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Abstract
The change in spatial development patterns from agriculture life into
industry and then, service sector, and in response, changes in spatial
paradigms of settlement and development, has led to concentration of
population and resources of development in cities and mega cities. This
concentration is followed by contradictions and conflicts in interests and
behavior which can be a contextual preparation for crime along with making
improvement in higher degrees of quality in life, especially when physical
development of city lacks a comprehensive spatial planning. Thus, this
research aimed to study crime patterns and its spatial analysis in urban and
peri-urban areas and their application urban planning. On a descriptiveanalytical approach and by applying meta-synthesis, it investigates prior
research articles on related domain. Results show that factors such as
population density and social ecology can prepare opportunities for crime,
but different communities respond to such opportunities in different patterns.
Comparing results within Iranian cities to other global locations made it
clear that the research on patterns of crimes in Iranian cities is distinct from
foreign countries’ cities both in terms of form and content. The results and
conclusions of this article can be used by urban planners and managers in
formulation and implementation of spatial plans and policies especially for
high-risk areas.
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مقاله پژوهشی

ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
فصلنامه 


بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدودههای شهری و
پیراشهری با روش فراترکیب

جمشید اکبری



کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال0477/70/70 :

غالمرضا کاظمیان

دانشیار مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
بهمثابهمراکزتجمعجمعیتوتمرکزمنابعتوسعهمطرحنمود.اینتمرکزدرفضاو
وکالنشهرهارا 

شهرها
سرزمین که ناگزیر از تنوع ،تضاد و تعارض در ترکیب ،منافع و رفتار بازیگران است ،عالوه بر ارتقای
بهویژهدرمواردیکه
شکلگیریجرمباشد.پیامدهایاینبسترسازی 
میتواندبستریبرای 
کیفیتزندگی 
میشود.این پژوهش باهدف بررسی الگوهای
برنامهریزی فضایی باشد ،بیشتر نمایان  
رشد کالبدی بدون  

تاریخ پذیرش0470/70/00 :

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان،

دربرنامهریزیشهریانجامگرفتهاست.

محدودههایشهریوپیراشهریواستفادهازآن

فضاییجرائمدر
فرصتهایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند ،اما رفتار

میتوانند 
تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی  
مقایسهی وضعیت شهرهای

نمیکند.
فرصتها از الگوی ثابتی پیروی  

اجتماعات مختلف در مواجهه با این 
ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمودکه بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به

ISSN: 2476-5864

رویکردپژوهش،توصیفی-تحلیلیوروشآن،فراترکیب است.نتایجمؤیداینهستندکهعواملیهمچون

میتوانند در
خارجی،کاربردیتر است.نتایج  

لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات 
هایتوسعه شهریواقداماتاجراییبرایارتقایامنیتشهریموردتوجه قرار


هاوبرنامه

تدوینسیاست

کلیدواژهها :جرم ،نواحی شهری ،مدیریت شهری ،برنامهریزی شهری ،فراترکیب.

نویسندهمسئول Jamshid_Akbari@atu.ac.ir:

eISSN: 2476-6402

گیرند.
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مقدمه
گسترده اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که از انقالب صنعتی آغازشده ،در میانه

تحوالت 
قرن بیستم و پس از گذاران دو جنگ جهانی به اوج رسیده و سپس در تکاپوی توسعه
فنآوری صورتی نوگرایانه به خود گرفتو بشر را با سرعتی چشمگیر به سمت
دانش و  
شهرنشینی سوق داد.بنا بر اعالم سازمان ملل متحد ،امروزه حدود  55درصد از جمعیت
میکنند ( .)UN,2018حجم اقتصاد با شمول صنایع مدرن و
جهان در شهرها زندگی  
بهسرعترو به گسترش است و هر روز محصوالت ،خدمات
خدمات گسترده کالنشهری 
میکند.این سبک زندگی ،بازتعریفی از نیازهای انسانی را به
و بازارهای جدید را معرفی  
بهصورتپیوسته و مکرر هم از منظر کیفیت و هم از منظر
همراه خود دارد؛ نیازهایی که  
آنهایی
مییابند؛امادرمیانهزارانشهرکوچکوبزرگدر سرتاسردنیا ،
کمیت توسعه 
که مصادیق وجوه عالی ثروت ،قدرت و منزلت هستند ،بیش از دیگر شهرها این تحول
کالنشهرها هم شاهد تحوالت بزرگ در سبک زندگی بشر
میکشند .
بزرگ را به دوش  
میتوان هم بهعنوانفرصتی برای
آنهارا  
نرو  
هستند و هم موتور محرکی برای آن.ازای 
آسیبهای

رشد اقتصادی و توسعه کیفیت زندگی بشر دانست و هم تهدیدی برای انواع 
کهنهونوظهور .
شهرها در حالت عام و کالنشهرها در حالت خاص به دلیل ماهیت اجتماعی،
آسیبها و انحرافات

جمعیتیوفضایی ،بستری برایبروزونمایش بیرونیانواع جرائم ،
اجتماعی در فضاهای عمومی و اختصاصی هستند .همزمان با گسترش فیزیکی شهرها،
آلودگیهای صوتی و بصری هم

آلودگی هوا ،

مشکالتی مانند تراکم جمعیت و ترافیک ،
زمینهسازتحوالتیباشند که
میتوانند 
گونههاییازعدمتناسبوآسیب هستندو هم 
خود 
منجربهجرائممتنوعشوند .
بهعنوانمانعیدر
جرائمشهریبخشیازکجرویهاوناهنجاریهایاجتماعیبودهو 
میتوانندبا ایجاد حسناامنیو احساس خطرِمورد تعرض
راهتأمین انتظامو تعادلشهری  
تهدیدکنندهی حضور مردم در فضای عمومی شهر باشند (مدیری:5835 ،

قرار گرفتن ،
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)51؛بنابراین میتوان گفت جرائمشهری با درجه توسعه شهر ارتباط دارند (ذوالفقاری و
میتوانند در کاهش یا افزایش میزان و
توسعهای در شهر  

شایگان)8:5831 ،و تحوالت 
میدهند که شهرسازی و معماری با
نسبت جرائمبه جمعیت مؤثر باشند .بررسیها نشان  
محیطهای شهری کم تردد و تاریک

میزان وقوع جرم ارتباط دارند .بهعنوان نمونه ،
میتوانند به محل تجمع معتادان و محل مناسبی برای خریدوفروش مواد مخدر یا اموال

مسروقه تبدیل شوند؛ بنابراین ،رابطه فضا و محیط شهری با رفتارهای اجتماعی منفی و
ناهنجار در بررسی جغرافیایی جرائم شهری اهمیت دارد (اشکیتی و خداکرمی:5833 ،
برنامهریزیکاربریزمینمرتبطباآن
،رویکردهایبرنامهریزیشهریو 

نرو
 .)813ازای 
نقش اساسی و کاربردی در اصالح و تغییر شرایط محیطی دارند که میتواند منجر به
حذف فرصتهای مکانی برای جرم و بزهکاری شود (ارغان .)551 :5835 ،تحقیقات
بخشها و مناطق گوناگون شهر شاهد
متنوع صورت گرفته نشانگر این واقعیت هستند که  
عنوانمثال ،پژوهش لینینگ ( )545 :1155مشخص
به 
میزان متفاوتی از آمار جرم هستند  .
خیابانهای کالنشهر ونکوور

کرده است که در طول یک بازه  55ساله ،حدود  41درصد 
نبودهاند .
چگونهجرمی 
درایالتبریتیشکلمبیایکاناداابداًشاهدهی 
مطالعهتحقیقاتمتنوعصورتگرفتهدرخصوصتوزیعجرمدرنواحیشهریمنجر
میشود:نخست ،پراکندگی محتوایی و جغرافیایی.این
به شناسایی دو مسئله حائز اهمیت  
آنها
میشود راهکارهای پیشنهادی  
ویژگی ،جامعیت تحقیقات را زیر سؤالبرده و باعث  
داوریهای

در شرایطی متفاوت از شرایط موردبررسی کاربردی نباشند .مسئله دوم  ،
پیش
بهنوعیمتأثر
صورتگرفتهتوسطپژوهشگرانومدیراندرمواجههباجرائمبودهکهخود 
موقعیتها

حلهای ارائهشدهبرای موقعیتی خاص به دیگر 
راه 
از مسئله اول و بسط نادرست  
بهسویاتخاذتصمیماتی هدایتکندکهنهتنهامنجر
استوممکن استمدیرانشهریرا 
بهکنترلجرمنشوندبلکهروندتوزیعوگسترشآنراتسریعوتسهیلنمایند .
محدودههای شهری با

ازاینرو ،شناسایی و تحلیل پراکنش فضایی جرم در 
رویکردی جامع از طریق ترکیب و تحلیل یافتههای پژوهشهای متنوع ضروری به نظر
آنها از گرفتار شدن در دامن قضاوتهای
میرسد ،زیرا ترکیب یافتهها و تحلیل جامع  
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میدهد.پژوهشپیشروبرآناستکهازطریق
نادرستواتخاذتصمیماتنابهجانجات 
پژوهشهای پیشین ،دو مسئله فوق را تحلیل نماید .سؤال اصلی پژوهش این

فراترکیب 
محدودههای شهری و پیراشهری ایران و جهان چگونه

است که توزیع فضایی جرائمدر 
میتواند فرصتی برای مقابله با تجمع جرائم در برخی نقاط
است؟ پاسخ به این پرسش  ،
جرمخیز فراهم نموده و راه را برای تصمیمات مقتضی مدیران
شهری و ظهور کانونهای  
شهری و لحاظ نمودن الزامات پیشگیری و مواجهه با جرائم در برنامهریزی آتی برای
شهرهاهموارنماید .

چارچوب نظری
در بررسی جغرافیایی جرائم شهری ،چهار عامل قانون ،مجرم ،قربانی جرم و مکان جرم
بسیارموردتوجههستند.قانونبهمعنیمجموعهضوابطیاستکهبراینظمونسقبخشیدن
سازمانها با

به نوع و شکل رفتار و اعمال انسانی در روابط افراد جامعه ،دولت و مردم و 
حشدهدرقانون
میشود.مجرم،فردیاستکهمرتکبیکیازجرائمتصری 
یکدیگروضع 
میتواند شیء (مال منقول یا غیرمنقول)و یا فردی از افراد اجتماع باشد
شود.قربانی جرم  ،
کههدفمجرمواقعشدهاست.مکانجرم،محدودهخاصزمانیومکانیاستکهواقعه
مجرمانهدرآنرخدادهاست(پوراحمدوهمکاران .)34:5831،
تحلیلفضاییبهمعنیتفسیرتأثیرعواملکالبدی،اجتماعی،اقتصادیومحیطزیستی
سازماندهیفضارا

برنحوهپراکنشفعالیتهایانسانیدرمکانهایمختلفبودهوامکان
میکند .الگوی فضایی وقوع برخی جرائم شباهتهای بسیاری با هم دارد.
فراهم  
میدهد که کاربری آنها
عنوانمثال ،دزدی و سرقت بیشتر در مناطقی از شهرها رخ  
به 

عمدتاًتجاریباشد.شیوهوتعدادرخدادسرقتدرمناطقیکهکاربریمختلطدارندنیزتا
میکنند؛اما این شباهت در بسیاری از انواع دیگر جرم
حدودی از الگوهای مشابه پیروی  
قابلتوجه هستند .نقش
محسوس نیست .در مورد این جرائم برخی مالحظات نظری  
فرصتهای جرم و سیاستهای حاکم بر عدالت در رسیدگی قضایی ازجمله نظریاتی

زمینههای
هستند که باید موردتوجه قرار گیرند ( .)De Melo, 2015: 314اثرگذاری  
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نمونهای دیگر از عواملی هستند
فرهنگی بر جرم و اهمیت پیوند اجتماعی میان همسایگان  
میتوانند هم بر تعداد و هم بر نوع جرم و میزان خشونت ضمیمه آن تأثیرگذار باشند
که  
( .)Quick et al., 2018: 23
بیشاز551سالاستکهتحقیقاتجهانیبرایشناساییتغییراتجغرافیاییدرنرخ
نظریههای مرتبط با پراکندگی
میشوند .اشکیتی و خداکرمی (  )813 :5833
جرم انجام  
نمودهاند.5:
جرائمشهریورابطهتراکمجمعیتبانوعومیزانجرائمرابهسهدستهتقسیم 
بومشناختی و
جرمخیز؛ .1نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت؛ .8نظریه  
کانونهای  

نظریه 
جمعیتی .
جرمخیز ،اولین بار توسط شرمن ،گارتین و برگر مورداستفاده قرار
مکانهای  
واژه  
میتواندیکشهر،محله،
گرفتوبرباالبودنمیزانبزهکاریدریکمحدودهخاصکه 
صاحبنظران دلیل تمرکز

خیابان یا حتی خانه مسکونی باشد تأکید نمود .بسیاری از 
میدانند(بازرگان و همکاران5835 ،
مکانهای بزهکاری را همگرایی و ترکیب سه عامل  

نقلازمشکینیوهمکاران :)5831،
• وجوداهدافمجرمانه 
• وجودبزهکارانباانگیزهومهارتباالدراعمالمجرمانه 
• نبودمراقبتوکنترلمناسبازسویمردمومسئوالن 
درنقطهمقابل،برخیاندیشمندانمعتقدندکهمجرمانهمانندسایرمردمبهزندگیو
کار خود در سطح شهر مشغول هستند و در حین زندگی روزمره درصددارتکاب عمل
مجرمانه هستند و طبیعتاً افراد یا اشیایی که در مجاورت این افراد قرار دارند بیشتر در
معرضبزهکاریقراردارند(بازرگانوهمکاران .)81:5835،
جامعهشناسانی مانند

بومشناختی و جمعیتشناختی مکتب شیکاگو توسط 
نظریه  
رابرت پارک مطرح شده است.متفکران مکتب شیکاگو در تبیین انحرافات اجتماعی بر
متغیرهای مرتبط با پدیده شهرنشینی تأکید داشتند و هدفشان درک تأثیر عوامل
بومشناختی مانند قومیت ،نژاد و
جمعیتشناختی مانند سن ،تراکم و بعد خانوار و عوامل  
محلسکونتبرجرائموانحرافاتشهریبودهاست(پورموسویوهمکاران .)58:5831،
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میدانند؛ بنابراین،
تحلیلهای اقتصادی از جرم ،آن را مبتنی بر انتخاب عقالنی  
پراکندگی و توزیع جرم طبق نظریه انتخاب عقالنی بر اساس مسائل اقتصادی و منافع
شخصی است.محمودی جانکی و همکاران ()85:5831نظریه انتخاب عقالنی را تشریح
میدانندوبراساسایننظریه،عملمجرمرا
کنندهانگیزهودالیلمجرمبرایانتخابجرم 
عبارتدیگر،

میدانند 
؛به
متأثرازویژگیهای رفتارمجرمانهو همچنین خصایصفردیوی 
میسنجدوهم
بزهکاربرایارتکابجرم،همموقعیتبزهواحتمالبهنتیجهرسیدنآنرا 
میدهد .
ضعفهایخودرامدنظرقرار 

تواناییهاو
کالنشهرهاوشهرهایبزرگیکهنقش
بررسیوضعیتجرم،جنایتوبزهکاریدر 
مرکزیتمنطقهرادارندبسیارحائزاهمیتاست.اینشهرهاعالوهبراینکه کانونومرکز
عنوانمثال،
به 
جذب منابع هستند ،میتوانند به نقطه تمرکز جرائم گوناگون تبدیل شوند  .
میدهد که عدم رعایت هنجارهای
نتایج تحقیق محسنی و همکاران ( )85 :5835نشان  
جلبتوجه ،افول اخالق و
ترافیکی ،بزه دیدگی ،اجرای نادرست قوانین توسط متولیان  ،
قومگراییازجملهعواملتأثیرگذاردرخشونت خیابانی هستند.همگیاینعواملدرابعاد

میشوند.باال رفتن میزان انحراف از
کالنشهرها رؤیت  
مشهود و محسوس در بسیاری از  
ارزشهای جامعه ممکن است بر کیفیت زندگی شهری اثر بگذارد ،زیرا تعریف صحیح
کیفیت زندگی به فرهنگ و ارزشهای مرسوم جامعه وابسته است (شفیعا و همکاران،
 )5831و تجمع جرم در یک شهر یا منطقه خاص میتواند با از بین بردن یا تضعیف
ارزشهاآسیبجدیواردنماید .

پیوندهایاجتماعیدرآنپهنهبهاستواریفرهنگو
میتوانعواملمهمدر
پژوهشهایصورتگرفته ،

بادرنظرگرفتنعمدهنظریاتو
تقسیمبندی نمود :اول ،عواملی که انگیزه

توزیع جغرافیایی جرم را در دو دسته کلی 
میدهد و دوم ،عواملی که فرصت فعالیت مجرمانه را بیشتر
ارتکاب جرم را افزایش  
میتوان نظریات مرتبط را
میکنند (.)Ackerman & Murry, 2004:424بر همین اساس  ،

دستهیکلیقرارداد :
نیزدردو 
الف.نظریهفرصتارتکابجرم ،
میکنند .
انگیزههایوقوعجرائمراتبیین 

ب.نظریاتیکه
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پایهایدرتحلیلجرماستکهوقوعآن
نظریهفرصتارتکابجرمیکیازنظریات 

میدهد ( Hannon,
ویژگیهای مجرم و قربانی ،به فضای تقابل این دو نسبت  

را عالوه بر 

همزمانی حضور مجرم و قربانی در فضایی که فرصت ارتکاب جرم را
 .)2002درواقع  ،
میشود .کوک ( )5335ارتکاب جرم در این
فراهم نموده است منجر به ارتکاب جرم  
نظریه را با توجیه اقتصادی و به این صورت شرح داده است« :با فرض ثابت بودن سایر
متغیرها ،افزایش در احتمال دستیابی به نتیجه نهایی به ازای هر واحد تالش در جهت
میشود».وی بر این باور است که
خواست مجرمانه منجر به افزایش در میزان کلی جرائم 
رد کردن این گزاره به معنی تردید در عقالنیت حسابگرانه مجرمان بالقوه بوده که با رفتار
عقالنی انسان سازگار نیست؛ بنابراین ،نظریه فرصت ارتکاب جرم ،رفتار مجرمانه را به
میکند ( Hannon,2002بهنقلاز.)Cook, 1986با
عقالنیت بشر و حسابگری او منتسب  
یکه
میدهد و درصورت 
در نظر گرفتن این رویکرد ،مجرم ابتدا ارزیابی هزینه-فایده انجام  
هزینهی آن غالب باشد ،فرصت به وجود آمده مغتنم
فایدهی حاصل از ارتکاب جرم بر  

است و انتخاب عقالنی مجرم بالقوه ،اقدام به آن عمل مجرمانه است.دو نکته حائز اهمیت
کوتاهمدتومحدودبه
دراینرویکردوجوددارند:نخستاینکهفرصتایجادشدهبسیار 
فضای پیرامونی نقطه بالقوه جرم بوده و با اندکی تغییر در شرایط ،از دست میرود ( Van

 ،)Dijk, 1994: 106دوم اینکه ارتباط میان افزایش فرصتها و افزایش میزان جرائم
فرصتهای موجود ،ارتکاب جرائم بهصورت

همواره خطی نیست .همزمان با افزایش 
میکندتابهنقطه اشباعفرصتبرسد.درایننقطه،
غیرخطیوتاحدیمشخصادامهپیدا 
میشود که افزایش آن دیگر
آنقدر زیاد  
فرصتهای موجود به مجرمان احتمالی  

نسبت 
نمینماید( .)Hannon, 2002: 366
جذابیتخاصیبرایمجرمبالقوهایجاد 
بهعنوان
انگیزههای وقوع جرم ،عوامل مختلفی را  

از سوی دیگر ،نظریات مرتبط با 
زمینهی
مینماید .این عوامل ممکن است  
عوامل انگیزشی در ارتکاب جرم معرفی  
اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی داشته باشند و بر همین اساس منجر به انواع متفاوتی از
بهعنوان یکی از عوامل انگیزشی مهم در ارتکاب جرم معرفی شده
جرائمشوند.بیکاری  
است ( .)Kleck & Chiricos, 2002فرد بیکار به دلیل از دست دادن درآمد مالی از
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بسیاری امکانات و الزامات حداقلی موردنیاز برای زندگی محروم است.همین موضوع در
میکند.بااینحال ،انگیزه ارتکاب جرم
او انگیزه ارتکاب جرائمی نظیر سرقت را تقویت  
همیشه اقتصادی نیست .برخی تحقیقات (مانند  )Anderson, 1999عواملی نظیر جایگاه،
بهعنوان انگیزه اصلی ارتکاب برخی
اعتبار و احترام حاصل از انجام عملی خالف قانون را  
تفاوتهای شخصیتی افراد ،تمایز در میزان خطرپذیری و

میدانند .بعضی دیگر ،
جرائم  
میدانند(مانند)Zuckerman, 2007؛
عالقهآنهابه هیجان را عاملاقداماتخالفقانون 
فینفسه جذاب و
عبارتدیگر ،مخاطرات نهفته در ارتکاب جرم برای برخی افراد  


به
جنبهی
هیجانانگیز است ( .)Burt & Simons, 2013: 1327همچنین ،جرائمی که  

برتریطلبینژادییاطبقاتی

انگیزههایینظیرتبعیضو

خشونتوتهاجمدارندممکناست
میشوند که نشانگر تعصبات نژادی،
نفرتگرا بهعنوان جرائمی معرفی  
داشته باشند.جرائم 
مذهبی ،جنسیتی،قومیتییاعلیه معلوالنجسمیوذهنیباشند( McDevitt et al., 2002:

.)303برخی از محققان ،ترکیب عوامل فردی مانند وضعیت فیزیکی و ژنتیکی و عوامل
جرمزا
کمهوشیواحساسحقارترابهعنوانعواملداخلی 
روانیمانندحساسیت،ترس ،
مینمایند(شاهیوندیوهمکاران .)553:5833،
معرفی 
میتوان نظریات انگیزشی را طرف
درمجموع و با نگاشت این دو طیف نظریات  ،
بهعنوان طرف عرضه
تقاضا برای ارتکاب جرم دانست و نظریه فرصت ارتکاب جرم را  
معرفینمود(،)Cohen & Felson, 1979اماالزماستدقتشودکههمیشهایندومتغیر
میتواند در میزان
نمیکنند ()Hannon, 2002و وجود فرصت  
کامالًمستقل از هم عمل  
بافتهای شهری ممکن است در
محدودههاو  

انگیزش در فرد مؤثرباشد.درواقعبرخی از 
زههای بیشتری را برای ارتکاب جرم
همزمانفرصت و انگی 
بردار زمان یا مکان و یا هر دو  
محدودههااحتمالبروز

توسطمجرمانوبزهکارانفراهمآورند.درنتیجهدراینبافتهاو
و مشاهده جرم و رفتارهای بزهکارانه بیشتر خواهد شد .بافتهای مرکزی ،پیرامونی و
دوگانهی

یتوانند باشند .این مقاله با در نظر گرفتن 
حاشیهای ازجمله این نوع فضاها م 
ویژگیهایفضایی

بهعنوانچارچوبنظریپایهوبالحاظنمودنشرایطو
انگیزه-فرصت 
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محدودههای

موقعیتهای گوناگون به تحلیل توزیع فضایی جرائمدر شهرها و 

متفاوت در 
میپردازد.
آنهادرنقاطمختلفجهان 


روششناسی
این پژوهش از نوع کاربردی است.رویکرد انجام این پژوهش ،تحلیلی-توصیفی است که
میشوند .فراترکیب
جمعآوری و تحلیل  
دادههای آن با استفاده از روش «فراترکیب»  ،

گونهای از روش تحقیق است که از آن برای ایجاد تئوریهای جدید بر مبنای تئوریها و

یافتههای
پژوهشهای قبلی با بهره گرفتن از مقایسه  

ادبیات موجود یا تفسیر و تحلیل 
میشود.مطابق با نظر بک ( ،)1111هدف
آنها استفاده  
مختلف ضمن حفظ یکپارچگی  
یافتههای کیفی بر مبنای یکپارچگی موضوع است.
اصلی از فراترکیب ،تفسیر خالقانه از  
بهطورکلی دو نوع نگاه بر فراترکیب حاکم است .نگاه اول با عنوان رویکرد «یکپارچه

جمعآوری،گردآوریویکپارچهکردنمطالعاتپیشینباتکیهبرشناسایینقاط
کننده»بر 
آنها را بر اساس متغیرهایی با قابلیت اعتماد باال یکپارچه
آنها تأکید دارد و  
مشابه در  
میکند .رویکرد دوم که «ترکیب تفسیری» نام دارد بر تفسیر و تأویل مطالعات قبلی بر

مبنای مقایسه تأکید دارد (نادری و همکاران .)5834 ،پژوهش حاضر هر دو رویکرد
فراترکیبرالحاظنمودهاست،اماتأکیداصلیبررویکردیکپارچهکنندهاست .
جامعه آماری این تحقیق ،مجموعه مطالعات و پژوهشهایی هستند که در حوزه
آنهادرایرانوجهان
توزیعجغرافیایی،مکانیوفضاییجرمدرشهرهاومناطقپیرامونی 
بهمنظور شناسایی و دستیابی به این پژوهشها ،کلیدواژگان متعددی در
گرفتهاند  .
انجام  
آنها
پایگاههای معتبر علمی مورد جستجو قرار گرفتند.مهمترین و پرکاربردترین  

فضای 
عبارتانداز«توزیعجرمدرشهر»«،توزیعجغرافیاییجرم»؛«توزیعفضایی

درزبانفارسی
جرم» و «تحلیل فضایی جرم» .در زبان انگلیسی نیز کلیدواژگان " "crimeو
" "Spatialanalysis of crimeمورد جستجو قرار گرفتند .دراینمرحله،پژوهشگرانبه
هاراحذفنمودهاند.در


بررسیمقاالتپرداختهودرهرمرحلهازبازبینی،تعدادیازآن
گاماول،چکیدهمقاالتیافتهشدهبرمبنایکلیدواژگانموردمطالعه قرارگرفت،سپس
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بهطور کامل موردمطالعه و بازبینی
آنها مرتبط تشخیص داده شدند  
مقاالتی که چکیده  
محققانمعتبروموردتأییدبودهاند،انتخابشدند.

قرارگرفتهومواردیکهازنظر
 پژوهشگران ،بازبینی واعتبارسنجیمحتواییمقاالترا برمبنایچهارمعیار انجام
آوریدادهها»«،دقتدر

عبارتاند از«اهدافپژوهش» «،
جمع

دادهاند.اینچهارمعیارکه

،درارزیابیاعتبار،دقتواهمیتمطالعهها

تجزیهوتحلیل»و«بیانواضحوروشنیافتهها»
وکاربردآنهاموردتأییدقرارگرفتهاست(کمالی .)881:5835،پس از طی

بهکاررفته 

مراحل ارزیابی و اعتبارسنجی ،نهایتاً  18پژوهش به زبان فارسی و  55پژوهش به زبان
آنهادر
انگلیسییعنیمجموعاً41موردازپژوهشهامرتبطتشخیصدادهشدندکهشرح 
جدولشماره5آمدهاست .
جدول  .0اسناد استفادهشده در این پژوهش
ردیف

پژوهشگر/پژوهشگران

5

حسینذوالفقاریوفریباشایگان

عنوان پژوهش
بررسیجغرافیایجرمدرشهرتهران 

( )5831
1

احمدپوراحمد،محمدتقیرهنمایو بررسیجغرافیاییجرائمدرشهرتهران 
محسنکالنتری( )5831

8

فیروزمحمودیجانکی،فاطمهوحید
دستجردیومحمدبارانی( )5831

4
5

تأثیر مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه
موردیجرمسرقتدرشهرتهران) 

علیشماعی،علیاصغرقنبریو


تحلیلفضاییجرائمشهریدرمناطقبیستودوگانهکالنشهر

محمدعینشاهیمیرزا( )5831


تهران 

معصومهپازکی،داوودشیخیو

برمیزانافزایشجرمدرسکونتگاههایغیررسمی

عواملمؤثر 

مختاریوردخانی( )5835
5

عباسارغان( )5835

8

سارااشکیتیونبیخداکرمی

(مطالعهموردی:شهرپاکدشت) 
تحلیل و بررسی جغرافیایی جرم و بزهکاری در کاربریهای
رباطکریم) 
شهری(مطالعهموردی:شهر 

( )5833
3

محسنکالنتری،احمدپوراحمد،
قلیپور
سارااهلل 

یعقوبابدالیو
( )5838

بررسیجغرافیایجرمدرکالنشهرهای ایران:مطالعهموردی

شهرتهران 
تحلیل فضایی کیفیت زندگی در کانونهای جرمخیز (مطالعه
موردی:بخشمرکزیشهرتهران) 
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ردیف

پژوهشگر/پژوهشگران

3

یآبادیوحسینرحیمی
علیزنگ 

عنوان پژوهش
تحلیلفضاییجرمدرشهرکرج(بااستفادهاز )GIS

نادر( )5833
 51

رابطهبینساختارمحلهایو ترسازجرم(مطالعهموردی:شهر

حبیباحمدیوعلیعربی( )5831
کرج) 

 55

احمدشاهیوندی،رضارئیسیوانانی

تحلیلیبرتوزیعفضاییجرائمدرمناطقشهراصفهان 

وحجتشیخی( )5833
 51

باللمحسنزادههریسوعبدالرضا


دهگانهشهرتبریز 
تحلیلفضاییتوزیعجرمدرمناطق 

فرجیراد( )5838

 58

مسعودتقوایی،اصغرضرابیوبهنام

بررسیعواملمؤثربرمیزانجرمدرمناطقمختلفشهرشیراز 

مغانیرحیمی( )5833
 54

حبیباحمدی،مریمسروشوحسین ترسازجرمدرمناطقجرمخیزشهرشیراز 
افراسیابی( )5833

 55

مهدیبازرگان،محمدرحیمرهنما،

شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز سرقت در

محمداجزاءشکوهیوسیدهادی

کالنشهرمشهد 


زرقانی( )5835
 55

عزتالهمافی( )5883


 58

محمدحسینسرائیوسیدمصطفی

جغرافیایتطبیقیپاتولوژیشهری(وین-مشهد) 
تحلیلفضایی-مکانیجرمدرشهریزد 

حسینی( )5834
 53

مسلمحدیدی،بیتاحامد،کاوهنادری بررسی و تحلیل پراکنش مکانی-فضایی جرم خیزی در
وژیالقزوینه( )5834

 53
 11
 15

محلههایشهرکرمانشاهبااستفادهاز GIS


امیناکبری،امیرملکی،محمدجواد

جامعهشناختی جرم سرقت از منزل در شهر

تحلیل فضایی-

زاهدیوشاهبختیرستمی( )5835

کرمانشاه 

اسماعیلنصیری،احسانگلمهرو

هایجرمخیز 


تحلیلفضاییجرمومکان

محمدحسنرحمانی( )5838

مطالعهموردی:بزهسرقتدرشهرقزوین 

بهناممغانیرحیمی،محسن

ارزیابیتوزیع فضاییونقشمحیطدر وقوعجرمسرقتدر

پورخسروانیومهدیخداداد

مناطقچهارگانهشهرکرمان 

( )5835
 11

محمدحسنیزدانی،ابراهیمفیروزی
مجندهوجوادهاشمی( )5838

 18

بررسی الگوی پراکنش فضایی جرائم سرقت در شهر اردبیل
شناساییکانونجرمخیزسرقت 

بهمنظور


سیدجلیلنبویرستاقی،ناصربیات،

تحلیلفضاییجرمکیفقاپیدرشهرساریبااستفادهازسامانه

ابراهیمرجبیتاجامیروسیدجعفر

اطالعاتجغرافیایی 

04 | ؛ کاظمیان و اکبری...بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدودههای شهری و
عنوان پژوهش

پژوهشگران/پژوهشگر

ردیف

 )5838(ساداتی
 )عواملمحیطیمؤثربروقوعجرائمشهری(جرمسرقت
 شهرقم8و5منطقه:مطالعهموردی

سیدباقرحسینیومحسنکاملی
 )5835(

)مریم شناسایی و پهنهبندی کانونهای وقوع جرم (سرقت مسلحانه،محمدآدینهوند،علیشجاعیان

 5838تا5831شهراهوازبینسالهای

 14
 15

 )5835(آزادبختونورابیات

 یوسفبیانلوومحمدکریممنصوریان رابطهتراکمجمعیتبامیزانونوعجرم

 15

 )5835(
 خشونتواحساسامنیتدرفضاهایعمومیشهر،جرم
Crime concentrations and similarities in
spatial crime patterns in a Brazilian context
Spatial and temporal patterns of violent
crime in a Brazilian state capital: A
quantitative analysis focusing on micro
places and small units of time
Crime seasonality and the micro-spatial
patterns of property crime in Vancouver, BC
and Ottawa, ON
Spatial patterns of crime among Indian cities
Identifying micro-spatial and temporal
patterns of violent crime and disorder in
British city center
Crime-general and crime-specific spatial
patterns: A multivariate spatial analysis of
four crime types at the small-area scale
Extreme spatial variations in crime density in
Baltimore county, MD
Mapping harmspots: An exploration of the
spatial distribution of crime harm
The impact of street lights on spatialtemporal patterns of crime in Detroit,
Michigan
Assessing spatial patterns of crime in Lima,
Ohio
Studying neighborhood crime across
different macro spatial scales: the case of
robbery in 4 cities
Spatio-temporal crime predictions in smart
cities: A data-driven approach and
expriments

 )5835(آتوسامدیری

 18

Silas Nogueira de Melo et
 al., (2015)
 Riccardo Valente (2019)

 13

 Shannon J. Linning (2015)

 81

Ashok K. Dutt and G.
Venugopal (1983)
 A.L. Nelson et al., (2001)

 85

Matthew Quick et al.,
 (2018)

 88

 Keith Harries (2006)

 84

Danielle M. Fenimore
 (2019)
 Yanqing Xu et al., (2018)

 85

William V. Ackerman and
 Alen T. Murray (2004)
John R. Hipp et al., (2017)

 88

Charlie Catlett et al.,
(2019)

 83

 13

 81

 85

 83
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ردیف

پژوهشگر/پژوهشگران
)Zhanjun He et al., (2020

 45

)Corey S. Sparks (2011

 41

)John R. Hipp (2016

 41

عنوان پژوهش
Discovering the joint influence of urban
facilities on crime occurrence using spatial
co-location pattern mining
Violent crime in San Antonio, Texas: An
application of spatial epidemiological
methods
General theory of spatial crime patterns

براساسهمنواییکلیدواژگانو

آنها
پسازشناساییودسترسیبهپژوهشهایمختلف ،
مفاهیم موردبررسی در چهار گروه موضوعی با عنوان عوامل بسترساز جرم دستهبندی
عبارتانداز:تراکمجمعیت،مهاجرتواسکانغیررسمی،محیطو

شدند.اینچهارگروه
امکانات کالبدی و اکولوژی اجتماعی .مبنای این دستهبندی ،ارتباط مفهومی و شیوه
اثرگذاری مفاهیم کلیدواژهای بر پراکندگی جرائم است .درنهایت ،تحلیل و فراترکیب
مقاالتبراساساینچهارگروهصورتگرفت .
دستهبندی توصیفی و آماری اسناد 

قلمرو زمانی
میدهد که این موضوع از
پژوهشهای صورت گرفته نشان  

بررسی قلمرو زمانی 
دغدغههای بهروزپژوهشگران حوزه آسیبشناسی شهری است.تحقیقات صورت گرفته

سالهای اخیر ازنظرتعداد،
در مقوالت مرتبط با پراکندگی جغرافیایی و فضایی جرم در  
روند صعودی داشته و توجه بسیاری از محققان مطالعات شهری را به خود جلب نموده
است .چنانکه در جدول شماره  1مشخص است ،بیشترین فراوانی در مقاالت فارسی
مربوطبهبازهزمانی5834الی5833با58مقالهاستواینفراوانیدردورهمشابهقبلبه8
مییابد .روند مشابهی در مقاالت به زبان انگلیسی حاکم بوده و  3مورد از
مورد تقلیل  
شدهاند.
پژوهشهادربازهزمانی1155الی1111انجام 

مجموع55مورد
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جدول  .2توزیع پژوهشها در قلمرو زمانی

داخلی

خارجی



بازه زمانی

فراوانی

درصد

 5834-5833

 58

 %85

 5833-5838

8

 %55

 5834-5833

5

 %51

5838وماقبل 

1

 5%

جمع 

 18

 %54

2016-2020

3

 %53

 2011-2015

8

 %8

 2006-2010

5

 %8

 2005 and before

8

 %8

جمع 

 55

 %85

کل 

41

 %511

قلمرو جغرافیایی
میگیرند 53 .مورد از 18
کالنشهرها را در بر  
اکثر تحقیقات صورت گرفته حوزه  
کالنشهرها تمرکز دارند.
موردپژوهشداخلی و  5مورد از  55موردپژوهشخارجی بر  
کالنشهر
البته جامعه آماری و قلمرو جغرافیایی بعضی از این تحقیقات کل محدوده یک  
میکنند.قلمرو
کالنشهر را بررسی  
است و برخی دیگر ،بخشی از نواحی یا مناطق یک  
تعدادیازپژوهشهامربوطبهشهرهاییاستکهازنظرجمعیتیپرشمارنیستندامابهدلیل
موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت هستند .این پژوهشها در حوزه
شدهاند.در
داخلی به دو دسته مراکز استان با  8مورد و شهرهای کوچک با  1مورد تقسیم  
پژوهشهای خارجی ،این تحقیقات به  8مورد با عنوان شهرهای کوچک محدود

حوزه 
پژوهشهایخارجی،چندشهربزرگاست.همچنیندومورداز

شدهاند.قلمرو4مورداز

گرفتهاند.
بینالمللیانجام 
اینتحقیقاتدرسطحملییا 
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جدول  .3توزیع پژوهشها در قلمرو محدوده فضایی موردبررسی

داخلی

خارجی



قلمرو جغرافیایی

فراوانی

درصد

کالنشهر 


 53

 %48

مرکزاستان 

8

 %55

شهرکوچک 

1

 %5

جمع 

18

 %54

کالنشهر 


5

 %54

شهرکوچک 

8

 %8

منطقهشهری 

4

 %51

نالمللی 
ملی/بی 

1

 %5

جمع

 55

 %85

کل 

 41

 %511

کلیدواژگان
کلیدواژههای مورداستفاده در پژوهشهای مختلف ،بیانگر میزان اهمیت و تمرکز بر

دستهبندیوشناساییاولویتهادرکار
بهمنظور  
مقوالتمختلفاست.جدولشماره  4
بهمنظور تدوین این جدول ،سه اقدام
محققانی است که این پژوهشها را انجام دادهاند  .
انجام گرفته است :اول ،برگردان کلیدواژگان انگلیسی به فارسی ،دوم ،حذف برخی
کلیدواژگان غیر مرتبط به موضوع اصلی (مانند نام شهرها) و سوم ،یکپارچهسازی
کلیدواژگانمشابهبههمدرقالبگروهکلیدواژگان.
جدول  .4کلیدواژگان بهکاررفته در پژوهشها
گروه کلیدواژه

فراوانی

جرم 

 11

بزهکاری 

1

تراکم 

4

الگویجرم/الگویفضایی/توزیعفضایی/پراکندگی/جغرافیایجرم 

 58

تحلیلفضاییجرم 

3

فضا/مکان 

4
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گروه کلیدواژه

فراوانی

خیز/محل/محله/محالتجرمخیز 


خیزی/کانونجرم

جرم

 54

نظمی/بیسازمانی 


بی

8

امنیت/امنیتعمومی 

4

پلیس 

1

اکولوژی 

8

جغرافیایاجتماعی 

1

برنامهریزیشهری/مسکن/طراحیمحیطی 


8

کاربریاراضی 

8

حاشیهنشینی/سکونتگاهغیررسمی 


1

ترسازجرم 

8

عناوینجرائم:سرقت،خشونتو ...

 54

تجزیهوتحلیل دادهها
دادهها ،عناوین تحلیل در قالب چهار عامل بسترساز
بهمنظور ساختارمندی تجزیهوتحلیل  

جرم شامل تراکم ،مهاجرت و اسکان غیررسمی ،اکولوژی اجتماعی ،محیط و امکانات
کالبدی دستهبندی شده اند .عوامل مذکور بر اساس ارتباط مفهومی و نوع اثرگذاری
شدهوتوزیعجرائمبراساس
ی 
بهعنوانعواملبسترسازمعرف 
کلیدواژگانبرپراکنشجرائم 
این چهار عامل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .پژوهشهای مرتبط با هر یک از
مفاهیمکلیدواژهایمیتوانندذیلیکیاچندعاملموردبررسیقرارگیرند.جدولشماره

 ،5این موضوع را تبیین مینماید .همچنین ،هر کلیدواژه میتواند نقشی انگیزشی در
ارتکابجرمداشتهباشد،فرصتیبرایآنفراهمنمایدیابرحسبشرایط،انگیزهوفرصت
همزمانمتأثرنماید.
بهطور 
را 
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جدول  .4دستهبندی کلیدواژگان بر اساس عوامل بسترساز و کارکردهای انگیزشی یا فرصتی
عوامل
کلیدواژهها

تراکم
جمعیت

مهاجرت و
اسکان
غیررسمی

اکولوژی
اجتماعی

محیط و
امکانات

کارکرد

کالبدی

تراکمجمعیتی 









فرصتی 

فضا/مکان 









فرصتی 









فرصتی 

اکولوژی 







جرمخیزی/کانون

خیز/محل/محله/محالتجرمخیز 


جرم

انگیزشی 

نظمی/بیسازمانی 


بی









فرصتی 

امنیت/امنیتعمومی 









فرصتی 

پلیس 









فرصتی 

جغرافیایاجتماعی 









انگیزشی 

شهرسازی/مسکن/طراحیمحیطی 









فرصتی 

کاربریاراضی 









فرصتی 

حاشیهنشینی/سکونتگاهغیررسمی 










ترسازجرم 

































جرم/بزهکاری/عناوینجرائم:سرقت
و ...
الگویجرم/الگویفضایی/توزیع
فضایی/پراکندگی/جغرافیایجرم 
تحلیلفضاییجرم 

انگیزشی–
فرصتی 
انگیزشی 
انگیزشی–
فرصتی 
انگیزشی–
فرصتی 
انگیزشی–
فرصتی 

تراکم جمعیت
بسیاری از تحقیقات ،وجود همبستگی مثبت میان تراکم جمعیت و فراوانی وقوع جرائم را
تأییدمیکنند(مانند:شماعیوهمکاران.)5831،ذوالفقاریوشایگان()8:5831باارتباط
نمودهاند که
برقرار کردن میان میزان جرائم و درجه توسعه شهر ،این ادعا را مطرح  
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کمدرآمد هستند ،جرم و
حاشیهنشین که محل سکونت شهروندان  

محلههای متراکم یا 

میدهد و بیشتر زندانیان به این محلهها تعلق
جنایت در این محلهها بیش از نقاط دیگر رخ  
آنهاوضعیتونوعتراکمشهریوچگونگیقرارگرفتنمنازلدرکنارهم
دارند.بهباور 
میسازد که زمینه بروز جرم
گونهای  
به 
تراکم جمعیت را موجب شده و محیط فیزیکی را  
میدهد که رابطه تراکم محیط شهری
نرو ،مقایسه آماری نشان  
در آن فراهم میشود.ازای 
قابلمقایسه است .بر اساس نتایج
بهصورت مستقیم  
به معنای عام قضیه با جرائم شهری  
تحقیق آنها ،بیشترینجرائمبه ترتیب در سرکالنتریهای  4 ،8و  5که عمدتاًدر شرق
میتوان به بافت فیزیکی متراکم و سنتی
میدهند .این موضوع را  
تهران واقع هستند رخ  
شرقتهران(درمقایسهبامناطق غربی)ونیز رقمباالتر جمعیت درمقایسهبامناطق جنوبی
؛بهعبارتدیگر،شرقتهراناز غرب
آنهانیزازنظرفیزیکیمتراکم هستند)نسبتداد 
(که 
میتوان این انطباق تراکم
متراکمتر و از جنوب این شهر پرجمعیتتر است؛بنابراین  

تهران 
وجمعیتراباعثافزایشرقمجرمدانست.
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شکل  .0پراکندگی جغرافیایی جرم در شهر تهران (ذوالفقاری و شایگان)23 :0331 ،

کالنشهر کرج
دهگانه 
زنگیآبادی و رحیمی نادر ()534:5838با بررسی جرم در مناطق  

.آنها
میدهند 
رسیدهاند که جرائمدر نواحی پرجمعیت این شهر بیشتر رخ  

به این نتیجه 
میدهد و
معتقدند با افزایش جمعیت در یک محدوده ،اصطکاک اجتماعی و رفتاری رخ  
منافع ساکنان موجب افزایش بروز رفتارهای ناهنجار در آن مناطق و نواحی پرتراکم
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بهعنوان یکی از موانع کنترل اجتماعی محسوب
میشود.همچنین ،فشار جمعیت و ازدحام  

بهعنوان عاملی
میشود و  
ازهمگسیختگی و ناهمگونی روابط افراد  
شده است که موجب  
میکند .نتایج صورت گرفته در کالنشهر اصفهان نیز
مؤثر و مثبت در بروز جرم عمل  
رابطهای معنادار از جنس همبستگی
میکند که بین تراکم جمعیت و تعداد جرم  
مشخص  
مثبتوجوددارد(شاهیوندیوهمکاران .)585:5833،
نحال ،برخی تحقیقات ،نظری متفاوت از این دارند و رابطه تراکم جمعیت با
باای 
نمیدانند.در تحقیق کوئیکوهمکاران(،)81،13:1153
میزان ارتکاب جرم را مستقیم  
تراکم جمعیت بهعنوان یکی از  4متغیر مستقل مؤثربر الگوی فضایی جرم در لندن بزرگ
جرائمبهصورتکمی سنجیده شده

موردبررسی قرارگرفتهو رابطه آن با هر یک از انواع 
است.نتیجهحاصلاینبودهاستکهتراکمجمعیتباتمامیانواعجرمرابطهمنفیداردو
آنهاپایینتراست.در
میدهندکهتراکمجمعیت در 
جرائم،بیشتردرمناطقیازلندنرخ 
ویژگیهای

بهعنوان 
این تحقیق بر همبستگی اجتماعی ،اعتماد متقابل و شبکههای دوستی  
نگونه
میتوان ای 
محلهای اشاره شده است؛ بنابراین  
ساختاری در فضاهای کوچک و  
محلهای
یهایزیست 
همزمانباحفظاصولوویژگ 
استداللنمودکهتراکمجمعیتاگر 
بهعنوان عامل بازدارنده جرم عمل
و روابط مبتنی بر همبستگی اجتماعی باشد میتواند  
دگرگونشده و

همزمان با تراکم جمعیت ،هویت و ساختار فضایی محله 
نماید ،اما اگر  
بهعنوان یک محدوده زیستیمشترک از بین رود و یا
حس تعلق به محله و نگاه به آن  
اساساًمحلهایجدیدومتراکموبدونمشخصاتمذکورشکلگیرد ،احتماالً نرخ جرائم
درآنمحلهباالخواهدرفت .
نمیدانندوآنرابه
برخیتحقیقات،رابطهجرمباتراکمجمعیترایکقاعدهکلی 
بهعنوان نمونه ،بر اساس نتایج پژوهش صورت گرفته توسط
میدانند  .
نوع جرائم وابسته  
االتمتحده آمریکا) ،تراکم جمعیت در
فنیموره ( )1153در شهر واشنگتن (پایتخت ای 
میشود که این موضوع
مناطق مرکزی شهر منجر به برخوردهای بیشتر میان شهروندان  
نحال ،این
میکند .باای 
متعاقباً فرصتهای بیشتری برای افزایش تعارض و جرائم ایجاد  
میشوند و
قابلتحمل -مانند سرقت  -
جرائم بیشتر مشتمل بر جرائم خفیف با پیامدهای  
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رقابلجبران -مانند قتل -عموماً در فضاهایی دورتر از مرکز
جرائمشدیدتر با پیامدهای غی 
میدهند.
شهرکهتراکمجمعیتدرآنجاکمتراست،رخ 

مهاجرت و اسکان نامتعارف
کالن شهرهاکانونجذبمهاجرازشهرهاوروستاهایدورونزدیکهستند.بااینحال،

مهاجرانی که با نیت دستیابی به کار و خدمات مناسبتر رهسپار کالنشهرها میشوند،
معموالًتوانپرداختهزینهزندگیدرکالنشهرراندارند.ازسویدیگر،انطباقبامحیط
فرهنگیکالن شهرهانیزبرایمهاجرانیازفرهنگواجتماعمتفاوتدرزمانی

اجتماعی-
نرو  ،این گروه عموماً در فواصل معینی از مرکز شهر سکونت
کوتاه میسر نیست .ازای 
کنند.اینسکونتگاههاکهگاهغیررسمیهستندبهمیزانبسیارکمیبااصولشهرسازی


می
انطباقدارند،ازامکاناتوتسهیالتشهریکمتریبهرهمندهستندوکنترلاجتماعیبر

انبهعنوانمأمنیبرایتخلفاتوجرائم استفادهنمود.
هامیتو 

آناننیزکمتراستوازآن
پسمیتوانانتظارداشتکهمیزانجرائمدراینمناطقبیشترباشد .

)نشانمیدهدکهرابطهمستقیمیبین

نتایجتحقیقبازرگانوهمکاران(85:5835
مناطقدارایمحالتحاشیهنشینومیزانوقوعجرائم سرقتدرکالنشهرمشهدوجود

)دربررسیمیزانجرمدرشهرپاکدشتدریافتهاند

دارد.پازکیوهمکاران(554:5835
که معضالتی همچون پایین بودن درآمد ،رشد بیقاعده جمعیت و پایین بودن سطح
گیریحاشیهنشینیونقاطسکونتیخودرووغیرمتعارفشدهاست


آوریمنجربهشکل

فن
کهبادگرگونیساختارارزشیوالگوهایرفتاریبهعالوهازهمگسیختگیناشیازفشارو
ازدحام جمعیت منجر به افزایش بروز جرم شده است .در این تحقیق ،عوامل زیربنایی،
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،ساختاری-کالبدی،امنیتیوحقوقیبهعنوانعواملمهمدر
ایشناختهشدهاند.بررسیعوامل


هایغیررسمیوحاشیه
افزایشمیزانجرمدرسکونتگاه
مؤثر  بر جرم سرقت در شهر کرمان نیز نشانگر این واقعیت است که بیشترین جرائم در
نشینرخدادهاند.ساکناناینمناطقاکثراًمهاجرانی

مناطقیبابافتعمدتاًقدیمیوحاشیه
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هستند که از دیگر نقاط بهویژه روستاها در این مناطق ساکن شدهاند و عموماً غیربومی
هستند(.مغانیرحیمیوهمکاران .)588:5835،
هریس()1115توزیعجغرافیاییجرائم درشهرستانبالتیمورواقعدرایاالتمریلند
چنانکه درشکلشماره 1مشخصاست،مرزهای
آمریکاراموردبررسیقراردادهاست .
محدوده شهر بالتیمور شاهد بیشترین میزان جرائم هستند .این مرزها بهخصوص مرزهای
هایاخیربودهاندو

شرقیوغربیشهر،مناطقیهستندکهمسیرتوسعهفیزیکیشهردرسال
بهعبارتیحاشیههایشهرهستند .افرادیکهازنظراقتصادیناتوانهستندازنقاطداخلیبه
سمت نقاط حاشیهای شهر رانده میشوند .حرکت گروهی که بهطور تاریخی با عنوان
شونددرقالبفرآیندصادرنمودنعناصرجرمسازازشهربه


گراشناختهمی
اقلیتجرم-
آنهاییکهناتوانیجسمییا
نحال،فقیرتریندستهازفقرا،یعنی 
حومهمعرفیمیشود.باای 

روحیدارند،هیچتحصیالتیندارندوامکاناستخدامبرایشان وجودندارد،همچناندر
مرکزشهرباقیمی مانند.اینتجمعدربلندمدتمنجربهکاهشیابهعبارتیفرارجمعیت

آنها را خالی از سکنه مینماید ،به دنبال آن زیرساختها را نابود
از مراکز شهر شده  ،
نمودهوبستریبرایجرمفراهممیکند( .)Harries, 2006:405
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شکل  .2پراکندگی جغرافیایی جرائم در شهر بالتیمور ،آمریکا ()Harries, 2006:408

بنابراین اسکانغیرمتعارف نتیجه دو جریان است.یک جریان ،مهاجرت به کالنشهرها و
توقف پشت دیوارهای شهر و جریان دیگر ،خروج از مناطق درونیکالنشهربه حاشیهها.
ریشهی هر دو جریان ،عدم تمکن اقتصادی-فرهنگی سکونت در نواحی داخلی شهر است

میشوند.فردی که جذب نظام اقتصادی و اجتماعی
و هر دو منجر به افزایش میزان جرائم 
بهاندازهضرورتازامکانات
نمیتواند 
نمیشودو 
شهرنشود،بهعنوانیکشهروندشناخته 
بهصورتوابستهازبازار
بهرهمندشود؛بنابراین،خارجازمحدودهشهرساکنشدهو 
شهری 
مینماید.از سوی دیگر ،فرد مهاجر که از نظام فرهنگی قبل از مهاجرت
کار شهر استفاده  
میگیرد دچار بحران هویت و گسیختگی از
جداشده ،وقتی در نظام فرهنگی جدید قرار  
میراند.درمجموع،انزواطلبی،احساس
میشودکههمینمسئلهاورابهحاشیه 
نظامارزشی 
بیثباتی شغلی و اشتغال در بخش غیررسمی از منظر اقتصادی و
بیگانگی فرهنگی ،فقر  ،
ارزشهاازمنظراجتماعیعواملیهستندکهافرادرابهحاشیهراندهو

کمسوادیوتعارض
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مینماید (ذوالفقاری و
زههای کجروی و انحراف در فضاهای شهری  
فرصتها و انگی 

شایگان .)51:5831،

اکولوژی اجتماعی
درسال،5338تحقیقیجامعازسویداتوونوگوپالدرخصوصجرائم درشهرهای
کشورهندصورتگرفتداتوونوگوپال(.)5338دراینتحقیقبهدلیلماهیتخاص
خردهفرهنگی5راموردتأکیدویژهقراردادندوبادر
کشورهندوتنوعفرهنگیآن،مناطق 
نظرگرفتننقشمرکزیبرایجرائم مرتبطباخشونتبهایننتیجهرسیدندکهوقتییک
خشونتآمیزشناختهشود،سایرجرائم نیزدرآنرشدنمودهو

شهربهعنوانمرکزجرائم 

ازدیاد مییابند؛  یعنی وقتی جوّی از جرم و خشونت در یک پهنه حاکم میشود،
خودبهخود زمینه برای دیگر جرائم فراهم میشود .البته این موضوع بر این پیشفرض
استواراستکهجرمبازتولیدکنندهجرماست( .)Dutt et al., 1983: 228
شهرهاومناطقومحالتیازآنهاکهشاهدتنوعقومیهستندمعموالًبافتاجتماعی
نرو،احتمال
ناهمگندارندوازانسجاموهمبستگیاجتماعیکمتریبهرهمندهستند.ازای 

عنوانمثال،نتیجهتحقیقسرائیوحسینی(:5834
هابیشتراست.به 


درآن
رخدادنجرائم 
)555،555بیانگرایناستکهجرائم نزاعودرگیریبیشتردرمناطقیازشهریزدرخ
دهندکهپذیرایاقواممختلفبهویژهاتباعافغاناست .


می
البتهعالوهبرتنوعقومی،پایینبودنسطحتحصیالتوبیکارینیزبهعنوانعوامل
نحال
ایدرنظرگرفتهمیشوند(نبویرستاقیوهمکاران.)541:5838،باای 


اجتماعیزمینه
باید دقت نمود که سطح تحصیالت در ارتکاب جرائم اثری دوگانه دارد .افرادی با
تحصیالت پایینتر در معرض جرائمی همچون نزاع هستند ،اما جرائمی نظیر جعل و
برداریمالیمتضمنداشتنسطحباالتریازسواد،مهارتهایینظیرکاربارایانهو

کاله
هوشوزیرکیاست(سرائیوحسینی .)513،518:5834،

1. Sub-Culture Regions
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محیط و امکانات کالبدی
توزیعفضاییجرمممکناستدرنتیجه شرایطمحیطفیزیکیباشد.یکیازشرایطیکه
میتواند در توزیع جرم مؤثر باشد ،وجود یا فقدان تجهیزات ،تأسیسات و امکانات

زیرساختیدرشهراست.ایننظریهبانظریهتناسبمیزانجرمبافرصتهایموجودبرای

ارتکابجرمنیزسازگاریدارد،بدینمعنیکهمجرمانگرایشبهایندارندکهفضایی
متناسبباجرمبرایخودپیداکنند.چنینفضاییمعموالًارتباطمستقیمباتجهیزاتشهری
دارد ،زیرا فضاهایی که فاقد امکانات کافی زیربنایی باشند عموماً کمتر تحت نظر و
محافظت بوده و درجه اهمیتشان نیز برای مدیران شهری کمتر است .حسینی و کاملی
() 155:5835براینباورهستندکهساختارنامناسبشهریدرمحالترابطهمستقیمیبابه
وجود آمدن ناامنی در شهرها دارد .درواقع ،گونههایی از بستر فضایی وجود دارند که
ارتکاب جرائم را تسهیل و تشدید میکنند .چنین فضاهایی ممکن است با عنوان «مولد
شناختهشوندکهاگرچهمکانیزمهایمتفاوتیدارند،هردوشاهد

جرم»5یا«جاذبجرم»1
هستند.بسیاریازتحقیقاتاینموضوعراتأییدنمودهاندکهوجود

تعدادباالییاز جرائم 
حملونقل عمومی ،پارک یا امکان تهیه
یا فقدان برخی امکانات زیربنایی مانند ایستگاه  
موادمخدرومشروباتالکلیبرمیزانارتکابجرمدریکمنطقهتأثیرگذاراست .
نتایج تحقیق هه و همکاران ( )1111در شهر فیالدلفیا در جنوب ایالت پنسیلوانیای
بهطورجدیبهتجمعافرادوابستهاست.بر
آمریکانشانمیدهدکهرخدادبرخیازجرائم  

همین اساس ،جرم سرقت در مجاورت امکانات زیرساختی غیرمسکونی مانند مدرسه،
مراکز تجاری و پارک که خوشهای از جمعیت ایجاد میکنند بیشتر است .پس در این
حالت،وجوداینامکاناتباافزایشجرمهمبستگیدارد.همچنین،بیمارستانهامکانهایی

هاقرارمیدهند،


هایخوبیدراختیارآن

شوندوفرصت

مناسببرایمجرمانمحسوبمی
زیرااوالًعمدتاًدرمکانهایشلوغوپرتراکممرکزیشهرواقعهستندوثانیاً،افرادبیماربه
دلیلضعففیزیکیطعمهمناسبتریهستند .

1. Crime Generator
2. Crime Attractor
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نحال،برخیازتجهیزاتکهازجنسامکاناتتأسیساتیهستندمعموالًهمبستگی
باای 
عنوانمثال ،ژو و همکاران ( )1153ارتباط میزان جرائم با
منفی با رخداد جرم دارند .به 
روشناییخیابانهارادرشهردیترویتدرایاالتمیشیگان آمریکاموردبررسیقراردادند.
هاییرخمیدهند


بیشتردرمکان
هانشانمیدهدکهدرحالتکلی،جرائم


نتایجتحقیقآن
کهازروشناییکمتریبهرهمندهستند .

هابدینمعنینیستکهجرمفقطدرچنینمناطقیرخمیدهد،زیرا

اینهمبستگی
جرمپدیدهایپیچیدهاستوابعادگوناگوندارد.نمیتوانبهقطعیتگفتکهوجودیا

عدموجودبرخیازامکاناتوتجهیزاتشهریدروقوعیاجلوگیریازوقوعجرممؤثر
است ،اما هه و همکاران ( )1111بر این باور هستند که چگونگی ترکیب و مجاورت
آنهامیتوانند
تجهیزات،تأسیساتوامکاناتشهریدرکنارهموبهعبارتی،پیکربندی 
درازدیادیاکاهشجرممؤثرباشد.

ظهور کانونهای جرمخیز
اصطالحمکانیاکانونجرم خیزبرایتوصیفیکمکانبامیزانباالیجرموبزهکاری

استکهمی تواندشاملیکخیابان،یکمحلهیاحتییکشهرباشد.برایاینکهیک
جرمرخبدهد،سهعنصرزمانیومکانیموردنیاز هستند:فردیباانگیزهارتکابجرم،
هدفدارایجذابیتبرایمجرموفقداننگهبانیوکنترلمناسب .
یشکلگرفتهاندکه

گونها
به 
چنانکهدربخشقبلیذکرشد،برخیازمناطقشهری 

نرو مولد یا جاذب جرم
این سه عنصر در آنها امکان بیشتری برای تقارن دارند ،ازای 
هستند .منظور از نقاط مولد جرم مکانهایی هستند که تعداد زیادی از افراد (مشتمل بر
مجرمان) در آنها تجمع دارند ،مانند ایستگاه اتوبوس یا مترو .مجرمان بالقوه در چنین
هایارتکابجرمراشناسایینمودهوازآنبهرهمیگیرند.برعکس،

مکانهاییفرصت

شودکهفرصتهاییبرایجرمرادراختیار

نقاطجاذبجرمبهآنمکانهاییگفتهمی

آنها را به سمت خود جذب میکنند ،مانند
مجرمان بالقوه قرار میدهند ،درنتیجه  
کوچههایتاریکواقعدربافتفرسودهشهری؛بنابراین،عنصراصلیدرنقاطمولدجرم،
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تواندبهعنوان

یکه فقدانکنترلونگهبانیمناسبمی
وجودمجرموقربانیاست،درحال 
عنصراصلیدرنقاطجاذبجرمشناختهشود( .)He et al., 2020
هایجرمخیزدرمنطقه 55و 51شهر

کالنتریوهمکاران()5838بابررسیکانون
تهران ،منشأ بزهکاری را در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نابسامانیهای حاصل از
آنها جستجو نمودند و بیان کردند که وجود بستر زمانی و مکانی مناسب برای جرم و

بهمرورزمان یک محیط جغرافیایی را به کانون جرمخیز تبدیل مینماید.
تکرار آن  ،
نرو ،ویژگیهای ساختاری محیط شهری در بروز جرائم بسیار مؤثر است و ایجاد
ازای 
اصالحات در شرایط محیطی میتواند منجر به تغییر در الگوهای رفتاری مجرمان شود.
آنها کیفیتزندگیراعاملمهمیدرکنترلاجتماعیوایجادحس امنیتدرشهروندان

گیریکانونهایجرم


دفاعشهریرادرکاهشنرخشکل
دانستندواصالحفضاهایبی
مؤثرتلقینمودند .

شکل  .3تراکم جرم در شهر شیکاگو ()Catlett et al., 2019:68
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انجامگرفته توسطکتلتوهمکاران()1153نقاطداغجرم 5درنیویورکو
درپژوهش 
االتمتحدهآمریکابااستفادهازیکالگوریتمشناسایی
شیکاگو،دوکالنشهربزرگدرای 

عنوانمناطقجرمخیزدرشهرشیکاگوشناسایی


منطقهبه
شدند.مطابقبااینالگوریتم 3،
چنانکه درشکل شماره 8مشخصشدهاست،محدودهبزرگیازنواحیمرکزی
شدند .
عنوانبزرگترینکانونجرممشخصشدهاست.

شهر(بارنگقرمزوعنوان CDR11
)به
مناطقیهستندکهازنظرجرمخیزیدر

مناطقمشخص شده باعنوان CDR2و CDR3
رتبهبعدیقراردارند .
سازیهمینروشدرشهرنیویورکنیزمشخصمینمایدکهمناطقمیانیشهر


پیاده
بهعالوه  5ناحیهکوچکدیگردر
ونواحیجنوبیمنهتن(مشتملبرمرکزتجاریشهر) 
مناطق شمالی شهر ،کانونهای اصلی جرم هستند .شکل شماره  4این نواحی را ترسیم
همانطورکهدراینتصویرم شخصاست،بخشیکهبهرنگقرمزدرآمدهاست
میکند .

و شامل مرکز و جنوب منهتن میشود بهعنوان بزرگترین تجمع جرمخیزی در شهر
شناخته میشود و در مجاورت با مناطق  CDR2و  CDR3قرار دارد که در رتبه بعدی
جرمخیزیهستند .


1. Crime Hotspots
2. Crime Dense Region
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شکل  .4تراکم جرم در شهر نیویورک ()Catlett et al., 2019:71

)درشهرقزویننشانمیدهندکهانجاماعمال

نتایجتحقیقنصیریوهمکاران(585:5838
مجرمانه ومحیطشهریارتباطمعناداری باهم دارند ومناطقمرکزی اینشهر بهدلیل
قشربندی اجتماعی خاص شهر و وجود فضاهای بیدفاع به مکانهای جرمخیز تبدیل
شدهاند.شجاعیانوهمکاران()55:5835نیزبابررسیسرقتمسلحانهدرکالنشهراهواز

عنوانکانونجرمخیزشناسایی

اندومحدودهیمرکزیشهررابه


بهنتایجمشابهیرسیده
انجامگرفته ،مشخص شده است که دو
نمودهاند .در تحقیقی دیگر که در شهر اردبیل  

مجموعه محل با عنوان محلههای حاشیهنشین و محلههای هسته مرکزی این شهر دارای
هایجرمراشکلمیدهند.علتاینموضوعبه

میزانباالتریازجرمخیزیبودهوکانون

ویژگیهای فیزیکی این محالت با بافت ارگانیک آشفته مشتمل بر کوچههای تنگ و

باریک و درنتیجه راههای درروی فراوان نسبت داده شده است و بازطراحی فضایی
هابهعنوانعاملیمهم
امکاننظارتساکنانمحله،دیدنودیدهشدنتوسطآن 

بهمنظور 
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بهمنظور کاهش ریسک جرم تشخیص داده شده
در افزایش نظارت بر فضاهای مخفی  
است .توانمندسازی ساکنان محلهها بهویژه در مناطق حاشیهنشین ،بازطراحی و بهسازی
بهمنظور
محالتبابافتارگانیکوافزایشحستعلقاجتماعیازجملهعواملیهستندکه 
کاهشتمرکزجرمدرمناطقکانونیدرشهراردبیلپیشنهادشدهاند(یزدانیوهمکاران،

 .)551 :5838این عوامل را میتوان بهعنوان عواملی که در برنامهریزی آتی برای
کالنشهرهاوشهرهاییباظرفیتظهورنقاطکانونیجرمدرنظرگرفت .


بحث و نتیجهگیری؛ مقایسه و تطبیق وضعیت در ایران و دیگر کشورها
شناسایی توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی جرائم و تحلیلهای حاصل از دادههای
توزیعجرمبهمدیرانشهریکمکشایانیدربرنامهریزیبرایتوزیعمنابعوچگونگی

تخصیص آنها در طرحهای آتی توسعه شهری مینمایند .بررسی وضعیت توزیع و
درایرانودیگرنقاطجهانبارویکردمقایسهایهمازمنظر

پراکندگیجغرافیاییجرائم 
روش و دامنه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور و هم از منظر نتایج
دستآمدهحائزاهمیتاست .
به 

ازمنظرشیوهودامنهکارپژوهشیبایدگفتکهتحقیقاتصورتگرفتهدرایران
قابلدسترس -نظیر
محدود به مضامین و متغیرهای خاص با دادههای کامالً مشخص و  
بررسیپراکندگیجرمسرقت -درگسترهجغرافیایییکشهریامناطقداخلآنشهر
می شوند.ایندرحالیاستکهبرخیازتحقیقاتصورتگرفتهدرنقاطدیگرجهانبا

ترکیب نمودن متغیرهای متنوع نظیر توزیع فصلی 5و توزیع جغرافیایی جرائم (مانند:
تروجامعتریمیرسندوبرخی


نتایججالب
)Linning et al., 2015; Valente, 2019به 
دیگرنیزپژوهشرادرمحدودهدویاچندشهرگسترشمیدهند(مانندHipp et al., :


)2017; Catlett et al., 2019کهازاینطریق،همبراعتبارنتایجافزودهمیشودوهم
بستری برای تحلیل تطبیقی و مقایسهای فراهم میآورد .درمجموع ،میتوان گفت
هاوتکنیکهایبهکارگرفتهوهم


هایداخلیهمازمنظرمبانینظری،همروش

پژوهش
1. Seasonality
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تر،جزمگراوتکرارشوندههستندو


عواملموردتأکیددرقیاسباتحقیقاتخارجیسنتی
هاافق گشاییوتمرکزبررویکردهاوعملکردهاییکهمنجربهارائهراهحلیبدیع


درآن
یشود .
کمتردیدهم 
قابلتوجهواعتناهستند :
حاصلشدهازتحقیقاتمختلف،چندنکتهمهم 

ازمنظرنتایج
بهعنوانعاملیمهمبرایافزایشنرخجرائم در
تراکمجمعیتدرایراندرمجموع  
نظر گرفته شده است (مافی5883 ،؛ بیانلو و منصوریان5835 ،؛ شاهیوندی و همکاران،
زادههریسوفرجیراد5838،؛حدیدیوهمکاران،)5834،زیراعموماًیا


؛محسن
5833
باپدیدهمهاجرتهمراهاستوازآنتأثیرمیپذیردکهمنجربهتغییردرساختارفضاییو

یوهمبستگیاجتماعیراازبینمیبرد،یابابافت

محلها
فرهنگیمحالتشدهوهویت 
درمناطقمرکزیوهستهاولیهشکلگیری

قدیمیوفرسودهشهریمالزماستکهعموماً
یتراست،زیراتراکم
شهرواقعمیشود؛امادرتحقیقاتخارجی،مواجههبااینپدیدهنسب 
جمعیتیازسوییمیتوانددرصورت حفظساختارزیستی– کالبدیمحالتوتحکیم

تعاملمیانساکنانمحلهوفضاهایکوچکشهریمنجربهارتقایامنیتعمومیشدهو
بهدلیلایجادفرصتهایبیشتر

ازرخدادنجرائم جلوگیریکندودر غیراین صورت 
برایمجرمانمنجربهافزایشنرخجرمشود؛بنابراین،درشهرهاییکهتراکمجمعیتیو
ساختمانیدرآنهاناشیازهویتوکارکردذاتیمحلهویاتراکمهایمبتنیبرتمهیدات
برنامهریزیوطراحیشهریبوده–نههجومواسکانبیبرنامهجمعیت-اینفرصت
مؤثر 
برایبرنامه ریزانومدیرانشهریوجودداردکهازامکانبالقوههمبستگیاجتماعیبرای

ارتقایامنیتمحلهوشهراستفادهنمایند.
در خصوص تأثیر عامل اکولوژی و بستر اجتماعی -فرهنگی جرائم نیز در نقاط
مهمترین زمینههای رواج جرم در یک
مختلف جهان اشتراکاتی دیده میشود .ازجمله  
گونهایکه
منطقهخاص،اختالطوامتزاجفرهنگیبرنامهریزینشدهدرآنمنطقهاستبه 

پیشازاستقرارافرادیازقومیتهایاگرایشهایفرهنگیمتفاوت،زیرساختهایرفاهی

وتعامالتاجتماعیدرآنمنطقهایجادنشدهباشد.درچنینشرایطی،کنارهمقرارگرفتن
لشدهو
افرادبهدلیلمحدودبودنمنابعومنافعبهجدلوتعارضبرایتصاحبآنهاتبدی 
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بهعبارتی،تساهلورواداریجایخودرابهتقابلوتضادمیدهد.دراینموقعیت،افراد

هایغیرقانونیوحتیغیراخالقیدستمییازند


برایتملکسهمبیشتریازمنابعبهروش
درمنطقهافزایشمییابد.همچنین،عالوهبراثرمستقیم

رخداده
وبدینگونه،تعدادجرائم 
برافزایشمیزانجرائم ،ناهمگونیقومیتی وبیسازمانیاجتماعیمنجر بهافزایشمیزان
ترسازجرمدرساکنانمحالتمیشود(احمدیوعربی.)58:5831،اینحسترسدر

بلندمدت می تواند منتج به رفتاری شود که بر هم زننده کل اجتماع است (احمدی و
همکاران )55 :5833 ،و نهایتاً منجر به تخلیه و ترک محله توسط افراد آسیبپذیرتر یا
توانمندترشدهوآنجارابهفضایبیدفاعوکانونجرمتبدیلنماید.یکیدیگرازعوامل

مشترک زمینهساز جرم در تمامی نقاط جهان فقر است .بهعنوان نمونه ،تحقیق اسپارکز
آنتونیودرآمریکانشانمیدهددربرخیمناطقشهریکهنسبت


درشهرسن
()818:1155
بیشتریازجامعهزیرخطفقرهستنداحتمالبیشتریبرایرخدادنجرموجوددارد.تفاوت
سکونتگاهها و محالت مختلف در میزان برخورداری از امکانات و تسهیالت شهری نیز

سازبروزنابرابریاجتماعیمیاناینمحلههاوساکنانآنهااست(اکبریوهمکاران،


زمینه
ملدربرنامهریزیشهریبرایشهرهاییکهویژگی

)855:5835؛بنابراین،توجهبهاینعا
نابرابریدرآنهامحسوساست،بسیارضروریوحائزاهمیتاست.باهمهاینتفاسیر،

هایبسترسازفرهنگدرهمهینقاطجهانیکساننیست.بعضیازعواملزمینهای


ویژگی
دیهایاجتماعیمرتبط
هایفرهنگیمشتملبرجهانبینی،سبکزندگیوآزا 


بهویژگی
عنوان مثال،مصرفآزادمشروباتالکلیوموادمخدردربرخیجوامعمیتواند
هستند.به 

خشونتآمیز باشد .مطابق با پژوهش نلسون ( )154 :1115در شهرهای

بسترساز جرائم 
کاردیفوورکستردرکشورولز،جرمخشونتدرخیابانهایمرکزیشهرهابیشتردر

صبحدوشنبهرخمیدهدواکثرمجرمان

ایامآخرهفتهیعنیازساعت 5عصرجمعهتا 5
افرادیهستندکهالکلمصرفنمودهاند.

ارتباط معناداری میان کیفیت محیط زندگی ،سطح رفاه و توسعهیافتگی با میزان
ارتکابجرموجوددارد.تقواییوهمکاران()85:5833نشاندادنددرمناطقیکهکیفیت
سکونتگاهپایینتربودهومحیطکالبدینابساماناست،میزانجرائم نیزباالتربودهاست.
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افرادی که در این منا طق ساکن هستند عمدتاً افرادی هستند که به دلیل عدم آشنایی با
شوند،ازسطحدرآمدیپایینتریبهره


حرفهوتخصصجذباقتصادشهرنمی
هرگونه 
میبرندومتعاقباًبهمشاغلغیررسمیرویمیآورند.اینگروهاگرتوانمندنشدهوتوسط

بخشمولداقتصادجذبنشوند،جبراًبهسمتجرائمیمانندسرقتوخشونتگرایش
توسعهیافتهتر،اینارتباطدر

پیدامیکنند.اگرچهاینموضوعجهانیاست،امادرجوامع

سطحباالتریدیدهمیشود.اسپارکز()1155دربررسیتوزیعاپیدمولوژیکجرمدرشهر

سن آنتونیو،همبستگیمیانسالمتومشکالتاجتماعیرادرنظرگرفته است.پژوهش

بهمنظور بررسیجرمدرمناطقمختلفچهارشهربزرگآمریکا
هیپوهمکاران( )1158
آنجلس،ساکرامنتو،سنفرانسیکووهانولولو)،ناهمگونینژادی 5وثباتسکونت 1را


(لس
رسدتوسعهیافتگیومیزان

درنظرگرفتهاست.درمجموعبهنظرمی

بهعنوانمتغیرهایمؤثر

ارتکاب جرم کامالً همبسته هستند ،اما توسعهیافتگی در نقاط مختلف جهان سطوح و
جنبههایمتفاوتی دارد.اختالف سطحتوسعهملی،منطقهای وشهریباعثتفاوتمیان
متغیرهای اثرگذار بر جرم میشود .جایی که توسعه در مرحله ایجاد زیرساختهای
اقتصادی و صنعتی باشد ،متغیرهایی مانند کیفیت اقتصادی زندگی بر میزان جرائم
بهمرور  و گذرازمراحلاولیهرشد و توسعه ،اثرگذاریمتغیرهای
اثرگذارترهستند؛ اما 
فرهنگی در ارتکاب جرم محسوستر میشود .علیرغم اهمیت این موضوع ،فقدان
پژوهشهای جامع که ارتباط توسعه شهری و پراکندگی جرائم را بررسی کنند مشهود

است.بهنظرمیرسداینموضوعازنظرمحققانبازماندهاست.

به نظر می رسد در تحقیقات خارجی ،محققان از القای برچسب جرم به مکان و
خودداریمیکنندومکانراصرفاً در

انتسابیکالگویمشخصبرایارتکابجرائم 
قالب موجد فرصت ارتکاب جرم میشناسند و نه عامل آن .این موضوع در رویکرد
همزمانبا
فرآیندیبهجرمبیشترمشهوداست.درچنینرویکردی،پتانسیلمهاجمیامجرم 
قربانی جرم و وضعیت نیروهایی که نقش محافظ در مقابل وقوع جرم دارند ،بررسی
1. Racial Heterogeneity
2. Residential Stability
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میشود()Hipp, 2016:2؛بنابراینآنچهدربرنامهریزیبرایشهرهااهمیتداردایناست

نتایجتحقیقدیملووهمکاران()1155درشهر

همزمانیاینعواملجلوگیریشود.
کهاز 
کامپیناسبرزیلنشانگراینهستندکهمشابهتدرالگوهایفضاییجرائممختلفدرنقاط
گوناگون این شهر یکسان نیست .البته با در نظر گرفتن برخی خیابانها بهعنوان جامعه
هایاولیهدیدهمیشود،امادرسطحیفراترامکان


هابرخیمشابهت
آماریومقایسهآن
بهطورمتمرکزدرنواحی
استخراجالگودرآنهاوجودنداشتهاست.درواقع،برخیجرائم 

خاصیازشهررخمیدهندامامشابهتیباجرائمدیگرکهدرنقطهدیگریازشهرمتمرکز

هستندنشاننمیدهند.البتهوالنته()1153دربررسیتوزیعفضاییوزمانیجرمخشونت

درشهری دیگردربرزیل یعنی فلورینوپرس نیز بهنتایجمشابهیرسیده است.شاید این
موضوع را بتوان به ماهیت و سبک زندگی در آمریکای جنوبی نسبت داد؛ اما این
ترمینمایند.اجتناب

ویژگیهایخاصومتباینالزامتحقیقاتبیشتردراینزمینهراروشن

زنی،فرصتمطالعهوپژوهشبیشتررافراهممیکند.


گیریعجوالنهوبرچسب

ازنتیجه
درواقع وقتیمکانبابرچسب«مکانجرم»معینشود،ناخودآگاهساکنانآنمکاننیزاز
منظرافکار عمومیمجرمتلقی میشوند،متعاقباً نیروهایامنیتیوانتظامیباآنمکانو
ایمجرمانهبرخوردمیکنندونتیجهیاینطرزتلقیوبرخوردمیتواند


ساکنانآنبهشیوه
بستریبرایجرمخیزیبیشترتبدیل

یامنجربهخروجافرادازآنمکانشدهوآنجارابه 
بهسوی ارتکاب جرائم و پذیرش برچسب
کند ،یا در صورت تداوم حضور فرد ،او را  
نرو ،الزم است محققان در استخراج و تعمیم الگوی خاص
مجرم سوق دهد .ازای 
جغرافیایی -اجتماعی برای جرائم شهری و تحلیل فضایی – مکانی وقوع جرم برحسب
یهایشهری
برنامهریز 
استگذاریو 
یشهریبهعنوانمبناییبرایسی 

مکانها وبافتها

یتوجه بهزمینهها
احتیاطودقتعلمیبیشتریبهخرجدادهکردهوازتجویزهایعاموب 
بپذیر و
گروههایآسی 
سختتر شدنزندگی 

نهادیوشرایطمتنوعفضاییکهخودبه
بدیدهشهریمنجرمیشوداجتنابکنند.
آسی 
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درنهایتضروریاستتا چارچوبیازالزاماتفضایی–اجتماعیبرایپیشگیریو
شهرهاوشهرهایبزرگدربرنامهریزیوطراحیهایشهریدر


درکالن
مواجههباجرائم
مقیاسهای متنوعی از خرده فضاهای شهری تا سازمان فضایی کل شهر و منطقه شهری
نشده  ومالکعملنهادهایمسئولمدیریتوامنیتشهریقرارگیرد.درهمین
تدوی 
چارچوبوبرمبنایترکیبتفسیریصورتگرفتهدراینپژوهش،الزاماتکلیذیل
زداییدربرنامهریزیبرایشهرهایمذکورپیشنهادمیشوند :


مایهجرم
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به
گونهایکهجمعیتوفعالیت
به 
دهیفضاییوبرنامهریزیکاربریاراضی 


سازمان
را بهویژه در بافتهای نوساز شهری بر مبنای اختالط مکانی – زمانی کاربریها توزیع
گیریفضاهایبیدفاعو


نمودهوازتراکمبیشوکمترازحدجمعیتوساختمانوشکل
فرصتسازجرموبزهکاریجلوگیرینماید.

نامهریزی و لحاظ نمودن پتانسیلهای جرمزایی و
 اتخاذ رویکرد منطقهای در بر محدودههایپیراشهریو

جرمزداییناشیازحرکتهایخزشیوجهشیازمرکزشهربه

کالنشهری

برنامهریزی و
بهرهگیری از فرصتهای کاهش جرم از طریق  
 شناسایی و  زههای بروز
شکلگیری فرصت و انگی 
بهرهبرداری از محیطهای کالبدی-اجتماعی مانع  

جرم
فعالیتها و رفتارهای محلهای متناسب با گونههای

 تقویت و ترویج فضاها ،مختلفمحالتشهریاعمازمحالتتاریخی،معاصرومتعارف،معاصروغیرمتعارف و
مانندآنهاباهدف تثبیتوپرهیزازجابجاییساکنانمحالتواستفادهازنظارتاجتماعی

واعتمادهمسایگیبهعنوانعاملکنترلیوبازدارندهجرائم

تدوینبرنامههایآموزشعمومیوتوانمندسازیتخصصیبهصورتعادالنهدر

توسعهبرنامههایکارآفرینیاجتماعی

بهعالوه
مناطقوطبقاتمختلفجامعه 
توسعهمتوازنزیرساختهایشهریومحیطکالبدیدرنواحیگوناگونشهری

ویژهدرنواحیحاشیهایو

باهدف برقراریعدالتدربرخورداریاز امکاناتشهریبه
سکونتگاههایغیررسمی
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 توسعه فضاهای شهری عمومی باهدف برقراری تعامالت اجتماعی-فرهنگیکنندهیهمبستگیاجتماعینظیرفرهنگسراهاوسرایمحالت
تقویت 
 شناساییدقیقنقاطمولدوجاذبجرموبهبودوضعیتفیزیکی-اجتماعیاینمناطقازطریق ترکیب برنامهریزیفضایی،آموزشی،کارآفرینی با برنامههای انتظامی و
کنترلیدرافقمیانمدتوبلندمدت

محدودههایشهری

 اجتنابازبرچسبزنیورواجشهرتوآوازهمنفیبرایفیوجرمخیزازآنها

خاصواجتنابازنهادینهشدنتصویروتصورمن

سپاسگزاری
این پژوهش هیچ حامی مالی نداشته است .پژوهشگران مایل هستند از دانشگاه عالمه
طباطبائیبهدلیلفضایعلمی-پژوهشیآنتقدیروتشکربهعملآورند .
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