
 

  )انجمن جغرافياي ايراني الملل بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

  1395بهار، 48، شماره چهاردهمسال دوره جديد، 

 

  11تحليل فضايي اجتماعي جرائم مالي در شهر كرمانشاهتحليل فضايي اجتماعي جرائم مالي در شهر كرمانشاه
  

5بختي رستميشاه و 4محمدجواد زاهدي مازندراني 3امير ملكي،، 2امين اكبري

   

15/12/1394: ، تاريخ تاييد20/8/1394: تاريخ وصول  

 
  چكيده

عنوان معضلي اجتماعي نظام تواند چهره شهر را مخدوش نموده و بهاي مهمي است كه ميهجرم از پديده

دهد و پيامدهاي آميز، گاه از برخي افراد روي ميگونه رفتارهاي انحرافاين. مديريت شهري را به چالش فراخواند

و مشكالتي از جمله احساس ناامني  گيردها و قربانيانشان، بلكه گريبان جامعه را نيز ميآن نه صرفاً دامن خود آن

هدف اين نوشتار آن است كه با . كندو كاهش ضريب سالمت و شادابي اجتماعي را براي جامعه ايجاد مي

شناسي، به بررسي جرائم مالي و به تحليل فضايي اي و با به ميان آوردن پاي جغرافيا و جامعهرشتهرويكردي ميان

هاي اين تحقيق برگرفته از آمارهاي موجود در مركز تحقيقات ناجا داده. ردازداجتماعي آن در شهر كرمانشاه بپ

يافتگي و سطح برخورداري براي سنجش سطح توسعه. و اداره آمار استانداري كرمانشاه  است) 110مركز سامانه(

  . محالت، روش تاكسونومي عددي و موريس استفاده شده است

  بنـدي  محـالت، توزيـع يكسـاني نـدارد و بـه پـنج سـطح نـابرابر تقسـيم          دهـد سـطح برخـورداري   ها نشان مييافته

كند و در شـهر،  بندي حاكي از آن است كه توزيع جرائم مالي از الگوي متمركز تبعيت مينتيجه آزمون خوشه. شودمي

درصد  95سطح  بوده و با 513/0ميزان همبستگي بين نابرابري و جرائم مالي نيز . خيز شكل گرفته استهاي جرمكانون

دهد محالت مختلف با سطح برخورداري متفاوت از امكانات، زمينه تبلور نابرابري نتايج نشان مي. اطمينان، معنادار است

گيري جرم چه از حيث نـوع آن و چـه از نظـر نـرخ، در     كنند و از طرفي شكلبين محالت و ساكنان آن را فراهم مي

تواند از سوي ديگر نابرابري مي. بخشديگر ماهيت فضا، به جرم شكل ميبه عبارت د. فضاهاي مختلف متفاوت است

 .هاي مختلف شكل يكساني نداردزمينه الزم را براي وقوع جرم ايجاد نمايد، گرچه نوع تأثير آن در محله

   .تحليل فضايي اجتماعي، نابرابري اجتماعي، جرائم مالي، سيستم اطالعات جغرافيايي، كرمانشاه: ناگكليدواژ
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  مقدمه و بيان مسأله

عنوان تواند چهره شهر را مخدوش نموده و بههاي مهمي است كه ميجرم و كجروي از پديده
  ويژه در اين پديده به. اجتماعي نظام مديريت شهري را به چالش فراخواند معضلي

ند شهرهايي كه روند رشد و توسعه خود را به صورت ناموزون و بيمارگونه طي كرده باشكالن
كشورهاي در حال توسعه، جريان شهري شدن شتابان و ناهمگوني را . بيشتر مشهود است

ريزي مناسب و هماهنگ براي چنين كه فاقد تكنولوژي الزم، مديريت و برنامه پيموده در حالي
شهرهاي كرمانشاه نيز به مانند بسياري از شهرهاي بزرگ ايران و كالن. شتابي بوده است
دهند كه جمعيت آمارها نشان مي. ل توسعه با چنين وضعيتي مواجه بوده استكشورهاي در حا

نفر  851405اين ميزان به  1390نفر بوده است و در سال  125439شمسي،  1335كرمانشاه سال 
1رسيده است

گيري محالت جديد، ايجاد رشد سريع شهرنشيني، با شكل). نزديك به هفت برابر(
هاي قديمي همراه بوده است و با توسعه ستخوردگي بافتهاي جديد شهري و با دبافت

شهرنشيني، مشكالت فراواني مانند آلودگي، زياده از حد شهري شدن، بيكاري مهاجرين شهري، 
نشيني، كمبود تسهيالت در زمينه مسكن، بهداشت، آموزش و از جمله نشيني، آلونكحاشيه

اه داشته است و اين مشكالت و معضالت، نابرابري اجتماعي و جرم و بزهكاري شهري، به همر
پژوهش حاضر در نظر دارد به دو مورد مهم از . اي استپيامدهاي حاد چنين رشد لجام گسيخته

عنوان عنوان يكي از متغيرهاي مستقل مهم و جرائم مالي بهاين مسائل يعني نابرابري اجتماعي به
  . متغير وابسته، با نگاهي فضايي و اجتماعي بپردازد

بسياري از انديشمندان مكان را . يكي از ابعاد مهم اين بررسي، بعد فضايي و مكاني آن است
اين باور گاهي تا بدانجا پيش رفته كه . آورندشمار ميعاملي مهم در تحليل مسائل اجتماعي به

كاري، يك ميكرب گويد بزهالكاساني مي. اي را دچار جبرگرايي جغرافيايي كرده استعده
كار نداشته باشد، بروز نكرده و اين ميكرب در محيطي كه آمادگي پروراندن تبه. عي استاجتما

اعتقاد دارد كه رفتارهاي  2هربرت. تي. دي). 233: 1369تاج زمان، (افتد جرمي اتفاق نمي

                                                
 استان كرمانشاه 1390سالنامه آماري  .1

2. D. T. Herbert 
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طوري كه هاي خاصي از محيط اجتماعي فضايي همبستگي ثابتي دارد، بهكجروانه با ويژگي
درست است . هاي اجتماعي مختلف باشدتواند شاخص معتبري براي گروهناحيه مسكوني مي

ها در كه بعضي از اشكال كجروي برخوردار از شكل فضايي پراكنده است، اما نوعاً كجروي
توان از شناخت توزيع فضايي كجروي را تنها نمي. هاي خاصي از شهر متمركز هستندبخش

هاي بيني كرد، بلكه خصلتها پيشفضايي اين گروه هاي اجتماعي و آرايشميزان كجروي گروه
پس . (Herbert,1976)فضايي محيط نيز در درك توزيع جغرافيايي رفتارهاي كجرو نقش دارد 

توان گفت عوامل به وجود آورنده جرم در نقاط مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع مي
ها اين اختالف. اندبا يكديگر متفاوتجرم، شدت و ضعف، تعداد و نيز از نظر عوامل اثربخش 

ستوده، (هاي مختلف يك شهر هم مشاهده كرد توان در شهرها و روستاها و حتي در محلهرا مي
هايي فضايي بنابراين پراكنش جرم در نقاط مختلف شهر، تصادفي نبوده و علت). 92- 93: 1372

ي مهم، نيز مورد بررسي علمي قرار در كنار بعد فضايي جرم، يك متغير اجتماع. و اجتماعي دارد
تواند در فراهم كردن زمينه شناختي ميترين متغيرهايي كه به لحاظ جامعهيكي از مهم. گيردمي

فرض ابتدايي اين تحقيق اين است كه پيش. براي جرم بسيار مؤثر باشد، نابرابري اجتماعي است
در شهر كرمانشاه بستر مناسبي را ) ماعيبه لحاظ اجت(نابرابري اجتماعي و توزيع فضايي نابرابر 

بسياري از مطالعات تجربي كه رابطه . گيري برخي از جرائم شهري مهيا ساخته استبراي شكل
  اند به رابطه مثبت بين نابرابري و نرخ جرم اذعان بين نابرابري و جرم را بررسي نموده

 ,Kennedy et al., Blau and Blau, 1982, 1998, Bourguignon, 1999, Lee and Bankston)اندداشته

(1999, Fowles and Merva, 1996, Cheong and Wu,2012, Pickett et al., 2005).   گرچه تعدادي
اي نيز و عده (Neumayer, 2005)انددار شديدي بين نابرابري و نرخ جرم، نيافتهنيز رابطه معني

و  (Guillaumont and Puech, 2006)اند نيافتهداري به لحاظ آماري اساساً هيچگونه تأثير معني
داري با جرم، جرائم گونه رابطه معنيدهد كه نابرابري هيچاند كه نتايج ما نشان مياظهار داشته

. (Baharom and Habibollah, 2008)گري ندارد آميز، جرائم مالي، سرقت و تكديخشونت

ا دريابد اين رابطه در شهر كرمانشاه اينك بخشي از هدف اين پژوهش به دنبال آن است ت
ي فضا، نابرابري اي برقرار است و معادلهچگونه است و بين نابرابري اجتماعي و جرم چه رابطه

  .و جرم چه ماهيتي دارد
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 تحقيق  پيشينه

اي از تحقيقات مختلف كه هر كدام عنوان پيشينه تحقيقات مرتبط با اين پژوهش، مجموعهبه
جا كه اين از آن. گردددهند، بررسي ميي موضوع مورد مطالعه را پوشش ميبخشي از زوايا

اي است، بر اين اساس، مطالعاتي كه به عوامل جرم رشتهتحقيق بر مبناي يك رويكرد ميان
  .انداند، مورد بررسي قرار گرفتهشناسي يا جغرافيا داشتهپرداخته و به نوعي ريشه در جامعه

شناسي تركيبي فضا شده در اين زمينه كاري است با عنوان كاربرد روش يكي از تحقيقات انجام
عنوان به) 1997(هاي شهري كه توسط مأمون اف فانك بيني توزيع جرم در محيطبراي پيش

فرضيه اصلي تحقيق فوق . نامه، براي اخذ درجه دكتري در دانشگاه تگزاس انجام شده استپايان
شناسي هاي تركيبي حوزه شهري برگرفته از روشن ارزشاين است كه يك رابطه مثبت بي

محقق شهر . عنوان متغير وابسته وجود داردعنوان متغير مستقل و نرخ جرم بهتركيبي فضايي به
كار هشت حوزه براي اين. عنوان حوزه مطالعه خود انتخاب كرده استآستن تگزاس را به

شده شامل قتل، تجاوز، سرقت، دزدي شبانه،  جرائم در نظر گرفته. مطالعاتي انتخاب شده است
محقق با ثابت در نظر گرفتن متغيرهايي مانند متوسط درآمد خانوار، . دزدي هستندزني و دلهآتش

خواهد اثر توزيع ميزان فقر و تركيب نژادي؛ كه در مطالعات قبلي تأثير آنها ثابت شده است مي
آنچه كه در اين . مناطق شهري بررسي كند بيني حوزه جرم درموقعيت فضايي را براي پيش

مطالعه موردي به اثبات رسيده است اين است كه فضاي شهري قدرتمندترين شاخص براي 
  . تبيين جرم است

تلفيق تئوري : توان به كاري تحت عنوان تحليل فضايي جرم در ونكوورهاي ديگر مياز پيشينه
اشاره  (Anderson,2006)مارتين اي اندرسن هاي روزمره، از سازماني اجتماعي و فعاليتبي

آميز را در اين تحقيق ابعاد فضايي سرقت خودرو، شكستن و وارد شدن و جرايم خشونت. كرد
  در اين تحقيق جرائم در سه دسته . دهدمورد بررسي قرار مي 1996ونكوور كانادا در سال 

ها مزاحمت كه هر كدام از اين آميز، جرائم مالي و جرائمجرائم خشونت: اندبندي شدهگروه
ضرب و جرح، دعوا، سرقت : آميز شاملجرائم خشونت. گيردچندين نوع جرم را دربر مي

جرائم مالي به دو دسته شكستن و وارد . مسلحانه، قتل، دستبرد، تجاوز به عنف و چاقوكشي
و يا بندي شده است كه شامل شكستن شيشه اتومبيل و وارد شدن و سرقت آن شدن طبقه
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سازماني اجتماعي به اين نتيجه رسيده محقق با استفاده از تئوري بي. سرقت لوازم اتومبيل است
است كه جرم در مناطق مختلف ونكوور توزيع يكساني ندارد و مناطقي كه فقيرتر است يا تعداد 

  . بيكاران بيشتري دارد، مجرمان بيشتري هم دارد

بري و جرم در چين از تسوان سچوانگ و يانروي وو پژوهش بعدي، كاري است با عنوان نابرا
اين پژوهش درصدد . اندكه به تأثير نابرابري بين استاني روي نرخ جرم در چين پرداخته) 2012(

اي بين استاني و نابرابري است با تحقيق و تحليلي تجربي، دو نوع نابرابري؛ يعني نابرابري منطقه
هاي شغلي به عالوه نابرابري در فرصت. را بررسي كنددر مصرف بين مناطق روستايي و شهري 

شناسي، هاي جامعهمحققان در ادبيات تحقيق خود، نظريه. را نيز بين اين دو بخش بررسي نمايد
ها چندين تئوري با رويكرد از نظر آن. اندشناسي و اقتصادي را مورد استفاده قرار دادهجرم

شناسي، نظريه آنومي در رويكرد جامعه. كندري، مرتبط ميمختلف وجود دارد كه جرم را به نابراب
در ادبيات اقتصادي، از مدل . انددوركيم و نظريه نابرابري در فرصت مرتن را لحاظ كرده

1اقتصادي جرم بكر
جرم به وسيله عوامل فرهنگي ـ اجتماعي از جمله نابرابري اقتصادي ( 

  نتايج نشان . بسط يافته است 2مدلش توسط ارليچاستفاده شده است كه ) گيردتأثير قرار ميتحت

  .اي ارتباط مستقيم و مثبتي با ميزان جرم دارددهد كه نابرابري منطقهمي

عنوان فضا و نابرابري اجتماعي سعي كرده است با ، در كتابي تحت)1377(عماد افروغ 
گزيني فضايي ر جدايي، به بررسي عوامل مؤثر ب)شناسيجغرافيا و جامعه(اي رشتهرويكردي بين

در اين تحقيق از روش . گيري خرده فرهنگ كجرو، بپردازدو تمركز فقر و آثار آن بر شكل
تحقيق تطبيقي و تكنيك مشاهده همراه با مشاركت و به ويژه پيمايش و تكنيك پرسشنامه 

ه گانجامعه آماري محقق، شهر تهران است كه سه منطقه از مناطق بيست. استفاده شده است
او در . كندتهران را كه هر كدام نماينده مناطق فقير، متوسط و مرفه است را با هم مقايسه مي

گزيني و خرده فرهنگ كجرو تقارن وجود دارد، نهايت به اين نتيجه رسيده است كه بين جدايي
  . هايي از خرده فرهنگ كجرو، مؤثر استبه عبارت ديگر جدايي گزيني فضايي بر شاخص

. گردندهاي پيشين، كارهايي كه با نگاهي جغرافيايي انجام يافته بررسي ميي پژوهشدر ادامه

                                                
1. G. S. Becker 
2. I. Ehlrich 
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هاي فضايي هايي توسط جغرافيادانان براي شناسايي ارتباط بين وقوع جرم و ويژگيتالش
به عنوان مثال كريستوفر دان، مشاهده كرده است كه آن دسته از . خاص صورت گرفته است

. كاري آنها باالستاند، بزهي فيزيكي، افزايش جمعيت و فقر همراه بودهاي كه با فروپاشنواحي

بار واژه براي اولين. گونه نواحي سطح پاييني از كنترل اجتماعي وجود داردعالوه در اينبه
ال دبليو شرمن و . مطرح گرديد 1989خيز توسط شرمن، گارتين و برگر در سال هاي جرمكانون

درصد  3/3هاي تلفني به پليس در رسيدند كه بيش از نيمي از تماس همكاران به اين نتيجه
اين پژوهش . (Sherman et al,1989)هاي شهري شهر مينيا پوليس صورت گرفته است كانون
  . اي را براي انجام تحقيقات ديگر در اين زمينه فراهم كردزمينه

كردي جغرافيايي به شناسايي و انجام شده، با روي 1995پژوهش ديگر در اين زمينه كه در سال 
در اين تحقيق با استفاده از فنون تهيه و . پردازدتببين نقاط آلوده شهر كمبريج از نظر سرقت مي

  كاري و مصاحبه با مجرمان و مشاهدات پليس اقدام به شناسايي نقاط هاي بزهتحليل نقشه

دسترسي به فرار مجرمان و نتايج حاكي از آن بود كه فراواني مسيرهاي . خيز شده استجرم
هاي گيري محدودهترين عامل شكلكاران، مهمخيز به محل سكونت بزهنزديكي نواحي جرم

كاران جهت ارتكاب هاي مناسبي براي بزهخيز فرصتدر نقاط جرم. آلوده در اين شهر است
  . (Bennett,1995)ها شده است گيري اين محدودهجرم فراهم بوده است كه منجر به شكل

با بيان اينكه ميزان جرم و جنايت كشور در مقايسه با ساير ) 1382(احمدپور و همكاران 
ويژه در شهر تهران كه مركز سياسي و بزرگترين شهر كشور است، باالست،  كشورهاي جهان، به

كاب اند بين ارتآنان در مطالعه خود نتيجه گرفته. اندبه بررسي پراكندگي جغرافيايي جرائم پرداخته
  . هاي محل وقوع جرم، مثل تاريكي و خلوتي محيط، ارتباطي معنادار وجود داردجرائم و ويژگي

كاري شهري با استفاده از مدل تخمين تراكم كرنل در شهر زنجان از كالنتري و تحليل بزه
كوشند با رويكردي جغرافيايي و با روش تحليلي تطبيقي به دو سؤال كه مي) 1388(همكاران 

هاي تمركز جرائم ترين كانونهاي آماري گرافيك مبنا، مهمبر اساس مدل .1: ي پاسخ دهنداساس
ترين عوامل مكاني تأثيرگذار در مهم .2شرارت، نزاع و درگيري در سطح شهر زنجان كجاست؟ 

  خيز كدام است؟ هاي جرمگيري اين كانونشكل

رائم نزاع، شرارت و درگيري در سطح دهد، توزيع نقاط مربوط به جها نشان ميهاي آنيافته
هاي خاصي در سطح بنابراين محدوده. اي و متمركز داردشهر زنجان از نظر آماري توزيع خوشه
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كند و در نقطه مقابل، كاري است و از الگوي متمركز پيروي ميشهر زنجان محل تمركز بزه
  . شودمحسوب ميهاي پاك هاي ديگري از شهر از نظر ارتكاب بزهكاري محدودهبخش

مجموعه آثار فوق، مطالعاتي بودند كه هر كدام به نوعي بخشي از ابعاد پژوهش حاضر را تحت 
  در تحقيق حاضر سعي شده است با تلفيق متغيرهاي فضايي و . دهندپوشش قرار مي

  .  اي، جرم سرقت منزل، مورد بررسي قرار گيردرشتهاي ميانشناختي به شيوهجامعه

  

  حقيقفرضيات ت

  .كنداي و متمركز پيروي ميتوزيع جغرافيايي نقاط وقوع جرائم مالي، از الگوي خوشه .1

 .بين نابرابري اجتماعي و جرائم مالي، رابطه معنادار آماري وجود دارد .2

  

 تحقيق روش

. از روش تحليل همبستگي و روش تحليل آمار فضايي استفاده شده است ،در پژوهش حاضر

و ) 110مركز سامانه(برگرفته از آمارهاي موجود در مركز تحقيقات ناجا  هاي اين تحقيقداده
و براي شناسايي  SPSS1افزار هاي آماري، از نرمبراي تحليل. اداره آمار استانداري كرمانشاه است

استفاده شده  GIS2و درك الگوي مكاني و فضايي جرم از سامانه اطالعات جغرافيايي يعني
هاي هاي جرم و شناسايي كانون، تحقيق حاضر به دنبال تهيه نقشهGISدر محيط برنامه . است
3بنديبا استفاده از آزمون آماري خوشه ،خيز است و در نهايتجرم

كه نخستين گام براي ( 
، الگوهاي كلي و عمومي جرم 4و شاخص نزديكترين همسايه) باشدخيز ميشناسايي كانون جرم

يافتگي و سطح براي سنجش سطح توسعه. عيين شده استسرقت منزل در سطح شهر كرمانشاه ت
 Excelافزار با استفاده از نرم 6و الگوي موريس 5برخورداري محالت، روش تاكسونومي عددي

  . مورد استفاده قرار گرفته است

                                                
1. Statistics Package for Social Sciences  
2. Geography Information System 
3. Test For Clustering 
4. Nearest Neighbor Index(NNI) 
5. Numerical Taxonomy 
6. Morris Model 
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از اين رو واحد تحليل، . باشدشهر كرمانشاه ميمحله كالن 101 جامعه آماري اين پژوهش، كل
  باشد، لذا در اين پژوهش، كه تعداد اين مناطق محدود ميتوجه به اينبا . محله است

از نظر حيطه موضوعي و زماني، در مطالعه حاضر تمام . صورت پذيرفته است 1شماريتمام
سال پياپي  4به مدت  1391تا انتهاي اسفند  1388جرائم سرقت از منزل كه از ابتداي فروردين 

قلمرو از نظر مكاني، كل محدوده قانوني شهر كرمانشاه . گرفته است اند، مدنظر قراراتفاق افتاده
  .تحقيق است

  

  غيرهاتعاريف مفهومي و عملياتي مت

شود، جرم است؛ تنها عاملي كه رفتار خالف اخالق يا رفتاري كه به زيان جامعه تمام مي :جرم
كالين برگ، ( استها را منع كرده ها مشترك است، اين است كه آيين جزايي آندر همه جرم

اين پژوهش، صرفاً بر روي جرائم مالي و نه همه جرائم متمركز شده است كه ). 469: 1349
خود شامل جرائم سرقت از منزل، سرقت از مغازه، سرقت از اماكن دولتي، سرقت از اماكن 

روي و خصوصي، سرقت خودرو، سرقت قطعات و محتويات داخل خودرو، كيف قاپي، كش
  .باشدبري ميجيب

هايي كه هاي ميان افراد يا جايگاهنابرابري اجتماعي به معناي كلي به تفاوت :نابرابري اجتماعي
). 40: 1385زاهدي،( كنداند، اشاره ميبه صورت اجتماعي تعريف شده و افراد آن را اشغال كرده

در ). 1375ي، چلب(داندي منابع ارزشمند در جامعه ميچلبي نابرابري اجتماعي را توزيع چوله
يافتگي و سطح برخورداري و با روش تاكسونومي اين تحقيق نابرابري از طريق شاخص توسعه

هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و شود كه خود شامل شاخصعددي و موريس سنجيده مي
  .كالبدي است

قل در يك هايي كوچك، با تعداد جرم زياد كه حداخيز به مكانكانون جرم :خيزهاي جرمكانون
نواحي يا نقاطي از شهر ). Taylor,1998:3(شود بيني هستند گفته ميدوره زماني يك ساله قابل پيش

بندي و شاخص نزديكترين همسايه، از تعداد جرم و آماره خوشه GISافزار كرمانشاه كه توسط نرم

                                                
1. Census 
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 . شودر گفته ميخيز يا مناطق پرخطبيشتري نسبت به مناطق ديگر تشخيص داده شوند، كانون جرم

  

  هاي تحقيقيافته

  يافتگي سطح توسعه

در اين پژوهش براي سنجش وضعيت نابرابري اجتماعي در سطح محالت از شاخص ميزان 
بر اساس روش تاكسونومي و . يافتگي و سطح برخورداري محالت استفاده شده استتوسعه

شاخص اجتماعي، اقتصادي،  موريس، كل شهر با توجه به ميزان برخورداري هر محله از چهار
  سطح يك، . فرهنگي و كالبدي در پنج سطح و در يك مقياس ترتيبي قرار گرفته است

  ترين منطقه و سطح پنج، برخوردارترين آن است و بقيه مناطق در اين دامنه توزيع محروم

ح طوري كه سطح يك بسيار محروم، سطح دو محروم، سطح سه نيمه برخوردار، سطاند، بهشده
  بنابراين سطح . اندعنوان سطح بسيار برخوردار تعيين شدهچهار برخوردار و سطح پنج به

گونه كه به اين. يافتگي در نهايت بيانگر وضعيت نابرابري اجتماعي و منطبق با آن استتوسعه
ميزان اختالف بين اين سطوح دال بر ميزان نابرابري اجتماعي بين محالت است و هرچه 

  .تر باشد، نابرابري اجتماعي شديدتر استاختالف بيش

  

  يافتگيفراواني، درصد فراواني، درصد خالص و درصد فراواني تجمعي سطح توسعه. 1جدول

  درصد فراواني تجمعي  درصد  فراواني  يافتگيسطح توسعه

  بسيار محروم

  محروم

  نيمه برخوردار

  برخوردار

  بسيار برخوردار

10  

24  

33  

23  

9  

9/11   

8/23   

7/32   

8/22   

9/8  

9/11  

7/35   

4/68  

2/91  

0/100  

     0/100  101  كل

  .1394نگارندگان : مأخذ       

  

در . دهديافتگي محالت مختلف در شهر كرمانشاه را نشان مي، سطح توسعه1جدول شماره
درصد محالت كل شهر را  9/11اند، كه محله از محالت بسيار محروم قرار گرفته 12سطح اول، 
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چمن، شهرك مالحسيني، كهريز، : هايمحله شامل محله 12اين . دهدمي به خود اختصاص
ها اين محله. ليژه، صادقيه، ملت، ابوذر و كاشاني هستنددراز، كرناچي، آناهيتا، سرخهنوكان، دره

نكته مهم در اين قسمت اين است كه . شوندهاي كرمانشاه محسوب ميترين محلهجزء محروم
چهار مورد از اين محالت قبالً روستا بوده كه . شهر كرمانشاه قرار دارندمحله در حاشيه  12هر 

هاي چمن، صادقيه، مالحسيني، اند و بقيه محالت به ويژه محلههاي اخير به شهر پيوستهدر سال
نشين و حلبي آبادهايي هستند كه فقيرترين ساكنان شهر را به صورت ملت و كاشاني حاشيه

ها را به درصد محله 8/23محله در مناطق محروم هستند كه  24. اندهغيررسمي در خود پذيرفت
درصد از  4/36دهد كه در مجموع، درصد فراواني تجمعي نشان مي. دهدخود اختصاص مي

   101محله از مجموع  33. هاي بسيار محروم و محروم هستندمحالت كرمانشاه جزء محله

را به خود ) مد(قرار دارند كه بيشترين فراواني هاي نيمه برخورداري كرمانشاه در بخشمحله
هاي كرمانشاه از نظر سطح رفاه و برخورداري حالت بينابين اغلب محله. اختصاص داده است

كه  هستندهاي برخوردار محله از كل محالت جزء محله 23. داشته و وضعيت متوسطي دارند
تري نسبت به محالت ذكر شده ها وضعيت مناسباين محله. دهددرصد را تشكيل مي 8/22

 9. هاي غيرمنقول مانند ملك مسكوني و مغازه نيز باالتر استدارند و ارزش زمين و مايملك
گردد و هاي بسيار برخوردار هستند كه غالباً ثروتمندنشين محسوب ميمانده جز محلهمحله باقي

فرهنگي، اقتصادي، كالبدي، قيمت زمين در باالترين ميزان خود قرار دارد و بيشترين امكانات 
هاي بيست و دو بهمن، برق، مركز تفريحي و ورزشي را به خود اختصاص داده كه شامل محله

درصد از كل محالت را  9/8. شوندشهر، كسري، فردوسي، سراب، بهار، الهيه و فاطميه مي
را به  اين وضعيت 1شكل شماره. محالت بسيار برخوردار و مرفه به خود اختصاص داده است

  . دهدخوبي نشان مي
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  يافتگي محالت نقشه سطح توسعه. 1شكل

  1394استانداري كرمانشاه، : مأخذ و منبع اليه

  

  جرائم مالي

شود، در محالت كرمانشاه طبق وضعيت اين نوع جرائم كه خود شامل چندين جرم را شامل مي
ي است كه جرم هر محله ذكر اين نكته ضرور. وضعيتي است كه در جدول زير ارائه شده است

  .  نسبت به ميزان جمعيت آن محاسبه شده و در واقع، نسبت جرم به دست آمده است

  

  فراواني، درصد، درصد خالص و درصد فراواني تجمعي جرائم مالي. 2جدول

  درصد خالص  درصد  فراواني  جرم مالي

درصد فراواني 

  تجمعي

  بسيار كم

  كم

  متوسط

  زياد

  بسيار زياد

46  

30  

10  

8  

7  

5/45  

7/29  

9/9  

9/7  

9/6  

5/45  

7/29  

9/9  

9/7  

9/6  

5/45  

2/75  

1/85  

1/93  

0/100  

    0/100  0/100  101  كل

  .1394نگارندگان : مأخذ    
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درصد از محالت كرمانشاه محالتي را شامل  5/45دهد، نشان مي 2طور كه جدول شماره همان

مد يا بيشترين فراواني نيز مربوط به باشد و شوند كه در آنها جرائم مالي در حد بسيار كم ميمي

درصد فراواني تجمعي . باشددرصد ميزان جرائم مالي در آنها كم مي 7/29. همين طبقه است

هاي بسياركم و كم از نظر ميزان جرائم درصد از محالت شهر در دسته 2/75دهد كه نشان مي

  محله  10گيرد، توسط قرار ميهايي كه جرائم مالي آنها در دسته ممحله. گيرندمالي قرار مي

ها هايي كه اين نوع جرائم در آندهد و محلهدرصد را به خود اختصاص مي 9/9باشد كه مي

شود كه درصد را شامل مي 8/14و در مجموع  9/6و  9/7زياد و بسيار زياد است به ترتيب 

بهمن، 22ي محله :آيند و به ترتيب پرخطرترين موارد زير استهاي پرخطر به حساب ميمحله

بستان، شاطرآباد، جعفرآباد، شهر، مسكن، تعاون، معلم، فرهنگيان فاز يك، بلوار طاق مركز

  . آباد، كارمندان، شريعتي، فرهنگيان فاز دو، نقليه و ظفر استدولت

  

  نقشه جرائم مالي .2شكل

  1394مركز تحقيقات ناجا، : مأخذ و منبع اليه

  

به اين . دهدهر محله با توجه به ميزان جمعيتش را نشان ميفوق وضعيت و ميزان جرم  شكل

ي زماني چهار ساله محاسبه شده و بر صورت كه ابتدا تعداد جرم هر محله طي يك دوره
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اما . جمعيت آن محله تقسيم، و در نهايت نسبت جرم هر كدام از محالت به دست آمده است

شهر بدون در نظر گرفتن جمعيت  پراكنش واقعي جرائم مالي را در سطح 3شكل شماره 

  . گذاردمحالت، به نمايش مي

  

  نقشه پراكندگي جرائم مالي در محالت. 3شكل

  1394مركز تحقيقات ناجا، : مأخذ و منبع اليه

 
  آزمون فرضيات

 .كنداي و متمركز پيروي ميتوزيع جغرافيايي نقاط وقوع جرائم مالي، از الگوي خوشه :اولفرضيه

براي . دهدخيز قرار ميماهيتي جغرافيايي دارد، فرض را بر وجود كانون جرماين فرضيه كه 

ترين شناسايي و تحليل الگوهاي فضايي جرائم مالي و سنجش اين فرضيه از شاخص نزديك

هاي جرم توزيع دهد كه آيا دادهاين آماره، به اين سؤال پاسخ مي. همسايه، استفاده شده است

ها تصادفي و خيز شكل گرفته است يا توزيع دادهديگر آيا كانون جرم اي دارند، به عبارتخوشه

  .         دهدوضعيت آن را نشان مي 3يا يكنواخت است؟ جدول شماره 
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  شاخص نزديكترين همسايه. 3جدول

  NNRatio Z-Score  P-Value  جرم

  مقدار

  مورد انتظار 

  مقدار 

  مورد مشاهده

نوع توزيع 

  فضايي

  ايخوشه  67/68  39/33  000/0  -42/91  486/0  جرائم مالي

  .1394نگارندگان، : مأخذ          

  

 486/0ترين همسايه براي جرائم مالي در شهر كرمانشاه برابر با ي آزمون شاخص نزديكنتيجه
اي توان گفت توزيع نقاط مربوط به اين جرائم از نظر آماري خوشهبر اساس اين مقدار مي. است

ترين براي صحت آزمون شاخص نزديك Zمقدار . كندمتمركز پيروي ميبوده و از الگوي 
تر بودن رود، هر چه قدر اين مقدار، عدد منفي بزرگتري باشد نشان از قويكار ميهمسايه به
  اي بودن كامل جرائم مالي را نشان باشد، خوشه، مي42/91كه برابر با   Zمقدار. رابطه دارد

است كه به اين معني است كه  67/68و مقدار مشاهده شده  39/33 مقدار مورد انتظار. دهدمي
بيش از دو برابر  متر يك جرم اتفاق بيفتد اما اين ميزان تقريباً 39/33رفت به فاصله هر انتظار مي

  .  متر است 67/68ي هر بوده و به فاصله

ي دقيق و محدوده گذاردبندي صحه ميي آزمون خوشهي تخمين تراكم كرنل نيز بر نتيجهنقشه
ترين يابي، مناسبهاي دروناين آزمون در ميان روش. كندخيز را نيز مشخص ميهاي جرمكانون

اين روش . باشدكاري به صورت سطح پيوسته ميهاي بزهروش براي به تصوير كشيدن داده
   كند و به جايسطح همواري از تغييرات در تراكم نقاط جرم بر روي محدوده ايجاد مي

ها، ميزان تمركز در تمامي سطوح جرائم را در نظر بندي برخي جرائم و حذف بقيه آنخوشه
با استفاده از تراكم كرنل، تمام محدوده كرمانشاه را در يك طيف رنگي  4شكل شماره . گيردمي

رسد مكانهايي ترين آن كه تقريباً سفيد به نظر ميرنگكم. آبي پنج قسمتي، تفكيك نموده است
تعداد جرائمي كه در اين مكانها اتفاق . شودهاي پاك و كم خطر ناميده ميستند كه محدودهه

كه  هستندهاي اصلي جرم ترين قسمتهاي نقشه، كانونپررنگ. مورد است 105افتاده از صفر تا 
دهد چهار طور كه نقشه نشان ميبنابراين همان. ها رخ داده استمورد جرم در آن 420بيش از 

ترين آن كانوني است كه در مركز ن اصلي جرم در سطح شهر قرار گرفته كه اولين و وسيعكانو
ي جعفرآباد و رشيدي را شهر واقع شده، دومين كانون بزرگ جرائم مالي، بخشهايي از دو محله
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. هاي نسترن و دستغيب استسومين كانون در محله مسكن حد فاصل خيابان. پوشش داده است

هاي امام علي و طالقاني واقع رين كانون نيز در بلوار بهشتي، درب بيمارستانتآخرين و كوچك

 . شده است

  

  

  نقشه تراكم كرنل جرائم مالي در كرمانشاه .4شكل

  1394مركز تحقيقات ناجا، : مأخذ و منبع اليه

  

ي نقطه. به بررسي مركز متوسط و بيضي انحراف معيار جرائم مالي پرداخته است 5شكل شماره 

عبارت به. مركز متوسط، معياري است تقريبي براي مقايسه و تطبيق توزيع فضايي انواع جرم

هاي زماني توان براي بررسي وقوع يك نوع جرم خاص در دورهديگر از اين شاخص مي

هاي اين شاخص، مكان مركزي را به صورت ميانگين مبنايي تمام مكان. مختلف استفاده كرد

مركز متوسط جرائم مالي، . كندجغرافيايي مورد بررسي را مشخص مي يوقوع جرم در محدوده

بهمن، چهار  22اي زرد رنگ نمايش داده شده در محله كه با يك نماد ستاره شكلبا توجه به 

  . راه نوبهار، حد فاصل بلوار نوبهار و بلوار سي متري اول، قرار دارد
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اندازه و شكل . دهدبه جرم را نمايش مي هاي مربوطبيضي انحراف معيار سطوح پراكندگي داده
كند، بنابراين با استفاده از بيضي، ميزان پراكندگي و امتداد آن، جهت حركت جرم را تعيين مي

  ي مكان هر جرم تا مركز ميانگين، پراكندگي، جهت و موقعيت جرائم را اين شاخص فاصله

اي نسبي در الگوهاي پراكندگي و جهت هها بيانگر تفاوتتفاوت ميان بيضي. توان تعيين كردمي
در اين پژوهش بيضي انحراف معيار در جهت شمال . هاي مختلف جرم استآن، حركت داده

 . شرقي جنوب غربي با كشيدگي زياد قرار گرفته است

  

  
  نقشه مركز متوسط و بيضي انحراف معيار جرائم مالي در كرمانشاه. 5شكل

  1394ناجا، مركز تحقيقات : مأخذ و منبع اليه

 

  .بين نابرابري اجتماعي و جرائم مالي رابطه وجود دارد :فرضيه دوم

    

  ضريب همبستگي اسپيرمن. 4جدول

  داريسطح معني  مقدار آماره  آماره ضريب همبستگي اسپيرمن

  000/0  513/0  جرائم مالي

  .1394نگارندگان : مأخذ       
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ي براي بررسي رابطه. پردازدجرائم مالي مي به بررسي رابطه نابرابري اجتماعي و اين فرضيه
عنوان متغير وابسته، مقدار آماره اسپيرمن عنوان متغير مستقل و جرائم مالي بهنابرابري اجتماعي به

دهد بين اين دو متغير به احتمال باشد كه نشان ميمي 000/0داريو سطح معني 513/0برابر با 
. گرددمي تأييد H1ماري وجود دارد و بنابراين فرضيه دار آي معنيدرصد اطمينان رابطه 95

  دهد، جهت رابطه مثبت و مستقيم است كه نشان گونه كه عالمت مقدار آماره نشان ميهمان

  .نشين استدهد اين نوع جرائم بيشتر در محالت مرفهمي

  

  گيريبحث و نتيجه

بينند، ميزان توسعه، به خود ميويژه در كشورهاي در حال يكي از معضالتي كه شهرهاي بزرگ به
كرمانشاه، شهري است كه . ها و كاهش امنيت اجتماعيِ ناشي از آن استنظميباالي جرم و بي

سبب رشد طور بهشمسي، به دنبال موج مهاجرت و همين 40روند رشد جمعيتي سريعي را از دهه 
دماتي كه از بعد صنعت، بسيار شهري غالباً خكالن. را تجربه كرده است 60باالي باروري از دهه 

باشد و مهاجرت به چنين شهرهايي، كه براي مهاجران، صرفاً به دليل مركز استان فقير و ضعيف مي
گرفت و نه يافتن يك فعاليت توليدي، پيامدهاي مشكل آفرين مضاعفي را براي بودن، صورت مي

تحقيق . در نرخ باالي بيكاري ديدتوان را، ميترين نمود آن اين شهر به ارمغان آورده كه مهم
حاضر، از ميان مشكالت و مسائلي كه در اين شهر، سالمت اجتماعي آن را به خطر انداخته، به دو 

عنوان متغير مستقل، با عنوان متغير وابسته و نابرابري اجتماعي بهآسيب اجتماعي مهم، يعني جرم به
  . پردازداي مينگاهي فضايي و اجتماعي و با رويكردي ميان رشته

يافتگي و سطح برخورداري محالت كه با استفاده از روش تاكسونومي بررسي روي سطح توسعه
كه طوريدهد، شكاف نابرابري بين محالت، زياد است، بهعددي و موريس انجام شده، نشان مي

سطح يك، محالت بسيار . كندروش موريس پنج سطح مختلف را در خروجي خود، ارائه مي
وم، سطح دو، محالت محروم، سطح سه، محالت نيمه برخوردار، سطح چهار، محالت محر

 22برخي از اين محالت مانند محله . برخوردار و سطح پنج، محالت بسيار برخوردار هستند

بهمن يا برق و كسري از بيشترين امكانات برخوردارند و برخي ديگر مانند محالت ملت، چمن، 
اي چنين وضعيتي به نابرابري اجتماعي جلوه. از حداقل امكانات ،غيرهكاشاني، مالحسيني و 
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  . فضايي بخشيده است و باعث جدايي گزيني فضايي شده است

تواند سالمت و شادابي شهر را به چنين جرائمي مي. متغير وابسته اين تحقيق، جرائم مالي است
ي هاي تحقيق، از جمله نتيجهفتهيا. گرددخطر انداخته و باعث ايجاد ناامني در ميان شهروندان 

دهد توزيع ترين همسايه براي جرائم مالي در شهر كرمانشاه نشان ميآزمون شاخص نزديك
. كنداي بوده و از الگوي متمركز پيروي مينقاط مربوط به اين جرائم از نظر آماري خوشه

ن و تمركز جرم در اي بودخوشه. خيز شكل گرفته استهاي جرمبنابراين در اين شهر كانون
هاي گر اين مطلب است كه از نگاه اين آزمون محدودههاي جغرافيايي شهر، بيانبرخي محدوده

   .شوندهاي پاك محسوب ميديگر بسياري در سطح شهر، محدوده

دهد كه اما فرضيه دوم كه به رابطه معنادار آماري بين نابرابري و جرائم مالي اشاره دارد، نشان مي
هاي به اين معني كه اين نوع از جرائم در محله. ي يك رابطه مستقيم با جرائم مالي داردنابرابر
كه به نتيجه اين در نهايت، تا جائي. افتد تا محالت فقيرتر و برخوردار بيشتر اتفاق ميمرفه

ها و محالت مختلف با سطح برخورداري متفاوت از مكان: توان گفتگردد، ميتحقيق برمي
كنند و و تسهيالت، زمينه تبلور نابرابري اجتماعي بين محالت و ساكنان آن را فراهم مي امكانات

گيري جرم چه از حيث نوع آن و چه از نظر نرخ، در فضاهاي مختلف متفاوت از طرفي شكل
از سوي ديگر نابرابري اجتماعي بر . بخشدبه عبارت ديگر ماهيت فضا، به جرم شكل مي. است

تأثيرگذار است و زمينه الزم را براي وقوع جرم و جنايت و به تبع آن تشديد  وقوع جرم بسيار
  . نمايدهاي اجتماعي و برهم خوردن نظم و امنيت اجتماعي  ايجاد ميتضادها و تنش
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