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چکیده

گسترش سریع شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه باعث شکلگیری کالن شهرهایی در قرن حاضر گردیده که به تبع

موجب ازدياد جمعيت ،تراكم شهرها و صنعتي شدن هر چه بيشتر جوامع شده است .امروزه تراکم جمعیت به عنوان یکی از مسائل

شهری اهمیت ویژهای دارد که پيامدهاي مثبت و منفي به همراه داشته است .در این میان افزایش میزان جرم و جنایت از پيامدهاي

منفي آن بوده که بر رفاه افراد ،خانوادهها و میزان امنیت در جامعه تأثيرگذار بوده و موجب شده مسأله امنيت و مبارزه با جرایم در

كالن شهرها كي ي از معضالت عمده در برنامهريزي به شمار رود .هدف اين پژوهش تحلیل رابطه بزه سرقت و تراکم جمعیت در

سطح محالت شهری ،شهر کرمانشاه است .روش تحقیق بکار رفته توصیفی -تحليلي بوده و جامعه آماری پژوهش شامل اطالعات

جمعيتي بلوکهاي آماري سال  1390در سطح محالت شهر کرمانشاه و جرايم ارتكابي مرتبط با بزه سرقت ،که در سال  1390در

سطح شهر کرمانشاه به وقوع پیوسته ،میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از قابليت نرم افزارهای  Arc/GISو SPSS

استفاده شده است .نتایج این تحقیق حا يك از آن است که توزیع فضایی بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه از الگوی

خوشهای و متمرکز پیروی میکند و بین تراکم جمعیت و بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه رابطهای با فاصله اطمینان
 p <0/ 05وجود دارد و بین مساحت جغرافیایی هر محله و بزه سرقت در آن محله رابطهایی وجود ندارد.

واژگان کلیدی :تراکم جمعیت ،جرايم ارتكابي ،کرمانشاه ،بزه سرقت ،سیستم اطالعات جغرافيا يي «.»GIS
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 -1مقدمه
يكي از ويژگيهاي قرن بيستم ،افزايش جمعيت شهرها ،تمركز منابع ،سرمايه ،امكانات و خدمات شهري در شهرهاي
بزرگ است( .)Asayesh, 2001:94با گسترش فيز يكي

و اجتماعي شهرها و تبديل شدن آنها به مراكز ناهمگن

جمعيتي ،اجتماعي و فرهنگي ،افزايش ميزان ناهنجاريهاي شهري و همچنين افزايش ناهمگني جمعيتي ،اجتماعي و
فقر اقتصادي ،زمينه بروز آسيبهاي شهري و رشد لجامگسيخته ناهنجاريها را در شهرها فراهم آمده است( Nassiri,

 .)2003:91تبعات متعدد و منفي اين افزايش ،مسئله تنظيم روابط سالم انساني ساكنان اين شهرها با محيط زندگيشان
را با دشواري روبرو ساخته و سبب میشود که نظام اجتماعی از جهت ایفای کارکردهای بنیادی و حقیقی خود دچار
ابهام یا مانع گردد(موسوي .) 84 : 1378 ،این امر موجب شده مسأله امنيت و مبارزه با جرایم در كالنشهرها يكي از
معضالت عمده در برنامهريزي به شمار رود (هدایتی و عباسی.)871 : 1388 ،
اغلب در محافل انتظامي ،دادگستري و حتي در برخي محافل علمي -دانشگاهي شاهد اين مسأله هستيم كه جهت
بيان ميزان وقوع جرايم در مناطق و شهرهاي مختلف ،تنها به اعالم صرف تعداد وقوع جرايم مختلف و تعداد
مجرمين و دستگيرشدگان آن مناطق بسنده ميگردد و براساس همين اعداد و ارقام به مقايسه و ارزيابي ميزان جرايم
و مجرمين آن مناطق با مناطق ديگر پرداخته ميشود ،بدون توجه به اينكه تنها بيان تعداد وقوع جرايم و مجرمين
بدون در نظر گرفتن جمعيت آن مناطق و شهرها اعتبار و اطمينان علمي الزم جهت ارزيابي و مقايسه در مورد مناطق
مختلف را نخواهد داشت .در اينجاست كه توجه به مسأله تراكم جمعيت اهميت يافته و به اعداد و ارقام صرف در
اين زمينه اعتبار بخشيده و به آنها قدرت ارزيابي و مقايسه با شهرها و مناطق مختلف را ميدهد (بيانلو ،منصوريان،
 .) 30 : 385 1از اين رو در زمينه پيدايش و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي در محيطهاي شهري بزرگ ،سيستمهاي
نظری مختلف در چارچوب بررسيهاي اجتماعي ،اقتصادي ،جغرافيا يي و حتي روانشناسي به تحليل و ارزيابي اين
موضوع پرداخته و كوشيدهاند ،با ارائه فرضيات ،الگوهاي تب يي ن و مدلهاي عملي موثر جوانب گوناگون آن را مورد
بررسي قرار دهند .آنچه وجه مشترك اين تئوريها تلقي ميگردد اهميتي است كه برابر افزايش جمعيت مناطق
موسوم به شهرها قائلند و ت يك ه بر مشكالتي است كه در اين مناطق در اشكال مختلف از جمله جرايم شهري به
ظهور رسيده است .در واقع ديدگاههاي جمعيتي درباره ناهنجاريهاي شهري در اين خالصه ميگردد كه تمركز و
تراكم جمعيت در شهرها منجر به پديدآمدن و گسترش انواع مسائل اجتماعي شده است كه مهمترين بعد آن
جرايمي است كه ويژگي شهري دارد .به عبارت ديگر ،هر قدر جمعيت و فعاليتهاي فيز يكي و انساني در شهرها
بيشتر ميشود احتمال بروز انواع ناهنجاريهاي شهري در آنها افزايش مييابد (موسوي .) 91 : 1378 ،از این رو نیاز
به انتخاب رویکرد مناسب براي مقابله با کجرويهاي اجتماعی یک ضرورت در مقطع کنونی محسوب میشود.
مهمتر اینکه توسعة مرزهاي دانش فرصتی مناسب براي برنامهریزان و دستاندرکاران برقراري نظم و امنیت فراهم
آورده است تا با تکیه به این پیشرفتها ،نسبت به انتخاب رویکردها و شیوههاي مناسب براي مقابله با بزهکاري
اقدام نمایند و در نوع اقدام و مأموریتهاي پلیسی خود بازنگري کنند .امروزه تحلیلهای عددی و رقومی در
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مجموعه علوم و فنون انتظامی به نحو موثری بکار گرفته میشود .از آنجا که رفتار انسانی به دلیل پیچیدگی و یا
ابهام موجود در آن ،همواره در معرض حدس و گمان است ،دانش بشری در طول رشد و توسعه خود توانسته است
روشهای بسیار موثری را برای غلبه بر نادانستههای مخفی خود در این ارتباط ارائه دهد از جمله روشهای که در
محیط  GISانجام میگیرد و به تحلیلگران کمک میکند تا الگوهای عمومی بزهکاری را درک کنند .به این ترتیب با
استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی( )GISمیتوان الگوهای فضایی مکانها را به تصویر کشید و تصویری از
خوشهبندی فضایی احتمالی ،ناهمگنیها و دگرگونیهای آن در طول زمان به دست آورد .با استفاده از تحلیل فضایی

دادهها در محیط ( )GISبه عنوان ابزار تحلیل اکتشافی ،امکان آزمودن دادهها با دقت باال فراهم میشود و این شیوه-
ایی برای ارایه دیدگاههای نوین یا شناسایی الگوهای فضایی پیشبینی نشده است (اک و همکاران.) 91 : 2005 ،
در کشور ما تعداد بزهکاری و جرم در حوزههای شهری بسیار باالتر از نقاط دیگر است .در این میان شهر کرمانشاه
به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای غرب کشور ،دارای آمار باالی ناهنجاری است .این شهر طی چند دهه اخیر از
لحاظ جمعیت ،گسترش فضایی و فعالیتها رشد سریع و شتابانی داشته است .به نظر میرسد مهمترین پیامد منفی
الگوی رشد شهر کرمانشاه ،عدم تناسب بین تعداد جمعیت ،ساختار فضایی -کالبدی و امکانات این شهر و گسترش
بدون برنامه و طرح باشد .آمارهای موجود حاکی از آن است که نرخ بزه سرقت تقریبًاًا در همه استانها رو به فزونی
است .در استان کرمانشاه نیز به تبع این قضیه بزه سرقت ،آماری رو به فزونی دارد که در سال  385 1میانگین نرخ
سرقت در هر یکصد هزار نفر جمعیت استان کرمانشاه برابر با  90 /7بوده است و در سال  13 ، 1387استان در سطح
کشور تعریف شده که بر مبنای کشفیات ،رتبه سرقت استان کرمانشاه  11بوده است (همایش فرماندهان انتظامی
استانهای کل کشور ) 1388 ،که به تبع آن کالنشهر کرمانشاه نیز به دلیل شرایط خاص فضایی ،کالبدی ،اجتماعی،
دارای آمار باالی بزه سرقت میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش بر آن است که رابطه بزه سرقت و تراکم جمعیت در سطح محالت شهری
شهر کرمانشاه را بررسی کند از همین رو پرسشهای که در این پژوهش کوشیدهایم به آنها پاسخ دهیم ،عبارتند از:
 آیا رابطهایی بین تراکم جمعیت و میزان بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه وجود دارد؟ آیا رابطهایی بین مساحت محالت و میزان بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه وجود دارد؟ -2مفاهیم و تعاریف تحقیق
 -1-2جرم ،بزه یا بزهکاری
برخی از حقوقدانان معتقدند نقض قانون هر کشوری در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند،
یشود .برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظام صلح و آرامش
مستوجب مجازات هم باشد «جرم» نامیده م 
یدانند (دانش .) 44 : 366 1 ،در نگاهی
اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد ،جرم م 
کلی ،جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی،
یدهد (گلدوزیان.)341 : 1369 ،
مراقبتی و درمانی) قرار م 
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 -2-2سرقت
سرقت تعریف سادهایی دارد مانند ربودن خدعهآمیز مال غیر ،برداشتن چیزی از دیگری بدون اطالع و رضایت وی و
باالخره از نظر قانون سرقت تنها وقتی روی داده است که شیئی موضوع جرم بدون آگاهی و بر خالف میل صاحب
آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید و الزمه این عمل گرفتن ،برداشتن و یا کش رفتن است
(ولیدی.)351 : 385 1 ،
 -3-2تراکم جمعیت
مفهوم تراکم جمعیت که حاکی از رابطه بین تعداد افراد و فضای تحت اشغال آنها میباشد ،یکی از مفاهیم
جغرافیای جمعیت میباشد که به وسیله جغرافیدانان به کار برده شده است (ساروخانی.)361 : 375 1 ،

 -4-2سیستم اطالعات جغرافيا يي )GIS(1

سیستم اطالعات جغرافيا يي ( )GISبه مجموعه سازمان يافتهاي از سختافزار ،نرمافزار ،اطالعات و نيروي انساني
متخصص گفته ميشود كه به منظور كسب ،ذخيره ،بهنگامسازي ،پردازش ،تحليل و ارائه كليه اطالعات جغرافيا يي
طراحي و ايجاد شده است (حبيبي و پوراحمد« .)61 : 386 1 ،سامانه»« ،داده» و «تحليل» مهمترين مفاهيم در سامانه
اطالعات جغرافيا يي است .اين سامانه از اجزاء منسجمي تش يك ل يافته است كه هر كي

براي تأمين هدف خاصي

طراحي شده است ،اطالعات موجود در این سامانه به دو دسته تقسیم میشود :اطالعات توصیفی یعنی اطالعات
غیرفضایی و غیرمکانی در مورد پدیده و اطالعات فضایی که ارتباط با موقعیت و مکان یک پدیده دارد (رجبی،
 ) 11 : 1379و ميتوانند در محيط اين سامانه نگهداري و بازيابي شوند .همچنين اين سامانه با قدرت تجزيه و تحليل
خود ،امكان برقراري ارتباط منطقي بين دادههاي فضا يي و غيرفضا يي را دارد و اين مهمترين ويژگی  GISاست كه
آن را از ساير سامانههای اطالعاتي متمايز میسازد (فرهادي.) 89 : 1378 ،
 -3چارچوب نظری تحقیق
 -1-3جغرافیای جرایم شهری

هر فرد در قالب زمان و مکان مشخصی زندگی میکند و با توجه به کنشهای فردی و اجتماعی خود درگیر با مکان-
های خاص و در تعامل با کسانی است که به شیوه اجتماعی با او زندگی میکنند ،بنابراین ایفاي کارکردهای اساسی او

و همچنین تأثیر متقابل بین فرد ،اجتماع و محیط پیرامون او در این فضا قرار دارد .آنچه در بررسی جغرافیای جرایم
شهری اهمیت دارد رابطه فضا و محیط شهری با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن است .در واقع این
موضوع که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیای شهری افزوده شده است چارچوب عملی براي تحلیل فضایی و
مکانی جرم و مطالعه رابطه ناهنجاریها با فضا و زمان را در محدوده شهرها فراهم مینماید .به طور کلی در این
مطالعات چگونگی پیدایش ،کیفیت و نحوه پراکندگی اعمال مجرمانه در محدوده جغرافیایی شهر مورد بررسی قرار
میگیرد و به کمک نمایش فضایی اعمال مجرمانه و تلفیق این اطالعات با دادههای مکانی محل ارتکاب جرایم و
. Geographical Information System.
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شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی مجرم و محل سکونت او ،امکان شناسایی کانونهای جرمخیز ،پیشبینی محلهای
احتمالی وقوع ناهنجاری در محدوده شهر فراهم میشود .در نهایت این اطالعات به شکل موثری میتواند به کاهش
میزان جرایم در سطح شهر و پیشگیری از بزهکاری و افزایش ایمنی کمک نماید (کالنتری.) 64 : 1380 ،
 -2-3نظریههای بومشناختی و جمعیتی
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش عمدتًاًا بر اساس نظریة بومشناختی و جمعیت شناختی مکتب شیکاگو
میباشد که توسط جامعهشناسانی چون پارک و برگس مطرح گردید .آنها در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی
که با پدیدة شهرنشینی ارتباط داشت(نظیر زبان ،قومیت ،مهاجرت ،حوزههای سکونتی و تراکم جمعیت) تمرکز
نمودند .جامعهشناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی ،طالق و فحشاء
را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و هدفشان درک تأثیر عوامل جمعیتشناختی مانند سن ،بعد خانوار،
تراکم و مهاجرت و عوامل بومشناختی نظیر قومیت ،نژاد و محل سکونت بود .آنها بر بیسازمانی اجتماعی تأکید
نموده و جرم و بزهکاری را مورد مطالعة ویژه قرار دادند (احمدی .) 63 :3 38 1 ،با توجه به تأکید عمدهایی که این
نظریهها بر مسأله تراکم جمعیت ،حجم جمعیت و عوامل بومشناختی و تأثیر هر یک از آنها بر میزان وقوع جرم و
حتی نوع جرایم دارند ،به روشنی میتوان اذعان نمود که نزدیکترین و مستقیمترین نظریهای که میتواند برای تبیین
رابطة بین تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم مورد استفاده قرار گیرد نظریات بومشناختی و جمعیت شناختی مکتب
شیکاگو میباشد.

"برگس" یکی از صاحبنظران اصلی این مکتب معتقد بود که توسعة شهر همانند دوایر متحدالمرکزی شکل میگیرد
که در هر یک از این دایرهها فعالیت خاصی در جریان است (شیعه" .) 60 : 386 1 ،برگس" بر این باور است که در

منطقه انتقالی(منطقه  )2به دلیل سطح باالی تحرک جمعیت ،میزان باالی مهاجرت ،ویرانی خانهها و تراکم جمعیت،
باالترین میزان جرم و بزهکاری مشاهده میشود .این منطقه در یک دایرة سکونتگاهی در مجاورت مرکز شهر که
منطقهایی تجاری است قرار دارد .در مقابل ،آخرین دایرة سکونتگاهی کالنشهر که دایرة پیرامون شهر میباشد با
پایینترین میزان جرم و بزهکاری مواجه است ،عدم ثبات جمعیتی و بومشناختی در منطقة انتقالی موجب تخریب
توانایی کارکردهای نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده و کنترل رفتار ساکنین میشود (احمدی" .) 62 :3 38 1 ،پارک"

معتقد است که نواحی شهری از پیشرفت و بهبود انگیزههای ساکنین جلوگیری نموده و باعث رواج انحرافات
اجتماعی میگردد .سازمان فیزیکی شهر تأثیری عمیق بر الگوهای فرهنگی -اجتماعی زندگی شهری میگذارد
(.)Sucher, 1987: 38

یکی از پیشفرضهای اساسی "پارک" و "برگس" این است که آن دسته از حوزههای درون شهرهای تجاری و
صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بیسازمانی اجتماعی شدهاند ارزشها و سنتهای بزهکارانه و جنایی را توسعه
میدهند (احمدی.)16 :3 38 1 ،
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 -3-3جرم شناسی محیطی
با تأمل در مطالعات پیشین جغرافیای بزهکاری میتوان دریافت در این بررسیها تأکید بیشتر بر عوامل محیط طبیعی
(آب و هوا ،باد ،دما ،کوه ،دریا ،دشت ،عرض جغرافیایی و )...و تأثیر آن بر انسان و رفتار او بوده است ،در حالی که
در تحقیقات کنونی عوامل مربوطه به محیط انسانی (اجتماعی) و شرایط اقتصادي و اجتماعی -فرهنگی که انسان را
در برگرفته ،بیشتر مورد توجه است .طبق عقیده غالب ،جرم قبل از آنکه پدیدهای جبرگرایانه و ناشی از عوامل قطعی
و غیرقابل تغییر محیط طبیعی باشد ،پدیدهای اجتماعی و متأثر از شرایط اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه
و مکان جرم میباشد (کالنتری .)15 : 1380 ،رویکرد جبرگرایانه به محیط طبیعی در تالشهای بعضی از محققین

معاصر که درصدد دستیابی به همبستگی محیط جغرافیایی و جرم برآمدهاند نیز وجود دارد .به عنوان نمونه "کتله" و
"گري" به کمک آمار به ثبت رابطه بزهکاری و محیط جغرافیایی پرداختهاند .به نظر "کتله" جرم از ناحیهی انسان به

طور انتزاعی قابل تصور نیست .انسان فرزند محیط است و خواه ناخواه اعمال او از تأثیر محیط دور نیست .او با
استفاده از آمار جرایم و بیان نظریه (قانون حرارت) به این نتیجه رسید که اراده آزاد وجود ندارد و اگر یافت شود
قابل لمس نیست (کامران نیا .) 18 : 385 1 ،اما در خصوص عوامل انسان ساخت مؤثر بر پیدایش جرم هر چند که این
بحث خود بیارتباط با محیط طبیعی نیست و هیچ محیط انسان ساختی را نمیتوان به صورت مستقل و بینیاز از
محیط طبیعی تصور کرد ،ولی مباحث آن واجد ویژگیهایی است که میتوان آن را به صورت نسبتًاًا مستقل مورد
بررسی و مطالعه قرار داد .دگرگونی سریع محیط ،یکی از ویژگیهای بنیادی زمان ماست ،هر روز شهرها و محلهها
و بناهای جدیدی ساخته میشوند .قرارگاههای کالبدی برخی الگوهای رفتاری و تنشهای اجتماعی نوینی را بر
ساکنین خود تحمیل میکنند و یا برخی الگوهای رفتاری و نقشهای اجتماعی را تقویت و برخی دیگر را تضعیف
کرده و به طور خالصه جهت و ابعاد جدیدی به رفتار ساکنین خود میبخشند (همان.) 18 :

از اواسط قرن نوزدهم ،ترسیم نقشههای توزیع و جمعیتشناختی جرم آغاز شده است .به نوشته "گارلند" ( ) 1997
در سراسر قرن نوزدهم مطالعات مستمر و طوالنی در مورد «مکانهای خطرناک» صورت پذیرفته است .مکتب
اثباتگرا به دنبال تعمیم دادن خصایص اجتماعی ،بیولوژیکی و روان شناختی مجرمان شناخته شده میباشد ،و پس
از آن به جای تنبیه ،خواهان آموزش است .در حقیقت" ،دلکارمن" و "روبینسون" نوشتهاند که در آمریکای قرن

نوزدهم ،بزهکاران جنایی بیمارگونه و مریض بودهاند .در آن زمان چنین دیدگاهی در سراسر اروپا غالب بود و به
مدت بیش از یکصد سال تفکر مسلط جرم شناختی بوده است .با وجودی که نقش این نگرش به چالش کشیده شده
است ،اما عدهای از پژوهشگران بر نقش غیرمستقیم اما در عین حال بسیار مهمی تأکید کردهاند که این ایدهها در
استفاده از طراحی محیطی به منظور جلوگیری از گسترش سل در آمریکا در طی دوره مصرف (اوایل دهه - 1980
 ) 1990ایفا نمودهاند .این ایدهها به طور کلی بازتاب اقدامات سالمت عمومی در طول دورهای مشابه در انگلستان

هستند ،که خود واکنشی به اپیدمیک وبای دهه  1840بوده است" .دلکارمن" و "روبینسون" نوشتهاند چگونه مردم

مبتال به سل و مردمی که در رفتار جنایی مشارکت داشتهاند هر دو به عنوان «نامطلوب» و «تهدیدکنندههای سالمت
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جامعه آمریکا» طبقهبندی شدهاند( .)DelCarmen and Robinson, 2000:271آنها همچنین بر این باورند که تالش-

های صورت گرفته به منظور کنترل گسترش بیماری از طریق راهبردهای  CPTED1انجام پذیرفته بود .بر همین مبنا

نوشتههای دانشگاهی آن دو را به عنوان پیشگامان ( CPTEDپیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی) در نظر گرفته-
اند.
 -4-3نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت
سابقه تأثير تراكم در رفتارهاي ناهنجار اجتماعي به دهه  1920ميالدي باز ميگردد كه بيشتر اين مطالعات در دو
حوزه جامعهشناسي و روانشناسي صورت گرفته است .برخي از تحقيقات نشان داده است كه:
 ميزان جنايت در محلههاي فقيرنشين و پرجمعيت نواحي مركزي شهرها بيشتر است و به عكس در محلههايمرفهنشين و حومههاي كم جمعيت نرخ بزهكاري پا يي نتر است.
 همچنين بررسيها نشان ميدهد بين تراكم جمعيت و بزهكاري نوجوانان و جنايات بزرگساالن همبستگي زياديوجود دارد.
 بين بيماريهاي رواني و تراكم جمعيت رابطه مستقيم وجود دارد. -بين تراكم جمعيت و ميزان خودكشي نيز ارتباط ديده شده است.

مطابق این نظریه ،افزایش جرم و جنایت رابطه مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد .در سال " 1968آنگلز" در
بررسی جرایم خیابانی کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات نمود .وی همچنین معتقد به وجود افزایش
جرم و تراکم فعالیتها در خیابانهای شهر شد (کالنتری.) 80 : 1380 ،
 -4ادبیات تحقیق
یگردد.
سابقه شناسایی و تحلیل محدودههای جرمخیز شهری به عنوان رویکردی علمی به دهه  1980میالدی باز م 
لگران جرایم شهری اهمیت بسیار
کانونهای جرمخیز از جمله مفاهیمی است که طی  51سال اخیر در بین تحلی 
یافته است و امروزه به عنوان دستاوردی معتبر جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح
یرسد ایدههای اولیه بررسی محدودههای جرمخیز شهری در نتیجه ترسیم نقشههای پونزی که تهیه
است .به نظر م 
آن در ادارات پلیس به شیوه دستی از حدود  200سال پیش مرسوم شده است شکل گرفته باشد .از آنجا که توزیع
جرایم در محدوده جغرافیایی تابعی از شرایط مکانی محل وقوع بزه ،عامل زمان ،انگیزه و توانایی بزهکار و نحوه
پراکنش اهداف مجرمانه است ،بنابراین نشان دادن وقایع مجرمانه بر روی نقشه شهر با پونز یا نمادهای رنگی بیانگر
این نکته بود که توزیع بزهکاری به تمرکز و تراکم در محدودهای خاص و بعضًاًا بخشهای کوچکی از سطح شهر
یرسد و احتما ًالًال طی  100سال اخیر تحلیلهای ساده
گرایش دارد .گرچه حدس فوق دور از واقعیت به نظر نم 
محدودههای جرمخیز شهری به وسیله پژوهشگران جرایم شهری یا افسران پلیس صورت گرفته است و طی  30سال

گذشته افرادی چون "برانتینگهام" در سال  975 1و " ، 1981کرو" در سال " ، 975 1ابی" و "هریس" در سال 1980
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و "پریش" در سال  986 1در آثار و نوشتههای خود با ورود به بحث تراکم بزهکاری در محدودههای خاص شهری،
تحلیل محدودههای جرم خیز را مطرح ساختند .لیکن به طور مشخص پژوهش در این زمینه را "شرمن"" ،گارتین"

و"برگر" در سال  1989انجام دادند و برای نخستین بار واژه کانونهای جرمخیز توسط ایشان مطرح گردید.

"شرمن" و همکارانش در مطالعه شهر مینیاپلیس دریافتند که  50درصد تماسهای تلفنی با پلیس تنها از  3/3درصد
کانونهای شهری انجام گرفته است .از آن پس تحقیق "شرمن" و همکاران او و نتیجه قابل تأمل پژوهش آنها مورد

توجه سایر پژوهشگران قرار گرفت و موجب شد تا تحقیقات زیادی در مورد شهرهای دیگر جهان و به ویژه در
کشورهای توسعه یافته صورت گیرد .تمامی این مطالعات نتایج مشابهی در برداشت و مطالعه کانونهای جرمخیز

"شرمن" و همکارانش را مورد تأیید قرار داد و نشان داد تعداد قابل مالحظهای از جرایم تنها در مکانهای خاص و
ییابد.
معینی از شهر تمرکز م 
از جمله پیشتازان تحقیق در زمینه محدودههای جرمخیز شهری ،اداره پلیس شهر نیویورک است که به طور
سیستماتیک رویکرد فوق را در تحلیل بزهکاری و در برنامهریزیهای راهبردی جهت کاهش بزهکاری به کار گرفته
است .همچنین مجموعه پژوهشهایی در این زمینه با حمایت مؤسسه ملی دادگستری ایالت متحده آمریکا صورت
گرفته است .همچنین مؤسسات معتبر پژوهش پیرامون شناسایی و تحلیل محدودههای جرمخیز ،مرکز کاهش
یباشد در پایگاه اینترنتی مرکز فوق نتایج چندین مطالعه موردی در این
بزهکاری وابسته به وزارت کشور انگلیس م 
زمینه در دسترس عالقمندان قرار داده شده است .از جمله این مطالعات ،تحقیقی است که در سال  1990در بخش
کریدون در جنوب شهر لندن انجام گرفته است .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد  18درصد کل سرقتهای انجام شده
در این محدوده تنها در  0/6از کل بخش فوق متمرکز شده است .پژوهش دیگر ،مطالعه جرایم مرتبط با مشروبات
یباشد که در سال  2004انجام شده است .در این تحقیق راهبردهای مورد استفاده در
الکلی در مرکز شهر ناتینگهام م 
کشور انگلیس برای کاهش بزهکاری در مرکز شهر و نواحی تجاری آن مورد بررسی قرار گرفته است .این تحقیق
یدهد افزایش تعامل و مشارکت بین پلیس و مدیریت مشروب فروشیها و مراکز مصرف مشروبات الکلی
نشان م 
یتواند موجب کاهش بزهکاری در این محدودهها گردد .در این
(عشرتکدهها) و حضور و مراقبت بیشتر پلیسی م 
زمینه پژوهش دیگری در شهر کمبریج با هدف شناسایی ،تشریح و هدفگیری نقاط آلودهتر بزه سرقت در سال
 995 1انجام شده است که با استفاده از فنون تهیه و تحلیل نقشههای بزهکاری و مصاحبه با بزهکاران و بزهدیدگان و
مشاهدات مأمورین انتظامی اقدام به شناسایی و تعیین نقاط جرمخیز گردیده است .نتایج این بررسی نشان داد
فراوانی مسیرهای دسترسی و فرار بزهکاران و نزدیکی نواحی جرمخیز به محل سکونت بزهکاران مهمترین عامل
شکلگیری محدودههای آلودهتر در این شهر بوده است ،به دیگر سخن در نقاط جرمخیز فرصتهای مناسبی برای
بزهکاران جهت ارتکاب بزه فراهم بوده است که منجر به شکلگیری این محدودهها شده است (توکلی.) 36 : 1384 ،
در پژوهش دیگری که توسط «آناستازیا الوکی تاو سایدریس ،رابین لیگت و هیرویوکی هیسکی» در سال 2002
سآنجلس و ایستگاههای
صورت گرفت ارتباط میان محیط فیزیکی و اجتماعی و جرم عبوری در امتداد خط آهن ل 
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آن نشان داده شد .این پژوهش ارتباط معناداری میان بروز بزهکاری و استقرار ایستگاههای خط آهن و ویژگیهای
فیزیکی -اجتماعی ایستگاهها و مکانهای مجاور آنها را تأیید کرد ( .)Sideris,2000همچنین در سال " 2004جری

راتکلیف" در مقالهاش فنونی را برای شناخت ترکیب فضایی و زمانی کانونهای جرمخیز ارائه داد و از روشهایی
برای شناخت سه نوع تحلیل زمانی و مکانی کانونهای جرمخیز استفاده نمود .این طبقهبندی در یک ماتریس نشان
داده شد و مثالهای واقعی از ویژگیهای فضایی ،زمانی ماتریس کانونهای جرمخیز ارائه شد .نتایج این پژوهش به
فرماندهان پلیس کمک نمود تا برای مقابله با بزهکاری و تعیین یک راهبرد مناسب جهت پیشگیری از جرم اقدام

نمایند ( .)Ratcliffe, 2004در سال " 2005چای پون چانگ" با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه

تحلیل جرم در پردیس دانشگاه هنگکنگ پرداخت .در این تحقیق با استفاده از نقشههای بزهکاری یک ابزار تحلیلی
تهیه شد که توانایی کمک به مدیران و پرسنل امنیتی برای تجدیدنظر در دید سنتیشان نسبت به جرایم را پدید
آورد( .)Chi pun chung, 2005عالوه بر پژوهشهای موردی فوق و عمومًاًا طی  10سال اخیر کتب و مقاالت زیادی
حاوی پژوهش پیرامون رویکرد کانونهای جرمخیز به رشته تحریر درآمده است و تقریبًاًا در اکثر کشورهای توسعه
یافته چون ایاالت متحده ،انگلیس ،استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان و ...تحقیقاتی پیرامون این موضوع انجام شده است.
در این میان مطالعات "برانتینگهام" در سال " 1999اک" و همکارانش در سال " ، 2000ران راسک" در سال ، 2000

"اسپیلمن" در سال  995 1و "ویسبرد" و همکارانش در سالهای  1992و  1994و  2000قابل توجه بیشتری است
(توکلی.)93 : 1384 ،
در ایران نوشتههای نجفی ابرندآبادی در مورد جرمشناسی همچنین پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری محسن
کالنتری با عناوین «بررسی نقش محیط جغرافیایی در وقوع جرم :قاچاق مواد مخدر در شهر تهران» و «بررسی
جغرافیای جرم و جنایت در مناطق شهر تهران» پایاننامه کارشناسی ارشد جالل کامراننیا با عنوان «تحلیل الگوهای
فضایی و آیندهنگری جرم در شهر شیراز» و پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «فضاهای بدون دفاع» از پودراتچی
قابل ذکر است که بیشتر در حیطه بررسی نقش محیط جغرافیایی در وقوع بزهکاری و با هدف تحلیل مکانی جرایم
انجام شده است همچنین مصطفی احمدی در پایاننامه کارشناسیارشد خود در موسسه بینالمللی علوم و مشاهدات
زمینی کشور هلند با عنوان «تهیه نقشه جرم و تحلیل فضایی» در سال  2003از دو روش :ارزیابی بر مبنای جرم هر
ناحیه و ارزیابی جرم بر مبنای تراکم جمعیت به شناخت کانونهای جرم در منطقه  12تهران پرداخته است .نتایج این
پژوهش با روشهای یاد شده جهت کشف مکان مناسب برای ایجاد یک پاسگاه پلیس و یا گشتزنی در کانونهای
جرم به منظور کاهش جرم آمده است .در میان مقاالت نیز میتوان به تحقیق بیانلو و منصوریان با عنوان رابطه تراکم
جمعیت با میزان و نوع جرم در مناطق هشتگانه شیراز اشاره کرد نتایج این تحقیق نشان داد که بین تراکم جمعیت
و سرقتهای عادی و کیفقاپی رابطة معناداری وجود دارد ولی تراکم جمعیت با آدمربایی و سرقتهای مسلحانه
رابطهای وجود ندارد (بیانلو و منصوریان.) 29 : 385 1 ،
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 -5روش تحقیق
با توجه به سواالت مطرح شده ،در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .جامعه آماري
پژوهش شامل اطالعات جمعيتي بلوکهاي آماري سال  90 31در سطح محالت شهر کرمانشاه و جرایم ارتکابی
مربوط به بزه سرقت (سرقت از مغازه ،سرقت وسایل نقلیه ،سرقت از منازل ،سرقت اماکن عمومی و خصوصی،
سرقت به عنف (کیفقاپی و شرارت) میباشد ،که به روش تمامشماری و با استفاده از جرایم ثبت شده در مراکز

انتظامی (سامانه  ) 110طی دوازده ماه از تاریخ  90 31/1/1تا  90 31/ 12 / 29تهیه شده است .برای تجزیه و تحلیل داده-

های پژوهش از قابليت نرم افزارهای  Arc/GISو  SPSSاستفاده شده ،در ابتدا در محیط  GISنقاط بزه سرقت بر

روی بلوکهای شهر کرمانشاه وارد شد و بانک اطالعاتی مربوطه تهیه گردید ،سپس با استفاده از آزمونهای خوشه-
بندی (شاخص نزدیکترین همسایگی) وضعیت بزه سرقت استخراج گردید .در مرحله بعد به تحلیل فضایی بزه
سرقت در سطح محالت با استفاده از آزمون تخمین تراکم کرنل و نقشههای موضوعی شبكهاي با ابعاد  100متری
پرداخته شد در ادامه با استفاده از ابزارهای  GISو الیههای بزه سرقت ،بلوک آماری و محدوده محالت ،آمار بزه

سرقت ،جمعیت و مساحت هر یک از محالت شهری به تفکیک استخراج و در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار
 SPSSبه بررسی رابطه تراکم جمعیت و وقوع بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه پرداخته شده است.
 -6محدوده پژوهش
محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهر کرمانشاه میباشد ،این شهر در نیمه شرقی استان بین مدار  34درجه و 19
دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  7دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ (گرینویچ) قرار دارد .این شهر با قرار
گرفتن در دو طرف رودخانه قرهسو و دامنه کوهسفید و طرفین دره سراب ،دارای  1322متر بلندی از سطح دریا
است (نقشه شماره.)1

نقشه شماره  .1موقعیت شهر کرمانشاه منبع :نگارندگان92 31 ،

تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت53 ...

 -7يافتههاي پژوهش
 -1-7نوع و ميزان بزه سرقت در محالت شهر کرمانشاه
در جمعبندي جرايم ارتكابي بزه سرقت در محالت شهر کرمانشاه اين جرايم در  7دسته كلي قرار گرفت .در مجموع
طی سال  90 31در سطح محالت شهر کرمانشاه حدود  3800فقره بزه سرقت رخ داده است که به ترتیب سرقت از
منازل با  43 /39درصد ،سرقت وسايل نقليه با  35 / 14درصد ،يك فقاپی با  8/77درصد ،سرقت مغازه با  7/ 36درصد،
شرارت و باجگیری با  2/ 24درصد ،سرقت از اماکن خصوصی با  1/ 88درصد و سرقت اموال عمومي با 0/ 68
درصد ،بیشترین میزان بزه سرقت را شامل میشوند (جدول شماره  .)1قابل ذکر است در این پژوهش فقط آمار کل
بزه سرقت مورد نظر بوده است.
جدول شماره  .1بررسي نوع و ميزان جرايم ارتکابی مرتبط با بزه سرقت درشهر کرمانشاه
فراواني

ردیف

نوع جرم

1

سرقت از منازل

2

سرقت وسايل نقليه

3

بزه کیف قاپی

درصد فراواني

1670

43 /39

335 1

35 / 14

334

8/77

280

7/ 36

4

سرقت از مغازه

5

شرارت و باجگیری

85

2/ 24

6

سرقت از اماکن خصوصی

72

1/ 88

7

سرقت اموال عمومي

24

0/ 68

3800

مجموع

۱۰۰

منبع :فرماندهی انتظامي شهر کرمانشاه90 31 ،

 -2-7آزمون خوشهبندی
کترین همسايه در محیط  GISاستفاده
در اين قسمت از بين روشهاي خوشهبندي توزيع بزهكاري ،از شاخص نزدی 
کترین همسايه ،روشي ساده و سريع براي آزمون تمركز گردآمدگي بزهكاري در كي
شده است .شاخص نزدی 
محدوده جغرافيا يي است .با نتايج اين آزمون ميتوان خوشهاي بودن توزيع جرايم را مورد آزمون قرار داد .در جدول
کترین همسايه و نمره  Zآن براي جرایم مرتبط با بزه سرقت آورده شده است.
شماره  2ميزان شاخص نزدی 
کترین همسايه و نمره  Zجرايم سرقت
جدول شماره  .2شاخص نزدی 
رديف

نوع جرم

کترین همسايه
شاخص نزدی 

نمره Z

توزیع فضایی جرایم

۱

سرقت از منازل

0/ 78

17 / 53 -

خوشهاي

۲

سرقت وسايل نقليه

0/ 49

35 / 36 -

خوشهاي

۳

سرقت مغازه

0/ 55

14 / 34 -

خوشهاي

۴

کیف قاپی

0/ 59

14 /93-

خوشهاي

۵

شرارت و باجگیری

0/ 78

3/ 87 -

خوشهاي

۶

سرقت اموال خصوصی

0/ 87

2/ 09 -

خوشهاي

7

سرقت اموال عمومي و دولتي

0/ 98

0/ 19 -

تصادفی

8

كل جرايم

0/ 55

53 / 33 -

متمركز و خوشهاي
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ميزان شاخص نزدیکترین همسايه در پراكندگي كل جرايم مرتبط با بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه برابر
 0/ 55و مقدار  Zمعادل  - 53 / 33ميباشد (جدول شماره  2و شکل شماره  .)1نمره Zبراي اطمينان از صحت آزمون
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کترین همسايه به كار گرفته ميشود .هرچه نمره  Zعدد منفي بزرگتري باشد ميتوان به درستي نتيجه
شاخص نزدی 
کترین همسايه ،اطمينان كرد.
آزمون شاخص نزدی 

شکل شماره  .1نمایش گرافیکی شاخص نزدیکترین همسایگی کل جرایم مرتبط با بزه سرقت

 -3-7تحلیل فضایی بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه
برای تحلیل فضایی بزه سرقت در سطح محالت از آزمون تخمین تراکم کرنل و نقشههای موضوعی شبكهاي با ابعاد
 100متری در محیط  GISاستفاده شده است (شکل شماره  .)2آزمون تخمين تراكم كرنل يكي از مناسبترين
روشها براي به تصوير كشيدن دادههاي بزهكاري به صورت سطوح پيوسته است .آزمون تخمين تراكم كرنل سطح
ینماید.
همواري از تغ يي رات در تراكم نقاط جرم در روي محدوده ايجاد م 
ترسیم نقشههای موضوعی شبكهاي نیز شيوهاي ديگر براي تحليل فضا يي دادههاي بزهكاري در محدوده شهرهاست.
در اين شيوه برای حل مشکل اندازه و شکلهای متفاوت محدودههای اداری و اجرایی ،شبکهای یکپارچه بر روی
محدوده مورد مطالعه ترسیم میشود .موضوعی که بر روی نقشه آورده میشود ،تعداد جرم در هر سلول این شبکه
است ،با این روش میتوان تراکم بزهکاری را برای هر سلول شبکه محاسبه نمود.

شکل شماره 2

تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت55 ...

با توجه به شکل شماره  2نتایج آزمون تخمین تراکم کرنل و نقشههای موضوعی شبكهاي با ابعاد  100متری با هم
منطبق است در این میان محالت مسکن ،تعاون ،معلم 22 ،بهمن ،دولتآباد ،شاطرآباد و مرکز شهر از بیشترین میزان
جرم نسبت به دیگر محالت برخوردار هستند.
 -4-7بررسی رابطه وقوع بزهکاری و تراکم جمعیت در سطح محالت شهر کرمانشاه
طبق آخرین سرشماری در سال  90 31جمعیت شهر کرمانشاه حدود  851405نفر میباشد ،از سوی دیگر مساحت
شهر در حدود  10900هکتار است .میزان تراکم نسبی جمعیت در شهر کرمانشاه  78نفر در هکتار میباشد همچنین
طبق آخرین تقسیمات این شهر دارای  97محله میباشد.
جدول شماره  .3آمار محالت دارای بیشترین جمعیت ،باالترین جرم و بیشترین مساحت
محالت دارای بیشترین

محالت دارای باالترین

مساحت

نرخ جرم

مساحت

محالت

محالت شهری

تعداد جرم

محالت شهری

(مترمربع)

1

محالت دارای بیشترین جمعیت
تعداد

محالت شهری

ردیف

جمعیت

77 365 77

محله حافظیه*

316

محله  22بهمن*

50450

محله  22بهمن*

1

6155610

شهرک پردیس*

251

مرکز شهر

41 355

محله شاطرآباد*

2

4169999

محله  22بهمن*

171

شهرک مسکن*

33144

شهرک معلم*

3

3690046

محله دولت آباد*

65 1

شهرک معلم*

33073

شهرک تعاون*

4

محله طاق بستان

148

شهرک تعاون*

33060

محله دولت آباد*

5

3463376

شهرک گلها

95

محله دولت آباد*

31140

شهرک مسکن*

6

164209 3

شهرک نامجو

92

محله شریعتی

21540

محله الهیه

7

90

محله شاطرآباد*

03 7 21

شهرک پردیس*

8

محله حافظیه*

19141

محله فرهنگیان فاز *1

9

محله فرهنگیان فاز *1

17 7 18

محله حافظیه*

جمع کل

297482

جمع کل

6359 316

2791760

شهرک چقامیرزا

204 7 253

شهرک مسکن*

2345425

شهرک امام خمینی

67 1 39690

جمع کل

89
88
505 1

10
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با توجه به جدول شماره  ،3از لحاظ جمعیت به ترتیب محله  22بهمن(  50450نفر) ،محله شاطرآباد(  41 355نفر)،
شهرک معلم(  33144نفر) ،شهرک تعاون(  33073نفر) ،محله دولتآباد (  33060نفر) ،شهرک مسکن(  31140نفر)،
محله الهیه(  21540نفر) ،شهرک پردیس(  03 7 21نفر) ،محله فرهنگیان فاز 19141 (1نفر) و محله حافظیه(  17 7 18نفر)
در بین دیگر محالت دارای بیشترین جمعیت میباشند .همه محالتی که دارای جمعیت بیشتری هستند به جز شهرک
پردیس و الهیه از نرخ جرم باالتری نسبت به دیگر محالت شهر کرمانشاه برخوردارند .از نظر مساحت محالت نیز
محله  22بهمن ،محله حافظیه ،شهرک پردیس ،محله دولتآباد و شهرک مسکن از بیشترین مساحت در بین دیگر
محالت برخوردارند .در جدول شماره  3محالتی که دارای باالترین تعداد جرم ،بیشترین جمعیت و بیشترین
مساحت هستند با عالمت * مشخص شده است .طبق نتایج بدست آمده در مجموع  10محلهای که بیشترین
جمعیت را در میان محالت دیگر دارند ،حدود  35درصد از جمعیت شهر کرمانشاه را دارا هستند ،از  10محلهایی که
بیشترین جمعیت را دارند  8محله به صورت مشترک دارای بیشترین میزان بزه سرقت میباشند که حدود  13درصد
1با توجه به ازدیاد محالت شهر کرمانشاه و اهداف این پژوهش ،فقط آمار  10محله دارای بیشترین جمعیت ،باالترین جرم و بیشترین مساحت آورده شده است.

56

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره چهارم ،پاییز 3931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

کل بزههای سرقت در شهر کرمانشاه را دارا هستند ،از نظر مساحت نیز  5محلهای که بیشترین جرم را دارند حدود
 22 /5درصد از مساحت کل شهر کرمانشاه را تشکیل دادهاند(جدول شماره  3و شکل شماره .)3

شکل شماره 3
جدول شماره  .4ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای تحقیق
سطح معناداری

ضریب
()R2

تعیین

متغیرهای مستقل

بزه سرقت
مقدار ضریب همبستگی

0/ 000

0/ 65

0/ 809

0/ 001

0/ 12

0/143

ردیف

متغیر وابسته
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با توجه به جدول شماره  4متوجه میشویم که بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی معنادار و مثبت دیده
میشود .در این میان متغیر تراکم جمعیت با ضریب همبستگی  0/ 809و سطح معناداری  ،0/ 000از شدت همبستگی
قوی با بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه برخوردار است همچنین متغیر مساحت محالت با ضریب
همبستگی  0/143و سطح معناداری  ،0/ 001از شدت همبستگی متوسطی با بزه سرقت برخوردار است.

شکل شماره 4

تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت57 ...

همانگونه که نمودار پراکنش در شکل شماره  4نشان میدهد بین تراکم جمعیت و بزه سرقت همبستگی قوی وجود
دارد و بین مساحت محالت و بزه سرقت با توجه به اینکه نسبت به نمودار دیگر از پراکندگی بیشتری برخوردار
است دارای همبستگی پایینتری میباشد.
جدول شماره  .5میزان ضرایب معادله رگرسیون چندگانه بزه سرقت
سطح معناداری
0/ 794

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده

مقدار بتا

واریانس

-

B

متغیرها

4/ 403

-1/ 152

مقدار ثابت

0/ 701

0/ 025

0/ 000

0/ 000

مساحت محالت

0/ 000

0/ 799

0/ 000

0/400

تراکم جمعیت
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براساس جدول شماره  5برای تراکم جمعیت و بزه سرقت در سطح محالت ،ضریب بتا  Beta= 0/ 799با سطح
معناداری (کمتر از  )0/ 05میباشد که جهت مثبت و رابطة مستقیم دو متغیر را نشان میدهد و برای مساحت محالت
و بزه سرقت ضریب بتا  Beta= 0/ 025با سطح معناداری  0/ 701میباشد.
 -8بحث و نتیجهگیری
در واقع جغرافیای جرایم شهری طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیای شهری افزوده شده است ،به طور کلی در
این مطالعات چگونگی پیدایش ،کیفیت و نحوه پراکندگی اعمال مجرمانه در محدوده جغرافیایی شهر مورد بررسی
قرار میگیرد و به کمک نمایش فضایی اعمال مجرمانه و تلفیق این اطالعات با دادههای مکانی محل ارتکاب جرایم و
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،امکانشناسایی کانونهای جرمخیز ،پیشبینی محلهای احتمالی وقوع ناهنجاری در
محدوده شهر فراهم میشود .چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش عمدتًاًا براساس نظریة بومشناختی و
جمعیتشناختی مکتب شیکاگو میباشد که توسط جامعهشناسانی چون پارک و برگس مطرح گردید .آنها در تبیین
انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیدة شهرنشینی ارتباط داشت (نظیر زبان ،قومیت ،مهاجرت ،حوزههای
سکونتی و تراکم جمعیت) تمرکز نمودند .با توجه به تأکید عمدهایی که این نظریهها بر مسأله تراکم جمعیت ،حجم
جمعیت و عوامل بومشناختی و تأثیر هر یک از آنها بر میزان وقوع جرم و حتی نوع جرایم دارند ،به روشنی میتوان
اذعان نمود که نزدیکترین و مستقیمترین نظریهای که میتواند برای تبیین رابطة بین تراکم جمعیت با میزان و نوع
جرم مورد استفاده قرار گیرد نظریات بومشناختی و جمعیتشناختی مکتب شیکاگو و نظریه ارتباط جرم با تراکم
جمعیت میباشد .آنچه در بررسی حاضر حائز اهمیت است بروز رفتارهای ناهنجاری است که همه روزه در محدوده
شهر کرمانشاه به وقوع میپیوندد .گویا با تبدیل شهر کرمانشاه به یک کالنشهر و با جمعیتی متراکم ،ساختار فضایی،
اجتماعی و اقتصادی آن نیز متحول شده است و برآیند این تحول دگرگونی ساختار ارزشی و الگوهای رفتاری
موجود و شکلگیری هنجارهای جدید بوده است که زمینه بروز ناهنجاری و کجرویهای اجتماعی بیشتر را در این
شهر فراهم آورده است .در مجموع طی سال  90 31در سطح محالت شهر کرمانشاه حدود  3800فقره بزه سرقت رخ
کترین همسايه ،توزيع فضا يي كل جرايم مرتبط با بزه سرقت در سطح
داده است که با توجه به آزمون شاخص نزدی 
محالت شهر کرمانشاه از الگوي متمركز و خوشهاي پيروي ميكند .برای نمایش فضایی بزه سرقت در سطح محالت
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از آزمون تخمین تراکم کرنل و نقشههای موضوعی شبكهاي با ابعاد  100متری در محیط  GISاستفاده شد ،نتایج
بدست آمده از این دو روش با هم منطبق هستند ،طوری که در هر دو نقشه محالت مسکن ،تعاون ،معلم 22 ،بهمن،
دولتآباد ،شاطرآباد و مرکز شهر از بیشترین میزان بزه سرقت نسبت به دیگر محالت برخوردار هستند .بررسی
نقشههای کروپلت از تراکم نسبی جمعیت و تعداد بزه سرقت نشان داد که  10محله بیشترین جمعیت را در میان
محالت دیگر دارند که حدود  35درصد از جمعیت شهر کرمانشاه را دارا هستند ،از  10محلهایی که بیشترین

جمعیت را دارند  8محله به صورت مشترک دارای بیشترین میزان بزه سرقت میباشند و حدود  13درصد کل بزه-

های سرقت در شهر کرمانشاه را دارا میباشند همچنین از نظر مساحت نیز  5محله که بیشترین جرم را دارند حدود
 22 /5درصد از مساحت کل شهر کرمانشاه را تشکیل دادهاند و با توجه به آمار توصیفی که از محیط  GISبدست
آمده میتوان گفت که بیشترین میزان بزه سرقت در محالتی وقوع یافته است که دارای باالترین میزان تراکم جمعیت
بوده و همچنین از تحرک جمعیتی بیشتر و بافت قدیمیتر و فرسوده برخوردار بودهاند .برای نمونه ،محله شاطرآباد
جزء بافت فرسوده مرکز شهر محسوب میشود و همان طوری که در جدول مربوطه نیز به روشنی آورده شده ،این
محله دارای بیشترین تراکم جمعیت بوده و دارای باالترین میزان وقوع بزه سرقت نیز میباشد .در مقابل ،شهرک
دانش و شهرک امام خمینی (ره) دارای کمترین تراکم جمعیت میباشند و از بافت جدیدتری نیز برخورداند ،که
کمترین میزان میانگین جرایم را دارا هستند و این امر ،خود دلیل استوار بر وجود ارتباط قوی بین تراکم جمعیت و
میزان وقوع بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه میباشد .در مورد ارتباط بین تراکم جمعیت و مساحت
محالت با بزه سرقت از آزمونهای آماری در محیط  SPSSاستفاده شد که نتایج زیر حاصل گردید:
در مورد رابطة بین تراکم جمعیت هر محله و میانگین میزان بزه سرقت در آن محله ،براساس نتایج حاصله همبستگی
قوی (  )R=0/ 809بین تراکم جمعیت هر محله و میانگین میزان بزه سرقت در آن محله وجود دارد .مقدار R2=0/ 65

نشان میدهد که متغیر مستقل (تراکم جمعیت)  0/ 65از واریانس متغیر وابسته (بزه سرقت) را در جمعیت نمونه
تبیین میکند .ضریب بتا  ،Beta = 0/ 799جهت مثبت و رابطة مستقیم دو متغیر را نشان میدهد .ضریب B = 0/400

حاکی از این است که به ازاء هر تعداد افزایش در متغیر مستقل (تراکم جمعیت)  0/400واحد به متغیر وابسته (بزه
سرقت) اضافه میشود .مقدار  F= 2 ، 94و سطح معناداری  ،sig=0/ 000مدل فوق را تأیید میکند .بنابراین میتوان
گفت بین تراکم جمعیت و بزه سرقت در سطح محالت شهر کرمانشاه رابطهای با فاصله اطمینان  p < 0/ 05وجود
دارد.
در مورد رابطة بین میزان مساحت جغرافیایی هر محله و میانگین میزان بزه سرقت در آن محله ،براساس نتایج حاصله
همبستگی متوسطی ( )R=0/143بین میزان مساحت جغرافیایی هر محله و میانگین میزان بزه سرقت در آن محله
وجود دارد .مقدار  R2 =0/ 12نشان میدهد که متغیر مستقل (مساحت محالت)  0/ 12از واریانس متغیر وابسته (بزه
سرقت) را در جمعیت نمونه تبیین میکند .ضریب بتا  ،Beta=0/ 025جهت مثبت و رابطة مستقیم دو متغیر را نشان

تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت59 ...

میدهد .با توجه به سطح معناداری  sig= 0/ 701رابطه مذکور معنادار نبوده بلکه کاذب و غیرواقعی میباشد ،لذا می-
توان گفت که بین مساحت جغرافیایی هر محله و میانگین میزان بزه سرقت در آن محله رابطهایی وجود ندارد.
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Abstract
Urbanization in developing countries led to the emergence of metropolitan cities
and consequently in population density which in turn has resulted in many benefits and
drawbacks. The spread of crime and especially theft is one of the inevitable outcomes
directly affecting the welfare and security of the families which in turn has brought
about challenges such as difficulty in planning fighting against crime. This study
analyses the relationship between theft and population density in Kermanshah urban
areas using a descriptive-analytical research method. The statistical population is the
2011 population of the city and the crimes committed in the meantime. Arc/GIS and
SPSS soft wares were used to analyze the data. The results indicated that theft spatial
distribution in Kermanshah follows a centralized clustered model. It was also found
that there is a 5% significance level difference between population density and theft
and that there was no significant relationship between the scope of the area and theft.
Keywords: population density, crime, Kermanshah, theft, GIS
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