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 چكيده

 شانانیآن نه صرفاً دامن خود آنها و قربان یامدهایو پ زندیافراد سرم یآن گاه از برخ زآمیاز نوع خشونت ژهویجرم به
را  یاجتماع یسالمت و شاداب بیو کاهش ضر یاز جمله احساس ناامن یو مشکالت ردگییم زیجامعه را ن بانیبلکه گر

جامعه یپا آوردنانمیبه قیو ازطر ایرشتهانیم یکردیکه با رو استنوشتار آن  نی. هدف اکندیجادمیجامعه ا یبرا
 آن در شهر کرمانشاه بپردازد.  یاجتماع ییفضا لیو تحل زآمیخشونت میجرا یبه بررس ایو جغراف شناسی

 نیا های. دادهشودیمحله را شامل م151سطح شهر کرمانشاه است که  هایپژوهش محله نیا یآمار تیجمع
 لتحلی روش» از هاداده نیا یبررس برای. اندشده آوریجمع یناجا و استاندار قاتیمانند مرکز تحق یپژوهش از مراکز

 فیتوص یبرا SPSS آماری افزاراست. از نرم شدهدر  پژوهش استفاده  یاساس لیو از دو روش تحل« موجود یآمارها
 طیمبنا در مح کیو گراف یآمار هایجرم، مدل ییو فضا یمکان یو درک الگو ییشناسا یو برا رهایمتغ نییو تب

 هامحله یو سطح برخوردار یافتگیسنجش سطح توسعه ی( استفاده شده است. براGIS)ییایسامانه اطالعات جغراف
 . است شده گرفته بهره اکسل افزارنرم ازبااستفاده سیو مور یعدد یروش تاکسونوم زنی

ندارند و به پنج سطح نابرابر  یکسانی عیتوز یکرمانشاه از نظر سطح برخوردار هایمحله دهدینشان م هاافتهی
 میجرا عیاز آن است که توز یحاک هیهمسا نتریکیو شاخص نزد بندیآزمون خوشه جهیشوند. نتیم بندیمیتقس

شکل گرفته  زخیجرم هایشهر کانون نیکه در ا یعنم نیبه ا کندیم تیتبع ایمتمرکز و خوشه یاز الگو زآمیخشونت
و  ینابرابر نیب یهمبستگ زانی. مشوندیپاک محسوب م هایدر سطح شهر محدوده یاریبس گرید هایاست و محدوده

 معنادار است.  نان،یاطم %10بوده، که با جهت معکوس و با سطح  -210/5 زین زآمیخشونت میجرا
متفاوت از  یمختلف با سطح برخوردار هایمحله و هامکان گرددیپژوهش برم نیا جهیبه نت کهییتاجا ت،ینها در

 یرگیشکل یو از طرف کنندمیفراهم را آن ساکنان و هامحله نیب یاجتماع یتبلور نابرابر نهیزم التیامکانات و تسه
فضا به جرم  تیماه گر،یمختلف متفاوت است. به عبارت د ینوع آن و چه از نظر نرخ، در فضاها ثیجرم، چه از ح

وقوع جرم  یالزم را برا نهیاست و زم رگذاریتأث اریبر وقوع جرم بس یاجتماع ینابرابر گر،ید یبخشد. از سو یشکل م
 د.ندار یکسانیمختلف شکل  هایآن در محله ریگرچه نوع تأث دنماییم جادیا

اطالعات  ستمیس ز،آمیخشونت میجرا ،یاجتماع ینابرابر ،یاجتماع ییفضا لیتحل ها:واژه کليد

 .شهر کرمانشاه ،ییایجغراف
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 . استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور. 4
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 مقدمه

تواند چهره شهر را مخدوش نموده و های مهمی است که میجرم و کجروی از پدیده

ویژه پدیده بهعنوان معضلی اجتماعی نظام مدیریت شهری را به چالش فراخواند. این به

صورت ناموزون و بیمارگونه طی کرده در کالنشهرهایی که روند رشد و توسعه خود را به

شدن شتابان و باشند بیشتر مشهود است. کشورهای در حال توسعه، جریان شهری

ریزی مناسب و که فاقد تکنولوژی الزم، مدیریت و برنامهناهمگونی را پیموده درحالی

اند. کرمانشاه نیز به مانند بسیاری از شهرهای بزرگ شتابی بودههماهنگ برای چنین 

ایران و کالنشهرهای کشورهای در حال توسعه با چنین وضعیتی مواجه بوده است. 

نفر بوده  120431شمسی  1330دهند که جمعیت کرمانشاه در سال آمارها نشان می

 1315لنامه آماری سانفر رسیده است) 501450این میزان به  1315است و در سال 

(. طبق آمار یادشده جمعیت کرمانشاه نزدیک به هفت برابر افزایش استان کرمانشاه

 داشته است. 

خوبی مقایسه کرمانشاه با یک شهر اروپایی شتاب و رشد باالی جمعیت را به

به  2511دهد. برای نمونه، شهر بیرمنگام در انگلستان، که جمعیت آن در سال مینشان

سال پیش میزان  05یعنی حدود 1131ذکر شده است، در سال  1524355میزان 

نفر افزایش  21220سال تنها 05نفر بوده است. یعنی برای مدت  110531جمعیت آن 

نفر افزایش داشته  220100سال  00که جمعیت کرمانشاه به فاصله داشته است درحالی

های جدید یجاد بافتهای جدید، اگیری محلهاست. رشد سریع شهرنشینی با شکل

های قدیمی همراه بوده است و با توسعه شهرنشینی شهری و با دستخوردگی بافت

شدن، بیکاری مهاجران شهری، مشکالت فراوانی مانند آلودگی، زیاده از حد شهری

نشینی، کمبود تسهیالت در زمینه مسکن، بهداشت، آموزش و از نشینی، آلونکحاشیه

و جرم و بزهکاری شهری همراه بوده است که این مشکالت و  جمله نابرابری اجتماعی

ای است. پژوهش حاضر در نظر دارد معضالت پیامدهای حاد چنین رشد لجام گسیخته

عنوان یکی از متغیرهای مستقل به دو مورد مهم از این مسائل یعنی نابرابری اجتماعی به

 جتماعی بپردازد. مهم و جرم به عنوان متغیر وابسته با نگاهی فضایی و ا
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یکی از ابعاد مهم این بررسی بعد فضایی و مکانی آن است. بسیاری از اندیشمندان 

آورند. این باور گاهی تا مکان را عاملی مهم در تحلیل مسائل اجتماعی به شمار می

گوید است. الکاسانی میای را دچار جبرگرایی جغرافیایی کردهرفته که عدهجا پیشبدان

یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن بزهکاری 

(. دی.تی. 233: 1301زمان، افتد)تاجباشد بروز نکرده و جرمی اتفاق نمیتبهکار نداشته

های خاصی از محیط اجتماعی فضایی هربرت اعتقاد دارد که رفتارهای کجروانه با ویژگی

تواند شاخص معتبری برای مسکونی می که ناحیهطوریهمبستگی ثابتی دارد به

های اجتماعی مختلف باشد. درست است که بعضی از اشکال کجروی برخوردار از گروه

های خاصی از شهر متمرکز ها در بخششکل فضایی پراکنده است اما نوعاً کجروی

های توان از شناخت میزان کجروی گروههستند. توزیع فضایی کجروی را تنها نمی

های فضایی محیط نیز بینی کرد بلکه خصلتها پیشی و آرایش فضایی این گروهاجتماع

توان . پس می(Herbert,1976)در درک توزیع جغرافیایی رفتارهای کجرو نقش دارد

وجودآورنده جرم در نقاط مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع گفت عوامل به

اند. این ثربخش با یکدیگر متفاوتجرم، شدت و ضعف، تعداد و نیز از نظر عوامل ا

های مختلف یک توان در شهرها و روستاها و حتی در محلهها را میها و اختالفتفاوت

(. بنابراین، پراکنش جرم در نقاط مختلف 12-13: 1322کرد)ستوده، شهر هم مشاهده

یک هایی فضایی و اجتماعی دارد. در کنار بعد فضایی جرم شهر تصادفی نبوده و علت

 گیرد. متغیر اجتماعی مهم نیز مورد بررسی علمی قرار می

کردن تواند در فراهمترین متغیرهایی که به لحاظ جامعه شناختی مییکی از مهم

فرض ابتدایی این زمینه برای جرم بسیار مؤثر باشد نابرابری اجتماعی است. پیش

ر)به لحاظ اجتماعی( در پژوهش این است که نابرابری اجتماعی و توزیع فضایی نابراب

گیری شدید برخی از جرایم شهری مهیا شهر کرمانشاه بستر مناسبی را برای شکل

ساخته است. بسیاری از مطالعات تجربی، که رابطه بین نابرابری و جرم را بررسی 

 ,Kennedy et al.1998)انداند، به رابطه مثبت بین نابرابری و نرخ جرم اذعان داشتهکرده

Blau and Blau, 1982, Bourguignon, 1999, Lee and Bankston, 1999, Kelly, 

2000, Lederman et al., 2002, Fowles and Merva, 1996, Cheong and 

wu,2014, Pickett et al., 2005).  دار شدیدی گرچه تعدادی از مطالعات نیز رابطه معنا

گونه تأثیر ای نیز هیچو عده (Neumayer, 2005)اندبین نابرابری و نرخ جرم نیافته
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اند و اظهار کرده (Guillaumont and Puech, 2006)اندمعناداری به لحاظ آماری نیافته

داری با جرم، جرایم گونه رابطه معنادهد که نابرابری درآمدی هیچمیکه نتایج ما نشان

 ,Baharom and Habibollah)گری نداردآمیز، جرایم مالی، سرقت و تکدیخشونت

. اینک بخشی از هدف این پژوهش به دنبال آن است تا دریابد این رابطه در شهر (2008

ای برقرار است و معادله کرمانشاه چگونه است و بین نابرابری اجتماعی و جرم چه رابطه

 فضا، نابرابری و جرم چه ماهیتی دارد.

 پيشينه پژوهش

نابرابری اجتماعی و جرم کاری است با عنوان های مهم در زمینه رابطه یکی از پژوهش

« های شهریبینی توزیع جرم در محیطشناسی ترکیبی فضا برای پیشکاربـرد روش»

نامه برای اخذ درجه دکتری در عنوان پایانبه 1112که توسط مأمون اف.فانک سال 

بت دانشگاه تگـزاس انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که یک رابطه مث

عنوان شناسی ترکیبی فضایی بههای ترکیبی حوزه شهری برگرفته از روشبین ارزش

عنوان متغیر وابسته وجوددارد. آنچه که در این مطالعه متغیر مستقل و نرخ جرم به

موردی به اثبات رسیده است این است که فضای شهری قدرتمندترین شاخص برای 

 تبیین جرم است.

تحلیل فضـایی »توان به کاری تحت عنوان ن پژوهـش میهای دیگر ایاز پیشینه

کرد. پژوهشگر اشاره (Anderson, 2006) 1، از مارتین. ای. اندرسن«جرم در ونکوور

سازمانی اجتماعی به این نتیجه رسیده است که جرم در مناطق از نظریه بیبااستفاده

یا تعداد بیکاران بیشتری مختلف ونکوور توزیع یکسانی ندارد و مناطقی که فقیرتر است 

 دارد مجرمان بیشتری هم دارد. 

از دو پژوهشگر به « نابرابری و جـرم در چیـن»پژوهـش بعدی کاری است با عنوان 

( که به تأثیر نابرابری بین استانی بر نرخ 2514های تسوان سچوانگ و یانروی وو)نام

و تحلیلی تجربی دو نوع  اند. این پژوهش درصدد است با پژوهشجرم در چین پرداخته

ای بین استانی و نابرابری در مصرف بین مناطق روستایی نابرابری، یعنی نابرابری منطقه

                                                                                                                   
1-Martin. A. Anderson. 
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های شغلی را نیز بین این دو بخش عالوه نابرابری در فرصتکند. بهو شهری، را بررسی

ری در شناسی نظریه آنومی دورکیم و نظریه نابرابنماید. آنان در رویکرد جامعهبررسی

ای ارتباط مستقیم دهد که نابرابری منطقهاند. نتایج نشان میفرصت مرتن را لحاظ کرده

عالوه نابرابری که رابطه آموزش با آن منفی است. بهو مثبتی با میزان جرم دارد درحالی

های روستایی و شهری معنادار و مثبت مشاهده شده در مصرف و بیکاری بین بخش

 (.   Cheong & Wu, 2012است)

یافتگی و جرم، رابطه توسعه»( نیز در پژوهشی با عنوان 2551)1ریس رودریگو

یافتگی و به این نتیجه رسیده است که بین سطح توسعه« منتخبی از کشورهای جهان

یابد بلکه جرم با نابرابری جرم رابطه مثبت وجوددارد اما جرم توأم با توسعه افزایش نمی

 (. Rodrigo,2009یابد)افزایش مییافتگی ناشی از توسعه

در « رابطه توسعه و جرم»( با عنوان 2552مطالعه دیگری که توسط سازمان ملل)

خصوص کشورهای آمریکای مرکزی انجام شده به این نتیجه رسیده است که 

بودن رشد نیافتگی از عوامل مؤثر بر جرم است. رشد اقتصاد زیرزمینی، پایینتوسعه

شکاف فقیر و ثروتمند، افزایش فساد اداری و افزایش بیکاری رسمی از اقتصادی، افزایش 

 (. UNODC,2007عوامل افزایش و رشد جرم در این کشورها شناخته شده است)

طور مختصر به آن های دیگری نیز در این زمینه به عمل آمده که اگر بهپژوهش

نابرابری و »پژوهشی با عنوان ( نام برد که در 1153)2توان از کار یاکوباشاره کنیم می

به این نتیجه رسید که بین فقر و نابرابری با سرقت رابطه مثبت « جرایم اقتصادی

که  ( اشاره کرد1110)3ی ارلیچتوان به مطالعه(. همچنین، میJacobs,1983وجوددارد)

های آمریکا ، که در خصوص ایالت«جرم، مجازات و بازار جنایت»در پژوهشی با عنوان 

سرقت را  %54/2افزایش نابرابری،  %1گیری کرده است که نجام داده، در پایان نتیجها

( که در پژوهشی با نام 2513)4طور کار سوزان( و همینEhrlich,1996دهد)افزایش می

افزایش نابرابری  %1به این نتیجـه رسیده است که « بـررسی علل جـرم در انگلستـان»

                                                                                                                   
1- Reis Rodrigo. 

2- D. Jacobs. 

3- Isaac Erlich. 
4- Mc Vie Susan. 
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( در پژوهشی 2555)1(. توشیماSusan,2013دهد)ایش میجرم را افز %01/5در دستمزد 

کند گیری میداده، نتیجه، که در خصوص ژاپن انجام«ساختار اقتصادی و جرم»با عنوان 

(. Tushima, 2000که بین نابرابری و بیماری با جرم رابطه مثبت وجوددارد)

ر پژوهش خود ( نیز در کلمبیا به رابطه مثبت بین نابرابری و جرم د2552)2سانچز

ای توان از کسانی نام برد که به نتیجه(. در مقابل میSanchez, 2002کند)میاشاره

هایی جداگانه به ( هر دو در پژوهش1110)4( و فریمن1110)3اند. آلنمخالف دست یافته

اند که بین نابرابری و جرم به لحاظ آماری رابطه معناداری این نتیجه دست یافته

 وجودندارد. 

یافته بررسی های پیشین کارهایی که با نگاهی جغرافیایی انجامر ادامه پژوهشد

هایی توسط جغرافیادانان برای شناسایی ارتباط بین وقوع جرم و شوند. تالشمی

کرد عنوان مثال کریستوفر دان مشاهدههای فضایی خاص صورت گرفته است. بهویژگی

روپاشی فیزیکی، افزایش جمعیت و فقر همراه ای که با فکه بزهکاری آن دسته از نواحی

گونه نواحی سطح پایینی از کنترل اجتماعی عالوه در ایناند باال است. بهبوده

 .   (Dunn, 1980)وجوددارد

توسط شرمن، گارتین و برگر در سال « خیزهای جرمکانون»بار واژه برای نخستین

نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از  شد. ال.دبلیو شرمن و همکاران به اینمطرح 1151

های شهری شهر مینیاپولیس صورت گرفته کانون %3/3های تلفنی به پلیس در تماس

های گیری پژوهشاین پژوهش نقطه عطفی برای شکل .(Sherman et al,1989)است

 دیگر در این زمینه و تأیید نظرهای آنها شد. 

شد. او دریافت که ارتباط ژیکی نزدیکبه مسئله جرم از یک دیدگاه اکولو 0پل ناکس

آمیز مانند قتل، تجاوز به عنف و زدوخورد وجوددارد. نزدیکی بین فقر و جرایم خشونت

او همچنین ارتباطی را بین جرایم مالی مانند دزدی، دستبرد و سرقت خودرو با ثبات 

 .(Knox,1995:253)ای پیداکرد. های حاشیهدرآمد در محله

                                                                                                                   
1- Masahiro, Tushima. 

2- Fabio, Sanchez.  
3- R. Allen. 

4- Richard, B. Freeman. 

5- Paul Knox. 
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از « اکولوژیکی توزیع و زمینه اجتماعی فضایی قتل در پورتو آلجـر برزیلتحلیل »

باشد که توسط سیمون.ام سانتوس، کریستودام ها در این زمینه میدیگر پژوهش

بارسلوس و ماریلیا ساکاروالو انجام شده است. در نهایت، پژوهشگران در این پژوهش به 

اقتصادی زمینه محدودی را برای قتل  -اند که متغیرهای اجتماعیاین نتیجه رسیده

آمیز کننده رفتار خشونتاجتماعی آنها چندان تعیین -کنند و شرایط اقتصادیمیفراهم

ها ریزینیست. به عبارت دیگر، این متغیرهای فضایی هستند که باید در برنامه

 .(Santos et al,2006)موردتوجه خاص قرارگیرند 

( 1322ین زمینه کاری است که توسط عماد افروغ)های داخلی در ایکی از پژوهش

فصل تنظیم شده 0تدوین و در « فضـا و نابرابری اجتمـاعی»در کتابـی تحـت عنوان 

گزینی و است. این پژوهش درنهایت به این نتیجه رسیده است که بین جدایی

گزینی فضایی بر فرهنگ کجرو تقارن وجوددارد. به عبارت دیگر، جداییخرده

گزینی و عالوه پژوهش تقارنی را بین جداییفرهنگ مؤثر است. بههایی از خردهشاخص

 کند. ای تأییدمیفرهنگ خاص ناشی از تأثیر همسایگی یا محلهگرایش به خرده

بررسـی رابطـه »( در پژوهشی با عنـوان 1315لک)اکبـر زندیبیـژن زارع و علی

اظهار « هایزان جرایم خشن در بین استاناجتماعی با م -یافتگی اقتصادیسطـح توسعـه

اجتماعی و ابعاد آن با  -اند که رابطه مثبت و نسبتاً ضعیفی بین توسعه اقتصادیکرده

که هرکدام از اجزای ها وجوددارد اما زمانیمیزان جرایم خشن در بین استان

ه جمعی( با توسعهای دستهوجرح، نزاعدهنده شاخص جرایم خشن)قتل، ضربتشکیل

شده که فقط قتل رابطه اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند؛ مشاهده -اقتصادی

 (. 1315اجتماعی و ابعاد آن دارد)زارع و زندی، -معکوسی با توسعه اقتصادی

های بررسی پراکندگی جغرافیایی جرایم و فعالیت»( به 1352احمدپور و همکاران)

های محل وقوع اند بین ارتکاب جرایم و ویژگیگرفتهاند. آنان نتیجه پرداخته« غیرقانونی

 جرم، مثل تاریکی و خلوتی محیط، ارتباطی معنادار وجوددارد. 

تحلیل »های داخلی که به بخش فضایی پژوهش حاضر نزدیک است از دیگر پژوهش

باشد که می« از مدل تخمین تراکم کرنل در شهر زنجانبزهکاری شهری بااستفاده

حسن کالنتری، سمیه قزلباش و کاظم جباری نوشته شده است)کالنتری توسط دکتر م



 

 

 

 
     02 

 (1310پژوهشنامه جغرافیای انتظامی )سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 

به جرایم نزاع، دهد توزیع نقاط مربوطمیهای این پژوهش نشان(. یافته1355و دیگران، 

ای و متمرکز دارد. شرارت و درگیری در سطح شهر زنجان از نظر آماری توزیع خوشه

ن محل تمرکز بزهکاری است و از های خاصی در سطح شهر زنجابنابراین، محدوده

کند که غالباً جزو نقاط بزرگ اسکان غیررسمی شهر نیز میالگوی متمرکز پیروی

 شوند. میمحسوب

 مبانی نظری

پردازی شده است. های مدیدی است که نابرابری اجتماعی و رابطه آن با جرم نظریهمدت

نرخ جرم در جوامعی که  کرد کهاستدالل 1بیش از پنجاه سال پیش ادوین ساترلند

برابری بیشتری حاکم است پایین و در جوامع ناعادالنه باال است. در ایاالت متحده 

های شهری گوناگون)محلههای درونشدت با حوزهآمریکا نرخ باالی جرم و خشونت به

در میان . (Matsueda et al,2014)نامساعد یا مرفه و مناطق روستایی( مرتبط است

گوید میزان احتمال جرم و کسی که قربانی ان متأخر نیز آنتونی گیدنز میشناسجامعه

زندگی او دارد. مناطقی که دارای میزان محرومیت  جرم شود پیوند تنگاتنگی با ناحیه

های های جرم باالتری دارند. افرادی که در محلهمادی بیشتری هستند در کل نرخ

که ساکن مناطق احتمالی بیش از آنان کنند بهمیشهری)فقیر( زندگیمناطق درون

شدن به دست جرم و ثروتمندتر حومه شهری هستند در معرض تهدید خطر قربانی

های شهری (. لذا، نابرابری و شرایط نامساعد در محله322: 1351جنایت هستند)گیدنز، 

 تواند با جرم و کجروی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. می

 گرایی چپ نورد واقعنابرابری و جرم در رویك

گرایی وجودآمد که تحت عنوان واقعشناسی بهشاخه جدیدی در جرم 1155در دهه

شناسان های نومارکسیستی جرمشود. این مکتب برخی از اندیشهمیچپ نو شناخته

های چپ فاصله بگیرد چراکه آنها کجروی را آلیستکرد از ایدهنوین را پذیرفت اما سعی

کردند نادیده کردند و ترس واقعی از جنایت را که اکثر مردم احساس میرمانتیزه می

شناسان اهمیت باالرفتن آمارهای رسمی جرم را ها بسیاری از جرمگرفتند. تا مدتمی

                                                                                                                   
1- Edwin, H. Sutherland. 
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ها جنجال دادن این مطلب بودند که رسانهگرفتند. آنها درصدد نشانکم میدست

کردند که اکثر اند یا استدالل میاه انداختهای درباره این مسئله به رغیرضروری و بیهوده

گرایی چپ نو از این جرایم درواقع شکل تغییرظاهرداده اعتراض علیه نابرابری است. واقع

گیرد و معتقد است افزایش جرم واقعاً رخ داده است و عموم مردم حق موضع فاصله می

قربانیان جنایت معطوف  دارند که نگران این مطلب باشند. این رویکرد توجه خود را به

تری کرد که تحقیق درباره قربانیان تصویر بسیار درستساخت و چنین استدالل میمی

صورت پیمایش دهد تا آمارهای رسمی. این تحقیقات که بهاز ابعاد جرم به دست می

ای است بسیارجدی مخصوصاً در گرفت آشکار ساخت که جرم و جنایت مسئلهانجام می

گذاشتند که نرخ گرایان چپ نو روی این مطلب دست میواقعشهری. درونمناطق فقیر 

شده تراکم بیشتری دارد یعنی های به حاشیه راندهجرایم و قربانیان جرم و جنایت در محله

های محروم جامعه بیم و خطر جنایت بسیار بیشتر از سایر جاهاست. این در میان گروه

کنند که میکلووارد و اولین و دیگران به این نکته اشارهرهیافت با اقتباس از مرتن، 

ها از خود فقر فرهنگکنند. این خردهها در مناطق مرکز شهر رشد و نمو میفرهنگخرده

های برای مثال، گروه گیرند بلکه ناشی از طردشدن از اجتماع بزرگتر هستند.نشأت نمی

کنند)گیدنز، گی و با آن زورآزمایی میزند« جامعه محترم و آبرومند»تبهکار در حواشی 

1351 :315-351 .) 

 کینابرابری و جرم در نظریه شاو و مک

براساس کارهای پارک و برگس در حوزه شهرنشینی نرخ بزهکاری  2کیو مک 1شاو

ها نتیجه گرفتند که برداری کردند. آنها از این نقشهنوجوانان را در شهر شیکاگو نقشه

وسیله صنعت احاطه شده بود، مرکز شهر، که در آن نواحی مسکونی بهنرخ بزهکاری در 

شود. این الگو کند کم میمیباال است. این میزان وقتی از مرکز به طرف پیرامون حرکت

کی استدالل ها ثابت مانده است. شاو و مکبرخالف دگرگونی کامل قومی طی دهه

های مسکونی را مورد هجوم محله ویژه در تجارت و صنعت،کنند که رشد شهر، بهمی

سازمانی اجتماعی و شکستن کنترل اجتماعی را در پی داشته است. آنها قرارداده و بی

های بزهکار را پیداکردند و با ای از گروهتنیدههای درهمهمچنین شواهدی از شبکه

                                                                                                                   
1- Shaw. 

2- McKay. 
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ی را از های بزهکارکه بزهکاران جوان سنتمطالعه موردی شواهدی را یافتند دال بر این

(. آنها از اصطالح Shaw & McKay, 1969گیرند)تر مجرمان یادمیهای قدیمیگروه

نسلی یک سنت بزهکارانه استفاده کردند برای توصیف این انتقال بین 1«انتقال فرهنگی»

های یادگیری بسط داده شد. آنها به این نتیجه رسیدند که وسیله نظریهکه بعدها به

ها گرفتند. آنها معتقدند بعضی از محلهاز بزهکاران دیگر یادمی بزهکاران بزهکاری را

ای از ساکنان معلومی زا هستند. ثمره زندگی در آن محل این است که قسمت عمدهجرم

اند در دهد. اشخاصی که در منطقه اندک نامساعد بزهکار نشدهمیسوی جرم سوقرا به

های قومی که نخست در آن جا گروهشوند. سوی جرم کشانده میهایی بهچنین محله

دهند. این اند با مهاجرت خود قسمتی از تبهکاری خویش را از دست میمستقر شده

طورکلی نزدیک یک منطقه بازرگانی یا صنعتی است. زا، بر طبق نظر آنان، بهمناطق جرم

یابد جمعیت این مناطق رو به کاهش که جمعیت در مجموعه شهر افزایش میهنگامی

شود زیرا آنها از محالت قدیمی برای سکونت میرود. این مناطق از سکنه خالییم

های بازرگانی یا صنعتی خریداران فراوانی شده و عرصه آنها برای تأمین نیازمندیتشکیل

کنند و درنگ ساختمان آن را خراب میرود بیدارد چون به قیمت باالیی به فروش می

های نهند. در این ساختمانیا صنعت در روی آن بنامیتأسیسات مناسبی برای تجارت 

بضاعت ندرت مالکان آنها سکونت دارند. قاطبه ساکنان از مستأجران کمرونق بهبی

 پوست میوارد و غیرسفیدهستند که تعداد کثیری از آن میان از مهاجران تازه

موضوع چند نکته  (. کلیفورد شاو در ادامه برای تعمیق این233: 1354نیا، باشند)کی

 کند:مهم را مطرح می

کنند و بر سر کار خود در شیکاگو درصد افرادی که بدون عذر موجه غیبت می -1

-طور مسلم از ناحیهروند و درصد نوجوانان بزهکار و جنایتکاران بزرگسال بهنمی

 یابد؛ای به ناحیه دیگر تغییرمی

تدریج که از مرکز به طورکلی بهبه مرکز شهر است و بهباالترین درصد مربوط -2

 شود؛شوند از درصد جرایم کاسته میمحیط شهر نزدیک می

                                                                                                                   
1- Cultural Transmission. 
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کنند و بر سر کار توزیع بزهکاری بین کسانی که بدون عذر موجه غیبت می -3

طور محسوس در مناطق روند و نوجوانان بزهکار و جنایتکاران بزرگسال بهنمی

 مختلف شهر به یک اندازه است؛

های بین این درصدها بازتابی از اختالفات پایگاه اجتماعی است: درصدهای تفاوت -4

اند و سیر خیلی باال متعلق به نواحی است که از نظر مادی خیلی فروافتاده

 قهقرایی عددی جمعیت در آن نواحی چشمگیر است؛

دهد میها باالست و شدیدترین جنایات در آنجا رخمناطقی که درصد جنایی آن -0

دهند با ی مدتی بسیار طوالنی ارقام درشت جنایی را به خود اختصاص میبرا

گردد معهذا که ترکیب جمعیت این نواحی دستخوش تغییرات عظیمی میاین

 یابد؛ها تغییر نمیعظمت ارقام جنایی آنها تا مدت

درصد تکرار جرایم نسبت مستقیم با تعداد بزهکاران و نسبت معکوس با فاصله  -0

 مرکز شهر دارد. مسکن از

به نتایج خود به دست داده است چنین خاطرنشان کرده در تفسیرهایی که او راجع

است که رفتار جنایی ارتباط بسیار نزدیک با شرایط اجتماعی خاص دارد که به هنگام 

کند. به هنگام گسترش سریع صنعتی و بازرگانی در یک گرفتن یک شهر بروزمیشکل

ع رفتارهایی که عرف در حفظ آن کوشیده است و از خصوصیات جامعه هنجارها و انوا

دهد. مقاومتی را که تدریج قدرت و تأثیر خود را از دست مییک جامعه سنتی است به

حد که بسیاری از گراید تا بدانداد به سستی میجامعه در برابر جرایم از خود بروز می

کثیری از میان اشخاصی که از لحاظ  یابد. تعداداین قبیل اعمال نابهنجار مقبولیت می

اند از مهاجران های شیکاگو مستقر شدهاند و در بعضی از محلهمادی سقوط کرده

اند که در زمینه های بسیار متفاوتی آمدهپوست هستند. آنها از محیطاروپایی و سیاه

و  فرهنگی و اجتماعی شباهتی با سکنه یک شهر بزرگ ندارد. نتیجه تعارض بین کهنه

کننده اجتماعی پیشین. این نکته و نو تمایلی است در جهت فروریختگی عوامل تنظیم

دست هم داده و آشفتگی بههمچنین عدم کفایت نیروهای سازنده جامعه، دست

 (.242-241: 1354 نیا،زند)کیاجتماعی را دامن می
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 خيزهای جرمهای کانوننظریه

 2، گارتین1توسط شرمن 1101بار در سال نخستینخیز برای های جرماصطالح کانون

برای تحلیل مکانی بزهکاری مورد استفاده قرار گرفت و بیانگر یک  3و برگر 2گارتین

محدوده جغرافیایی و مکانی است که نرخ بزهکاری در آن بسیار باال است. کانون جرم 

ونی تواند بخشی از یک شهر، محله، چند خیابان مجاور و یا حتی یک مجتمع مسکمی

های کوچک با تعداد زیاد خیز آن را معادل مکانهای جرمباشد. برخی در تعریف کانون

-(. کالرک کانونTaylor, 1988: 3اند)ساله دانستهجرم در یک دوره زمانی حداقل یک

های دیگر مردم برای درخواست به محدودهداند که نسبتخیز را جایی میهای جرم

توانند میزان خیز میهای جرمگیرند. از نظر او کانونکمک بیشتر با پلیس تماس می

عامل را در 4 0و اک 4(. ویزبرد10: 1355دهند)فلسون و کالرک، جرایم محلی را افزایش

 کنند:میخیز مهم تلقیهای جرمگیری کانونشکل

 وجود امکانات و تسهیالت مناسب بزهکاری؛ 

 و نگهبان، نبود مدیریت  های مکانی مانند دسترسی راحت، نبود گشتویژگی

صحیح بر مکان و در کنار آن وجود برخی امکانات مجرمان را ترغیب در برخی 

 نماید؛ های خاص میمکان

 اهداف مجرمانه یا وجود اموال یا اشیایی که مطلوب بزهکاران است؛ 

  وجود بزهکار و بزهکاران و داشتن توانایی و انگیزه کافی جهت عمل مجرمانه)اک

 (. 105: 1355، و دیگران

-های تمرکز بزهکاری در محدودهطرفداران نظریه فعالیت روزمره دلیل توزیع مکان

گیری دانند که موجب شکلعامل می3های خاص جغرافیایی را در همگرایی و ترکیب 

 شود:خیز میهای جرمکانون

                                                                                                                   
1- L. W. Sherman. 

2- P. R. Gartin. 

3- M. E. Buerger. 

4- D. Weisburd. 

5- E. J. Eck. 
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 وجود اهداف مجرمانه؛ 

  برای انجام عمل بزهکارانه وجود بزهکارانی که دارای انگیزه، توان و مهارت کافی

 هستند؛

  ،فقدان مراقبت و کنترل جهت مقابله با اقدامات پیشگیرانه)فلسون و کالرک

1355 :10   .) 

 روش تحقيق

اند. برای آوری شدههایی هستند که از مراکز مختلف جمعهای این پژوهش دادهداده

شده است. آمارهای ها روش تحلیل آمارهای موجود در نظر گرفته بررسی این داده

(. 000: 1350سازند)ببی، موجود اطالعات اصلی را برای هر پژوهش اجتماعی فراهم می

ها را از منبع آمارهای موجود در این پژوهش مراکزی مانند مرکز تحقیقات ناجا، که داده

های جرم در قالب نماید، و استانداری، اداره آمار، است. دادهاخذ می 115مرکز سامانه 

اند های شهر بودههایی که خارج از محدوده محلهشده و تمامی دادهایل اکسل دریافتف

به تحلیل فضایی و اجتماعی که پایی در جغرافیا اند. باتوجهغربال و از تحلیل خارج شده

و پایی در جامعه شناسی دارد از دو روش تحلیل اساسی یعنی تحلیل آماری و تحلیل 

افزار آماری های آماری از نرمتفاده شده است. برای تحلیلآمار فضایی در پژوهش اس

منظور ارایه توصیف متغیرها و تبیین برخی از به 1SPSSشناسی یعنی رایج در جامعه

ها استفاده شده است و از سوی دیگر برای شناسایی و درک الگوی مکانی و فرضیه

اطالعات جغرافیایی های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه فضایی جرم مدل

یافتگی و سطح مورد استفاده قرار گرفته است. برای سنجش سطح توسعه 2GISیعنی

افزار اکسل از نرمها نیز روش تاکسونومی عددی و موریس بااستفادهبرخورداری محله

برای بررسی آمار توصیفی از جدول، نمودار و  SPSSاستفاده شده است. در محیط برنامه 

زی متناسب با سطح سنجش هر متغیر استفاده شده و برای آمار های مرکشاخص

استنباطی و سنجش فرضیه همبستگی پیرسون به کار گرفته شده است. در محیط 

خیز های جرمهای جرم و شناسایی کانونپژوهش حاضر به دنبال تهیه نقشه GISبرنامه 

                                                                                                                   
1- Statistics Package for Social Sciences. 

2- Geography Information System. 
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ین گام برای شناسایی بندی، که نخستاز آزمون آماری خوشهاست و درنهایت بااستفاده

ترین همسایه، الگوهای کلی و عمومی جرایم در خیز است، و شاخص نزدیککانون جرم

 سطح شهر کرمانشاه تعیین شده است. 

باشد. در این های مختلف کالنشهر کرمانشاه میجمعیت آماری این پژوهش محله

بندی یممحله تقسیم شده است. مبنای این تقس 151پژوهش شهر کرمانشاه به 

صورت رسمی توسط مراکز دولتی ازجمله استانداری و های مختلف بهنامگذاری محله

طور واحد صورت غیررسمی توسط شهروندان است. واحد تحلیل و همینطور بههمین

های مشاهده این پژوهش نیز جرم است. ازآنجاکه جمعیت آماری این پژوهش محله

گیری باشد نمونهه تعداد این مناطق محدود میکبه اینمختلف کرمانشاه است باتوجه

 شده است. 1شماریصورت نگرفته و جمعیت آماری تمام

شود که از آمیزی را شامل میقلمرو این پژوهش از نظر زمانی تمام جرایم خشونت

اند. از نظر سال پیاپی اتفاق افتاده4به مدت  11تا انتهای اسفند  55ابتدای فروردین 

باشد و از نظر شهر کرمانشاه و محدوده قانونی آن قلمرو پژوهش میمکانی تمام 

جمعی آمیز مانند نزاع فردی، نزاع دستهموضوعی تحلیل فضایی اجتماعی جرایم خشونت

کشی و و گروهی، شرارت، باجگیری، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی، چاقوکشی، قمه

 گیرد. کشی را دربرمیعربده

 های پژوهشفرضيه

ای و متمرکز پیروی آمیز از الگوی خوشهع جغرافیایی نقاط وقوع جرایم خشونتتوزی .1

 کند؛می

 آمیز رابطه معنادار آماری وجوددارد.بین نابرابری اجتماعی و جرایم خشونت .2

 های پژوهشیافته

 یافتگی سطح توسعه

                                                                                                                   
1- Cencus. 
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ها از شاخص در این پژوهش برای سنجش وضعیت نابرابری اجتماعی در سطح محله

ها استفاده شده است. بر اساس روش یافتگی و سطح برخورداری محلهمیزان توسعه

شاخص 4به میزان برخورداری هر محله از تاکسونومی و موریس کل شهر باتوجه

سطح و در یک مقیاس ترتیبی قرار گرفته 0اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی در 

ترین آن است و بقیه مناطق در این برخوردار 0ترین منطقه و سطحمحروم 1است. سطح

-نیمه 3محروم، سطح 2بسیار محروم، سطح 1که سطحطوریاند بهدامنه توزیع شده

اند. عنوان سطح بسیار برخوردار تعیین شدهبه 0برخوردار و سطح 4برخوردار، سطح

یافتگی درنهایت بیانگر وضعیت نابرابری اجتماعی و منطبق با آن بنابراین، سطح توسعه

گونه که میزان اختالف بین این سطوح دال بر میزان نابرابری اجتماعی بین است به این

 ها است و هرچه اختالف بیشتر باشد نابرابری اجتماعی شدیدتر است.محله

 یافتگی(: فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی سطح توسعه1جدول)

 تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی یافتگیسطح توسعه

 بسیار محروم

 محروم

 نیمه برخوردار

 برخوردار

 بسیار برخوردار

15 

24 

33 

23 

1 

1/11 

5/23 

2/32 

5/22 

1/5 

1/11 

2/30 

4/05 

2/11 

5/155 

  5/155 151 کل

 (1314)منبع: نگارندگان 

 
 هایافتگی محله(: سطح توسعه1نمودار)
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 (1314)منبع: نگارندگان، 

های مختلف در شهر کرمانشاه را یافتگی محله( سطح توسعه1جدول شماره)

اند که ها در قسمت بسیار محروم قرارگرفتهمحله از محله12دهد. در سطح اول، مینشان

های: محله شامل محله12دهد. این ها کل شهر را به خود اختصاص میمحله 1/11%

کرناچی، آناهیتا، دراز، العابدین(، شهرک مالحسینی، کهریز، نوکان، درهچمن)شهرک زین

ها جزو فقیرترین و لیژه، صادقیه، ملت، ابوذر و کاشانی هستند. این محلـهسرخه

شوند. نکته مهم در این قسمت این های شهر کرمانشاه محسوب میترین محلهمحروم

ها قبالً مورد از این محله4محله در حاشیه شهر کرمانشاه قراردارند. 12است که هر 

های ویژه محلهها بهاند و بقیه محلههای اخیر به شهر پیوستهدر سالروستا بوده که 

آبادهایی هستند که نشین و حلبیچمن، صادقیه، مالحسینی، ملت و کاشانی حاشیه

محله در مناطق 24اند. صورت غیررسمی در خود پذیرفتهفقیرترین ساکنان شهر را به

دهد. درصد فراوانی تجمعی اص میها را به خود اختصمحله %5/23محروم هستند که 

های بسیارمحروم و های کرمانشاه جزو محلهاز محله %4/30دهد که در مجموع مینشان

های نیمه برخوردار محله کرمانشاه در بخش151محله از مجموع 33محروم هستند. 

های را به خود اختصاص داده است. اغلب محله -مد-قراردارند که بیشترین فراوانی

نشاه از نظر سطح رفاه و برخورداری حالت بینابین داشته و وضعیت متوسطی دارند. کرما

از کل را تشکیل  %5/22های برخوردار هستند که ها جزو محلهمحله از کل محله23

های ذکرشده دارند و ارزش تری نسبت به محلهها وضعیت مناسبدهد. این محلهمی

محله 1مسکونی و مغازه نیز باالتر است.  های غیرمنقول مانند ملکزمین و مایملک

های بسیار برخوردار هستند که غالبًا ثروتمندنشین محسوب مانده جزو محلهباقی

شوند و قیمت زمین در باالترین میزان خود قراردارد و بیشترین امکانات فرهنگی، می

ای هاقتصادی، کالبدی، تفریحی و ورزشی را به خود اختصاص داده که شامل محله

 %1/5شوند. بهمن، برق، مرکز شهر، کسری، فردوسی، سراب، بهار، الهیه و فاطمیه می22

اند. نقشه های بسیار برخوردار و مرفه به خود اختصاص دادهها را محلهاز کل محله

  دهد.خوبی نشان می( این وضعیت را به1شماره)
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 هایافتگی محله(: سطح توسعه1نقشه)

 (1314استانداری کرمانشاه، ) منبع الیه: 

 آميزجرایم خشونت

های شود، در محلهوضعیت این نوع جرایم، که خود چندین جرم را شامل می

کرمانشاه طبق وضعیتی است که در جدول زیر ارایه شده است. ذکر این نکته ضروری 

به میزان جمعیت آن محاسبه شده و درواقع، نسبت جرم است که جرم هر محله نسبت

 به دست آمده است.  

 (: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد فراوانی تجمعی جرایم خشونی2جدول)

 درصد خالص درصد فراوانی جرایم خشونی
درصد فراوانی 

 تجمعی

 بسیارکم

 کم

 متوسط

 زیاد

 بسیارزیاد

42 

22 

11 

1 

2 

0/40 

2/20 

1/15 

1/5 

1/0 

0/40 

2/20 

1/15 

1/5 

1/0 

0/40 

3/23 

2/54 

1/13 

5/155 

  5/155 5/155 151 کل

 (1314)منبع: نگارندگان، 
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 آميز(: جرایم خشونت2نمودار)

 (1314)منبع: نگارندگان، 

اند. مد یا آمیز بسیار کم بودهدارای جرایم خشونت %0/40های کرمانشاه از کل محله

ها نیز دارای از محله %2/20همین طبقه بسیارکم است. به بیشترین فراوانی هم مربوط

از کل  %3/23های کم و بسیارکم آمیز در حد کم است که مجموع گویهجرایم خشونت

در حد متوسط هستند. وضعیت  -محله11-هااز محله %1/15شود. را شامل می

د زیر است: ترتیب شامل موارها بهها زیاد است. این محلهاز محله %1/5آمیز خشونت

هواس، سرچشمه، تعاون، مجنون، کلبستان، ده، بلوار طاق1شاطرآباد، فرهنگیان فاز

آمیز بسیارزیاد ها از تعداد جرم خشونتمحله %1/0آباد و درنهایت آباد و دولتفیض

آقا، بهمن، نقلیه، مسکن، وکیل22های مرکزشهر، برخوردار هستند که شامل محله

های کرمانشاه در از محله %5/10د هستند. بنابراین، درمجموع بستان و جعفرآباطاق

 آمیز هستند. خطر از نظر جرایم خشونتمحدوده نقاط پر
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 آميز(: جرایم خشونت2نقشه)

 (1314)منبع الیه: مرکز تحقیقات ناجا، 

دهد میبه میزان جمعیتش را نشاننقشه فوق وضعیت و میزان جرم هر محله باتوجه

ساله محاسبه شده و 4صورت که ابتدا تعداد جرم هر محله طی یک دوره زمانی به این 

ها به دست آمده بر جمعیت آن محله تقسیم و درنهایت نسبت جرم هرکدام از محله

آمیز را در سطح شهر بدون ( پراکنش واقعی جرایم خشونت3است. اما نقشه شماره)

 گذارد. ها به نمایش میدرنظرگرفتن جمعیت محله
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 هاآميز در محله(: پراکندگی جرایم خشونت3نقشه)

 (1314) منبع الیه: مرکز تحقیقات ناجا، 

 هاآزمون فرضيه

ای و آمیز از الگوی خوشهتوزیع جغرافیایی نقاط وقوع جرایم خشونت فرضيه اول:

 کند.متمرکز پیروی می

گیری کانون یا این فرضیه، که ماهیتی جغرافیایی دارد، فرض را بر وجود و شکل

دهد. برای شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی جرایم خیز قرارمیهای جرمکانون

بندی استفاده شده است. چندین آمیز و سنجش این فرضیه از آزمون خوشهخشونت

ترین رود که شاخص نزدیککارمیبندی بهروش برای آزمون و سنجش خوشه

ها است. این آماره روشی مناسب برای زمون( از جمله بهترین مورد این آNNIهمسایه)
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دهد که آزمون تمرکز جرم در یک محدوده جغرافیایی است و به این پرسش پاسخ می

خیز شکل گرفته ای دارند؟ به عبارت دیگر، آیا کانون جرمهای جرم توزیع خوشهآیا داده

ای نباشد خوشهها ها تصادفی و یا یکنواخت است؟ اگر توزیع دادهاست یا توزیع داده

-خیزی شکل نگرفته و دیگر نیازی نیست پژوهشگر به شناسایی کانون جرمکانون جرم

 دهد.  ( وضعیت آن را نشان می3خیز بپردازد. جدول شماره)

 (: شاخص نزدیكترین همسایه3جدول)

 NNRatio Z-Score P-Value جرم
مقدار مورد 

 انتظار

مقدار مورد 

 مشاهده

نوع توزیع 

 فضایی

-جرایم خشونت

 آمیز
 ایخوشه 02/30 24/22 555/5 -40/54 401/5

 (1314)منبع: نگارندگان، 

های جرم را بودن دادهایباشد خوشه 1ترین همسایه کمتر از اگر مقدار آماره نزدیک

 1باشد پراکنش تصادفی است و اگر بزرگتر از  1دهد. اگر این مقدار برابر با مینشان

نیز برای  zهای جرم است. نمره بودن الگوی پراکنش دادهیکنواختباشد نشان از 

رود. نتیجه آزمون کارمیترین همسایه بهاطمینان از صحت آزمون شاخص نزدیک

 401/5آمیز در شهر کرمانشاه برابر با ترین همسایه برای جرایم خشونتشاخص نزدیک

به این جرایم از نظر آماری طگفت توزیع نقاط مربوتواناست. بر اساس این مقدار می

برای صحت آزمون شاخص  Zکند. مقدار ای بوده و از الگوی متمرکز پیروی میخوشه

رود. هرچه قدر این مقدار عدد منفی بزرگتری باشد نشان کارمیترین همسایه بهنزدیک

شهر آمیز را در بودن کامل جرایم خشونتایتربودن رابطه دارد. این مقدار خوشهاز قوی

های جغرافیایی بودن و تمرکز جرم در برخی محدودهایدهد. خوشهمیکرمانشاه نشان

کند. مقدار مورد انتظار های دیگر در سطح شهر میبودن محدودهشهر حکایت از پاک

رفت به است که به این معنی است که انتظار می 02/30شده و مقدار مشاهده 24/22

تفاق بیفتد اما این میزان تقریباً دوبرابر بوده و به فاصله متر یک جرم ا 24/22فاصله هر 

 متر است.  02/30هر 

بر گذارد. عالوهبندی صحه مینقشه تخمین تراکم کرنل نیز بر نتیجه آزمون خوشه

آزمون تخمین تراکم کند. خیز را نیز مشخص میهای جرمآن، محدوده دقیق کانون

سایی الگوهای فضایی جرم در محدوده مورد کرنل روشی است که برای تحلیل و شنا
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ترین روش برای به یابی مناسبهای درونشود و در میان روشمطالعه به کار گرفته می

باشد. این روش سطح صورت سطح پیوسته میهای بزهکاری بهتصویر کشیدن داده

جای کند و بههمواری از تغییرات در تراکم نقاط جرم بر روی محدوده ایجادمی

بندی برخی جرایم و حذف بقیه آنها میزان تمرکز در تمامی سطوح جرایم را در خوشه

از تراکم کرنل تمام محدوده کرمانشاه را در یک ( بااستفاده4گیرد. نقشه شماره)نظر می

ترین آن، که تقریباً سفید به رنگطیف رنگی آبی پنج قسمتی تفکیک کرده است. کم

شوند. تعداد خطر نامیده میهای پاک و کمهستند که محدودههایی رسد، مکاننظر می

ترین قسمتهای مورد است. پررنگ 211تا  5ها اتفاق افتاده از جرایمی که در این مکان

مورد جرم در آنها رخ داده است.  542های اصلی جرم هستند که بیش از نقشه کانون

اصلی جرم در سطح شهر  دهد، یک کانونطور که نقشه نشان میبنابراین، همان

های قرارگرفته که در مرکز شهر، حوالی میدان آزادی، واقع شده است. از میان محدوده

توان به آمیز پرتراکم هستند، میجغرافیایی دیگر، که بسیار از نظر جرایم خشونت

 تر زورآباد( اشاره کرد. طور دقیقمجنون و نقلیه)بههای دهمحله محدوده
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 آميز در کرمانشاهراکم کرنل جرایم خشونت(: ت4نقشه)

 (1314)منبع الیه: مرکز تحقیقات ناجا، 

آمیز در معیار جرایم خشونت( به بررسی مرکز متوسط و بیضی انحراف0نقشه شماره)

است. نقطه مرکز متوسط معیاری تقریبی برای مقایسه و سطح شهر کرمانشاه پرداخته

توان جرم است. به عبارت دیگر، از این شاخص میتطبیق توزیع فضایی انواع مختلف 

کرد. این های زمانی مختلف استفادهبرای بررسی وقوع یک نوع جرم خاص در دوره

های وقوع جرم در محدوده صورت میانگین مبنایی تمام مکانشاخص مکان مرکزی را به

به وجهآمیز باتکند. مرکز متوسط جرایم خشونتجغرافیایی مورد بررسی مشخص می

ای زردرنگ نمایش داده شده، در محله برق، (، که با یک نماد ستاره0نقشه شماره)

 انتهای کوچه نسیم قراردارد. 

دهد. به جرم را نمایش میهای مربوطمعیار سطوح پراکندگی دادهبیضی انحراف

کند. اندازه و شکل بیضی، میزان پراکندگی و امتداد آن جهت حرکت جرم را تعیین می
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از این شاخص فاصله مکان هر جرم تا مرکز میانگین، پراکندگی، جهت بنابراین، بااستفاده

های نسبی در ها بیانگر تفاوتتوان تعیین کرد. تفاوت میان بیضیو موقعیت جرایم را می

های مختلف جرم است. در این پژوهش الگوهای پراکندگی و جهت آن، حرکت داده

غربی با کشیدگی زیاد قرار گرفته جنوب -شرقیشمالمعیار در جهت بیضی انحراف

کند و از طرف سال پیاپی را بررسی می4آمیز طرف جرایم خشونتاست. ازآنجا که از یک

دیگر به علت وجود تراکم شدید جرم در محله مسکن از شمال و تراکم نسبتًازیاد در 

 است.شرقی شهر کشیدگی بیشتر از حد معمول های جنوبی و جنوبمحله

 
 آميز در کرمانشاهمعيار جرایم خشونت(: نقشه مرکز متوسط و بيضی انحراف5نقشه)

 (1314)منبع الیه: مرکز تحقیقات ناجا، 

 آمیز رابطه وجوددارد.بین نابرابری اجتماعی و جرایم خشونت فرضيه دوم:

 (: ضریب همبستگی پيرسون4جدول)

 معناداریسطح  مقدار آماره آماره ضریب همبستگی پيرسون

 532/5 -210/5* آمیزجرایم خشونت

 (1314)مأخذ: نگارندگان، 
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پردازد. برای آمیز میبه بررسی رابطه نابرابری اجتماعی و جرایم خشونت این فرضیه

سنجش این فرضیه از آماره پیرسون استفاده شده است. برای بررسی رابطه نابرابری 

عنوان متغیر وابسته، مقدار آمیز بهخشونتعنوان متغیر مستقل و جرایم اجتماعی به

دهد بین این دو باشد که نشان میمی 532/5و سطح معناداری -210/5آماره برابر با 

 1Hاطمینان رابطه معنادار آماری وجوددارد. بنابراین، فرضیه  %10متغیر به احتمال 

بطه منفی و دهد جهت رامیکه عالمت مقدار آماره نشانگونهشود. همانتأیید می

های از بیشتر بودن این نوع جرایم در محلهمعکوس است و غیرمستقیم بودن آن حاکی

 نشین است.های مرفهبه محلهفقیرنشین نسبت

 گيرینتيجه

ویژه در کشورهای در حال توسعه با آن دست به یکی از معضالتی که شهرهای بزرگ به

کاهش امنیت اجتماعی ناشی از آن است.  ها ونظمیگریبان هستند میزان باالی جرم و بی

شمسی به دنبال موج  45کرمانشاه، شهری است که روند رشد جمعیتی سریعی را از دهه 

تجربه کرده است. کرمانشاه  05طور به سبب رشد باالی باروری از دهه مهاجرت و همین

و مهاجرت  عنوان کالنشهری غالباً خدماتی که از بعد صنعت بسیار فقیر و ضعیف استبه

به چنین شهری برای مهاجران صرفًا به دلیل مرکز استان بودن و نه یافتن یک فعالیت 

آفرین مضاعفی را برای این شهر به ارمغان آورده گیرد پیامدهای مشکلتولیدی صورت می

توان در نرخ باالی بیکاری دید. پژوهش حاضر از میان را میترین نمود آن که مهم

به دو آسیب اجتماعی اختهی که سالمت اجتماعی شهر را به خطر اندمشکالت و مسائل

عنوان متغیر مستقل، با  عنوان متغیر وابسته و نابرابری اجتماعی بهمهم، یعنی جرم به

 پردازد. ای میرشتهنگاهی فضایی و اجتماعی و با رویکردی میان

از که بااستفادهها، یافتگی و سطح برخورداری محلهبررسی در خصوص سطح توسعه

ها دهد شکاف نابرابری بین محلهشده، نشان میروش تاکسونومی عددی و موریس انجام

کند. میسطح مختلف را در خروجی خود ارایه0که روش موریس طوریزیاد است به

های نیمه محله 3های محروم، سطحمحله 2های بسیار محروم، سطحمحله 1سطح

های بسیار برخوردار هستند. برخی محله 0برخوردار و سطحهای محله 4برخوردار، سطح

بهمن یا برق و کسری از بیشترین امکانات و برخی دیگر 22ها مانند محله از این محله
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های ملت، چمن، کاشانی، مالحسینی و... از حداقل امکانات برخوردار هستند. مانند محله

محروم هستند. ارزش زمین نیز در ها حتی از داشتن یک مدرسه نیز برخی از این محله

ای دو سر این طیف اختالف بسیاری دارد. چنین وضعیتی به نابرابری اجتماعی جلوه

 گزینی فضایی شده است. فضایی بخشیده و باعث جدایی

آمیز است که خود شامل نزاع فردی، نزاع متغیر وابسته این پژوهش جرایم خشونت

ی، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی، چاقوکشی، جمعی و گروهی، شرارت، باجگیردسته

کشی است. چنین جرایمی بیشتر از سایر جرایم سالمت و شادابی شهر کشی و عربدهقمه

شوند. ویژه کودکان میرا به خطر انداخته و باعث ایجاد وحشت در میان شهروندان به

جرایم ترین همسایه برای های پژوهش ازجمله نتیجه آزمون شاخص نزدیکیافته

به این جرایم از نظر دهد توزیع نقاط مربوطمیآمیز در شهر کرمانشاه نشانخشونت

های کند. بنابراین، در این شهر کانونای بوده و از الگوی متمرکز پیروی میآماری خوشه

های بودن و تمرکز جرم در برخی محدودهایخیز شکل گرفته است. خوشهجرم

های دیگر بسیاری مطلب است که از نگاه این آزمون محدودهجغرافیایی شهر بیانگر این 

 شوند. های پاک محسوب میدر سطح شهر محدوده

اما فرضیه دوم این پژوهش، که به رابطه معنادار آماری بین نابرابری اجتماعی و 

ای معکوس با دهد که نابرابری اجتماعی رابطهمیآمیز اشاره دارد، نشانجرایم خشونت

های محروم بیشتر آمیز دارد به این معنی که این نوع از جرایم در محلهونتجرایم خش

های مرفه و برخوردار. این نتیجه نظر اندیشمندانی مانند ساترلند، افتد تا محلهاتفاق می

که معتقد بود نرخ جرم در جوامعی که برابری بیشتری حاکم است پایین و در جوامع 

گوید میزان طور با نظر آنتونی گیدنز، که میکند و همینمی ناعادالنه باال است، را تأیید

احتمال جرم و قربانی جرم پیوند تنگاتنگی با ناحیه زندگی قربانی دارد و مناطقی که از 

های جرم باالتری دارند، همسو است. برند در کل نرخمحرومیت مادی بیشتری رنج می

های ها و محلهتوان گفت مکانگردد میکه به نتیجه این پژوهش برمیدر نهایت، تاجایی

مختلف با سطح برخورداری متفاوت از امکانات و تسهیالت زمینه تبلور نابرابری 

گیری جرم، چه از کنند و از طرفی شکلها و ساکنان آن را فراهم میاجتماعی بین محله

ماهیت حیث نوع و چه از نظر نرخ، در فضاهای مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، 

بخشد. از سوی دیگر، نابرابری اجتماعی بر وقوع جرم بسیار فضا به جرم شکل می
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تبع آن تشدید تضادها و تأثیرگذار است و زمینه الزم را برای وقوع جرم و جنایت و به

نماید؛ گرچه نوع خوردن نظم و امنیت اجتماعی ایجاد میهای اجتماعی و برهمتنش

 ف شکل یکسانی ندارد.های مختلتأثیر آن در محله

 پيشنهادها 

توان پیشنهادها و راهکارهایی را با ماهیتی به نتایج و دستاوردهای این پژوهش میباتوجه

به شرایط ناهنجاری کرد. تردیدی وجود ندارد که باتوجهشناختی و جغرافیایی ارایهجامعه

عنوان بیماری هکه بر شهرهای امروزی در جامعه ما حاکم است میزان جرم و جنایت ب

ها شود. در شهر کرمانشاه نیز دادهمدرن ظاهرشده و هر ساله بر تعداد آن افزوده می

حکایت از میزان باالی جرم دارند. بنابراین، در قدم اول برای مقابله با چنین شرایطی 

های کار باید به دشوارسازی هدف و وضع نظامباید به مدیریت خطر پرداخت. برای این

دهند، پرداخت. یکی از این های کنترل مورد تأکید قرارمی، همچنان که نظریهنظارتی

های موجود در شهر، توسعه کم به تعداد محلهها دستموارد افزایش تعداد پایگاه

منظور باالبردن انگیزه نیروهای پلیس، ارتقای سطح حقوق و امتیازات این نیروها به

رسد تعداد ا برای پیشگیری از جرم است. به نظر میهکاری و افزایش امکانات این پایگاه

ها در حال حاضر بسیارکم بوده و برای چنین جمعیتی کافی نیست. در این این پایگاه

ها دارای پایـگاه بوده و این تعداد اندک هم تقریباً بدون شهرها تنها برخی از محله

 باشد. درنظرگرفتن تأکید بر مناطـق پرخطر می

خیز های جرمویژه در کانونجای نقاط شهر بههای مداربسته در جاینصب دوربین

تواند باعث عنوان یک مکانیسم کنترلی برای مدیریت خطر تا حد نسبتًا زیادی مینیز به

 کاستن از میزان جرم گردد. 

تواند بستر مناسبی را برای وقوع جرم ویژه معابر خلوت در شب میتاریکی معابر به

کاهد. از طرف دیگر، برای مجرم نیز در شدت از کنترل اجتماعی میبه فراهم سازد و

آمیز تاریکی امری الزم و ضروری برای دستیابی به هدف است. برخی از جرایم خشونت

بنابراین، توصیه بعدی این پژوهش به شهرداری این است که تمام نقاط شهر باید از 

ث رؤیت بهتر، افزایش قدرت نظارت و روشنایی کافی برخوردار باشند. نور بیشتر باع

 شود. باالبردن خطر ارتکاب جرم برای مجرمان می
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اتفاق مجرمان شهری قربانیان اقتصاد بیمار جامعه ما هستند. بنابراین، بهاغلب قریب

نخستین قدم برای کاهش چنین مسائلی بازگرداندن آنها به آغوش جامعه ازطریق حل 

دهد که میوضوح نشانهای این پژوهش بهها است. دادهمعضالت اقتصادی و بیکاری آن

هایی که سطح تورم و فشار اقتصادی بیشتر بوده بر تعداد مجرمان شهری نیز در سال

 افزوده شده است.  

تواند تا حد زیادی ضـریب امنیت نیز می 1ممانعـت از جرم ازطریق طراحی محیطـی

در بیشتر شهرهای جهان سوم ازجمله  ریزی شهریاجتمـاعی را باال ببـرد. برنامه

ریزی صحیح شهری بر کرمانشاه توجه زیادی به این مقوله ندارد. نوع معماری و برنامه

تواند تا حد زیادی رفتار مبنای توجه به امنیت شهر و کاهش فرصت برای بزهکاران می

نگری در مجرمان را تحت کنترل خود درآورد. یک راهکار و پیشنهاد در این زمینه باز

از باال به  2افزار گوگل ارثکه ازطریق نرمریزی شهری شهر کرمانشاه است. زمانیبرنامه

کنید کامالً متوجه این نابسامانی خواهیدشد. شهر از هیچ نظم هندسی شهر نگاه می

های غیرمرتبط بسیاری استفاده و یا با کاربریبرخوردار نیست. فضاهای خالی و بی

سازی فضای شهری واند مأمنی برای مجرمان باشد. بنابراین، مناسبتوجوددارد که می

ترین محورهای عنوان یکی از مهممنظور ارتقای امنیت و دشوارسازی هدف مجرمان بهبه

 مدیریت شهری باید مورد توجه جدی قرارگیرد. 

 

  

                                                                                                                   
1- Environmental Design. 
2- Google Earth. 
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