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چکیده
زمینه و هدف :جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی
به همراه دارد .برای کنترل جرم در کشور ،شناسایی ریشه های وقوع جررم از اهمیرت زیرادی بردروردار
است .آمار نشان میدهد عوامل مهمی در بروز جرم نقش دارند که یکی از مهمترین آنها ،عوامل محیطی
است .عوامل محیطی ،زمینهساز انواع مختلفی از جرایم میباشد که یکی از مهمترین آنهرا جررم سررقت
میباشد .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی و شناسایی عوامل مرثرر برر سررقت در شرهر کرمران در سرال
 5931میباشد که در چهار منطقه بررسی شده است.
روششناسی :این پژوهش ،از نوع مطالعات تحلیلی -توصیفی و در جمعآوری اطالعات از روشهای
کتابخانه ای ،اسنادی (استفاده از اسناد ،اطالعات و آمار دستگاهها و سازمانها) و پیمایشی استفاده شرده
است و تهیه نقشه و تجزیه تحلیل اطالعات نیز با استفاده از نرم افزار  GISانجام شده است.
یافتهها :دالیل اصلی سرقت در شهر کرمان؛ بیکاری ،فقدان یا کمبود مراقبتهای پلیسی ،موقعیت
مکانی ،بافت کالبدی -محیطی و عامل زمان میباشد.
نتایج :با تحلیلهای فضایی به دست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد که جرم سرقت بیشرتر در
حواشی کرمان اتفاق می افتد .البته در بعضی از مناطق مرکزی و بافرت قردیم نیرز بره دالیرل محیطری-
کالبدی ،وقوع این جرم زیاد است .بیشترین وقوع جرم سرقت از جمله سرقت دودرو به ترتیب در مناطق
چهار ،یک  ،سه و دو اتفاق افتاده است.
واژههای کلیدی
جرم ،سرقت ،سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISشهر کرمان.
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همزمان با پیشرفتهای بشر و گسترش بیرویره شرهرنشرینی و ایجراد مشرکل در
تأمین مایحتاج اولیه ،بروز جرایم نیز در اغلب کشورها ،از جمله ایران افرزایش یافتره
است .توزیع ناعادالنه امکانات ،باعث بروز شکافی وصفناپذیر در میان مرردم گردیرده
است ،بهطوریکه همچنان فقیر ،فقیرتر و رروتمند ،رروتمندتر میگردد .جوامع فقیرر
و گرفتار معضالت اقتصادی ،اکثراً بیسواد و بُعد دانوار آنها نیز بیشتر میباشند و به
دلیل فقر فرهنگی و مالی ،افراد این جوامع قادر نیستند که درال موجرود را برطررف
نمایند .بنابراین ،درصدد انجام جرائمی از قبیل؛ آدم ربائی و سرقت برر مریآینرد کره
این طرز تفکر اکثراً در افراد نوجوان و جوان بیشتر میباشد .دصوصراً در برین اقشرار
محروم به صورت انتقام جوئی و ستیزه جویی و لذت از گناه پدید مریآیرد .بنرابراین
باید معتقد بود که از عوامل و علل برروز جررم در میران افرراد نوجروان و جروان هرر
جامعه ،تبعیض ،فقر مالی و فرهنگی است که در دراز مدت موجب انحراف و انحطاط
گردیده و جامعه را به طرف نراامنی و ارتکرا انرواع مختلرف جررم سروق مریدهرد
(مغانی .)51 :5933،زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد اجتماعی است .اگر
ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینههای معینی بهعنوان رفتارهای مناسرب
و رفتارهای دیگر را بهعنوان رفتارهای نامناسب تعریف میکنند پیرروی نمریکرردیم.
فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج میگردیرد .آرزوی برهدسرت آوردن آنچره کره
متعلق به دیگری است ویژگی عمومی نوع انسان نمیباشد .حسادت داشتن نسبت به
اموال دیگران ناشی از تأکیدات فرهنگی است که همچنین موجرب دزدی مریشرود.
سرقت یک پدیده منحصر به عصر جدید نیسرت .سررقت امروال شخصری در سراسرر
تاریخ مدرن شنادته شده است .جرایم علیه اموال را باید برهصرورت طیفری از رفترار
مجرمانه در نظر گرفت که شامل جرایم حرفهای ،سارقین بانک ،ادرتال کننردگان و
غیره می شود .به هر حال واقعیت این اسرت کره متجراوزین بره امروال از روشهرای
غیرقانونی برای سلب مالکیت رروت مادی دیگران بره نفرع درود اسرتفاده مریکننرد
(آتشپور و همکاران.)63:5992 ،

بیان مسأله
وقوع جرم در جامعه امروزی اجتنا ناپذیر بهنظر میرسد .به همین جهت مکانهرای
محتمل وقروع جررم و برنامرهریرزی در جهرت ترأمین امنیرت آن مکران ،همرواره از
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یک شهر از دو عنصر اصلی تودههای سادتمانی و فضا تشکیل شده اسرت ترودههرای
سادتمانی تمام مکانهای مسقف را شامل میشوند .این مکرانهرا دارای کاربردهرای
گوناگون از قبیل مسکونی ،تجاری ،اداری و ددماتی و غیره هستند .فضا ،تمام مکان-
هایی که دارای سقف نیست را شامل میشود .بنابراین شبکه معابر ،پارکینگهرای رو
باز ،پارکها ،فضای سبز دادرل محردوده سرادتمانهرا و غیرره جرز فضرای شرهری
محسو میشوند .شکلگیری بافت یک شهر بهطور مستقیم با شبکه معابر آن شرهر
ارتباط دارد ،بهطوریکه این بافتها متأرر از شکلگیرری دیابرانهرا در دادرل شرهر
است .مطالعه شکل و نقشه شهرها میتواند ما را به بسیاری از علل وقوع جرم کره در
ارتباط با محیط شهری میباشد راهنمایی نماید .از بررسری شربکه معرابر شرهری در
بافتهای قدیم میتوان نتیجه گرفت که این بافرتهرا برا ترراکم کنرونی جمعیرت و
همچنین کاربریهای امروزی همخوانی ندارنرد مشخصرههرای بسریاری ماننرد عردم
دسترسی مطلو در این بافتها از جمله عوامل مثرر در وقروع جررم مریباشرند .برا
این که در بافتهای جدید شهری تعداد جرائم از بافتهای قدیمی کمتر اسرت ،ولری
وقوع بعضی از جرائم دیگر مانند سرقت به دلیل عبور و مرور وسایل نقلیه غیرربرومی
افزایش مییابند .در فرآیند کشف سرقت عوامل مختلفی از جمله عوامرل سرازمانی و
فردی و غیره مثررند و چنانچه این فرآیند با تفکر و شیوه صحیح و اصولی انجام شود
قطعاً در مراحل مختلف هریک از عوامل تأریرات داص دود را دواهند داشت .بردون
شک جرائمی مانند سرقت ،عالوه بر تشدید احسا نراامنی در سرطح جامعره افکرار
عمومی را نیز در دصوص عملکرد پلری ددشرهدار مریسرازد ،بنرابراین اهمیرت و
ضرورت تحقیق بیش از پیش احسا میگردد .اکنون این پرسش مطرر مریگرردد
که ریشهها و علل بنیادی سرقت کرمان را در کجا باید جست وجو کررد در سرادتار
اجتماعی و اقتصادی این شهر در سادتار کالبدی و شرایط محیطی یا موارد دیگر
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مهمترین مسائلی است که ذهن مسئوالن ایمنی و انتظامی را به دود مشغول داشرته
است .با توجه به عناصر پیشگفته تردیدی نیست که مناطقشهری ،جرم دیزترین و
از همین رو تر آفرینترین مکانها بهشمار میروند که با توجه به آن پژوهشهرای
زیادی به تر از جرم در مناطق مناطق شهری توسط محققین در نقاطمختلف دنیرا
صورت میگیرد (امیری .)3 :5931 ،بررسیها نشان میدهد بردی از فضاهای شهری
بهدلیل ویژگیهای کالبردی ،اجتمراعی و اقتصرادیشران ،میرزان یرا نرره بزهکراری
بیشتری دارند و برعک  ،بردی از فضاها مانع و بازدارنده ارتکا جرایم در درون دود
هستند .نکته در دور توجه شناسایی کانونهای جرمدیز و تحلیل مشکالت کالبدی،
دصوصریات فرهنگری و اجتمرراعی سراکنان و کراربران یررا اسرتفادهکننردگان از ایررن
فضاهاست ،تا بدین طریق بتوان بره اتخراذ سیاسرتهرا و تردابیر الزم بررای کنتررل
بزهکاران پردادت (کالنتری و همکاران .)6 :5933 ،بهطورکلی از دهه  5331عالقه و
توجه فزاینده به پژوهشهای مربوط به مکان و جرم در محافل علمی جهران صرورت
گرفته است که پیشرفتهای فنی و راهیابی بره پرژوهشهرای کراربردی در جغرافیرا
بهویژه به کارگیری نرمافزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISدر تحلیل فضایی
جرایم از بُعد مکانی (شرهری و روسرتایی) ،نقرش مرثرری در ارتقرا سرطح کیفری و
شنادت علمی ابعاد مسأله داشته است.
در ایران میزان سرقت در سالهای ادیر سیر صعودی داشته است ،بهطوریکه بعرد
از مواد مخدر ،سرقت دومین جرم عمده محسو میشود .بهعبارت دیگر سررقت بره
عنوان یک آسیب اجتماعی دارای علل اجتماعی اسرت کره بایرد آن را شرنادت و در
جهت حذف زمینههای اجتماعی مساعد برای ابتالی افراد حرکت نمود .ایرن تحقیرق
به دنبال عوامل اجتماعی مثرر بر میزان سرقت است تا از این طریق بتواند سرهم هرر
یررک از متغیرهررای مسررتقل را شناسررایی و تعیررین نمایررد (آتررشپررور و همکرراران،
 .)91:5992مطابق با ماده  216قانون مجازات اسالمی ،هرگاه سرقت مقررون بره آزار
باشد و یا سارق مسلح باشد به حرب از  9مراه ترا  51سرال و شرالق ترا  97ضرربه
محکوم میشود .آنچه روشن است اینکه؛ جرم سرقت در سالهای ادیر سیر صعودی

مبانی نظری پژوهش
امنیت از اساسیترین نیازهاى بشر است و قدمتى به اندازه عمر بشر دارد و دولرت هرا
براى تأمین این نیاز اساسى ،همواره امنیت را اولویت اول سیاستهاى دود قرار داده
و براى کسب ،حفظ و گسترش آن تالش میکنند (محمدی و همکراران.)3 :5939 ،
شهرها به مثابه یک واقعیت پیچیده ،در ابعاد مختلف دارای دصیصهها ،توانمندیهرا،
مشکالت و تنگناهای متعدد و متنوعی مریباشرند کره بزهکراری از جملره مسرایل و
مشکالت اکثر شهرهای امروز است .مسئلهای که بشر با همه قدرت ،مهرارت و ابتکرار
دود ،هنوز نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شود و از میرزان و انرواع مختلرف آن
بکاهد (کالنتری و همکاران .)31 :5939 ،از اینررو برا گسرترش کالبردی و جمعیتری
شهرها میزان جرم و جنایت نیز به میزان قابل تروجهی افرزایش یافتره اسرت .آنچره
روشن است ،بعضی مکانهرا برهدلیرل ویژگریهرای کالبردی و محیطری و همچنرین
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داشته و تنها مختص کرمان نیست .رئی کل دادگستری استان کرمران بیران کررد:
 51جرم نخست استان کرمران شرامل :سررقت ،ضرر و جرر  ،تهدیرد ،تروهین بره
اشخاص ،نگهداری مواد مخدر ،تخریب ،حمل مواد مخدر ،صدمات ناشری از تصرادف،
کالهبرداری و دیانت در امانت است .در سال گذشته  61هزار و  975فقره پرونده برا
موضوع سرقت 59،هزار و  963پرونده ضر و جر و  51هزار و  267پرونده تهدیرد
در دادسراهای کرمان بررسی شده است (سایت دبری دانرا ،اسرتان کرمران.)5937،
لطمات روحی،جسمی و مالی که به مال بادتگان وارد میشود حتی بعرد از کشرف و
دستگیری سارق یا سارقان ،تا مدتهای مدیدی رفع نخواهد شد .بروز احسا دلهره
و ناامنی و تر شدید از اساسیترین ،تأریرات سرقت محسو میشود .از آنجرا کره
سرقت ،نه تنها به نظام مالی افراد مرال بادتره بلکره بره اقتصراد و روان جامعره نیرز
لطمات جبرانناپذیری وارد میکند ،پیشگیری از وقوع آن و رسیدگی و کشرف آن در
حیطهی مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و باالدص پاسگاهها ،کالنتریهرا و مراموران
آگاهی است (هاتفیاردکانی .)39 : 5935 ،بسیج و مشارکت مرردم نیرز در ایرن امرر
میتواند راهگشا باشد.
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دصوصیات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ساکنین آن ،امکان و فرصت بیشتری برای
وقوع جرم دارند .برعک بعضی مکانها مانع و بازدارنده فرصتهای مجرمانه هستند
و همین امر موجب شده است تا در دو دهه گذشته سیاستمداران و محققان به مکان
و زمان جرم جهت کنترل و جلوگیری از بروز جرم توجه ویژهای نشان دهنرد(مگان5،
 .)56 :6117بیشک بردی مکانهرا بره دلیرل سرادتار کالبردی دراص و همچنرین
ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ساکنان آن امکان وفرصت بیشتری برای وقروع جررم
دارند ،در نقطه مقابل بردی مکانها مانع و بازدارنده ،فعالیتهرای مجرمانره هسرتند.
همچنین امر موجب میشود تا بزهکاران در انتخا محل بزهکاری دود به دنبال کم
دطرترین ومناسبترین فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکا عمل مجرمانره باشرند
(کالنتری و توکلی.)91:5932،
برحسب تئوری مناطق جغرافیایی بزهکاری ،بیشرترین تبهکراری شرهر مربروط بره
کیفیات شهرسازی است تا برر اررر درود شهرنشرینی .بردین سران احتمراالً منراطق
بزهکراری در شررهر وجرود دارد (گسررن .)552 : 5997 ،پیشرگامان مکتررب اکولررو ی
شهری شریکاگو همره مسرائل اجتمراعی از جملره میرزان جررایم را در تفراوتهرا و
دصیصههای مکانی جستجو میکردند (شکویی .)51 : 5999 ،بررسری روابرط میران
شهر و شهرنشینی و بزهکاری نیز در اواسط سده نوزدهم شدیداً مورد توجه واقع شد.
دانشمندانی نظیر دورکیم ،زیمل ،و وبر بر بررسری ترأریرات روانشناسری و اجتمراعی
شهرنشینی ناشی از انقال صنعتی پردادتنرد .هسرته اصرلی تحلیرل اجتمراعی ایرن
دانشمندان مبتنی بر ارتباط بین اندازه جامعه و درجه ادالقی آن بود .دورکیم عقیده
داشت کره برین افرزایش جررایم و افرزایش جمعیرت رابطره مسرتقیمی وجرود دارد
(سلطانی .)56 : 5997 ،برهعقیرده ور نیرز ،شهرنشرینی نترایجی از قبیرل افرزایش
جمعیت ،افزایش تراکم ،با هماهنگی یا ادتالف جمعیت را در پی دارد که دود باعرث
پیامدهای اجتماعی و روان شناسی در زندگی شهری میشود(کانک .)13 :5339 6،

1 - Meagan
2- Konx

پیشینه پژوهش
اولین مطالعات جغرافیایی جرم و جنایت در شهرها به شیوه عملی از نیمره اول قررن
نوزدهم و با بهرهگیری از اندیشههای بومشناسی اجتماعی برا کارهرای کتلره و گرری
آغاز شد .این روند به وسیله محقیقن مکتب برومشناسری اجتمراعی شریکاگو در اول
1. Brantyng.ham
2. Crowe
3. Fabia
4 . Manning
5 . Wang
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ایجاد امنیت یک فرآیند پیچیده و متأرر از عوامرل مختلفری مریباشرد و مریبایسرت
تمامی بخشهای آن باهم بررسی و کنترل گردد و لذا بررسی تمامی ابعراد و جوانرب
آن نیازمند هماهنگی و همکاری تمام بخشهای مختلف مسئول در مسائل شرهری و
قوای اجرایی با یکدیگر و بکارگیری تکنولو ی روز جهان بهویژه  ITمیباشد .ابزارهای
زیادی برای تحلیل و نمایش مجموعه دادههای مربروط بره جررائم وجرود دارنرد امرا
نرمافزارهای  GISباتوجه به قابلیتهایی که دارنرد مریتوانرد یرک دروجری دیرداری
تولید کنند که ترکیبی از مجموعه دادههای مختلف را در یک دروجی معنیدار ارئره
نماید (رفعیان .)1 :5932 ،در طی  21سال بعد پیشرفتهرای دروبی در ایرن زمینره
حاصل شد بهطوریکه نقشههای منطقهای و ناحیهای از جرایم فرراهم شرده برود .در
طی  91سال گذشته افرادی چون برانتینگهام 5در سال  ،5391کرو 6در سال 5335
فابی 9و هریسدر سال  5331در آرار و نوشتهای دود با ورود به بحث تراکم بزهکاری
درمحرردودههررای درراص شررهری ،تحلیررل محرردودههررای جرررمدیررز را مطررر
کردند(منینگ .)11 :6113،7سال  5331هزینه تکنولو یهای کامپیوتری برهمنظرور
بسط و توسعه صنعت نرمافرزاری و متعاقبراً اسرتفاده از آن مقررون بره صررفه نبرود.
پیشرفت در سیستمهای عملکردی ،ذدیره الکترونیکی دادهها و توسعه نررمافزارهرای
کامپیوتری ،موجب کاهش هزینه سختافزاری شده و باعث شد تا تکنولو ی  GISبره
طور گسترده و اساسی به عرصههای جدیدی از جمله امور پلیسی و کاهش جرم وارد
شود(وانگ.), 2008: 65( .)21 :6113 1،
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قرن بیستم با پژوهش افرادی چون شاو و مک کی ادامه یافت .اما از چند دهه قبل و
به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم تا به امروز و به موازات رشد شتابزده شهرنشینی در
اکثر کشورهای جهان و افزایش بی رویه نره بزهکاری در این کشورها ،توجه و عالقه
فزایندهای نسبت به بررسیهای مکانی جرایم شهری شکل گرفت و همین امر موجب
شد دیدگاههای جدیدی در این زمینه مطر شود و ابزارهای تحلیل فضایی بزهکاری
توسعه یابد (کالنتری.)31،5931،
مایز ،)6115( 5در رساله دکتری در دانشگاه تگزا با عنوان سادتارهای معرین در
تر از جرایم به بررسی این موضروع پردادتره اسرت .نترایج ایرن تحقیرق نشران از
تأریرگذار بودن فضاهای شهری برر روی جررایم و احسرا امنیرت شرهروندان دارد.
اکرمن و موری ،)6117( 6در پژوهشی برا اسرتفاده از سیسرتم اطالعرات جغرافیرایی
( )GISبه تحلیل علل جرم در شهر لیما و بررسی روابط آن برا مشخصرات جمعیرت-
شنادتی و زیستمحیطی شهر پردادتند و بره ایرن نتیجره رسریدند کره مشخصرات
دموگرافیک ،استفاده از زمین و دصوصیات زیستمحیطی شهر با جرم مرتبط اسرت.
زونگ و همکارانش ،)6155( 9در پژوهشی الگوهراى جررم را در منراطق مترروپلی
(شانگهاى) با استفاده از  GISمورد ارزیابى قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که
میدانها کانونهاى جرمدیز شانگهاى هستند و جرایم بتدریج با فاصله گرفتن از این
میدانها کاهش پیدا میکنند و در بخش مرکزى شهر افزایش مییابد.
صادقی ( ،)5939در کتابی با عنوان جرائم علیه اموال و مالکیرت بره تشرریح کامرل
موازین حقوقی سرقت پردادته است .ایشان شدت آزار را در تحقق ایرن جررم شررط
ندانسته و تهدید را نیز نوعی آزار روحی تلقی کردهانرد .از سرویی وارد شردن آزار بره
مال بادته شرط تحقق این جرم نیست .احمدی ( ،)5939در تحقیقی با عنوان ترأریر
عوامل انتظامی مثرر بر سرقتهای مسلحانه بانکهرا در شرهر تهرران برزرا عوامرل
انتظامی پیشگیرانه استفرار پلی با سال گرم در دادل بانک و هم چنین استفاده از
1 . Mays
2 . Ackerman & Murray
3 . zhong

روششناسی پژوهش
در جمعآوری اطالعات نیز از روشهای کتابخانهای ،پیمایشی و اسنادی (جمرع آوری
اطالعات از سازمانها ،ادارات) استفاده شده است .این تحقیق کاربردی بروده و روش
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افسران با تجربه و مثررترین عوامرل حفراظتی در بانرکهرا ،راهانردازی سیسرتمهرای
الکترونیکی و آ یر دطر و دوربین مداربسته را بررسی میکنرد .حبیربزاده (،)5931
در کتابی با عنوان سرقت در حقوق کیفری ایران به تبیین و توضیح سرقت مقرون به
آزار از ابعاد حقوقی پردادته است در این کتا مصادیقی که تهدیرد مریتوانرد علیره
آنها انجام شود جان ،مال ،عرض و نامو دانسته شده است .دلعتبری ( ،)5937در
کتابی با عنوان سرقتهای مسلحانه به تشریح اصول جررمیرابی و بردری راهکارهرای
پیشگیری از این جرم پردادته است .شماعی و همکاران ( ،)5936در پرژوهش درود
به تحلیل فضایی جرائمشهری در مناطق  66گانه شرهر تهرران پردادترهانرد .درایرن
پژوهش روابط متقابل جرائم با میزان تراکم جمعیت مورد بررسی قرار گرفتره اسرت.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشترین جرم در تهران ،جرم سرقت اسرت و بره
لحاظ پراکندگی بیشترین جرم به ترتیب در منراطق سره ،چهرار و  56اتفراق افتراده
است .الگوی توزیع و پراکندگی جرائم نیز از تراکم جمعیت پیروی میکند .محسرن-
زادههری و فرجیراد ( ،)5939در پژوهشی به تحلیل فضایی توزیع جرم در منراطق
دهگانه شهر تبریز با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،اسرنادی و پیمایشری از طریرق
ابزار پرسشنامه و مصاحبه از بین جامعهآماری زندانیان شهر تبریز در زمستان 5936
با تعداد  7563نفر و با انتخرا نمونره آمراری  635نفرر از طریرق فرمرول کروکران،
مطالعه و نتایج حاصله تحلیل شده است .یافتههای پژوهش پراکنش و شدت جرم در
مناطق شهر را مشخص نموده و نشان داد کره نروع غالرب جررم بره علرت در مسریر
ترانزیت بودن جرایم مواد مخدر بوده و منطقره شرش بره علرت در حاشریه برودن و
مسایل اجتماعی و فرهنگری آن و هشرت برهعلرت در مرکرز برودن و داشرتن ترراکم
کالبدی و جمعیتی ،دارای بیشترین و مناطق یک و چهار با ویژگیهای دراص درود
دارای کمترین میزان و شدت جرم بودهاند.

تحقیق نیز ،توصیفی-تحلیلی است .در تجزیه و تحلیل اطالعات جهت تحلیل مکرانی
از GISبهره گرفته شده است .قلمرو این پژوهش منراطق چهرارگانره شرهر کرمران و
زمان پژوهش نیز مربوط به سال  5931میباشد .این نقشه میزان وقوع جرم سررقت
و پراکندگی آن را در هر منطقه نشان میدهد.
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شکل  -1مناطق چهارگانه شهر کرمان و درصد جرم سرقت خودرو در آنها

یافتههای پژوهش
امروزه در بررسیهای جهانی این نکته به اربات رسیده است که مجرمین در انتخرا
مکان و زمان جرم ،مکان ارتکا جررم را بره دروبی و برا دقرت در نظرر مریگیرنرد
(رحیمی .)1:5931،لذا این امر جرمشناسان را متقاعد کرده که پراکنش فضایی جررم
در مناطق مختلف شهر تصادفی نیست .بنابراین تالش در جهت شنادت مکرانهرای
وقوع جرم و علل بروز آن بسیار حائز اهمیت است .از این رو برا توجره بره اهمیرت و
تأریر مکان در ایجاد ،تعداد و نوع جرائم ،در ذیل به بررسری و مقایسره جررم سررقت
مناطق چهارگانه شهر کرمان پردادته شده است .بسیاری از رویکردهای نوین به روند
فیزیکی ارتکا توجه میکنند (کالرک .)92 :61515،بالفصل پیدایش موقعیت جررم
یا علل ماقبل بزهکاری نظیر وسوسهها ،موقعیتها و عدم حمایت کافی از آمراج جررم
مرتبط بوده و در جستجوی راههایی است که فرصتهای جرمزا و وسوسههای ارتکا
جرم را کاهش داده یا حرذف نمایرد (کرالرک و گلداشرتاین .)25 :6119،پیشرگیری

1 . clarke

شکل  -2وضعیت جرم سرقت خودرو در مناطق چهارگانه شهر کرمان

یکی از جرائم مورد بحث در میان جرائم ،جرم سرقت میباشد که نسبت به سالهای
گذشته  1درصد کاهش داشته است .در سال  37نیز کاهش  56درصدی وقوع جررم
سرقت را شاهد بودهایم از جمله سرقت دودرو  51درصد و وسایل دادل آن  3درصد
نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است .حدود  71درصرد سررقتهرای شرهر
کرمان سرقت :موتورسیکلت ،دودرو و لوازم دادل دودرو اسرت کره اغلرب ،فراوانری
وقوع جرم آن در دیابان است که این سرقتها بیشتر در مناطق حاشیهنشین و بافت
قدیم و در سایر نواحی شهر کرمان به وقوع پیوسته است.

1 . cornish
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وضعی رویکردی است که بدون توجه به شخصیت مجرم ،تالش برای اصرال آن و یرا
حذف تمایالت مجرمانه ،صرفاً به دنبال کاهش فرصتهای مجرمانه است .تمرکز آن بر
محیطهایی است که جرم در آنجا محقق میشود ،نره برر کسرانی کره مرتکرب جررم
میشوند (کرنیش .)516 :61195،این نوع پیشگیری با تحلیل شررایطی کره موجرب
ارتکا انواع جرایم میشود ،در پی تغییر مدیریت و محیط است به طروری کره رفترار
مجرمانه مشکلتر ،دطرناکتر و دارای توجیهپذیری کمتری شود.
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شکل  -1مرزبندی مناطق چهارگانه شهر کرمان

نقشه شماره  9نشان میدهد که جرم سرقت بهویژه سرقت دودرو هیچ حد و مررزی
نمیشناسد و فراتر از مرزهای یک شهر و یا کشور اتفاق مریافترد .بنرابراین سراکنان
نواحی شهر کرمان به دصوص مناطق حاشیهنشین و بافت قدیم که اغلب در جنرو
شهر ساکن شدهاند ،برای بهتر زندگی کردن و امرار معاش دود و همچنین به دراطر
مشکالت و کمبودهایی که در این مناطق وجود دارد ،دست به جرم سررقت در تمرام
نقاط شهر به دصوص مناطق چهار و یک میزنند که این مناطق عمردتاً بخرشهرای
حاشیهنشین هستند .بر طبق گزارشات و آمار ،جرائم مربوط به انواع مختلرف سررقت
در کرمان رو به کاهش است .بنا به گفتره مراموران آگراهی ،بیشرتر مجرمران سراکن
جنو شهر کرمان و حتی نقاط دیگر بروده امرا در منراطق و نرواحی مختلرف شرهر
کرمان دست به سرقت میزنند .از کل جرائم مربوط به سررقت در شرهر کرمران16 ،
درصد آن در مناطق حاشیهنشین و  91درصد آن در بافرت قردیم و بقیره در نرواحی
دیگر شهر کرمان اتفاق افتاده است .به عبارتی  36درصد از جرائم سرقت درودرو ،در
مناطق حاشیهنشین و بافت قدیم شهر کرمان به وقوع پیوسته که رقمی قابل تأمرل و
بحث برانگیز است.

121

منطقه یک ،شامل بافت قدیم شهر میباشد ،ساکنان این منطقره بررای امررار معراش
دست به سرقت میزنند .قدیمی بودن بافت و وجود کوچههای تنگ و باریک ،سربب
شده که نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت با مشکل مواجه شرود .دسرتیرابی
کوچهها از مسیرهای مختلف ،نبود دید مناسب در ابتدا تا انتهرای کوچرههرا ،وجرود
نقاط کور فراوان و غیره سبب مخفی شدن متهمان در نقاط کور میشود و در صورت
رویت نیز از مسیرهای مختلف امکان فرار برای آنهرا میسرر مریباشرد .لرذا محردود
کردن سطو دسترسی در این محالت و تصحیح هندسی معابر در امرر پیشرگیری و
کنترل جرائم مفید بهنظر میرسد .با تهیه نقشههای مکرانی از وقروع جررائم سررقت
مشخص شد که مکانیابی بردی از ایسرتگاههرای نیرروی انتظرامی در شرهر کرمران
منطبق بر نقاط آلوده به جرم سرقت دودرو نیست .بهعنوان مثال در بلوار پرارادی ،
فیروزآباد ،مهدیه و ابوحامد نظارت پلیسی کم بوده و یرا هریچگونره ایسرتگاه نیرروی
انتظامی وجود ندارد ،در صورتی که  91درصد کل جرم سرقت درودرو شرهر کرمران
در این محالت صورت میگیرد و لذا پیشنهاد میشود بعضی از ایستگاههرا بره نقراط
جدید منتقل شوند تا بتوان نظارت و پیشگیری را با دقت بیشتری انجام داد.
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شکل  -1وضعیت جرم خیزی محالت منطقه یک شهر کرمان
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شکل  -1منطقه دو شهر کرمان

منطقه دو با هفت درصد کمترین جرم مربوط به سررقت را بره درود ادتصراص داده
است .منطقه دو ،منطقهای شلوغ و پر رفت وآمد است و اکثر مناطق آن در مرکز شهر
قراردارد و ایستگاههای پلی و نظارت پلی نیز بیشتر است .همچنرین افرراد مرفره
در این مناطق زندگی می کنند که نسربت بره سرایر منراطق ،درصرد وقروع سررقت
کمتری دارد .عوامل دیگری که در کاهش جرم سرقت از جمله سرقت دودرو منطقه
دو مثرر است میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
روشنایی مناسب منطقه دو :به علت واقع بودن در مرکرز شرهر از تراریکی کمترریبردوردار است .روشنایی مناسب باعث میشود که رفتو آمد بیشتر شده و این امر
باعث کاهش جرم سرقت میگردد.
 -ددماترسانی و امکانات بیشتر این منطقه نسبت به سایر مناطق
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منطقه سه نیز به دلیل همجواری با منطقه چهار که یک منطقه حاشیهنشرین اسرت،
دارای مشررکالت و معضررالت فراوانرری در حرروزهی سرررقت دررودرو مرریباشررد .افررراد
حاشیهنشین و مهاجرینی که در این مناطق سکونت گزیدهاند به دلیل عدم اشنایی با
هیچگونه حرفه و شغلی جذ مشراغل اقتصرادی و اجتمراعی شرهر نشرده ،بنرابراین
سرقت و دیگر جرائم را جهت تأمین معاش درود برگزیردهانرد .ایرن افرراد بره دلیرل
مشکالتی چون بیکاری ،فقر ،داشتن مشاغل کاذ  ،مسکن نامناسب و غیره دست بره
سرقت میزنند.

شکل  -1نقاط داغ جرم سرقت خودرو در منطقه چهار

ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در منطق چهارگانه شهر کرمان

شکل  -1نقاط داغ جرم سرقت خودرو در منطقه سه
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آنچه روشن است این است که بیشترین درصد وقوع سرقت از جمله سرقت دودرو با
 16درصد مربوط به منطقه  7میباشد کره در جنرو شرهر واقرع شرده و افرراد آن
حاشیهنشین هستند .عدم نظارت مثرر و مداوم پلری درنقراط جررم دیرز (دیابران
سرباز ،بلوار ساوه ،شهرک هشت بهشت ،شهرک دواجو) و وضعیت کالبدی نامناسرب
و تراکم بیش از حد ،بیکاری ،فقر ،مسکن نامناسرب ،بریسرواد برودن افرراد ،مشراغل
کاذ  ،نبود تأسیسات و ددمات شهری ،عدم آشنایی با حرفه و شغل ،بُعرد گسرترده
دانوار و غیره از جمله عواملی هستند که به نظر میرسد در این مسئله مثرر باشرند.
این مناطق نیز دارای مشکالت جدی و مهمری از نظرر کالبردی و کراربری اراضری از
جمله عدم تعادل سادتاری در زمینههایی چون کوچکی قطعرات اراضری ،ابعراد کرم
منازل ،کیفیت پایین مصالح ،نبود شبکه معابر استاندارد و غیر فنی بودن اکثر سادت
و سازها است .در این مناطق تراکم جمعیت ،بُعد گسترده درانوار ،برارتکفرل و رشرد
طبیعی جمعیت نسبت به سایر مناطق شهر براالتر اسرت .ایرن مسرائل باعرث ایجراد
مشکالتی از جمله ناهنجاریهای اجتماعی ،سرقت ،اعتیاد ،بیسوادی ،عدم ارتباط برا
سایر نقاط شهری شده است .بهطوریکره مشرکالت کالبردی ایرن منراطق زمینرهی
مناسبی را جهت وقوع انواع جرائم به ویژه انواع سرقت از جمله سرقت دودرو فرراهم
سادته است.

شکل  -1نقاط داغ جرم منطقه چهار به لحاظ سرقت خودرو

نقشه شماره  ،3نشان میدهد که بیشترین وقوع جرم سرقت از جمله سرقت درودرو
به ترتیب در مناطق چهار ،یک ،سه و دو اتفاق افتاده که علت افزایش سرقت درودرو

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی و شناسایی عوامل مثرر بر سرقت در شهر کرمران در
سال  31میباشد که در چهار منطقه بررسی شده اسرت .نترایج حاصرل از مطالعرات
اقتصادی-اجتماعی و کالبدی بیانگر وجود معضالت و مشکالت فراوانی اسرت کره بره
ترتیب گریبانگیر نواحی مناطق چهار ،یک ،سه و دو برهویرژه منراطق چهرار و یرک
میباشد .مانند؛ بلوار ساوه ،دیابان سرباز ،شهرک دواجو ،فیرروز آبراد کره بیشرترین
جرائم مربوط به سرقت در این مناطق به وقروع پیوسرته کره دالیرل آن را مریتروان
چنین بیان نمود .دراین مناطق عمدتاً بافت قدیم و حاشیهنشین میباشند و سراکنان
آن اغلب مهاجرینی هستند که از دیگرر نقراط برهویرژه از روسرتاها در ایرن منراطق
سکونت یافتهاند .تعداد اندک افراد تحصیل کرده ،فقر فرهنگی بعضری از نرواحی ایرن
منطقه را روشن میکند .بیشتر ساکنان این مناطق غیر بومی هستند .حاشیه بودن و
بافت روستا-شهری ،یکی از ویژگیهای این نواحی است .بنا بر علرتشناسری صرورت
گرفته ،جرم سرقت در این شهر ناشی از پنج عامل:
 -5بیکاری  -6فقدان یا کمبود مراقبت و نظارت پلی  -9موقعیت مکرانی  -7بافرت
کالبدی-محیطی  -1عامل زمان میباشد .در پژوهش مورد بررسی  16درصرد جررائم
ارتکابی در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای ره داده است .گسترش شهرنشرینی
و رشد جمعیت سبب شد تا شرهرهرا برهویرژه شرهرهرای برزرا بره عنروان مقصرد
مهاجرتهای روستایی ،مهاجرتهای وسیع و گستردهای را جذ دود کنند.
بیشتر مهاجران که توانرایی مرالی و اقتصرادی سرکونت در محردوده رسرمی شرهر و
پردادت هزینه مسکن را نداشتند ،برای تأمین سرپناه دود بهویژه در شهرهای بزرا
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در مناطق چهار و یک را می تروان بافرت فرسروده ،بیکراری ،فقرر ،تبعریض طبقراتی،
مسکن نامناسب،تراکم ،بُعد گسترده دانوار ،نبود امکانات و تاسیسرات شرهری ،عردم
حضور و نظارت پلی  ،عدم آشنایی با حرفه و شغلی ،مشاغل کاذ و غیرره دانسرت
که با ددماترسانی و ایجاد اشتغال و ساماندهی مناطق حاشیهنشین و بافرت قردیم
میتوان قسمتی از آن را حل و فصل کرد.
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به نقاط غیررسمی و حاشیه شهرها روی آوردند که بالطبع مشکالت فراوانری نیرز بره
دنبال این مهاجرت ایجاد دواهد شد .فقر ،بیکاری ،نبود مسکن مناسب ،نبود امکانات
و تجهیزات رفاهی ،تراکم بیش از حرد و  .....زمینرههرای مناسربی را جهرت افرزایش
بزهکاریهرای اجتمراعی از جملره سررقت و بره ویرژه سررقت درودرو را در منراطق
حاشیهنشین فراهم سادته است .همانطور که بیان شد بیشترین جررائم مربروط بره
سرقت از میان مناطق چهارگانه شهر کرمان مربوط به منطقه چهار میباشد که اغلب
مناطق حاشیهنشین هستند .بهطوریکه اغلرب مجرمران در محالتری چرون شرهرک
دواجو ،بلوار ساوه ،دیابان سرباز ،شهرک جماران زندگی میکنند که این محرالت در
منطقه چهار واقع هستند .این افراد برا شررایط فرهنگری و اقتصرادی سرختی روبررو
هستند و مشکالت زیادی را به دوش می کشند .بیکاری ،فقر ،تراکم جمعیت و غیرره
زمینههای مناسبی را جهت افزایش بزهکاری از جمله سرقت دودرو و وسایل دادرل
آن را در مناطق حاشیهنشین فراهم سادته است .حدود  39درصد از جررائم سررقت
به ویژه سرقت دودرو و وسایل دادل آن در بافت قدیم و حاشریه بره وقروع پیوسرته
(مناطق  )5،9،7که از دالیل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -5بیکاری  -6فقر -9بافت فرسوده -7تراکم زیاد  -1مهاجرت سراکنین اصرلی و
سکونت مهاجرین افغانی-2کمبود فضای سبز -9بافت کالبردی نامناسرب(کوچههرای
تنگ) -3بُعد گسترده دانوار .یکی دیگر از مهمترین عامل وقوع جرم سررقت را مری-
توان بی احتیاطی مردم و اهمیت ندادن شهروندان و اطالعات کم آنها و عدم آگاهی
آن ها نسبت به وقوع جرم دانست .در این زمینه همسایهها میتوانند در کاهش وقروع
جرم نقش مهمی داشته باشند.
پیشنهادها
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با تهیه نقشههای مکانی از وقوع جرائم سرقت مشخص شد کره مکرانیرابی بردری از
ایستگاههای نیروی انتظامی در شهر کرمان منطبق بر نقراط آلروده بره جررم سررقت
نیست .بهعنوان مثال در بلوار پارادی  ،فیروزآباد ،مهدیه و ابوحامرد نظرارت پلیسری
کم بوده و یا هیچگونه ایستگاه نیروی انتظامی وجود ندارد ،در صورتی که  91درصرد
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کل جرم سرقت شهر کرمان در این محالت صورت میگیرد و لذا پیشرنهاد مریشرود
بعضی از ایستگاهها به نقاط جدید منتقل شوند تا بتوان نظارت و پیشگیری را با دقت
بیشتری انجام داد.
 پایش مستمر پلی
 پیشگیری اجتماعی (دود مردم از اموال دود محافظت کنند)
 سازمانهای دولتی و مردم و آموزههای دینی نیز میتواند در جهرت پیشرگیری از
وقوع سرقت مثرر باشد به شرط این که کنترل رسمی و غیررسمی صورت گیررد و
پلی صرفاً به تنهایی نمی توانرد از وقروع جررم جلروگیری کنرد بلکره بایرد یرک
مشارکت همگانی صورت گیرد.
 آموزش دانوارها و آشنا سادتن آنان با ترفندهای سارقان(بهنظر میرسرد در ایرن
راستا ودر جهت آگاهی مردم ،صدا وسیما میتواند نقش مهمی ایفا کند)
 حل مشکالت اقتصادی دانوارها
 حل مسئله بیکاری ،مسکن ،جلوگیری از مهاجرت
 پیشگیری و مهار اعتیاد
 توزیع عادالنه رروت و امکانات
 اصال و بهبود کالبدی مناطق حاشیه نشین
 استفاده از نیروهای مردمی و بسیج جهت کنترل و نظارت بیشتر بر محالت
 رسیدگی بیشتر به محالت حاشیه نشین و بافت قدیم
 ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم

منابع
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