درمجموع که دهدمی نشان تجمعی درصد. شوندمی شامل را هامحله درصد 1/23 که هستند

 مجموع از محله 33. هستند محروم و محروم بسیار هایمحله جزء ،کرمانشاه یاههمحل از درصد

 به متعلق( مد) فراوانی بیشترین که دارند قرار برخوردارنیمه هایبخش در ،کرمانشاه ةمحل 111
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 بنابراین، و بینابین حالت برخورداری و رفاه سطح نظر از ،کرمانشاه هایمحله بیشتر. هاستآن

 را هاآن درصد 1/22 که ندبرخوردار هایمحله جزء اههمحل کل از محله 23. دارند متوسط وضعیت

 ارزش و دارند تریمناسب وضعیت ذکرشده یاههمحل با مقایسه در هامحله این. دندهمی تشکیل

 ماندهباقی ةمحل 5. است ریشتب هاآن در نیز مغازه و مسکونی ملک مانند غیرمنقول هایلکم و زمین

 در زمین قیمت .دشونمی محسوب ثروتمندنشین که هستند برخوردار بسیار هایمحله ءجز نیز

 و تفریحی کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، امکانات بیشترین و دارد قرار خود میزان باالترین در هاآن

 کسری، شهر، مرکز برق، بهمن، ودوبیست شامل هامحله این. است گرفته قرار اجآن در ورزشی

 بسیار یاههمحل ،اههمحل کل از درصد 5/1. شوندمی فاطمیه و الهیه بهار، سراب، فردوسی،

 .دهدمی نشان خوبیبه را وضعیت این 1 شکل. هستند مرفه و برخوردار

 

 
 اههمحل یافتگیتوسعه سطح ةنقش .1 شکل

 1334 کرمانشاه، استانداری: منبع



 5995تابستان  ،6 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    953

 منزل از سرقت
 مشاهده 2 جدول و 2 شکل در که است وضعیتی بقاطم کرمانشاه یاههمحل در جرم، این وضعیت

 محاسبه آن جمعیت میزان به نسبت محله هر جرم میزان که است ضروری نکته این ذکر. شودمی

 .است آمده دستبه جرم نسبت ،درواقع و شده
 

 
 اههمحل در منزل از سرقت اینقطه توزیع ةنقش .2 شکل

 1334 ناجا، تحقیقات مرکز: منبع
 

 نشان کرمانشاه شهر سطح در را منزل از سرقت جرم اینقطه توزیع و پراکندگی ةنحو ،2 شکل

 نسبتا   تراکم اههمحل برخی اما ،شودمی مشاهده اههمحل همة در که است ایگونهبه توزیع. دهدمی

 .دارد بیشتری
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 منزل از سرقت جرم تجمعی فراوانی درصد و خالص درصد درصد، فراوانی،. 2 جدول

 از سرقت جرم
 منزل

 خالص درصد درصد فراوانی
 فراوانی درصد

 تجمعی
 کم بسیار
 کم

 متوسط
 زیاد
 زیاد بسیار

25 
21 
19 
19 
12 

3/25 
3/21 
2/19 
2/19 
1/12 

 3/25 
3/21 
2/19 
2/19 
1/12 

3/25 
1/99 
9/92 
5/19 
11/111 

  1/111 1/111 55 کل

 

 بسیار گروه در منزل از سرقت جرم دیگر هایمحله بقیه با مقایسه در ،کرمانشاه در محله 25

 جای متوسط گروه در (درصد 2/19) محله 19 .گیرندمی قرار کم گروه در محله 21 و کم

 درصد 1/12 و 2/19 ترتیببه منزل، از سرقت جرم زیاد بسیار و زیاد میزان با هاییمحله .دنگیرمی

 درنهایت، .آیندمی حساببه پرخطر هامحله این. هستند هامحله درصد 3/29 ،درمجموع و

 مرکز ،بهمن ودوبیست :از اندعبارت خطرترینکم تا پرخطرترین از ترتیببه ،پرخطر هایمحله

 ،آباددولت جعفرآباد، شاطرآباد، ،بستانطاق بلوار یک، فاز فرهنگیان معلم، تعاون، مسکن، ،شهر

 .ظفر و نقلیه دو، فاز فرهنگیان شریعتی، کارمندان،

 

 اههفرضی آزمون
 پیروی متمرکز و ایخوشه الگوی از ،منزل از سرقت جرم وقوع نقاط جغرافیایی توزیع: اول فرضیة

 .کندمی

 هایکانون یا کانون گیریشکل و وجود بر را فرض دارد، جغرافیایی ماهیتی که فرضیه این

 این سنجش و منزل از سرقت جرم فضایی الگوهای تحلیل و شناسایی برای. دهدمی قرار خیزجرم

 کاربه بندیخوشه سنجش و آزمون برای روش چندین. شد استفاده بندیخوشه آزمون از ،فرضیه

 روشی آماره، این. ستهاآزمون بهترین از یکی ،(NNI) همسایه تریننزدیک شاخص که رودمی

 پاسخ پرسش این به و رودمی شماربه جغرافیایی محدودة یک در جرم تمرکز آزمون برای مناسب

 گرفته شکل خیزجرم کانون آیا ،دیگر عبارتبه. دارند ایخوشه توزیع جرم هایداده آیا که دهدمی

 کانون نباشد، ایخوشه هاداده توزیع اگر. است یکنواخت یا تصادفی هاداده توزیع یا است

 .شود شناسایی خیزجرم کانون که نیست نیازی دیگر و نگرفته شکل خیزیجرم
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 همسایه تریننزدیک شاخص. 3 جدول

 NNI.Ratio Z-Score P-Value جرم
 مورد مقدار

 انتظار
 مورد مقدار

 مشاهده
 توزیع نوع

 فضایی
 ایخوشه 43/45 51/111 111/1 -19/11 412/1 منزل از سرقت

 

. است ایخوشه جرم هایداده باشد، یک از کمتر همسایه تریننزدیک آمارة مقدار اگر

 الگوی باشد، یک از تربزرگ اگر و است تصادفی پراکنش باشد، یک مقدار این کهدرصورتی

 شاخص آزمون صحت از اطمینان برای نیز Z نمرة. است یکنواخت جرم هایداده پراکنش

 از سرقت جرم برای همسایه تریننزدیک شاخص آزمون ةنتیج. رودمی کاربه همسایه تریننزدیک

 این به مربوط نقاط توزیع گفت توانمی مقدار این اساسبر. است 412/1 کرمانشاه شهر در منزل

 آزمون صحت برای Z مقدار. کندمی پیروی متمرکز الگوی از و است ایخوشه آماری نظر از جرم

 ترقوی رابطه ،باشد تریبزرگ منفی عدد مقدار این اگر. رودمی کاربه همسایه تریننزدیک شاخص

 و بودنایخوشه. دهدمی نشان کرمانشاه شهر در را آن کامل بودنایخوشه -19/11 مقدار. است

 در دیگر هایمحدوده بودنپاک نشانگر شهر، جغرافیایی هایمحدوده از برخی در جرم تمرکز

 انتظار که امعنیندب ؛است 43/45 شدهمشاهده مقدار و 51/111 انتظار مورد مقدار. است شهر سطح

 به و برابر دو از بیش تقریبا  میزان این اما ،بیفتد اتفاق جرم یک متر 51/111 هر فاصلة به رفتمی

 .است متر 43/45 هر ةفاصل

 دقیق ةمحدود و کندمی تأیید را بندیخوشه آزمون ةنتیج نیز کرنل تراکم تخمین ةنقش

 برای که است روشی کرنل تراکم تخمین آزمون. سازدمی مشخص نیز را خیزجرم هایکانون

 ،روش این. شودمی گرفته کاربه مطالعه مورد ةمحدود در جرم فضایی الگوهای شناسایی و تحلیل

 بندیخوشه جایبه و کندمی ایجاد محدوده روی جرم نقاط تراکم در تغییرات از همواری سطح

 نقشة در. گیردمی نظردر را جرائم سطوح تمامی در تمرکز میزان ،هاآن بقیة حذف و جرائم برخی

 شده تفکیک قسمتیپنج آبی رنگی طیف یک در کرمانشاه محدودة تمام کرنل، تراکم از استفاده با 1

 و پاک هایمحدوده که است هاییمکان شامل ،رسدمی نظربه سفید تقریبا  که آن ترینرنگکم. است

. است مورد 231 تا صفر از ،افتاده اتفاق هامکان این در که جرائمی تعداد. دنشومی نامیده خطرکم

 هاآن در جرم مورد 151 از بیش که هستند جرم اصلی هایکانون نقشه، هایقسمت ترینپررنگ

 .است داده رخ
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 کرمانشاه در منزل از سرقت جرم کرنل تراکم نقشة .3 شکل

 1334 ناجا، تحقیقات مرکز: منبع

 

 از سرقت جرم برای شهر سطح در عمده کانون پنج ،دشومی مشاهده نقشه در کهطورهمان

 واقع آبادفیض از آن محدودة که است کانونی ،هاکانون این ترینبزرگ و اولین. دارد وجود منزل

 آن تربزرگ بخش .دریگمیبردر را رشیدی و جلیلی از هاییبخش و دوشمی شروع شهر مرکز در

 هایسرقت از زیادی بخش. دوشمی کشیده ملت محلة به و است شده واقع جعفرآباد محلة در

 طرف به وحدت بلوار خمیدگی در و تعاون محلة در دوم کانون. افتدمی اتفاق کانون این در منزل

 کانون .است شده واقع شریعتی و شهر مرکز محلة مرز در سوم کانون و گرفته قرار آبادحکمت

 قسمت در پنجم، کانون و است طالقانی و نسترن هایخیابان فاصل حد مسکن، محلة در چهارم

 .دارد قرار پرواز محلة غربی

 کرمانشاه شهر در منزل از سرقت جرم معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز بررسی به 4 شکل

 مختلف انواع فضایی توزیع تطبیق و مقایسه برای تقریبی معیاری متوسط، مرکز ةنقط. پردازدمی

 در خاص جرم نوع یک وقوع بررسی برای توانمی شاخص این از ،دیگر عبارتبه. است جرم

 تمام مبنایی میانگین صورتبه را مرکزی مکان شاخص، این. کرد استفاده مختلف زمانی هایدوره

 با ،منزل از سرقت جرم متوسط مرکز. کندمی مشخص جغرافیایی ةمحدود در جرم وقوع هایمکان
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 شمال ضلع چمران، بلوار در ،شده داده نمایش زردرنگ ایستاره نماد یک با که 9 ةنقش به توجه

 .است شده واقع آزادی ورزشگاه غربی

 و اندازه. دهدمی نمایش را جرم به مربوط هایداده پراکندگی سطوح ،معیار انحراف بیضی

 استفاده با ،بنابراین ؛کندمی تعیین را جرم حرکت جهت آن، امتداد و پراکندگی میزان بیضی، شکل

 را جرائم موقعیت و جهت پراکندگی، میانگین، مرکز تا جرم هر مکان ةفاصل ،شاخص این از

 جهت و پراکندگی الگوهای در نسبی هایتفاوت بیانگر هابیضی میان تفاوت. کرد تعیین توانمی

 .است جرم مختلف هایداده حرکت آن،

 
 کرمانشاه در منزل از سرقت معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز نقشة. 4 شکل

 1334 ناجا، تحقیقات مرکز: منبع

 

 قرار زیاد کشیدگی با غربی جنوب شرقی شمال جهت در معیار انحراف بیضی ،پژوهش این در

 شدید تراکم وجود علتبه نیز و کندمی بررسی را پیاپی سال چهار جرم کهآنجا از. است گرفته

 شهر، شرقی جنوب و جنوبی یاههمحل در زیاد نسبتا  تراکم و شمال از مسکن ةمحل در جرم

 .است معمول حد از بیشتر آن کشیدگی
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 .است مرفه یاههمحل از بیشتر شهر محروم یاههمحل در جرم تراکم میزان: دوم فرضیة
 

 اسپیرمن همبستگی ضریب. 4 جدول

 داریامعن سطح آماره مقدار اسپیرمن همبستگی ضریب آمارة
 111/1 131/1 منزل از سرقت جرم

 

 این سنجش برای. پردازدمی منزل از سرقت جرم و اجتماعی نابرابری رابطة بررسی به فرضیه این

 جرم و مستقل متغیر عنوانبه اجتماعی نابرابری ةرابط بررسی برای. شد استفاده اسپیرمن ةآمار از ،فرضیه

 نشان که است 111/1 داریامعن سطح و 131/1 آماره مقدار وابسته، متغیر عنوانبه منزل از سرقت

 .دشومی رد هفرضی ،بنابراین و نیست دارامعن آماری لحاظبه متغیر دو این نایم رابطة دهدمی

 

 گیرینتیجه و بحث
 و جرم باالی میزان ،توسعهدرحال کشورهای در ویژهبه بزرگ شهرهای معضالت از یکی

 رشد روند که است شهری کرمانشاه،. است آن از ناشی یاجتماع امنیت کاهش و هانظمیبی

 باالی رشد دلیلبه طورهمین و مهاجرت موج دنبالبه شمسی، 41 دهة از را سریعی جمعیتی

 بعد از که است خدماتی بیشتر شهریکالن کرمانشاه، .است کرده تجربه را 11 دهة از باروری

 مرکز دلیلبه تنها شهرهایی چنین به مهاجرت طورکلی،به .است ضعیف و فقیر بسیار صنعت،

 مسئله، این. تولیدی فعالیت یک یافتن نه و دریگمی صورت کاذب شغل یافتن برای و بودناستان

 را آن نمود ترینمهم که است آورده ارمغان به شهر این برای را مضاعفی آفرینمشکل پیامدهای

 با و شناختیجامعه و فضایی نگاهی با حاضر، پژوهش. دید بیکاری باالی نرخ در توانمی

 خطر به را شهر این اجتماعی سالمت که مسائلی و مشکالت میان از ای،رشتهمیان رویکردی

 اجتماعی نابرابری و وابسته متغیر عنوانبه جرم یعنی مهم، اجتماعی آسیب دو به ،است انداخته

 .پرداخت مستقل متغیر عنوانبه

 موریس و عددی تاکسونومی روش به اههمحل برخورداری سطح و یافتگیتوسعه سطح بررسی

 مختلف سطح پنج ،موریس روش کهطوریبه ؛است زیاد اههمحل بین نابرابری شکاف دهدمی نشان

 محروم، یاههمحل دو سطح محروم، بسیار یاههمحل یک سطح. کندمی ارائه خود خروجی در را

 بسیار یاههمحل پنج سطح و برخوردار یاههمحل چهار سطح برخوردار،نیمه یاههمحل سه سطح

 امکانات بیشترین از ،کسری و برق ،بهمن ودوبیست مانند اههمحل این از برخی. هستند برخوردار
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. دارند را امکانات حداقل... و مالحسینی کاشانی، چمن، ملت، مانند دیگر برخی و برخوردارند

 این سر دو در نیز زمین ارزش. اندمحروم نیز مدرسه یک داشتن از حتی اههمحل این از بعضی

 سبب و بخشیده فضایی ایجلوه نابرابری به ،وضعیتی چنین. ددار هم با یزیاد اختالف طیف،

 .است شده فضایی گزینیجدایی

 و اندازدمی خطر به را شهر شادابی و سالمت که است منزل از سرقت ،پژوهش این وابستة متغیر

 برای همسایه تریننزدیک شاخص آزمون ةنتیج جمله از تحقیق، هاییافته. شودمی ناامنی ایجاد سبب

 آماری نظر از جرم این به مربوط نقاط توزیع دهدمی نشان کرمانشاه شهر در منزل از سرقت جرم

 شکل خیزجرم هایکانون ،شهر این در ،بنابراین ؛کندمی پیروی متمرکز الگوی از و است ایخوشه

 از دهدمی نشان شهر جغرافیایی هایمحدوده از بعضی در جرم تمرکز و بودنایخوشه. است گرفته

 .شوندمی محسوب پاک هایمحدوده شهر، سطح در بسیاری دیگر هایمحدوده ،آزمون این نگاه

 جرم است معتقد نو چپ گراییواقع رویکرد شد، اشاره نظری چارچوب بخش در که گونههمان

 جرم قربانیان و جرائم نرخ. است جدی بسیار ایمسئله شهری،درون فقیر مناطق در ویژهبه جنایت و

 این. دارد بیشتری تراکم جامعه، محروم هایگروه یعنی شدهرانده حاشیهبه هایمحله در جنایت و

 هافرهنگخرده که دکنمی اشاره نکته این به همکاران و اولین ،کلووارد مرتن، از اقتباس با ،رهیافت

 بین آماری معنادار ةرابط به که حاضر پژوهش در دوم فرضیة. کنندمی رشد شهر مرکز فقیر مناطق در

 در و ندارد وجود آماری ةرابط متغیر دو این بین دهدمی نشان دارد، اشاره سرقت و اجتماعی نابرابری

 از ترمتراکم ،مرفه یاههمحل در پراکندگی هرچند ؛است شده توزیع فقیر تا مرفه از اههمحل ةهم

 یاههمحل میان در و منزل از سرقت جرم زمینة در حداقل پژوهش این ،بنابراین ؛است فقیر یاههمحل

 معناداری توزیع نیز جرم هایکانون. کندنمی تأیید را فوق ةنظری کرمانشاه، شهر فقیر و غنی مختلف

 مانند یهایپژوهش نتایج با اینتیجه چنین. ندارد شهر سطح در فقیر و غنی یاههمحل میان در

 جرم، با داریامعن ةرابط گونههیچ نابرابری کردند ادعا که استراستهم (2111) پاوچ و گویالمونت

 .ندارد گریتکدی و سرقت مالی، جرائم ،آمیزخشونت جرائم

 سطح با مختلف یاههمحل و هامکان گفت توانمی پژوهش این یجانت محدودة در ،درنهایت

 ساکنان و اههمحل بین اجتماعی نابرابری بروز ةزمین تسهیالت، و امکانات از متفاوت برخورداری

 در نرخ، نظر از چه و آن نوع لحاظ از چه ،جرم گیریشکل ،طرفی از و کنندمی فراهم را آن

 .بخشدمی شکل جرم به فضا ماهیت ،دیگر عبارتبه. است متفاوت مختلف فضاهای
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