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تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه


علی شماعی ،دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه خوارزمی ،ايران

محمد ویسیان ،كارشناس ارشد جغرافیاو برنامهريزی شهری دانشگاه خوارزمی ،ايران
آزاد اصغري ،كارشناس ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه خوارزمی ،ايران
سارا كمانگر ،كارشناس ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه خوارزمی ،ايران
چکیده
مسأله ای كه امروزه متولیان امر امنیت با آن مواجه هستند ،افزايش جرايم سرقت است .يکی از اركان مهم مديريت بهینه شهرها ،تحلیل فضايی
جرايم شهری در سطح مناطق است .لذا هدف اين پژوهش دستیابی به چگونگی پراكندگی جراِيم و بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی با
متغیر نوع جرم ،متغیر زمانی و نوع جرم (تحلیل زمانی و مکانی ارتکاب به سرقت) و شناسايی مناطق جرمخیز در شهر قروه است .اين
پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی و همبستگی است .محدوده مورد پژوهش شهر قروه در استان كردستان
است .دادههای مورد استفاده در پژوهش شامل آمار  2ساله ( )3130- 3183جرايم سرقت است كه از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قروه
دريافت شده است .دادهها و اطالعات از روش اسنادی-كتابخانهای گردآوری شده است و برای تجزيه و تحلیل آنها از روشهای آماری از
قبیل ضريب همبستگی در نرمافزار ( SPSSبرای به دست آوردن رابطه میزان جرم و زمان و مکان در شهر قروه) و سیستم اطالعات جغرافیايی
( GISبرای نشان دادن توزيع و پراكندگی جرايم در سطح شهر) استفادهشده است .نتايج نشان میدهد كه بیشترين نوع جرم از میان جرايم
سرقت صورت گرفته مربوط به جرم سرقت موتورسیکلت به میزان  23/18درصد از كل جرايم بوده است .بیشترين تعداد جرايم سرقت نیز در
محدوده خیابانهای اصلی شهر به وقوع پیوسته است و الگوی توزيع و پراكندگی جرايم نیز از زمان ،مکان و فصول سال تبعیت میكند به اين
معنی كه با روند تغییر ساعت در طول شبانهروز نوع جرم سرقت نیز تغییريافته به طوریكه در ساعات روشنايی روز (از ساعت  6صبح تا 38
عصر) بیشترين جرايم مربوط به سرقت موتورسیکلت و در زمان تاريکی (از ساعت  38عصر الی  6بامداد) جرايم سرقت مربوط به منزل و
ماشین بیشتر اتفاق افتاده است .همچنین بین موقع مکانی جرم با میزان وقوع آن رابطه معناداری وجود دارد به اين صورت كه در فضاهای
مسکونی بیشترين جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدانها شلوغ شهری سرقت از نوع موتور است و نوع سرقت با فصل وقوع
رابطه معناداری وجود دارد به طوری در سه فصل اول سال بیشترين سرقت مربوط به موتورسیکلت است.
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مقدمه و بیان مسأله

سااطح شااهر يکسااان نیساات و در برخاای مناااطق بااه دلیاال

بررسیهای بهعملآمده مشخص میسازد كه مکان و زماان در

ويژگیهای حاكم بر آن و خصوصیات اجتمااعی ،اقتصاادی و

میزان جرايم و ايجاد انگیزه بارای گاذار از انديشاه باه عمال

فرهنگی ساكنان ،ارتکاب جرم بیشتر اسات

مجرمانااه ن ااش دارد .تحلیاال فضااايی جاارايم در شااهرها بااه

 .)2 :3133امروزه پدياده سارقت باه يام مشاکل اقتصاادی

شناسايی الگوهای رفتار مجرمانه ،كشف كانونهای جرمخیز و

اجتماعی در جوامع بدل گرديده است ،باهطاوریكاه لطماات

درنهايت به تغییر اين اوضاع خلاق فضااهای م ااوم در برابار

روحی ناشی از اين پديده حتای پاا از كشاف و دساتگیری

جرم و رفع ناهنجاری های شاهری كمام مایكناد

(احمادی و

(ت اوايی و همکااران،

سارق نیز تاا مادتهاا شاهروندان را آزار مایدهاد

(ساالمی و

همکااران .)17 :3132 ،زندگی شهری با تنوع ارزشها و پنادارها،

همکاران .)87 :3133 ،سرقت يکی از كردارهای ناموزون جمعی و

مردمان ديگر ن اط را به خود جذب و با تجمع آنها اختالفات

پديدهای است كه امنیت مالی و جانی جامعه را بر هم مایزناد.

موجود تشديد شاده اسات (ت اوايی و همکااران .)2 :3183 ،رشاد

رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از ت ويت طريق

جمعیت و شهرنشینی سريع ،موجب شده كاه جارم باهعناوان

تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت بهعناوان

يم معضل اجتماعی ،كیفیت زندگی را مورد تهديد قرار دهاد

شیوهای برای خردهفرهنگهای بزهکاری ،ظهور و شیوع سااير

( .)Hedayati et al., 2011: 160افزايش جرم در شاهرها موجاب

جرايم را در پای خواهاد داشات (عطاشانه و امیاری.)301 :3183 ،

ايجاد ناامنی ،نابسامانی و آشفتگی زندگی شهروندان شده ،اين

سرقت نهتنها باعث از بین رفتن اموال شخصی افراد مایشاود،

مسأله هزينههای مادی و معناوی گساتردهای بار دوش جامعاه

بلکه امنیت جامعه را نیز متزلزل میسازد و از طريق ديگر انگیزه

میگذارد (ت اوايی .)306 :3183 ،در طاول تااريخ نار جارايم و

كار و تالش و سرمايهگذاری را از بین مایبارد

(قرباانی حساینی،

(علای اكباری،

 .)262 :3183در اين بین تحلیل فضايی جرايم در حوزه شاهرها

 .)13 :3181سرقت ،از جرايم مهم و پرشمار اجتماع های انسانی

از گرايشهای نوينی است كه مایكوشاد تاا جنباه از مساا ل

است كه بهطور ت ريبی در كلیه جوامع ديده میشود و در طول

شهری بشر امروز را مورد مطالعه قرار دهد و با تکیه بر ابزار و

زمان و بر اساس مکانها و جوامع مختلف متفاوت بوده اسات

فناااوری تحلیاال جغرافیااايی باارای م ابلااه بااا ناهنجاااریهااای

آسیب ها در نواحی شهری همواره باال بوده اسات

3

(رضااوانی و همکاااران .)13 :3130 ،درواقااع ساارقت يکاای از

اجتماعی و پیشگیری از جرم راهبردها و راهکارهای مناساب

باساب هترين جرايم بشری است كه در جامعههای مختلاف باه

ارا ااه دهااد (قصااری و همکاااران .)371 :3130،تحلیاال فضااايی بااه

شیوههای گوناگون ديده میشاود (رحیمای و ادريسای.)33 :3183 ،

معنااايی تعبیاار و تفساایر مجموعااه ساااختهااای اجتماااعی،

سرقت بخاش قابالتاوجهی از جارايم در شاهرها را تشاکیل

اقتصادی ،كالبدی و زيست-محیطی است .عوامل شکل گیاری

میدهاد ( .)Mon & et al., 2010:96الگاوی جارايم سارقت باا

فضا شامل محیط های طبیعی ،انسانی ،فرهنگای و پیوناد میاان

Dietrich,

اين عوامل است .درواقاع ،تحلیال فضاايی تفسایر پراكنادگی

 .)2008: 185در اين میان شناسايی عوامل بروز جرم و سعی در

فعالیت هاای اجتمااعی ،اقتصاادی و فرهنگای در مکاان هاای

از بین بردن يا كاهش اثرات آن ،مهمترين راهکار پیشاگیری و

مختلف اسات كاه باا شناساايی ويژگایهاای فضاايی امکاان

ناهنجاری شناخته شده است .انديشامندان دريافتاهاناد مکاان،

سازماندهی فضا را فاراهم مایكناد

انسان و زمان سه عنصر اصالی شاکلگیاری ناهنجااری هاای

 .)338تحلیل فضايی جرم دارای ابعاد جغرافیايی اسات كاه در

اجتماعیاند .تفاوت در ساختار مکانی و خصوصیات رفتااری،

م یاااسهااای جغرافیااايی (ملاای ،منط ااهای ،محلاای) بااهطااور

فعالیتهای روزمره اجتماعی افراد در ارتباط اسات (

(شاماعی و همکااران:3132 ،

در كنار عامل زمان ،موجب میشود تا توزيع فضايی جرايم در
Defensible space
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نامتناسبی توزيعشده اسات ( .)Zhang & Peterson, 2007:2لاذا

حال وقوع هستند را در هر مکان برای نشان داده باه پلایا و

وضعیت جرم سرقت در شهر قروه راستای اقدامات پیشگیرانه

برنامهريازان بارای پیشاگیری نشاان مایدهاد

ضروری به نظر میرسد .آنچه مسلم است ،يکی از جنبههاای

 .)2001:250از میااان جاارايم ،جاارايم مربااوط بااه ساارقت از

اصلی جرم ،ارتباط با پديدههای فضاای و محیطای اسات كاه

مهاامتاارين و پیچیاادهتاارين معضااالت اكهاار شااهرهای كشااور

هماكنون در اين خصوص بررسیهای كمتری صاورت گرفتاه

محسوب میشود؛ و تأثیرات روانی و اجتمااعی را بار افاراد و

است .از طرف ديگر توزيع جرايم سرقت در تمام مناطق شهر

جامعه میگذارد .با توجه به اينكه پدياده سارقت نسابت باه

يکسان نیست و تحت تأثیر عوامل فیزيکی ،اقتصادی ،فرهنگی

ساير جرايم در شهر قروه از فراوانی بیشتری برخوردار اسات.

و اجتماعی در ن اط مختلف شهر شاهد تاراكم نااموزون ايان

شناسايی و تحلیل فضايی محدودههای جرمخیاز سارقت ايان

پديااده هسااتیم .در اياان پااژوهش كوشاایدهاياام تااا مهاامتاارين

فرصت را فراهم می آورد تا پلیا سريع تر بتواند واكنش نشان

كانون های وقوع جرايم مرباوط باه سارقت در شاهر قاروه را

دهد .تحلیل های پژوهش نیز می تواند پلیا را در میزان كنترل

چگونه است را جواب دهیم .پاژوهش حاضار ناوعی تحلیال

و مراقبت خود از محدودهها را افزايش و از تعاداد جارايم در

اكولوژيم بهحساب میآيد كه در آن وابستگی و روابط مشترک

اين مناطق بکاهد .همچنین ريشهيابی ارتکاب سرقت در منط ه

بین انسان (مجرم يا فرد كجرو اجتماعی) و محیط (محدود شهر

میتواند از به هدر رفتن منابع ،امکانات و ثروتهاا جلاوگیری

قروه) را مورد بررسی قرار مایدهاد .هادف اصالی پاژوهش،

كرد و آناان را در راساتای اعاتال و پیشارفت جامعاه خاويش

مطالعه نحوه توزياع فضاايی اعماال مجرماناه و تاأثیر عوامال

بهكارگیری نمايیم .تا بدينوسیله شاهد افازايش ساطح امنیات

محیطی و جمعیتی بر ارتکاب آنها در مناطق جغرافیاايی شاهر

اجتماعی و جامعه سالم باشیم .بررسی اين موضوع با توجه به

قروه است .اهداف فرعی زير در اين پژوهش م دماهای بارای

موارد مطرحشده در باال به شرح زير حا ز اهمیت است:

دستیابی به هدف اصلی است؛ كاه شاامل )3 :شاناخت تاأثیر

( Nelson et al.,

 )3بعد امنیتی :تراكم های زياد جمعیات در شاهرها خاود

موقعیت مکانی در وقوع سرقت؛  )2شناخت تأثیر ن اش زماان

زمینهساز بسیاری از انحرافاات و ناهنجااریهاای اجتمااعی و

در وقوع انواع سرقت؛  )1ن ش و تأثیر فضای شهری در وقوع

تأثیرگذار بر الگوی اجتماعی مردم هسات؛  )2بعاد اقتصاادی:

انواع سرقت است.

بودجه و بخش قابلتوجهی از نیرو و زمان بسیاری را صارف

درنهايت نتايج بهدستآمده میتواند به نیروی انتظامی در

كشف جرايم ،دساتگیری مجرماان ،رسایدگیهاای قضاايی و

شناخت نحوه توزيع فضايی جرايم ازنظر نوع جارم و زماان و

نگهداری و مجازات آنها مینمايد ،كه اين مسأله هزيناههاای

محل وقوع آن باا توجاه باه كااربریهاای شاهری در منااطق

مادی و معنوی گستردهای بر دوش جامعه مایگاذارد؛  )1بعاد

مختلف شهر قروه كمم كناد و باا توجاه باه ايان مطالعاات،

اجتماعی :عالوه بر تحمیل هزيناه هاای اقتصاادی بار جامعاه،

بهترين تصمیم را برای م ابله با جارايم بگیرناد .بارای كشاف

سبب ايجاد حا نااامنی ،دلهاره ،هاراس و آشافتگی زنادگی

ارتباط بین برخی از پديدههای محیطی با نوع و میازان جارم از

شهروندان میشود و بسیاری از بیماریهاای روحای و روانای

آزمون خیدو و شیوههای تحلیل همبستگی استفادهشده است.

كه زمینهساز نارسايی هاای اقتصاادی و كااهش تولیاد جامعاه
هستند ،ناشی از ناهنجاری اجتماعی هستند.

ضرورت تحقیق
شناسايی متغیرهای زمانی و مکانی مراكز جرمخیز بسایار مهام

پیشینه

است زيرا منجر به آگاهی و الگودهی دقیق از جرايمی كاه در

پا از صنعتی شدن و تراكم جمعیت جرايم باهصاورت يام
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مشکل راياج در جامعاه شاهری درآماد (.)Cozens, 2002: 129

انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده است

درواقع از دهه  3360به بعد ،عالقه فزايندهای نسبت به مطالعه

(قربانی حسینی .)262 :3183 ،بررسیهای متکی به روش علمای و

ن ش محیط در بزهکاری و در ن طه م ابل تأثیر شرايط محیطی

مبتناای باار اصااول و روشهااای آماااری در خصااوص محاایط

در پیشگیری جرم شکل گرفت جین جاكوبز 3ازجمله پیشرويان

جغرافیايی و ارتباط آن با جرم برای اولاین باار در نیماه قارن

اين ايده است وی در اثر معروف خود با عنوان «مرگ وزندگی

نوزدهم بهوسیله كتله 1و گاری 6صاورت گرفتاه اسات .كتلاه

شهرهای بزرگ آمريکا» كه در سال  3363انتشار يافات بحاث

فیزيکدان و منجم بلژيکی به كمم اعداد و ارقام ،همبستگی و

مهم نوع طراحای شاهرها و تاأثیر آن در كااهش بزهکااری و

ارتباط محیط جغرافیاايی و جارم را نشاان داد باه اعت ااد وی

همچنین مراقبتهای طبیعی و معمولی ماردم در پیشاگیری از

جرايم ارتکابی در يم جامعه و نوسانات متناوب آن مانند يم

بزهکاری را مطرح نماود .در ساال « 3363جفاری »2نخساتین

تابع رياضی وابسته به تغییرات اقتصاادی و اجتمااعی زماان و

كسی بود كه عبارت «پیشاگیری از جارم و جنايات از طرياق

مکان هست (بیات رستمی .)22 :3183 ،تأثیر و اهمیت مطالعات و

طراحی شهری» را به كاربرد .او به برنامهريزی شهری و طراحی

درزمینه جغرافیای جرم به حدی است كه در
ٔ
بررسیهای «كتله»

ساختارهای شهری و واحدهای همسايگی باهمنظاور كنتارل و

برخی منابع «كتله» را پدر آمار جناايی و ازجملاه پاياهگاذاران

پیشااگیری از جاارم و جناياات تأكیااد داشاات .بااه نظاار او

مکتب جغرافیای جنايت معرفای نماودهاناد و گفتاه مایشاود

مراقبت های طبیعی شهروندان از طريق طراحی ساختمان هاا و

تح ی ات او سبب شده اسات تاا جارم باهعناوان يام پدياده

فضای شهری عامل مهم كنترل جارايم شاهری اسات

(عباسای،

اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شود

(كینیاا:3171 ،

 .)30 :3187در سال  1973در راساتای انديشاه هاای پیشاگیری

 .)163تنوع جرايم وابسته به زمان و مکان و شرايط جغرافیاای

جرم «اسکار نیاومن »1ديادگاه فضاای م ااوم در برابار جارم

مناطق است

(.)Meagan, 2004:2

(فضای قابل دفاع) را مطرح كرد .مطالعه نیومن پاسخی به میزان

مگان 7در سال  2004در پژوهشی با استفاده از مدلهاای

باالی جرايم در شهرهای آمريکا است .باه اعت ااد او فضااهای

شهری به بررسی جغرافیايی جرايم شاهری در ناواحی پاورت

م اوم در برابر جرم امکان مناسابی بارای بااز سااخت محایط

لنااد ،ارگااان ،توكسااون و آريزونااا پرداخاات .او بااا اسااتفاده از

مسکونی شهرها فراهم می آورد تا بادينوسایله محایط امان و

مدل سازی فضايی در چارچوب مدل رگرسیون به مطالعه جرم

سالمی در شهرها برای زندگی ايجاد گردد .وی ع یاده داشات

و جنايت در اين نواحی پرداخت نتايج حاصله از ايان فرايناد

ايجاد تغییرات فیزيکی در محایط بارای كااهش جارم اغلاب

مدل نشان داد كه ويژگیهاای كالبادی و محیطای و همچناین

موجب واكنش از طرف مجرمان میشاود .بادينصاورت كاه

خصوصیات اجتماعی-فرهنگای ،اقتصاادی سااكنان آن امکاان

بزهکاران مجبور به تغییر در رفتار خود يا تغییر محال ارتکااب

فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند .لاذا تناوع جغرافیاايی

جرم میشاوند (عباسای .)33 :3187 ،سااب ه شناساايی و تحلیال

جرم و جنايت همراه با تغییرهای وابسته به مکاان و زماان آن

محدودههای جرمخیز شهری 1بهعنوان رويکردی علمی به دهه

شرايط وقوع جرايم شهری را از حومه به مركز شاهر افازايش

 3380میالدی بازمیگردد و ازجمله مفاهیمی است كه طی 31

میدهد.

سال اخیر در بین تحلیلگران جرايم شهری اهمیت بسیار يافته

آكاارمن 8و مااوری )2004( 3در پژوهشاای بااه بررساای

است و اماروزه باهعناوان دساتاوردی معتبار بارای م ابلاه باا
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الگوهااای فضااايی جاارم و جناياات در مناااطق لیمااا و اوهااايو

زنجان با اساتفاده از سیساتم اطالعاات جغرافیاايی () GISباه

پرداختهاند آنها با استفاده از دو رويکرد نظاری و كااربردی و

بررسی تأثیربخش مركزی شهر زنجان در شکلگیری الگوهاای

تركیبی از هر دو به تجزيه و تحلیال بیانش و چرايای جارم و

بزهکاااری در شااهر زنجااان و تبیااین عواماال مااؤثر در بااروز

جناياات در دو سااطح كااالن و خاارد بااا اسااتفاده از عواماال

بزهکاری در اين منط ه پرداخته است .يافته هاای ايان تح یاق

اجتماعی -اقتصادی ،جمعیتی ،كااربری زماین و ويژگایهاای

نشان میدهد كه كانونهای جرمخیاز در بخاش مركازی شاهر

زيستمحیطی مرتبط با آنهاا را ماورد بررسای قارار دادهاناد.

زنجان بهطور تصادفی توزيعشده است .از سوی ديگر باال بودن

نتايج حاصله نشان میدهد كه جارم و جنايات دارای ضاريب

میزان كاربری تجاری و كمبود يا نبود برخی كاربریهای ماورد

تأثیرپااذيری خیلاای قااوی در عملکاارد عواماال اجتماااعی و

نیاز شهروندان ازجمله فضای سبز كه نظارت رسامی بار ايان

اقتصادی در شهرهای كوچم اسات كاه ماانع بهباود شارايط

محدودهها را بسیار دشوار ساخته ،در افزايش توزيع جغرافیاايی

اقتصادی میشود.

نوع و میزان جرايم و شکلگیری الگوهاای فضاايی بزهکااری

وبر )2014( 3در پژوهشی به بررسی تاأثیر برناماه گشات

مؤثر بوده است.

سواره پلیا در كاهش جرم و جنايت مناطق شاهری پرداختاه

بارانی و همکاران ( )3183در تح ی ی باا عناوان تحلیال

است .نتايج اين پاژوهش در يام هفتاه نشاان از كااهش 31

الگوهای مکانی -زماانی بزهکااری در منااطق شاهری باهادف

درصدی جرايم دارد .همچنین افزايش گشت (شدت برنامه) با

تحلیل مکانی و زمانی ارتکاب جرايم در بخاش مركازی شاهر

كاهش جرايم در جامعه ارتباط معنیداری دارد.

تهران انجامگرفته است .نتايج اين پژوهش نشان مایدهاد كاه

مباحث مربوط به جغرافیاای بزهکااری و مطالعاه رابطاه
جرم و مکان در كشور تنها طی چند ساال اخیار ماورد توجاه

مهاامتاارين كااانونهااای جاارمخیااز بخااش مركاازی تهااران در
قسمتهای مركزی و شمال شرقی آن بخش قرار دارد.

پژوهشااگران كشااور قرارگرفتااه اساات و بررساایهااا نشااان از

نصیری و همکاران ( )3131در پژوهشی به تحلیل فضايی

افزايش توجه به موضوع فوق در متون علمی كشور دارد كه از

جاارم و مکااانهااای جاارمخیااز باازه ساارقت در شااهر قاازوين

مهمترين پژوهشهای انجام شده در اين زمینه میتوان به موارد

پرداختهاند .اين پژوهش باهدف تحلیل فضايی-زماانی جارايم

زير اشاره كرد:

ماارتبط بااا ساارقت طاای دوره زمااانی  3188تااا  3133انجااام

زنگیآبادی و رحیمی نادر ( )3183در تح ی ی باا عناوان

پذيرفته ،نتايج پژوهش بیاانگر آن اسات كاه درزمیناه جارايم

تحلیل فضايی جارم در شاهر كار (باا اساتفاده از  )GISباه

امنیتی؛ كالنتری  37باا بیشاتری ،در زمیناه جارايم اقتصاادی؛

ارزيابی شرايط مکاانی شاهر و حاوزههاای جارم در رفتاار و

كالنتری  33با بیشترين و درنهايت درزمینه اجتماعی ،بیشترين

فعالیت های غیرقانونی در سطح شهر كر پرداخته است .نتايج

مورد جرم در كالنتری  33قرار دارد.

اين تح یق نشان میدهد كه بین ارتکاب جرايم و ويژگیهاای

ويساایان و همکاااران ( )3131در پژوهشاای بااه تحلیاال

محل وقوع جرم مهل تاريکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری

پراكندگی جغرافیايی جارايم در شهرساتان هاای اساتان اياالم

وجود دارد به عالوه تراكم جمعیت و افزايش تعداد مهااجرين

پرداختهاند .يافتههای اين پژوهش نشان میدهد كاه شهرساتان

به كر بهعنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل میكند.

ايالم رتبه نخست را به خود اختصاص داده و بهعناوان كاانون

كالنتااری و همکااارانش ( )3183در تح ی اای بااا عنااوان

اصالی جاارايم صااورت گرفتااه ايان اسااتان هساات .همچنااین

تحلیل فضايی الگوهای بازه سارقت در بخاش مركازی شاهر

بهمنظور بررسی ارتباط بین فراوانی جرايم و متغیار زمیناهسااز

Weber

1

تراكم جمعیات از  GISاساتفاده گردياده كاه نشاان مایدهاد
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بیشترين تاراكم جارم در جمعیات ،شهرساتان ملام شااهی،

موجب تحمل هزيناه هاای بسایار گزافای در ساطوح فاردی،

شهرستان های ايوان و دهلران به ترتیب به چشام مایخورناد.

اجتمااعی ،منط اهای و ملای مایگاردد (

كمترين نسبت جرم به جمعیت نیز در شهرستانهاای اياالم و

 .)2010:104در زمینه عوامال ماؤثر بار ناوع و میازان جارايم،

آبدانان ديده میشود كه نشاندهنده رابطه مست یم و مهبت باین

ديدگاههای مختلفی وجود دارد كه برخی از آنها شامل ماوارد

نسبت جرايم و تراكم جمعیت وجود دارد.

ذيل است:

Mc Collster et al.,

مفهوم سرقت :سارقت واژهای عربای از مااده «سارق» از
مبانی نظري

مصدر ثالثی مجرد (سرقه) به معنای برداشتن چیازی از كسای

مکتب جغرافیايی جرم توسط انديشه های كتله بلژيکی و گری

با حیله و فريب يا از خفا و پنهانی يا برداشتن مخفیانه چیازی

فرانسوی به صورت مدون مطرح شد .كتله در كتاب مشهورش

و بدون حق برداشت آن است .همچنین «سارق به كسی گفتاه

به نام فیزيم اجتماعی آمار مرباوط باه بزهکااری در فرانساه

میشود كه بهطور پنهانی وارد حرز شود و چیزی كاه از آن او

رابین سال های  3821و  3816ماورد مطالعاه قارار داد .او باه

نیست بردارد» در فرهنگ فارسی نیاز واژه سارقت باه معناای

كمم اعداد ارقام همبستگی و ارتباط محیط جغرافیايی و جرم

دزديدن و دزدی كردن يا باردن ماال ديگاری آماده اسات .در

را نشان داد به اعت ااد وی جارايم ارتکاابی در يام جامعاه و

قانون مجازات اسالمی مصوب  3170/30/33در مااده  337در

نوسانات متناوب آن مانند يم تابع رياضی وابسته به تغییارات

تعريف سرقت آمده است كه «سرقت عبارت اسات از رباودن

شرايط اقتصادی و اجتماعی زمان و مکان است .تح ی ات كتلاه

مال ديگری بهطور پنهانی» (عطاشنه و امیری.)306: 3183 ،

مورد توجه بسیاری از انديشمندان كشاورهای مختلاف جهاان

جرم و عوامل جرمزا :از ديدگاه ح وقی ،ن ض قانون هر

ازجمله ايتالیا ،فرانسه و آلمان قرار گرفت و همین امر موجاب

كشوری در اثر عمل خارجی در صورتیكاه انجاام وظیفاه باا

بروز جنبوجوشهای علمی جدياد و ازجملاه ايجااد رشاته

اعمال ح ی آن را تجويز نکند و مستوجب مجازات هم اسات،

جديدی در زمینه آمار جنايی به نام كتلیسم شد .تح ی ات كتله

جرم نامیده میشود .بعضی ديگر نیز هر فعل يا ترک فعلی را كه

باعث شده است تا جرم بهعنوان يم پديده اجتمااعی تاابع دو

نظم ،صلح و آرامش اجتماعی را مختل نمايد و قانون بارای آن

متغیر زمان و مکان شناخته شود (احمادی و همکااران.)18 :3132 ،

مجازات تعیین كرده است ،جرم نامیدهاند

جرم 3سازه ای اجتماعی است كه بر ن ض ارزش های مشاترک

 .)318 :3188بین جرم و عملکرد ضعیف اقتصادی ،اجتمااعی و

جامعه توسط يم فرد يا گروه داللت دارد .افزايش نار جارم

زيستمحیطای منااطق شاهری ارتبااط وجاود دارد (

و تنوع آن در جوامع شهری نهتنهاا باا اصاول نظام اجتمااعی

 .)2008:273كه در بروز جرم تأثیرگذار است كه تعداد يا میزان

تعارض دارد بلکه به همراه خود ،هدر رفاتن مناابع اقتصاادی،

اهمیت هر يم از اين عوامال در جواماع گونااگون باه دلیال

سرخوردگی شهروندان و وخامت كلی در كیفیت زندگی را به

وجود تفاوت های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی متفااوت اسات.

ارمغان می آورد و با كاهش امنیت اجتماعی ،پايههاای زنادگی

اين عوامل را در يم ت سیم كلی میتوان به سه دساته ت سایم

اجتماعی را تهديد مایكناد (احمادآبادی و همکااران.)211 :3187 ،

كرد:

همچنین جرايم بر عملکرد اقتصادی كشور تأثیرگذار هسات و

الف) تبیینهای زيساتشاناختی (عوامال فاردی ياا زيساتی):

رشد اقتصادی را كند میكند و سبب شکاف در رشد اقتصادی

عوامل جسمانی و زيستی نظیر ن ص بدنی ،ويژگیهای خاص

كشور میشود ( .)Arturo Ruiz Estrada & Ndoma,2014جارايم

اندام های بدن ،شکل جمجمه و ناهنجاریهای كروماوزومی و

(شاهیوندی و همکااران،

Cozens,

ژنتیکی را بر ارتکاب جرم و بزهکاری (سرقت) مؤثر میدانند.
crime
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ب) تبیااینهااای روانشااناختی (عواماال رواناای) :باار

بزهکاری جنبة جغرافیايی پیدا كند .بزهکار ،بازه دياده ،رفتاار

تفاوت های فردی افراد كه بر اساس عوامل روانشناختی نظیار

مجرمانه و ظرف مکانی و زمانی آن ،هر بزه را از ديگر رفتارهاا

هوش و ناوع شخصایت تعیاین مایشاود تمركاز نماودهاناد.

متمايز میكند .مهامتار ايانكاه تفااوت در شارايط مکاانی و

روانشناسااان هاار فاارد را همچااون شخصاایت منحصااربهفاارد

خصوصیات رفتاری در كنار عامل زمان ،توزيع فضايی نابرابری

میدانند كه راه يافتن ريشهها و عواملی كه فرد را مستعد رفتار

جرايم را در پی دارد .همین امر موجب مایشاود تاا در واحاد

انحرافاای مااینمايااد ،شااناخت ويژگاایهااای فااردی او نظیاار

مکان ،ناهنجاریهای اجتماعی بهطور يکساان پراكناده نیساتند

اختالالت شخصیتی ،خشم ،اضطراب ،افسردگی ،لذتجاويی،

(كالنتری و صفری .)11:3187 ،آنچه مسلم اسات مکاان ،زماان و

كمهوشی و تعلقخاطر به ديگران است ،با اباداع آزماونهاای

انگیزه و توانايی مجرم ،سه عامل اصلی پیدايش رفتار مجرماناه

هوش ،تبیین هاای جارم و بزهکااری بار جنباه روانای رفتاار

است .توجه به اين سه عامل و مشخصات آن مایتواناد تاأثیر

متمركزشده است.

بسزايی در اتخاذ سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم ايفا نمايد

) تبیین جامعه شناختی (عوامل اجتماعی) :جامعهشناسان

در اين میان ن ش عامل مکان (محیط) بسیار تعیینكننده است.

ريشه بسیاری از كجرفتاریها را در محیط و شرايط اجتمااعی

فضاي شهري و جرم :روشن است كه نیروی انتظاامی و

جستجو میكنند و علل زير ساز بسایاری از آنهاا را در خاود

تعدد پلیا و نگهبان برای يم فضا بهتنهايی نمیتواند ضاامن

جامعه می دانند .عوامل اجتمااعی از قبیال خاانواده نابساامان،

تأمین امنیت شهر است و البته يم طرح و بافت شهرسازی نیز

ناسازگاری والدين گروه مرجع ناياب ،مهااجرت و مطبوعاات

بهتنهايی نمیتواند امنیت را در كالبد شهر تزريق كند و بناا باه

در صورت تداوم كجرفتاریها و جرم (سارقت) را مایتوانناد

تجربه پیشگیری از جرم از هر طري ی كه است در م ايساه باا

پديدآورنااد (رحیماای و ادريساای .)31-31 :3183 ،بسااامان بااودن

برخورد با جرم به برقراری امنیت بیشتر كمم میكند .يکی از

شاخصهای اجتماعی را سرمايه اجتماعی گويند.

راههااای برقااراری امنیاات از طريااق مااداخالت در كالبااد

مکان و جرم :بروز جرايم تحت تأثیر ساختار اجتماعی و

شهرهاست و البته مهم تر از كالبد هر مکانی روح غالب بار آن

فیزيکی شهرها است ( .)Sham et al., 2013:307تح ی ات اثبات

مکان است كه ناشی از رواباط اجتمااعی ،اقتصاادی و محایط

نموده است ،كه مجرمان در انتخاب محال وقاوع جارم كاامالا

طبیعی است كه در آن از سازندههای مختلفای تشاکیلشاده و

سنجیده و منط ی عمل مینمايند و در حد امکان محدودههايی

بستر كنش و واكنش ها و میدان عمل فعالیتهای انسانی است

را برای ارتکاب جرم برمیگزينند كه شرايط بهتر و مناسبتری

(علیاكبری .)63 :3181 ،مردم در فضاهای شهری با انواع تهديدها

را برای ارتکاب جارم و فارار پاا از ارتکااب داشاته اسات.

مانند جرم ،تروريسم ،آلودگی هوا و آب ،زلزله و سیل ،تداخل

بنابراين چنانچه بتوان از ن طاه نظار مکاانی -فضاايی امکاان

حركت وساايل ن لیاه و پیاادههاا روباهرو هساتند .كشاورهای

ارتکاب جرم و فرصتهای كجروی را از مرتکب آن گرفت و

پیشرفته گرچه توانستهاند بسیاری از تهديدهای طبیعی را كنترل

يا اين فرصتها را كااهش داد و باه حاداقل رساانید ،جامعاه

كنند ،ولی كنترل تهديادهای انساانی در ايان كشاورها رو باه
3

سريعتر راه سالمت را پیموده و نر تبهکاری در شهر باهطاور

افازايش اسات .ازايانرو زوكاین در كتااب فرهناگ شاهرها

فراوانی كاهش خواهد يافت .بهطوركلی ،تمامی ناهنجاریها و

میگويد فضاهای شهری به انداز كافی برای مردم امن نیستند تا

مفاسد اجتماعی يا هر رفتار انسانی كه مخالف نظام عماومی و

آنها در خلق فرهنگ عمومی مشاركت داشتهاند

ارزشهای جامعه است ،به هر نحو كه از انسان سر بزند ،دارای

 .)31مسأله جرم و ترس از آن برای جامعه و افراد مساؤول در

بستر زمانی و مکانی است .ايان ويژگای موجاب مایشاود تاا

1

(ماديری:3181 ،

Zukin
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Cozens et al., 2003:

از آنجا كه تاكنون مطالعه تحلیل فضاايی جارم در شاهر

مديريت شاهری اهمیات فراوانای دارد (

 .)122زيارا در ساالهاای اخیار تارس از جارم و جنايات در

قروه صورت نگرفته و نحوه توزيع جرايم بارای دساتگاههاای

فضاهای شهری بهعنوان يم مشکل بازرگ اثار مسات یمی بار

انتظامی تا حدود زيادی ناشناخته است ،اين بررسی میتواند به

(2000: Evans & Fletcher,

بسیاری از ابهامات در پراكندگی جرايم شهر قروه پاسخ دهد و

 .)411فراوانی میله های فلزی در و پنجره ،و حتای در ساطوح

نیروهای انتظامی را در برخورد بهتر با جارايم يااری كناد .باا

فوقانی ساختمان پنجره ها و بالکن هاا كاه بارای جلاوگیری از

توجه به آنچه در چارچوب نظری پژوهش مطرح شاد ،مادل

سرقت در فضاهای شهری ناشی از تأثیر ترس از جارم اسات

تحلیلی زير بر مبنای روابط بین فرضیهها و تاأثیر نهاايی آنهاا

(.)Tabrizi & Madanipour, 2006: 933

روی متغیرهای وابسته تهیهشده است.

رفتار مردم در شهرها گذاشته است

نوع جرم سرقت

فصل وقوع جرم

فرضیه دوم

فرضیه اول

زمان وقوع جرم

فرضیه سوم
موقعیت مکانی سرقت

فراوانی انواع وقوع سرقت
شکل  -1چارچوب تحلیلی پژوهش

در راسااتای مبااانی نظااری و چااارچوب تحلیلاای پااژوهش
میتوان فرضیهها را بهصورت زير مطرح نمود:
 )3بین زمان وقوع جرم سرقت و نوع جرم سرقت رابطه معناداری
وجود دارد.

همبستگی در نرمافزار ( SPSSبرای به دست آوردن رابطه میزان
جرم و زمان و مکان در شهر قروه) و سیستم اطالعات جغرافیايی
( GISبرای نشان دادن توزيع و پراكندگی جرايم در سطح شهر)
استفاده شده است.

 )2بین موقع مکانی جرم و نوع جرم سرقتها رابطه وجود دارد.
 )1بین نوع سرقت و فصول مختلف رابطه معناداری وجود دارد.

محدوده مورد مطالعه

روش پژوهش

شهرستان قروه يکی از شهرستانهای استان كردستان در غرب

اين پژوهش ازنظر هدف كاربردی و ازنظر روش توصیفی-

ايران است مركز آن ،شهر قروه و ديگر شهرهای اين شهرستان،

تحلیلی و همبستگی است .محدوده مورد پژوهش شهر قروه در

سريشآباد ،در و دلبران است (شکل  )2مركز شهرستان قروه

استان كردستان است .دادههای مورد استفاده در پژوهش شامل

در شرق استان و در فاصله  31كیلومتری از شهر سنند

آمار  2ساله ( )3130- 3183جرايم سرقت است كه از فرماندهی

قرارگرفته و از شرق به استان همدان و از جنوب به استان

نیروی انتظامی شهرستان قروه دريافت شده است .دادهها و

كرمانشاه محدود میشود (مطیعی لنگرودی و همکاران.)71 :3132 ،

اطالعات از روش اسنادی-كتابخانهای گردآوری شده است و

بر اساس برآوردهای سرشماری نفوس و مسکن جمعیت اين

برای تجزيه و تحلیل آنها از روشهای آماری از قبیل ضريب

شهر در آبان ماه سال  3130برابر  87732نفر هست
ايران.)3130،

(مركز آمار

تحلیل فضايی جرايم سرقت در سطح شهر قروه
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شکل  -3موقعیت جغرافیایی شهر قروه در استان و كشور

یافتههاي پژوهش

پلیا پیشگیری انجامگرفته است .بر اساس اين جدول از

یافتههاي توصیفی :در اين مبحث سه متغیر اصلی پژوهش

مجموع  123مورد جرم سرقت ،بیشترين فراوانی نوع سرقت

بررسی شده است )3 :تحلیل نوع و میزان جرايم سرقت؛ )2

به ترتیب مربوط به موتورسیکلت با  23/18درصد ،ساير

توزيع مکانی انواع جرايم سرقت.

عناوين با  36/73درصد ،ماشین با  31/18درصد هست.

 )1تحلیل نوع و میزان جرایم سرقت

همچنین كمترين فراوانی نوع جرايم سرقت به ترتیب مربوط
به اماكن دولتی با  3/13درصد ،اماكن خصوصی با 1/61

جدول  3توزيع فراوانی نوع جرم سرقت طی سالهای

درصد و مغازه با  6/68درصد بوده است.

 3183-30را نشان میدهد .در اين پژوهش جرايم سرقت به
 3دسته مختلف بر اساس مالک ت سیمبندی جرايم سرقت در

جدول  -1توزیع فراوانی انواع جرم سرقت ()1333-1331
نوع جرم سرقت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

منزل

11

30/11

30/11

موتورسیکلت

37

23/18

13/83

ماشین

18

31/18

11/13

مغازه

22

6/68

63/31

كش و روزنی

12

3/72

70/33

جیببری

21

7/23

78/2

ساير عناوين

11

36/73

31/33

دولتی

1

3/13

36/10

خصوصی

32

1/61

300

جمع

123

300
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 )2توزیع مکانی انواع جرایم سرقت

میدانها شهری و  1/77درصد از سرقتها در محورهای

يکی از مسا لی كه در اين پژوهش بدان پرداخته شده ،بحث

برونشهری ر داده است .جدول فوق بیانگر اين است كه

مکانهای جرمخیز يا كانونهای جرمخیز است كه بیانگر يم

بیشترين درصد جرايم سرقت به وقوع پیوسته در سطح

مکان با میزان باالی جرم است .نحوه پراكندگی جرايم در شهر

خیابانهای اصلی و فرعی شهر صورت گرفته است .بنابراين

قروه طبق جدول  2نشان میدهد كه  60/18درصد از جرايم

توجه هر چه بیشتر به خیابانهای اصلی و معابر شلوغ

سرقت در سطح شهر و خیابانها 22/73 ،درصد از جرايم در

ضروری است.

مناطق و محالت مسکونی 30/31 ،درصد از جرايم در
جدول  -2توزیع فراوانی مکان مربوط به جرایم سرقت
مکان جرم

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مسکونی

71

22/73

22/73

خیابان

333

60/18

81/27

میدانها

16

30/31

31/23

محور برونشهری

33

1/87

300

جمع

123

300
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بر اساس ن شه  1بیشترين جرايم سرقت به ترتیب مربوط به

معناداری وجود دارد.

مناطق خیابانهای چمران ،شهرک امام ،خیابان سید جمالالدين و

برای تعیین ارتباط بین زمان وقوع جرم و نوع جرم از آزمون

خیابان شريعتی و كمترين جرايم سرقت در خیابانهای پروين،

خیدو (كای اسکو ر) استفاده شده است .با توجه به جدول 1

خیابان ابوذر و اتحاد ر داده است .همچنین از نظر نوع جرايم

م دار كای اسکو ر برابر  12/71با سطح معنیداری ()sig:0/000

ارتکابی بهجز شهرک امام ،خیابان پروين كه بیشتر جرم آنها

است .اين م ادير نشان میدهند كه بین زمان وقوع جرم و نوع

مربوط به سرقت ساير عناوين بوده ،بیشترين جرمی كه در ساير

جرم با سطح اطمینان  33درصد رابطهٔ معنادار وجود دارد .برای

مناطق افتاده به ترتیب مربوط به سرقت موتورسیکلت ،ماشین،

تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر مذكور از ضريب همبستگی

منزل و مغازه بوده است .هركدام از مناطق شهری از نظر نوع

فی ( )pو ضريب تواف ی ( )Cاستفاده شده است .با توجه به

جرم ارتکابی تنوع خاصی دارند به طوریكه در منط ه شهری

میزان همبستگی اين ضريب نیز در سطح  0/000درصد معنیدار

خیابان سید جمالالدين ،تختی ،چمران و بوعلی بیشترين جرايم

است ،به اين معنا كه با روند تغییر ساعت در طول شبانهروز نوع

به ترتیب مربوط به موتورسیکلت ،ماشین ،منزل ،كش و روزنی و

جرم سرقت نیز تغییر يافته است .با توجه به جدول  1نشان

جیببری بوده ولی در برخی ديگر مناطق شهری خیابان شريعتی،

میدهد كه در فاصله بین  6صبح تا  38عصر بیشترين جرم كه

چمران و شهرک امام بیشترين جرايم به ترتیب مربوط به

نشاندهنده اين است در ساعت روشنايی روز اتفاق افتاده است

موتورسیکلت ،ساير عناوين ،مغازه و اماكن خصوصی بوده است.

مربوط به سرقت موتورسیکلت است .جرايمی مانند سرقت
منزل ،سرقت ماشین و سرقت مربوط به ساير عناوين تا حدود

یافتههاي تحلیلی

زيادی متکی و نیازمند شرايط محیطی تاريم هستند كه از اوايل

فرضیه اول :بین زمان وقوع جرم سرقت و نوع سرقت رابطه

ساعت  38تا  6صبح وقوع افتاده است.

تحلیل فضايی جرايم سرقت در سطح شهر قروه

33

شکل  -3پراكندگی كل جرایم سرقت در شهر قروه
جدول -3توزیع فراوانی جرایم سرقت در طول شبانهروز
زمان

منزل

موتور

ماشین

مغازه

كش و روزنی

جیب و كیف

سایر عناوین

دولتی

خصوصی

6 -32

2

60

33

1

37

33

31

0

0

32 -38

33

11

30

6

3

33

31

0

0

38 -21

8

0

2

0

0

0

1

0

0

23

3

21

30

0

2

8

21 -6
φ=0/743

Contingency Coefficient=0/729

فرضیه دوم :بین موقع مکانی جرم و میزان وقوع سارقتهاا

0
Chi square=52/73

22
df=8

Sig=0/000

اماكن مسکونی (محالت) با  22/73درصد ،میدانها شهری با

رابطه وجود دارد.

 30/31درصد و محورهای برونشهری نیز با  1/78درصد به

برای تعیین ارتباط بین مکان جرم و میزان جرايم آزمون خیدو

ترتیب قرار گرفتند .دادههای آماری نشان میدهد كه بیشترين

گرفته شده است .م دار خیدو برای فرضیه دوم برابر 18/38

جرم سرقت در مناطق خیابان چمران ،شهرک امام ،خیابان

است كه از خیدو جدول  1با درجه آزادی  8و در سطح 0/000

شريعتی و خیابان سید جمالالدين ر داده است كه از نوع

معنیدار است .به عبارت ديگر ،موقع مکانی جرم و میزان وقوع

جرايم سرقت ساير عناوين و به ويژه موتورسیکلت و ماشین بوده

سرقتها در سطح  33درصد معنیداری است .همچنین ضريب

است .با توجه به اينكه خیابانهای چمران ،شريعتی و سید جمال

همبستگی فی نشان از وجود همبستگی مهبت و نسبتاا باال بین دو

مركز شهر را تشکیل میدهند و فعالیتهای تجاری در آن

متغیر مذكور دارد .به عبارت ديگر هر يم از مناطق شهری با

گسترده است و با توجه به ورود روزانه روستايان با وسايل ن لیه

توجه به ويژگیهای خاص خود نوع جرم خاصی از سرقت را

به مركز شهر برای خريد و فعالیت اقتصادی باعث شلوغی بسیار

مرتکب شدهاند .چنانكه از جدول  2مشاهده میشود حدود

زياد در ساعاتی از روز میشود كه زمینه الزم را برای سرقت

 60/18درصد جرايم در سطح خیابانها اتفاق میافتد و بعد از آن

فراهم میآورد كه بیشترين جرم مربوط به سرقت موتورسیکلت
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و ماشین است .در ساير مناطق و خیابانهای شهری تفاوت

عناوين بوده است .بنابراين توجه هر چه بیشتر به مکانهای اصلی

چندانی در نوع جرم ديده نشده است و ت ريباا بهصورت همگن

شهر و پر تردد ضروری است .به طور كلی در فضاهای مسکونی

پراكنده شدهاند .همچنین بیشترين جرايم ر داده شده در خار

بیشترين جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدانها

از محدود پر ترافیم و شلوغ شهر قروه مربوط به سرقت ساير

شلوغ شهری سرقت از نوع موتور است.

جدول  -1بررسی رابطه بین موقع مکانی جرم و میزان وقوع سرقتها
منزل

موتور

ماشین

مغازه

مسکونی

20

31

30

0

6

خیابان

31

68

10

33

36

میدان

0

33

8

1

1

محور برونشهری

0

1

0

2

3

φ=0/181

كش و روزنی

Contingency Coefficient=0/491

فرضیه سوم :بین نوع سارقت و فصاول مختلاف رابطاه

سایر عناوین

دولتی

خصوصی

جیببري
0

37

3

2

38

28

2

3

1

6

0

0

3

1

2

8

Chi square=18/38

Sig=0/000

df=8

فعالیت های كشاورزی و داد و ستدهای اقتصاادی اسات ،لاذا

معناداری وجود دارد.

رفت و آمد با وسايل ن لیه موتوری در اين فصل باه بیشاترين

م دار خیدو برای فرضیه سوم برابر  18/71است كه از خیدو

حد خود میرسد .بنابراين تردد اين وسايل در داخال شاهر و

جدول  1با درجاه آزادی  8و در ساطح  %33معنایدار اسات.

بهتبع آن شلوغ شدن مركز شهر شارايط را بارای وقاوع جارم

بیشااترين نااوع ساارقت در فصاال بهااار مربااوط بااه ساارقت

سرقت اين نوع وسايل ن لیه فراهم میكنند كاه بیشاترين آماار

موتورسیکلت ،ساير عناوين و منزل هسات .داده هاای آمااری

جرم سرقت مربوط به موتورسیکلت ،ماشین ،كش و روزنای و

مؤيد افزايش ارتکاب جرم سارقت در فصال بهاار نسابت باه

ساير عناوين است .به طور كلی در سه فصل اول سال بیشترين

ساير فصول هست كه همین امر میاانگین آن را در ساالهاای

سرقت مربوط به موتورسیکلت است.

مورد مطالعه در اين فصل باال میبرد .از سوی ديگر در فصال
بهااار و تابسااتان بااا توجااه بااه آنكااه شهرسااتان قااروه دارای
جدول  -5بررسی رابطه نوع سرقت و فراوانی سرقت در فصول مختلف
فصول

منزل

موتور

ماشین

مغازه

كش

جیب و كیف

سایر عناوین

دولتی

خصوصی

بهار

32

17

3

1

6

3

33

0

0

تابستان

1

11

31

1

8

7

31

3

2

پايیز

31

22

31

8

7

7

38

0

1

زمستان

1

1

31

8

1

1

8

2

1

0/000 =Sig

df=8

=18/71Chi square

=0/338Contingency Coefficient

=0/181φ

منبع :فرماندهی انتظامی شهرستان قروه و محاسبات نگارندگان

نتیجه

جرايم با رويکرد كانون های جرمخیز به صورت راهکاری مؤثر

آنچه مسلم است میزان وقوع جرايم با توجه به زمان ،مکان و

برای كنترل و پیشگیری از جرايم شهری است .اين تحلیل ها با

فصول وقوع آن متفاوت است .در ايان میاان تحلیال فضاايی

در نظر گرفتن آمار ارتکاب به بزه سرقت و تالش در راساتای

تحلیل فضايی جرايم سرقت در سطح شهر قروه
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كاستن از فرصتهای جرمخیز اهمیات فراوانای دارد .زيارا از

خیابان های شهری تفاوت چندانی در ناوع جارم دياده نشاده

جمله شاخص های برنامه ريزی شاهر ساالم در هار جامعاهای

است و ت ريباا بهصورت همگان پراكناده شادهاناد كاه نشاان

وجود امنیات و آراماش روحای ،روانای در آن بارای تماامی

میدهد فضاهای جغرافیايی با توجه به ويژگیهاای كاه دارناد

شهروندان است كه در پرتو آن به فعالیتهای خاود برردازناد.

مایتوانناد در تعاداد و ناوع جارايم ر داده تأثیرگذارهساتند.

هدف اصلی پاژوهش ،مطالعاه نحاوه توزياع فضاايی اعماال

الگوی توزيع و پراكندگی جرايم نیز از زمان ،مکاان و فصاول

مجرمانه و تأثیر عوامل محیطی و جمعیتی بر ارتکاب آنهاا در

سال تبعیت میكند به اين معنی كه با روناد تغییار سااعت در

مناطق جغرافیايی شهر قروه بوده است .پژوهش ازنظار هادف

طول شبانهروز نوع جرم سرقت نیز تغییر يافته در فاصاله باین

كاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی و همبستگی است.

 6صبح تا  38عصر بیشترين جرم كه نشاندهنده اين اسات در

محدوده مورد پژوهش شهر قاروه در اساتان كردساتان اسات.

ساعت روشنايی روز اتفااق افتااده اسات مرباوط باه سارقت

دادههای مورد استفاده در پژوهش شامل آمار  2سااله (- 3183

موتورسیکلت اسات .جرايمای مانناد سارقت منازل ،سارقت

 )3130جرايم سرقت است كاه از فرمانادهی نیاروی انتظاامی
شهرستان قروه دريافت شده است .دادهها و اطالعات از روش
اسنادی-كتابخانهای گاردآوری شاده اسات و بارای تجزياه و
تحلیل آنها از روشهای آماری از قبیل ضريب همبساتگی در
نرمافزار ( SPSSبرای به دست آوردن رابطه میزان جرم و زمان
و مکان در شهر قاروه) و سیساتم اطالعاات جغرافیاايی

GIS

(برای نشان دادن توزيع و پراكنادگی جارايم در ساطح شاهر)
استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه بیشترين نوع جارم از
میان جرايم سرقت صاورت گرفتاه مرباوط باه جارم سارقت
موتورسیکلت به میزان  23/18درصد از كل جرايم بوده است.
با توجه به ورود روزانه روستايان با وسايل ن لیه به مركز شاهر
برای خريد و فعالیت اقتصادی باعث شالوغی بسایار زيااد در
ساعاتی از روز می شود كه زمینه الزم را بارای سارقت فاراهم
می آورد كه بیشترين جارم مرباوط باه سارقت موتورسایکلت
است .بیشترين تعداد جرايم سرقت و پراكندگی آنهاا نیاز در
محدوده خیابان های اصلی شهر به وقوع پیوسته است كه نشان
می دهد الگوی پراكندگی جرايم سرقت در سطح شهر با توجه
به الگوی تراكم جمعیت تبعیت میكند اين يافتاه پاژوهش باا
نتايج پاژوهش شاماعی و همکااران ( )3132در ماورد تاراكم
جمعیت و افزايش جرايم همخاوانی دارد .در سااير منااطق و

ماشین و سرقت مربوط به ساير عناوين تا حدود زيادی متکای
و نیازمند شرايط محیطی تاريم هستند كه از اوايل ساعت 38
تا  6صبح وقوع افتاده است .همچنین بین موقاع مکاانی جارم
با میزان وقوع آن و نوع سرقت با فصل وقوع رابطه معنااداری
وجود دارد كه نشاندهنده ايان اسات كاه هار يام از منااطق
شهری با توجه به موقعیتی كاه در شاهر داناد ناوع خاصای از
جرايم در آنجا به وقوع میپیوندد .به طور كلای در فضااهای
مسکونی بیشترين جرم مربوط به سرقت منازل و در خیاباان و
میدان ها شلوغ شهری سرقت از نوع موتور است همچناین در
سه فصل اول سال بیشترين سرقت مرباوط باه موتورسایکلت
اساات .يافتااههااای فرضاایههااای پااژوهش بااا نتااايج پااژوهش
شاهیوندی و همکاران ( )3188و زنگیآبادی و رحیمای ناادر
( )3183همخوانی دارد.
لذا در همین راستا مایتاوان پیشانهادهای زيار را مطارح
نمود:
 با توجه به آمار باالی جرايم سرقت بايد علت اصلی آن از
جنبه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فضايی و غیره
بررسای شاود .لاذا ت ويات سارمايههاای اجتمااعی از طرياق
آموزشهای مستمر فرهنگی بسیار ضروری است.
 با توجه به اينكه جرايم از محلی به محل ديگار گساترش
میيابند ،بايد مکانهايی كه بیشترين جارم در آنجاا باه وقاوع
پیوسته شناسايی و ويژگی های اين محالت ازنظر نوع سکونت

302

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131

و ويژگی های مردم محله ،مانند سن ،سواد ،قومیت ،ماذهب و

مکان و جرم :مطالعه آسیبشناسی گایمناتهاای

غیره ،مطالعه و بررسی شود تا از گسترش اين جرايم به مناطق

شهر تهران» ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،ساال هفاتم،

و محالت ديگر شهر جلوگیری به عمل آيد.

ش  ،27ص .276-211

 با توجه به اينكه بیشتر مکاان هاای وقاوع جارم در شاهر

احماادی ،س.؛ ساایفالاادينی ،ف .و كالنتااری ،م.)3132( .

قروه ،فضاهای شريانی اصلی شهر است ،بايد از طرياق ايجااد

«تحلیل فضايی الگوهای بزهکااری در منط اه 37

كیوسمها و ايساتگاههاای پلایا امنیات و آساايش را بارای

شهرداری تهران» ،نشريه تح ی ات كاربردی علوم

رهگذران فراهم نمود.

جغرافیايی ،سال سیزدهم ،ش  ،13ص .17

 با توجه به اينكه در زمانهای مختلف شبانهروز جرمهاای

بااارانی ،م.؛ كالنتااری ،م .و جباااری ،ک« .)3183( .تحلیاال

خاصی اتفاق میافتد ،نیروی انتظامی با شناختی كه نسابت باه

الگوهاای مکاانی  -زماانی بزهکااری در منااطق

اين مسأله پیدا میكند ،میتواناد مناسابتارين برخاورد را باا

شهری (مطالعه موردی :جرايم سرقت به عناف و

مجرمان در كوتاهترين زمان و با حداقل نیرو داشته باشد.

شاارارت و بااا گیااری در بخااش مركاازی شااهر

 مکانيابی و احداث مراكز انتظامی در محادودههاای دارای

تهران)» ،فصلنامه انتظام اجتمااعی ،ساال دوم ،ش

تمركز باالی جرم در شهر ،زيرا به نظر میرسد يکی از عوامال

 ،3ص .11-7

تأثیرگذار در باال بودن نر جرايم نبود مراكز انتظاامی در ايان

بیات رستمی ،ر .)3183( .تحلیل فضاايی الگوهاای بزهکااری

محدودهها از شهر است.

در بخش مركازی شاهرها باا اساتفاده از ساامانهٔ

 همراه سازی و تشويق مردم جامعه در قالب مشااركت در

اطالعاات جغرافیااايی ( )GISماورد مطالعااه :باازه

امر پیشگیری و تأمین امنیت اجتماعی.

سرقت در بخش مركزی شهر زنجاان ،پاياانناماه

 ايجاد يم مديريت يکرارچه ،كارآمد ،مشاركتی و پاسخگو

كارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

كه از همه امکانات و ابتکارات بارای جلاب فرصاتهاا ،دور

دانشگاه زنجان.

كردن تهديدها و تأمین امنیت استفاده كند.

ت وايی ،م« .)3183( .بررسی و م ايسه شاخص های شش گاناه

 اولويتبخشی به فعالیتهای پلیا بر پايه استفاده بیشتر از

جاارم در سااطح مناااطق مختلااف شااهر شاایراز»،

فناوری های ناوين ساامانه هاای اطالعاات جغرافیاايی ()GIS

فصلنامه جغرافیا ،دور جديد ،سال هشتم ،ش ،26

بدينصورت كه تحلیل جرم بر مبنای ن ااط جارمخیاز كاه از

ص .311-301

تح ی ات زيربنايی در رابطه با جرم و مکان است و تهیه ن شاه

ت ااوايی ،م.؛ ضاارابی ،ا.؛ بیااممحماادی ،ح .و رحیماای ،ب.

جامع بزهکاری كه مسئوالن را نسبت به رشد جرايم هوشیار و

(« .)3133بررسی پراكنش فضايی جرم در منااطق

پاسخگو نگه می دارد .اين سیستم قابلیت بسیار وسایعی بارای

هشت گانه شهر شیراز» ،مجله جغرافیاا و توساعه

تهیه پايگاه داده ای ،تهیه ن شه های بزهکاری و تحلیل الگوهای

ناحیهای ،ش  ،38ص .26-3

جرم ،شناسايی محلهای وقوع جرم در آيناده و ياا تخصایص
محل اقامت بزهکار برخوردار است.

ت وايی ،م.؛ ضرابی ،ا .و رحیمی ،ب« .)3183( .بررسی عوامل
مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز»،
فصلنامه علوم اجتماعی ،ش  ،18ص .13-3

منابع
احمدآبادی ،ز.؛ صالحی ،م .و احمدآبادی ،ع« .)3187( .رابطاه

رحیمی ،م .و ادريسای ،ا« .)3183( .بررسای عوامال ماؤثر بار
سرقت» ،فصلنامه مطالعات امنیات اجتمااعی ،ش

تحلیل فضايی جرايم سرقت در سطح شهر قروه

 ،21ص .337-83
رضاااوانی ،م.؛ زارع ،ز.؛ فرهاااادی ،ص .و نیااامسااایرت ،م.
(« .)3130جغرافیای جرم در نواحی روساتايی باا
تأكیاد بار سارقت دام در بخاش چهاار دولای

شهرسااتان قااروه» ،فصاالنامه مطالعااات مااديريت
انتظامی ،سال ششم ،ش  ،3ص .62-18

301

علایاكباری ،ا« .)3181( .توساعه شاهری و آسایبشناسای
اجتماعی در ايران» ،پژوهشهای جغرافیاايی ،ش
 ،18ص .70-13
قربانیحسینی ،ع .)3183( .جرمشناسای و جارمياابی سارقت،
مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهی.
قصری ،م.؛ قزلباش ،س.؛ كالنتری ،م .و جباری ،ک.)3130( .

زنگی آبادی ،ع و رحیمای ناادر ،ح« .)3183( .تحلیال فضاايی

«بررسی تأثیر نوع و میزان كاربری اراضی شاهری

جرم در شهر كر (با استفاده از  ،»)GIsفصالنامه

در شکل گیری الگوهای فضايی بزهکاری ،مطالعه

ح وق ،دوره  ،10ش  ،2ص .338-373

موردی :جرايم مرتبط باا ماواد مخادر در بخاش

سااالمی ،م.؛ زهااری ،ز .و اشاارفی ،ع« .)3133( .شناسااايی و
پهنهبندی كانون های وقوع جرم سارقت در شاهر

بیرجند» ،پاژوهشهاای راهباردی امنیات و نظام
اجتماعی ،سال اول ،ش  ،2ص .301-81
شاهیوندی ،ا.؛ ريسی ،ر .و شایخی ،ح« .)3188( .تحلیلای بار
توزيع فضايی جارايم در منااطق شاهر اصافهان»،
فصلنامه دانش انتظامی ،سال ياازدهم ،ش  ،1ص
.382-312

مركزی شهر تهران» ،فصالنامه ژ وپولتیام ،ساال
هفتم ،ش  ،1ص .202-371
كالنتری ،م .و صافری ،ا« .)3187( .كااربرد فنااوری ناوين در
امااور پلاایا (مطالعااه مااوردی :ن شااهنگاااری
بزهکاری)» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جارم،
سال سوم ،ش  ،6ص .16-23
كالنتری ،م.؛ صالحی ،ر.؛ بیات ،ر .و كرمی ،ا« .)3183( .عنوان
تحلیل فضاايی الگوهاای بازه سارقت در بخاش
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