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 چکیده 

رمی که جامروزه یکی از مهمترین مسایلی که هم مردم و هم مسولین با آن دست به گریبان هستند، بحث جرم سرقت است. 

انی به همیشه احتمال بروز آن در فضاهای عمومی و خصوصی وجود دارد. جرمی که هم ضرر مالی و هم ضرر روحی و حتی ج

 مل بروز سرقتعوا مهمترین فهم تردید است. بی ضروری امری سرقت رخداد هایزمینه و علل تحقیقرو، از همینآورد. بار می

و  مذموم عیاجتما مسأله این از پیشگیری جهت کاربردی و علمی راهکارهای ارائه نیازعنوان پیش به مجرمان خود منظر از

آن را تحت  پرداخته و سرقتمساله توان به مدیریت خردمندانه می که با شناسایی این عوامل بود خواهد ضروری ساز،مشکل

 .استدبیل شهر ار منظر مجرمان از سرقتعوامل موثر بر وقوع جرم  شناسایی پژوهش این اصلی هدفلذا  کنترل خود درآورد.

 که باشندمی د،کننمی سپری اردبیل زندان در را خود محکومیت دوران سرقت اثر بر که زندانی مجرمان تحقیق آماری یجامعه

از آزمون های  تحقیق هایداده تحلیل و تجزیه  برای. است آمده بدست نفر 233 شماری تمام گیرینمونه روش به نمونه حجم

 افزار رمنقالب  درتحلیل ساختاری  مدل از( برای آزمون فرضیات تحقیق، )خی دو، کرامز SPSSدر قالب نرم افزار آماری 

MICMAM  و ازسرقت  های کلیدیشناسایی پیشرانبرایArc/ GIS  قوع برای نمایش گرافیکی توزیع محل سکونت و محل و

بلی و داشتن قاستفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جوانی، کم سوادی، بیکاری، فقر و نداری، سابقه  سرقت

نشین رخ داده رفهساخت و متازهو در بافت های  تعطیالتو ایام  شبها اکثراً در طول  سرقتاثرگذارند.  سرقتاعتیاد در بروز 

رابری در توزیع درصد وجود دارد و نهایتاً اینکه ناب 95رابطه معنی داری در سطح آماری است و بین محل سکونت و محل سرقت 

د نابهنجار، بیکاری، و ضعف در دسترسی به خدمات و امکانات، داشتن اعتیاد به مواد و الکل و سابقه جرم قبلی، همنشینی با افرا

ده در تحقیق شهای مطرح ینکه نتایج تحقیق با اکثر نظریها بدهکاری و مشکل مالی مهمترین عوامل رخ داد سرقت می باشند و

 همسو بوده و آنها را مورد حمایت خود قرار می دهد.

 .شهر اردبیل، مکمیکتحلیل ساختاری زندانی، مدل زمان، ، مکان ،سرقت: واژگان کلیدي
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 فصل اول

 کلیات و طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 مقدمه-1-1

همیشه  مردم و هم مسولین با آن دست به گریبان هستند، بحث جرم سرقت است. جرمی که یکی از مهمترین مسایلی که هم

حتی جانی.  وآورد هم ضرر روحی احتمال بروز آن در فضاهای عمومی و خصوصی وجود دارد. جرمی که هم ضرر مالی به بار می

سرقت در  مربوط به، اهداف، سواالت، فرضیات سرقت در این فصل از تحقیق کلیاتی از ضرورت و اهمیت مسالهرو، از همین

 گردد.ارائه میمربوطه و پیشینه داخلی و خارجی محدوده مورد بررسی 

 بیان مساله-1-2

شوند. افزایش بزهکاری و انحرافات با رشد فزاینده و افسارگسیخته شهرها، ساکنان این مراکز با مشکالت فراوانی درگیر می

ترین معضالت اکثر شهرهای دنیاست. موضوع جرائم اجتماعی که معلول ترین و اساسیو از مهم اجتماعی یکی از این مشکالت
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ی رایج زندگی، تبدیل به معضلی ای از جمعیت اجتماعات انسانی است با غالب شدن شهرنشینی به عنوان شیوهگریزی تودهقانون

گردد )سجادیان و همکاران، بیشتر مینیز ئم و انحرافات شود، میزان جرامیجهانی شده است و هر چه بر وسعت شهرها اضافه 

1391 :166 .) 

لیه شهروندان ای وجود میزان قابل قبولی از امنیت در آن برای کهای مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعهیکی از شاخصه

(. 177: 1388باسی، ازند )هدایتی و عشان بپردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزمرهتوانند به فعالیتاست که در پرتو آن می

ول زمان و بر شود و در طهای انسانی است که به طور تقریبی در کلیه جوامع دیده میسرقت از جرائم مهم و پرشمار اجتماع

 که شکالتیم و مسائل از یکیبعبارتی دیگر (. 30: 1371حسینی، ها و جوامع مختلف، متفاوت بوده است )باقریاساس مکان

 لطمات. ستا سرقت است، ارتباط در کشور امنیت یا نظم با نوعی به و کندمی تهدید را شهروندان اجتماعی و اقتصادی یتامن

 هایمدت تا نسارقا یا سارق دستگیری و آن کشف از بعد حتی آورد،وارد می اختگانب  مال به سرقت از که مالی و جسمی روحی،

 این تأثیرات ترینسیاسا از نظارتی و امنیتی دستگاه اقتدار عدم باور القای و ناامنی و دلهره احساس بروز. شد نخواهد رفع مدیدی

:  1390،همکاران و وروایی) است امنیت و نظم برقراری در پلیس برای اهمیت مسئله از حاکی موضوع این که است سرقت نوع

136.) 

 بوده نابهنجار عمل و جرم هامکان و هازمان اغلب در که است مواردی جمله از تقریباً اجتماعی و رفتاری انحرافات میان در سرقت

 به مختلف ایهجامعه در که است بشری جرایم ترینسابقه با از سرقت جرم .است شدهمی نگریسته منفی عمل عنوان به آن به و

 فوق اهمیت از د وزنمی برهم را جامعه و افراد جانی و مالی امنیت زمان هم که است ایپدیده و شودمی دیده گوناگون هایشیوه

 اجتماعی، یتامن تزلزل توانمی را سرقت پیامدهای از (. برخی67: 1390، همکاران و شیرزاد جالل) است برخوردار العادهای

 هایسرمایه زا بخشی شدن مصروف کشور، در گذاریسرمایه و تالش کار، هایانگیزه بردن بین از های تولید،هزینه رفتن باال

 برشمرد: چنین توانمی را پدیده این عوامل که سارقان است؛ ...و مجازات نگهداری، کشف، جهت در انتظامی نیروهای و اجتماعی

سرقت  پدیده نندتوامی عوامل قضایی. این عامل قانونی، هاینارسایی شخصی، عامل عامل اجتماعی، سیاسی، عامل اقتصادی، عامل

 .دهند کاهش هم و افزایش را

 در سرقت رآما موازات افزایش به است. ضروری امری سرقت رخداد پیامدهای و هازمینه و علل ابعاد، در از همین رو تحقیق

وجود به ازای هر مبر اساس آمارهای  بگونه ای که .است افزایش بوده به رو سرقت ارتکاب آمار نیز ما کشور در مختلف، کشورهای

. بعبارتی (84: 1392نژاد و نصرتی، برد )عبادیها به سر مینفر زندانی در زندان 25صد هزار نفر جمعیت در کشور، نزدیک به 

 طوریکه به .ستا داشته صعودی سیر اخیر هایسال طی ایران در جرایم انواع مرتکبان تعداد ایران آمار مرکز اطالعات اساس بر

 دینب که است یافته افزایش 1392 سال در نفر 252651 به 1391 سال در نفر 215014 از عادی سرقت دستگیرشدگان تعداد

 (. 147: 1392بوده است )سالنامه آماری کشور،  8/15 برابر 1392 سال در عادی سرقت رشد نرخ ترتیب

شهر اردبیل طی چند دهه اخیر به علت  باشد.مهمترین جرایم اردبیل میشهر اردبیل نیز از این امر مستثنی نبوده و سرقت جزو 

شهر از آن برخوردار بوده و همچنین به دلیل مرکزیت اداری، سیاسی در این موقعیت خاص طبیعی، اجتماعی و اقتصادی که 

های پیرامونی خود را نای زده و همه ساله سرریزهای جمعیتی شهرستاسطح استان اردبیل، دست به توسعه فیزیکی گسترده

که ناشی از مهاجرت از شهرها و روستاهای استان به مرکز و رشد طبیعی جمعیت بوده رشد شتابان جمعیت  ایننماید. جذب می

منجر شده است. با توجه به حجمه وارد شده بر شهر و تقاضای روزافزون مسکن توسعه فیزیکی گسترده شهر اردبیل است به 

 دهد و شهرنشینان جدید نیازهای خود را در قالبریت شهری توان پاسخگویی به این نیازها را از دست میتوسط مهاجرین، مدی

 مسئلهتبدیل شده است. این  اردبیلمشخصه بارز اکثر مناطق پیرامونی شهر کنند. الگوی سکونتی که به برآورده می نشینیحاشیه

هایی چون با توجه به ویژگیو  شدهمنجر ای و تازه توسعه یافته شهر در مناطق حاشیههای متنوع گیری خرده فرهنگبه شکل

موجب بروز گمنامی، عدم حس تعلق و مسئولیت در تازه واردان، تراکم بیش از حد در واحد سطح و از همه بدتر، مساله بیکاری، 
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: 1396شده است )یزدانی و همکاران، ( های دیگرشکنیهای خیابانی، سرقت و انواع قانونها )از جمله درگیریانواع ناهنجاری

12).  

 راهکارهای از تا است الزم لذا ،دارد منفی اثر دولت و افراد اجتماعی و اقتصادی وضعیت بر سرقت ارتکاب حال با توجه به اینکه

 جرم ارتکاب علل یشناسای راه، این در اقدام اولین .شود استفاده شکن قانون و خالفکار افراد تعداد کاهش و کنترل برای مناسبی

 حاصل تایجن خواهد داشت. روی کج این پیشگیری در بسزایی نقش سرقت عوامل موثر در شناسایی بنابراین، .است افراد توسط

 بنابراین .باشد هاستفاد قابل تواندمی دارند سروکار مردم عمومی مسائل با نوعی به که هاییسازمان برای هاییپژوهش چنین از

 و هاسیاست ییکارا و بخشی اثر ارزیابی اجتماع، بر نظارت ریزان برنامه برای تواندمی شود شناسایی سرقت عوامل و علل اگر

 است. ارقانس خود منظر از نکته این فهم و کشف در اینجا اصلی مسئله .کند کمک جدید هایبرنامه تدوین و فعلی هایبرنامه

 .کرد پیشگیری نآ از رشد توانمی چگونه و دارد پیامدهایی چه و یابدمی رشد و ظهور عللی چه دنبال به و چه شرایطی در اینکه

 از پیشگیری تجه کاربردی و علمی راهکارهای ارائه نیازعنوان پیش به سارقان خود منظر از سرقت علل مهمترین فهم تردید بی

مساله مندانه توان به مدیریت خردمی شناسایی این عواملبود که با  خواهد ضروری ساز،و مشکل مذموم اجتماعی مسأله این

 منظر ازرقت سعوامل موثر بر وقوع جرم  شناسایی پژوهش این اصلی هدفلذا  پرداخته و آن را تحت کنترل خود درآورد. سرقت

 هر اردبیلاز ش تسرق در عواملی چه که است اساسی سؤال این به پاسخ دنبال به محقق و شهر اردبیل است کنشگران )سارقان(

 است؟ مؤثر

 

 و ضرورت طرح اهمیت-1-3

 سرقت رواج تنها نه واقع در دارد؛ به دنبال را زیادی هایآسیب و پیامدها سرقت پدیده اجتماعی، روابط پیچیدگی خاطر به امروزه

 موجب همچنین سرقت سازد.می متزلزل نیز را اجتماعی امنیت آن، از بلکه بیش شود،می افراد شخصی اموال رفتن بین از باعث

با   مبارزه و از آن پیشگیری صرف باید کشور امکانات سایر و المالبیت از زیادی هایبخش و شودمی های تولیدهزینه افزایش

 و هاکنندهمصرف شود، آن مانند و زندانیان هایزندگی خانواده تأمین ها،زندان اداره برای بودجه تخصیص و سارقان و بهکاران

 از همچنین شود،سرقت می پدیده هایخانواده از اعم هاخانواده از بسیاری دامنگیر و نگرانی اضطراب و شده تحمیل شهروندان

 تاثیرگذار و پیچیده ابعاد توجه به با لذا شود.می عمومی اعتراض و نارضایتی موجبات و مخدوش را داخلی امنیت لحاظ سیاسی،

 آن، پیداری علل بررسی در تأخیر یا و آن به توجهیبی شود؛ زیرامی چندان دو تحقیقاتی چنین اجرای ضرورت سرقت، مسأله

کرد )صفا و فوالدی،  خواهد وارد اجتماعی امنیت به را هاییآسیب و شده ترگسترده روانی مالی و لحاظ از سرقت منفی نتایج

1395 :127.) 

صی برخوردار باشد، خا تواند از ضرورت و اولویتنتایج این تحقیق و راهکارهای ارایه شده در صورت اجرایی شدن می رو،از همین

هت کنترل و ج و مزبور گردد مسولین شهرتواند سبب اعتالی فکری افزاید، میتایج آن، ضمن آنکه بر آگاهی مردم مین زیرا

 ه قرار گیرد.مورد استفاد سرقت در شهر اردبیل پیشگیری از

 

 اهداف طرح-1-4

 د:توان به دو دسته کلی و جزئی تقسیم نمواهداف تحقیق حاضر را می

هکارهای پیشگیری و ارائه را شهر اردبیل سارقاندر بین  وقوع جرم سرقت بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برهدف کلی این تحقیق، 

 باشد و اهداف جزئی آن نیز عبارتند از:می آن از
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غل، تاهل، سارقان و تاثیر آن در بروز سرقت )سن، سواد، درآمد، شهای فردی و اجتماعی و اقتصادی ویژگی بررسی -

 .تعداد اعضای خانواده(

وجود انواده، )درآمد، شغل، سواد، تعداد اعضای خ سرقتبر بروز  آن تأثیرو  های فردی والدین سارقانویژگیبررسی  -

 اختالفات خانوادگی(.

 روز(های سال، ایام هفته و ساعات شبانه)ماه سرقتشناسایی زمان وقوع  -

 )محالت جرم خیز( سرقتوقوع  هایکانونشناسایی  -

 بررسی ارتباط بین محل تولد و محل وقوع سرقت -

 شناسایی مهمترین عوامل بروز سرقت -

  سرقتبرای کاهش میزان  مناسبارائه راهکارهای پیشگیرانه  -

 

 طرحسواالت -1-5

 در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، سؤاالتی به شرح ذیل تنظیم شده است که عبارتند از: 

 سارقان در بروز سرقت تاثیر دارد؟های فردی و اجتماعی و اقتصادی ویژگی آیا -

 سرقت تاثیر دارد؟ر بروز د های فردی والدین سارقانویژگی آیا -

 هایی رخ می دهد؟سرقت در چه زمان -

 باشد؟کجاها می سرقتوقوع  هایکانون -

 داری بین محل تولد و محل وقوع سرقت وجود دارد؟آیا رابطه معنی -

 باشد؟سرقت چه عواملی میهای کلیدی در بروز پیشران -

 

 

 فرضیات طرح-1-6

 در راستای پاسخگویی به سواالت تحقیق، فرضیاتی به شرح ذیل تنظیم شده است که عبارتند از: 

 سارقان در بروز سرقت تاثیر دارد.های فردی و اجتماعی و اقتصادی ویژگی -

 سرقت تاثیر دارد.ر بروز د های فردی والدین سارقانویژگی -

 دهد.رخ می شب هنگامو سرقت در ایام تعطیالت  -

 دهد.رخ می نشینمرفهمحالت  سرقت در -

 و محل وقوع سرقت وجود دارد. سکونتداری بین محل رابطه معنی -

 د.نباشمیمهمترین عوامل در بروز سرقت  اجتماعی و اقتصادی عوامل -

 انجام طرح  محدودیت هاي-1-7

که  ستیکالت نمسائل و مش نیمبرا از ا زین قیتحق نیوجود داشته که ا یموانع و مشکالت قاتیتحق ریمانند سا قیتحق نیدر ا

 :اهم آنها عبارتند از

 ی، زمانی و مالیامکانات تیمحدود .1
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 دسترسی به داده ها و اطالعاتمحدودیت  .2

 های مربوطهها و ارگانعدم همکاری برخی سازمان .3

 پیشنه تحقیق-1-8

حال مطالعات و تحقیقات زیادی انجام پذیرفته است و این پدیده از منظرهای متعددی مورد بررسی در زمینه جرم سرقت تابه

های اجتماعی و فرهنگی را الگو قرار داده و در صدور تبیین ریشهها رهیافت اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. برخی از پژوهش

شناختی و وضعی را مدنظر قرار داده و مکان و زمان را در بروز جرم های جرم و الگوهای بوماین پدیده هستند، برخی دیگر فرصت

دانند. در ار بزهکارانه دخیل میگیری این رفتشکل های جرم خیز را درسرقت مؤثر دانسته و طراحی محیطی و همچنین کانون

 شود. طور اجمال اشاره میاخلی بهدگرفته خارجی و این پژوهش  به برخی از تحقیقات انجام

 خشونت و بلیق ریزیبرنامه سرقت بین مطالعه این اساس بر. است داده انجام کالیفرنیا در( 1986) فینی فلوید که پژوهشی

الیا را مورد بررسی های سری زمانی ایت( داده1998سکورکو و کلینی )دارد.  وجود معناداری رابطه ،دزدی به اقدام برای تبهکار

 باشد.دار برای سرقت میقرار دادند و دریافتند که بیکاری یک متغیر توضیحی معنا

همکاران  و( گلد 1996)(، لویت و استون 1999(، دویل و همکاران )2001همکاران ) و توان به تحقیقات رافائلهمچنین می

 اندداده قرار رسیب مورد آمریکا مختلف هایایالت در و گوناگون هایبرای سال را تلفیقی هایداده همگی که کرد ( اشاره2002)

 علیه جرایم باالتر هایخبا نر کار، بازارهای در تروخیم شرایط که اندکرده تأیید را نظریه این آمریکایی چهار مطالعة این همة و

 است. همراه مالکیت و اموال

 که است آن زا حاکی نتایج .اندکرده بررسی لندن شهر های خیابان شبکه در را سرقت جرایم الگوهای( 2010) سهباز و هیلر 

 . دهدمی اتفاق شهری نقاط سایر از بیشتر شهر اصلی هایخیابان مغازهای و هامنزل از سرقت

 روش از استفاده با 2006-1997های را طی سال سرقت جرایم انواع و بیکاری نرخ بین رابطه دیگری مطالعه ر( د2013مداح )

 انواع ارتکاب بر یکاریب دارمعنی و مثبت اثر و داد قرار تجربی تحلیل و بررسی مورد دیتا پانل الگوی در یافته تعمیم گشتاورهای

  .کرد تأیید را جرایم

 در جرم کل نرخ شامل مجرمانه هایفعالیت گروه شش در جرم نرخ بر فقر کاهش هایبرنامه اثر بررسی با (2014) ملونی

 نرخ بر عمومی طور به است، شده اجرا 2002 عمیق رکود کردن آرام جهت که فقر کاهش هایبرنامه گرفت نتیجه آرژانتین

 جرایم موثر بوده و موجب کاهش آنها شده است. ارتکاب

را در این  سرقت در شهرستان خوی پرداخته و عوامل مؤثر در انتخاب مکان سرقت از منازل( به بررسی پدیده 1386مرشدی )

ی فرصت جرم شهرستان مورد بررسی قرار داده است. مرشدی با استفاده از روش پژوهش کاربردی و توصیفی و بکار بردن الگو

رم، طرح و جل کلیدی شرایط محیطی محل وقوع پژوهش خود را انجام داده است. بنابر نتایج حاصله از این پژوهش چهار عام

 گیری سرقت بیشترین تأثیر را دارد. های فردی سارقان و عامل مکان و زمان در شکلهای قبلی سارقان، خصوصیات و ویژگینقشه

د، تاثیر اندههای به عنف شهرستان کرج سعی نموای با عنوان عوامل موثر بر وقوع سرقت( در مقاله1387عبدی و همکاران )

و رابطه بین  موقعیت جغرافیایی، شرایط مکانی و عوامل تسهیل کننده در وقوع جرم شهرستان کرج را مورد بررسی قرار داده

ر شهرستان جرم سرقت به عنف و فضاهای مکانی و توان انتظامی و نقش مهاجرین و حمل و نقل مسافرین )خودروهای شخصی( د

اند که یافته های به عمل آمده در تحقیق مذکور، محققین به این نتیجه دستعد از بررسیکرج را تبیین و تشریح نمایند. ب

های وع سرقتموقعیت جغرافیایی، ناوگان مسافربری )خودروهای شخصی(، وجود افراد مهاجر و ضعف توان عملیاتی پلیس در وق

 به عنف موثر بوده است.
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ه( با شهر کرمانشا نوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان )مطالعه موردی:ای با ع( در مقاله1388) ستارمحسنی تبریزی و  

اهداف تحقیق خود  اند. ایشان برای نیل بههای آماری به بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان در شهر کرمانشاه پرداختهروش

عناداری میان دو ماست که تفاوت  بوده مبین آناند. نتایج تحقیق دو گروه مستقل تجربی و کنترل را مورد پرسشگری قرار داده

زان احساس اقتصادی، می -گروه تجربی )سارق( و کنترل )غیر سارق( به لحاظ میزان گسیختگی خانوادگی، وضعیت اجتماعی

 . ید کندهای بروز جرایم را تشدتواند زمینهو این عوامل می محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان وجود دارد

رقت به عنف و س( به تحلیل الگوهای مکانی ـ زمانی بزهکاری در مناطق شهری )مطالعه موردی جرایم 1388رانی و همکاران )با

اند. روش پژوهش تحلیل خود را ارائه داده GISان( پرداخته و با استفاده از سامانه گیری در بخش مرکزی شهر تهرشرارت و باج

ابی در محدوده توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است و جامعه آماری آن مجموعه جرایم ارتکهای در این تحقیق ترکیبی از روش

گیری در جامعه ارت و باجدهد که وقوع جرایم سرقت به عنف، شرهای تحقیق نشان میباشد. یافتهبخش مرکزی شهر تهران می

شنبه و غالباً روز روزهای شنبه، یکشنبه و چهار کنند و بیشتر جرایم درموردمطالعه از الگوهای مکانی و زمانی خاص پیروی می

 گرفته است. های مرکزی و شمال شرقی بخش مرکزی شهر تهران شکلها در قسمتدهد. مرکز ثقل کانونو وقت اداری رخ می

ولی ش چهاردجغرافیای جرم در نواحی روستایی با تأکید بر سرقت دام در بخ»( پژوهشی با عنوان 1390رضوانی و همکاران )

گرفته که جامعه آماری آن را روستاهای بخش چهاردولی شهرستان با استفاده از روش توصیفی ـ کاربردی انجام« شهرستان قروه

سرقت احشام سیر صعودی  1384دهد که از سال های تحقیق نشان میدهد. یافتهقروه از توابع استان کردستان تشکیل می

های مختلف سال متفاوت بوده و بیشترین راکندگی سرقت دام در فصلپشود. عالوه بر این میداشته و هر سال بر تعداد آن افزوده 

های اجتماعی کاریداده که با بیکاری فصلی در این فصل قابل توجیه است. افزایش برخی بزه درصد آن در فصل زمستان رخ

 احیه بوده است. نها در این امل مؤثر برافزایش سرقتهای انتظامی از عوهای محلی و کمبود پاسگاهنظیر اعتیاد، حذف نگهبان

زاده و حیییبررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر سنندج، عنوان پژوهشی است که توسط 

د خانوادگی و رش گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر عوامل اجتماعی، فرهنگی، نقش خانواده و اختالفات( انجام1388رحیمی )

نشینی افتراقی و نظریه آنومی با داند. محققین با استفاده ازنظریات همگیری رفتارهای کج روانه مؤثر میشخصیت را در شکل

جتماعی، حمایت گروهی، ا -ین پایگاه اقتصادیدهد که باند. نتایج حاصله نشان میای تحقیق را انجام دادهروش عملی ـ مقایسه

 . زنی با سرقت رابطه معناداری وجود دارداده و برچسبساختار خانو

ستفاده از تکنیک ا( عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان محبوس در کانون اصالح و تربیت استان تهران را با 1388رحیمی و ادریسی )

ع افراد در ارتکاب جرم مرج هایدهد که گروهتحلیل عامل و روش استقرایی بررسی نموده است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می

قق مدعی است یابد. همچنین محسرقت نوجوانان مؤثر بوده و هرچقدر کنترل غیررسمی کمتر باشد میزان سرقت نیز افزایش می

، محل سکونت، ها و هنجارهای حاکم بر زندگی و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. متغیرهای: تحصیالتدوری از ارزش

 گردان نیز در سرقت مؤثر هستند. های روانمخدر و قرص استفاده از مواد

 در زنجان تانشهرس در ایستگاهی غیر و ایستگاهی هایسرقت تطبیقی بررسی عنوان با( 1388) و همکاران یانلوب که ایمطالعه

 رابطة ارقانس انگیزه و سرقت نحوة متغیرهای بین که بود آن بیانگر تحقیق هاییافته .دادند انجام  1387 و 1386 هایسال

 نحوة مخدر، دموا به اعتیاد داشتن و سرقت نحوة کیفری، سابقه و سرقت نحوة متغیرهای بین همچنین .است داشته وجود معنادار

 که لیحا در گردید حاصل معناداری رابطه سارقان تولد محل و سرقت نحوة و سکونت محل و سرقت نحوة سرقت، نوع و سرقت

 . است نداشته وجود سواد و سرقت نحوة جنسیت، و سرقت نحوة تأهل، و سرقت نحوه متغیرهای بین معناداری رابطه

( طی پژوهشی تحت عنوان تحلیل فضایی الگوهای بزه سرقت در بخش مرکزی شهر زنجان با استفاده 1389کالنتری و همکاران )

بزهکاری در بخش مرکزی شهر زنجان پرداخته و عوامل گیری الگوهای به بررسی شکل (GIS)از سیستم اطالعات جغرافیایی 

ای اخذ شده از نیروی انتظامی های کتابخانهاند. ایشان با استفاده از دادهموثر در بروز بزهکاری در منطقه مذکور را تبیین نموده
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 در خیزیجرم هایکانون ند کهاهای آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی به این نتایج دست یافتهو مدل

 نبود یا کمبود و تجاری تراکم کاربری میزان بودن باال دیگر سوی از. است شده توزیع تصادفی طور به زنجان شهر مرکزی بخش

 گیریشکل و جرایم میزان و نوع جغرافیایی توزیع افزایش در سبز فضای جمله از شهروندان نیاز مورد هایکاربری از برخی

 ایی بزهکاری موثر بوده است. فض الگوهای

ای لی ـ مقایسهع( با استفاده از روش 85تا  75های ( پژوهشی با عنوان علل و عوامل سرقت در شهر اهواز )سال1389عطاشنه )

در نظر  رفتاریگیری کجکلشترین عامل در بروز و عنوان اصلیانجام داده است، در این پژوهش عوامل اقتصادی و اجتماعی به

های مختلف اجتماعی رو به رشد است هنجارشکنی میان گروه هایشده است. محقق مدعی است که در جوامعی که تبعیضگرفته

 گردد. بب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه میسخورد. این امر، اجتماعی بیشتر به چشم می

بندر عباس، سال  های مقرون به آزار در شهرر بر وقوع سرقتتحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثنیز ( 1390ورایی و همکاران )

ر و تبیین و های مقرون به آزا)با رویکرد پیشگیری وضعی از جرم( را به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت 1389

مقرون به آزار  هایقتهای پلیسی، رفتار بزه دیده، عامل زمان، بافت محیطی، موقعیت مکانی در کاهش سرشناخت تاثیر مراقبت

از پنج عامل موقعیت  اند که سرقت مقرون به آزار الاقل ناشیبه این نتایج دست یافته ایشان در تحقیق خود اند.دادهدر انجام 

در پایان  ایشان. باشدهای پلیسی، رفتار بزه دیده، عامل زمان و بافت محیطی )مورفولوژی( میمکانی، فقدان یا کمبود مراقبت

 لقی نمود. تتوان موقعیت مکانی آن ترین عامل ارتکاب سرقت مقرون به آزار در بندر عباس را میاند که مهمکر شدهمتذ

ر بخش چهاردولی دای تحت عنوان جغرافیای جرم در نواحی روستایی با تاکید بر سرقت دام ( در مقاله1390رضوانی و همکاران )

م )به ویژه سرقت ای وقوع جرم در نواحی روستایی و تحلیل عوامل موثر بر افزایش جرهشهرستان قروه به بررسی و شناخت زمینه

های آماری داده اند. ایشان بعد از تحلیلدر بخش چهاردولی غربی شهرستان قروه پرداخته 1388تا  1374دام( طی دوره آماری 

مورد مطالعه  چند سرقت دام در نواحی روستایی اند که هرآوری شده طی مطالعات میدانی خود به این نتیجه دست یافتهجمع

سیر صعودی  هاسرقتتعداد  1384وجود داشته، ولی میزان آن بسیار کم و نادر بوده است؛ در حالیکه از سال  1374از سال 

به  1384سال  تاده ازهای اتفاق افاند که افزایش تعداد سرقتاست. ایشان متذکر شده داشته و هر ساله بر میزان آن افزوده شده

عتیاد، حذف اهای اجتماعی نظیر نتیجه عواملی چون راه مناسب و دسترسی آسان به روستاها، افزایش برخی بزهکاریدر  بعد

  باشد.های انتظامی میهای محلی و کمبود پاسگاهنگهبان

 GISا استفاده از بت در شهر اهواز، های انواع جرایم سرق( در پژوهشی به عنوان بررسی مکانی کانون1391سجادیان و همکاران )

های یشان بعد از تحلیلاند که بیشترین میزان سرقت در آنها اتفاق افتاده باشد. ابه شناسایی مراکزی در سطح شهر اهواز پرداخته

الی جرایم ثبت ان بابر میزاند که کانون اصلی سرقت در شهر اهواز که عالوهصورت گرفته در تحقیق خود به این نتیجه نایل آمده

است. بنابراین  شده، تنوع جرایم نیز در آن مشهود بود، منطقه جنوب غرب اهواز و حد فاصل پردیس تا بیمارستان شهید بقایی

 های مرکزی شهر اشاره داشت، تائید نشد. در این پژوهش فرضیه تحقیق که به مرکزیت جرایم در هسته

( 89ـ90ال اخیر )سه مناطق مختلف شهر اردبیل با جرایم مواد مخدر و سرقت در دو در اردبیل نیز پژوهشی با عنوان بررسی رابط

گرفته است، این پژوهش که از نوع توصیفی است دو آسیب مهم استان یعنی مواد مخدر و سرقت ( انجام1391توسط شهمراد )

وهش نشانگر آن است که متغیرهای: محل است. نتایج حاصل از پژ صورت توصیفی بررسی کردهو رابطه بین این دو پدیده را به

 باشند.سکونت، اعتیاد، نوع شغل و سابقه سرقت در ارتکاب جرم سرقت مؤثر می

شهر  19های تمرکز بزهکاری در محدوده منطقه شناسی کالبدی حوزه( در تحقیقی با عنوان آسیب1392کالنتری و جباری )

افزاری های آماری و گرافیکی در محیط نرمف و مواد مخدر(، با استفاده از تحلیلتهران )مورد مطالعه: جرایم مربوط به سرقت به عن

GIS  وSPSS  19به مطالعه و بررسی جرایم ارتکابی سرقت به عنف، شرارت و باجگیری و جرایم مربوط به مواد مخدر در منطقه 

ترین مشکالت منطقه ه وقوع بزهکاری یکی از مهماند کهرسیدنتیجه دست این اند. ایشان در تحقیق خود به شهر تهران پرادخته
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در نهایت این محققین ها و میزان وقوع جرایم ارتباط معناداری وجود دارد. ها و نوع آنشهر تهران بوده و میان تعداد کاربری 19

گیری تهران در شکل 19ریزی کاربری اراضی شهری در منطقه اند که عدم اجرای اصول و ضوابط برنامهبه این امر معترف شده

 الگوهای مکانی بزهکاری تاثیر داشته است. 

وادمخدر به این م و سرقت مجرمان بین در جرم ارتکاب بر مؤثر عوامل بررسی( در مقاله ای با عنوان 1393مداح و خیرخواهان )

 مثل جرایمی تدااب در شغل، فقدان صورت در .دارد متفاوت اثر مخدر مواد و سرقت جرایم وقوع بر بیکاری اند کهنتایج رسیده

 ترتیب به ی،اقتصاد کمبودهای وجود صورت در و شودمی انجام مواد عمدة توزیع و مخدر مواد فروشی خرده مخدر، مواد مصرف

 جرایم بارتکا بر جرم از ناشی ریسک همچنین .افتدمی اتفاق مخدر مواد فروشی خرده و مخدر مواد مصرف همچون جرایمی

 آن کاهش بموج و دارد اثر مواد فروشی خرده سپس و مخدر مواد مصرف جرم نرخ بر ابتدا در جرم ریسک .دارد متفاوتی اثر

  .شودمی

 مطالعه: مورد یت اجتماعیامن و نظم بر آن ریتأث و منازل از سرقت یهانهیزم و علل کیفی مطالعهدر  (1395فوالدی ) و صفا

 و انتظامی ضایی،ق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عوامل از ایمجموعه اند کهرسیدهها به این یافته برحسبقم،  شهر

 سهولت یدگان،دبزه احتیاطیبی همچون هاییزمینه منازل از انجام سرقت برای و است بوده سرقت به افراد دهندهسوق فردی

 .اندبوده دخیل طردشدگی نیز و خاص محیطی شرایط شده، سرقت لوازم فروش

شهر  رایم سرقت درجارتباط با توان به این امر پی برد که در با مروری بر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق می

حقیق حاضر تحقیقات انگشت شماری صورت گرفته است و اینکه تحقیقات مربوطه دارای خالءهایی است که امید است تاردبیل 

هم می توان به  ن خالءها موفق عمل کند و راهگشای تحقیقات بعدی گردد. از نوآوری این تحقیقتا حدودی از عهده پر کردن ای

 جامعه آماری آن اشاره نمود که جامعه آماری این تحقیق سارقان زندانی شهر اردبیل خواهد بود.
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 های نظریمبانی و دیدگاه
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 مقدمه -2-1

ح است که های زیادی مطرطور عام و بحث سرقت به طور خاص، اصطالحات، مفاهیم، عوامل و نظریهدر خصوص موضوع جرم به 

 شود.به فراخور موضوع طرح، در ادامه به اهم آنها اشاره می

 مفاهیمتعاریف و  -2-2

 جُرم و مجرم -2-2-1

از (. 112: 1388ن، شود )بیورانی و غفرامیبه انجام عمل یا ترک فعلی که قانون برای آن تعیین مجازات کرده باشد، جرم گفته 

تربیتی، )معرض مجازات یا اقدامات تأمینی  یک دید کلی جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در

رایی ضمانت اج ی آنبینی شده و برابه عبارت دیگر به هر عمل یا ترک عملی که در قانون پیش. دهدمراقبتی و درمانی( قرار می

 1361صوب سال مقانون مجازات اسالمی  2ماده  در انشود. قانونگذارکیفری )مجازات( در نظر گرفته شده است، جرم اطالق می

 :نداتعریف جرم را چنین ذکر کرده

امری  شود و هیچیجرم محسوب م ،باشد که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی یهر فعل یا ترک فعل

ه است. ضمنًا در برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شد توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانونرا نمی

” جرم“نظام  کمیسیون امور قضایی و حقوقی و مجمع تشخیص مصلحت 1375آذر ماه  7اسالمی مصوب  قانون مجازات 2ماده 

 شودتعیین شده باشد جرم محسوب می ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات بدین شرح تعریف شده است: هر فعل یا

 (. 83: 1393)کالنتری و همکاران، 

ات برای آن شود و به موجب مقرر شود که مرتکب جنایت یا یکی از جرایم تصریح شده در قانونبه کسی اطالق می نیز مجرم

گردد مجرم می موجب تولدکه ترک آن جرم است،  یعل مجرمانه یا ترک فعلف عمل مجازات تعیین شده باشد. به بیان دیگر انجام

 (.40:1380)کالنتری، 

 بزهکار و بزهکاري -2-2-2

آید. بنابراین هر خودی خود بوجود نمی دهد که هر عملی علتی دارد و هیچ چیز بهشناسی نشان میهای جرمبزهکار: بررسی

دهد. پیامد این نابهنجاری سوق می گذارد و او را بسوی ناسازگاری ومی روی فرد اثر ای است که برجرمی هم دارای علل سازنده

 (.10:1386زاده گروسی، نامند )عباسخطاست و خاطی را به یک تعبیر بزهکار می ها ارتکابسوق دادن

های فرهنگی، مناسبات هزمین هاى مکانی و زمانی،بزهکارى از جمله مفاهیمی است که به شدت تحت تأثیر مشخصهبزهکاری: 

در تمامی جوامع، همواره  لزوم برقراری نظم و امنیت سبب شده است تا اجتماعی، ساختار اقتصادی و مالحظات سیاسی قرار دارد.

ها دارای شرایط ها و زمانبرخی مکان (.564: 1389)کالنتری و همکاران،  بزهکارى مورد توجه و حائز اهمیت باشد رویارویی با

زمان و مکان مناسب هستند،  هستند که احتمال وقوع بزه در آنها زیاد است. بزهکاران برای ارتکاب جرم، به دنبال یتیو وضع

کارى را در برداشته باشد. تغییر شرایط و وضعیت در حاصل از بزه زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری و حداکثر منافع

محیط ارائه، وضعیت  ای در کاهش آمار جرایم مؤثر باشد. به بیان دیگر،قابل مالحظهتواند به شکل خاص می هایها و مکانزمان

ها و آورد. تغییر و از بین بردن این فرصتبه دست می و شرایطی است که بزهکار فرصت مناسبی جهت ارتکاب بزه در آن

افزایش  طرات ناشی از ارتکاب بزه را برای مجرمانجرم را از وی سلب نموده و یا دشوار کند و خ تواند امکان ارتکابها میموقعیت

گیرى های شهری موجب شکلبرخی محدوده هاى کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بریدهد. ویژگ
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 ی درکه تعداد جرایم بسیار باالتر گیردهایی شکل میترتیب در محدوده شهرها کانون شود. بدینیها و اهداف مجرمانه مفرصت

 (.564: 1389)کالنتری و همکاران،  های دیگر داردمقایسه با محدوده

 

 سرقت -2-2-3

از مصدر ثالثی مجرد )سرقه( به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا در خفا و « سَرَقَ »ای عربی از ماده سرقت واژه

شود که ا نداشته باشد. همچنین سارق به کسی گفته میپنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی که حق برداشتن آن ر

به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد. در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدیدن و دزدی 

اسالمی مصوب قانون مجازات  197(. همچنین برابر ماده 105: 1389کردن یا بردن مال دیگری آمده است )عطاشنه و امیری، 

 (.89: 1391)سالمی و همکاران، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ، 11/10/1370

های به عنف سرقت به ویژه سرقت، نمایدیکی از جرائمی که امنیت و آرامش جامعه را دگرگون ساخته و در آن خلل ایجاد می

 ،الشعاع قرار داده و عالوه بر ایجاد ناامنی در جامعهاقتصادی شهروندان را تحت است که به شدت هم امنیت اجتماعی و هم امنیت

)عبدی و  جامعه دارد در کاهش احساس امنیت سازد و نقش به سزائیبه شهروندان وارد می فراوانیروحی و روانی  لطمات

 (.65: 1387همکاران، 

 انواع سرقت  -2-2-3-1

گونگی ارتکاب آن، بیشتر معطوف به اثبات یا عدم اثبات بزه و انتساب آن به متهم و از نظر حقوقی جرم سرقت صرف نظر از چ

شناسی جرم، با شناسی و جامعهانطباق با قانون برای تعیین مجازات در صورت احراز  مجرم بودن بزهکار است. ولی از نظر جرم

د و اطالعاتی دست یافت و در کشف حقایق مورد توان به موارتوجه به چگونگی ارتکاب جرم و نحوه عمل و جزئیات آن، می

طورکلی سرقت به دو شیوه شناسی سرقت انواع مختلفی دارد. بهاستفاده قرار داد. با این حال با توجه به نگرش حقوقی و جرم

 گیرد:انجام می

 رباید.زور چیزی را میسرقت ساده )سرقت عادی( که سارق بدون توسل به -1

افتد )رسولی ، صورت فردی یا گروهی )باندی( اتفاق میزور و تهاجم )سرقت جبری، سرقت به عنف( که بهسرقت با توسل به -2

1385 :8.) 

 بندی کرد:صورت زیر تقسیمتوان بهسرقت را به اعتبارهای مختلف می

 .راهزنی؛ سرقت مستوجب تعزیر؛ سرقت مستوجب حد انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات )حقوقی(: -الف

سرقت از ادارات و مؤسسات دولتی و ؛ سرقت از مراکز صنعتی و تجاری ؛سرقت از منازل انواع سرقت از حیث نوع ارتکاب: -ب

گردنبند ؛ سرقت مسلحانه؛ بریجیب؛ سرقت برق، آب، گاز و ...؛ قاپیکیف ؛سرقت وسایل نقلیه؛ سرقت از اماکن عمومی ؛غیردولتی

 .کارههای نیمهسرقت از ساختمان؛ سرقت احشام؛ سرقت اشیای عتیقه و طالجات؛ سرقت ادبی؛ ایسرقت رایانه؛ قاپی

 ای؛حرفهنیمه ای که ممر اصلی معاش این افراد از طریق سرقت است؛سارقان حرفه انواع سرقت به اعتبار عامل )مباشر(: -ج

 ای.غیرحرفه

 سرقت در شب. ؛انواع سرقت به اعتبار زمان انجام: سرقت در روز و -د

کشیدن مغزی در و ؛ کلید انداختن؛ سوراخ کردن دیوار؛ بریدن یا شکستن قفل های ورود سارق:انواع سرقت به اعتبار راه  -ه

ورود  ؛ورود از طریق کانال کولر؛ بامورود از طریق پشت؛ ورود با استفاده از نردبان؛ ورود از طریق دیوار حیاط؛ بیرون آوردن توپی

 ستن پنجره یا درب ورودی.از طریق شک
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توان گفت که مجموعه ارائه هایی باشند اما حداقل میهایی از این نوع ممکن است دارای کاستیبندیالزم به ذکر است که تقسیم

 (.18: 1396)به نقل از یزدانی،  شوندها را شامل میشده بارزترین انواع سرقت

 

 عوامل موثر بر وقوع جرم -2-2-4

 جرم عبارتند از:مؤثر بر وقوع ترین عوامل شایععوامل مؤثر بر وقوع جرم بسیار متنوع و متعددند اما از نظر محققین 

وضع مزاج، ضعف یا قدرت بدنی،  عوامل درونی: شامل عوامل فردی )بیولوژیک(، جنس، سن، اندام، عدم تقارن جسمی، -الف

های ها، بیماریطلبی، جنون، عقدهپسندی، قدرتترس، بدبینی، خود وانی چونسوابق بیماری، عوامل ارثی و ژنتیک و عوامل ر

 باشد.می عصبی و روانی و...

های رطوبت و باد و... ویژگی های محیط طبیعی، وضع آب و هوا، فصول، شب و روز، درجه حرارت،عوامل بیرونی: ویژگی -ب

از  خانواده، دوستان، معاشران، نوع شغل، مهاجرت و پیشه فرهنگی ،محیط اجتماعی )انسانی(، شهر، روستا، محله، کوچه، مسکن

های مکانی (. در ادامه برخی از شرایط محیطی و ویژگی12: 1373نیا، باشند )کیجمله عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم می

یا عاملی تاثیرگذار بر افزایش ی آنها شده کننده اعمال مجرمانهخیزی که در ارتکاب جرم توسط مجرمین تسهیلهای جرمعرصه

 آیند را به صورت مجمل شرح خواهیم داد.میل به ارتکاب جرم به حساب می

 شودمی باعث امر بکاهد. این اجتماعی کنترل از شدت به تواندمی که است عواملی جمله از تاریکیالف( تاثیر نور بر وقوع جرم: 

کند. می جرائم تأیید وقوع در را تاریکی یا روشنایی تأثیر هابررسی و حقیقاتت شود. نتایج بیشتر جرائم برخی وقوع تا احتمال

توان اذعان داشت که احتماال بین میزان جرایم رخ داده می وراز این دهد.می از مواقع روشنایی روز رخ بیشتر تاریکی در سرقت

 (.140: 1390)وروایی و همکاران،  داردوجود  معناداری ارتباط آنها روشنایی میزان ودر نواحی و محالت مختلف شهر 

 بیشتری نسبتاً اهمیت از جرایم وقوع محل خلوتی تاریکی، ویژگی با مقایسه درب( ارتباط خلوتی با میزان وقوع جرم: 

)وروایی و همکاران،  است نیازمند محل خلوتی عامل به باشد تاریکی به متکی آنکه از بیشتر انواع سرقت از است. برخی برخوردار

1390 :140.) 

 ساکنان روحی هایآسیب جدید، معضل عنوان به شدن صنعتی و جمعیت تراکمج( ارتباط تراکم جمعیت با میزان وقوع جرم: 

 و خشونت به را افراد دیگر، سوی از عصبانیت حس افزایش و سو یک از امنیت احساس زند. فقداندامن می را بزرگ شهرهای

شهرهای کوچک و کم تراکم  از بزرگ و با تراکم باالی جمعیت بیش شهرهای محیط علت همین دهد. بهمی سوق ارتکاب جرم

 (.116: 1378نماید )پرفیت، می ترس ایجاد و بوده زاجرم

شود. افزایش تقاضای مصرف کمّی تقاضای مصرف برای امکانات و خدمات اجتماعی منجر می افزایش جمعّیت شهری به رشد

توأم باشد، سهم سرانه یا سرانة برخورداری افراد  شده حتّی با رشد اندک منابع و امکانات عرضهیا زمانی که با کاهش، ایستایی و 

دهد. این امر در کوتاه مدّت میزان از مجموعه امکانات و خدمات اجتماعی را اگر چه با آهنگ متفاوت، ولی همواره کاهش می

کند و به شکل رخورداری یا سطح رفاه اجتماعی فرد انسانی و در بلند مدت نیز سطح رفاه اجتماعی جامعه انسانی را تهدید میب

های اجتماعی در وهله نخست عبارتند از؛ مسائل فرد به شود؛ چرا که مسائل و آسیبهای اجتماعی در جامعه نمایان میآسیب

ت زمان از طریق روابط و ساختارهای اجتماعی در مقیاسی وسیع با کل جامعة انسانی عنوان یک موجود اجتماعی که با گذش

 (.59: 1390)موسوی و همکاران،  خوردپیوند می

زمینة مناسبی برای واکنش  وگذارد پذیری انسان بر جای میهای تحّملتراکم در شهرها اثرات انکارناپذیری بر اشباع ظرفیت

های تعریف ها و آستانهها دارای ظرفیتپذیری انسان در بسیاری از زمینهرود. قدرت تحملمار میناهنجار و ارتکاب جرم به ش

ناپذیر ها عبور کند، انسان به طور اجتنابزمانی که فشارها و تنگناهای زیستی در فضاهای شهری از این آستانه و ای استشده
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بندی های اجتماعی طبقهآنها امروزه در زمرة تخلفات، جرائم و ناهنجاری د که بسیاری ازدههای مختلفی را از خود بروز میواکنش

 (.59: 1390)موسوی و همکاران، شوند می

این مطالعات  گردد که بیشترمیالدی باز می 1920اجتماعی به دهه  پیرامون تأثیر تراکم در رفتارهای ناهنجارمطالعات سابقه 

 داده است که: رت گرفته است. برخی از تحقیقات فوق نشانصو شناسی و روانشناسیدر دو حوزه جامعه

نشین و های مرفهعکس در محله پرجمعیت نواحی مرکزی شهرها بیشتر است و به های فقیرنشین ومیزان جنایت در محله -

 ؛تر استجمعیت نرخ بزهکاری پایین های کمحومه

 ؛همبستگی زیادی وجود دارد بزهکاری نوجوانان و جنایات بزرگساالنجمعیت و  دهد بین تراکمها نشان میهمچنین بررسی -

 ؛مستقیم وجود دارد های روانی رابطهبین تراکم جمعیت و بیماری -

 .دیده شده است بین تراکم جمعیت و میزان خودکشی نیز ارتباط -

در بررسی جرایم  آنگلز 1968در سال  .مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد مطابق این نظریه، افزایش جرم و جنایت رابطه

ها معتقد به وجود افزایش جرم و تراکم فعالیت وی همچنین جرم و تراکم جمعیت را اثبات نمود. ارتباط بین ،خیابانی کالیفرنیا

 (.29: 1391)شمس و همکاران،  های شهر بودخیابان در

 هایاست. توده شده تشکیل فضا و ساختمانی هایتوده اصلی عنصر دو از شهر یکهاي شهري بر وقوع جرم: د( تاثیر بافت

 اداری، تجاری، مسکونی، قبیل کاربردهای گوناگونی از دارای هامکان شوند. اینمی شامل را مسقف هایمکان تمام ساختمانی

 روباز، هایپارکینگ معابر، شبکه شود. بنابراینمی شامل را نیست سقف دارای که هاییمکان تمام "فضا"خدماتی و ... هستند. 

 (. 141: 1390)وروایی و همکاران، شوند می محسوب شهری فضای جزء ... و هاساختمان محدوده داخل سبز فضای ها،پارک

 های شهری متأثراین بافت از هریک نوع که طوری به دارد، ارتباط آن معابر شبکه با مستقیم طور به شهر یک بافت گیریشکل

 ارتباط در که جرم وقوع علل از به بسیاری را ما تواندمی شهرها نقشه و شکل است. مطالعه شهر داخل در هاخیابان گیریشکل از

 (.141: 1390)وروایی و همکاران، نماید  باشند، راهنماییمی شهری محیط با

-کاربری همچنین جمعیت و کنونی تراکم با هابافت این که گرفت نتیجه توانمی قدیم هایبافت در شهری معابر شبکه بررسی از

 وقوع در مؤثرعوامل  جمله از هابافت این در مطلوب دسترسی عدم مانند بسیاری هایمشخصهندارند.  خوانی هم امروزی های

 وقوع ولی، یابندمی کاهش قدیمی هایبافت در متداول جرائم از تعدادی اگرچه شهری جدید هایبافت در سویی از. باشدمی جرم

: 1390یابند )وروایی و همکاران، می افزایش غیربومی نقلیه وسائط مرورهای و عبور دلیل به سرقت، مانند دیگر جرائم از بعضی

141-142.) 

 

 پیشگیري از جرم  -2-2-5

این  (. از1376پیشگیری در فرهنگ لغت به معنای مانع شدن، جلوگیری کردن و مانع سرایت شدن، آمده است )فرهنگ معین، 

هایی دانست که برای جلوگیری از جرم به کار گرفته توان مجموعه اقدامات، تدابیر و سیاسترو پیشگیری از جرم را نیز می

شوند. این تعریف بیانگر آن است که پیشگیری از جرم ممکن است در قالب اقدامات )فعل( باشد، مانند اینکه مجرمان، مجازات می

اشند یا تدابیری برای پیشگیری اتخاذ شود. این تدابیر ممکن است در جهت تضعیف موقعیت شوند و عامل عبرت دیگران ب

بزهکاران بالفعل یا بالقوه، تغییر شرایط ارتکاب جرم )سخت یا پر خطر کردن آن( امکان ردیابی جرم، فیلمبرداری از صحنه جرم 

اربردی شود که دیدگاه و الگویی اساسی از نوع جرم و همچنین تواند به بهترین شکل کو غیره باشد. بدیهی است این امر زمانی می

شوند، در میزان و علل شیوع در مناطق مختلف در دسترس باشد. تدابیری که برای پس از ارتکاب جرایم در نظر گرفته می

 (.114: 1388پیشگیری از جرایم بعدی یا تشدید یا نتایج همان جرم مؤثرند )بیورانی و غفران، 
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 هاي جغرافیایی جرماهمیت مکان در بررسی -2-2-6

های اجتماعی به هر دهد و به دیگر سخن، تمامی ناهنجاریرخ می یزمانی و مکانی خاص عهر جرم به وسیله انسان در مقط

 د. نکته حائزسازصورت که انجام شود دارای ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می

ایت در واحد شود تا جرم و جناهمیت آن است که تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری و در کنار عامل زمان باعث می

 مکان توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. 

آن، امکان  های اجتماعی و اقتصادی ساکنینها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگیآنچه مسلم است، برخی مکان

همین امر باعث  د وهای جرم هستنها، مانع و بازدارنده فرصتو فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند. در نقطه مقابل برخی مکان

ای ارتکاب عمل ها و شرایط مکانی برترین فرصتشود تا بزهکاران در انتخاب محل جرم خود، بدنبال کم خطرترین و مناسبمی

نمود برای تغییر این ها و ارائه رهاسایی شرایط مکانی بوجود آورنده و تسهیل کننده این فرصتباشند. بنابراین شنخود مجرمانه 

ی جغرافیایی جرم هاترین اهداف بررسیاز مهمتواند میهای اجتماعی شرایط و تبدیل آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجاری

 (.17: 1390)موسوی و همکاران،  محسوب شود

 

 جرایم شهري جغرافیاي -2-2-7

ساز و نظارت  و چگونگى ساخت هاى فضایى رفتارهاى بزهکارى،جوى تحلیل و توصیف خوشه مطالعه جغرافیایى جرم در جست و

اَشکال پویایى اجتماعى و سیاسى ترس از جرم و پاسخ اجتماعى  بر فضاها و عوامل مؤثر بر کاهش جرم و توضیح چگونگى گسترش

به در فضا مجرمانه  هایهاى دیگر اجتماعى، رفتارمانند بسیارى از پدیده(. 120: 2009مکاران، و ه باشد )گریگورىیبه آن م

جامعه  باشد که بر اثرات متقابل جرم، فضا واى از علم جغرافیا مىشاخه 1شده است، بنابراین جغرافیاى جرمنتوزیع  طور یکنواخت

 دهد. تحلیل قرار مى مورد تجزیه و ها، تخلفات و تأثیرات جرم راشکنىتأکید دارد و قانون

سعى بر  شناسهاى جرمجغرافیاى جرم به اواسط قرن نوزدهم در اروپا زمانى که کارتوگرافیست)مکتب( در زمینه  مطالعات

: 1390)رضوانی و همکاران،  گردداند، برمىهاى سکونتى و فیزیکى داشتهاى جرم و تخلفات در محیطنمایش الگوهاى منطقه

آمار  "یاجتماع یزیکف"به نام  مشهورش فرانسوی است. کتله در کتاب 3و گری یکیبلژ 2کتله هاییشهاند یجهمکتب نتاین  (.44

مربوط به  . او به کمک اعداد و ارقامه استمورد مطالعه قرار داد 1836 و 1825های سال ینمربوط به بزهکاری در فرانسه را ب

جامعه و نوسانات متناوب  یکدر  یارتکاب یمرا نشان داد. به اعتقاد وی جرا جرم و یاییجغراف یطو ارتباط مح یهمبستگ جرایم،

 یاریتوجه بس مورد کتله یقاتزمان و مکان است. تحق یاقتصادی و اجتماع یطشرا ییراتوابسته به تغ یاضیر یک تابعآن مانند 

های جوش و امر موجب بروز جنب ینو هم گرفت فرانسه و آلمان قرار یتالیا،کشورهای مختلف جهان از جمله ا یشمنداناز اند

کتله باعث شده است تا جرم به  یقاتشد. تحق یسمبه نام کتل ییآمار جنا زمینه در یدیرشته جد یجادو از جمله ا یدجد یعلم

هاى با گذر زمان دیدگاه (.48: 1392)احمدی و همکاران،  زمان و مکان شناخته شود یرتابع دو متغ یاجتماع یدهپد یکعنوان 

مطالعه علمى الگوهاى فضایى جرم و عوامل محلى و  هاى دانشگاهى،فکرى در زمینه مطالعه جرم و مکان تغییر کرد و در رشته

                                                           
1geography of crime -  

2Quetle -  

3Guerry -  



20 

 

: 1382و همکاران،  پوراحمد) قرار گرفتند 4شناسى محیطىدر حیطة علم جرم گذارد،جغرافیایى که بر انتخاب نوع جرم اثر مى

 (.44: 1390)رضوانی و همکاران، (. 82

فی و ناهنجار )از نوع من اجتماعی دارد، رابطة فضا و محیط شهری با رفتارهای آنچه در بررسی جغرافیای جرایم شهری اهمیت

برای  لیجغرافیایی شهری افزوده شده است، چارچوب عم این موضوع که طی چند دهة اخیر به مطالعات آن( است. در واقع

ور کلی، در این نماید. به طمی ناهنجاری با فضا و زمان در محدودة شهرها فراهم فضایی و مکانی جرم و مطالعة رابطةتحلیل 

 گرفته و به محدوده جغرافیای شهر مورد بررسی قرار پیدایش، کیفیت و نحوة پراکندگی اعمال مجرمانه در مطالعات چگونگی

 -تماعیهای اجشاخص های مکانی محل ارتکاب جرایم واطالعات با داده نکمک نمایش فضایی اعمال مجرمانه و تلفیق ای

محدوده  اری درهای احتمالی وقوع ناهنجبینی محلپیش خیز،های جرمسکونت او، امکان شناسایی کانونمحل  و مجرم اقتصادی

)پیشگاهی  مایدنسطح شهر کمک  م درتواند به کاهش میزان جرایبه شکل موثری می شود. در نهایت، این اطالعاتشهر فراهم می

 (.76: 1390فرد و همکاران، 

 

 هاي حوزه جرم خیزينظریه -2-3

ه اختصار به تعدادی های متعددی در ارتباط با جرم شناسی و تبیین دالیل بروز جرم )جرم خیزی( وجود دارد که در اینجا بنظریه

 گردد:از آنها اشاره می

 

 نظریه اجتماعی وقوع جرم-2-3-1

د و کنمی ن تأکیدرایج و مسلط وجود دارد: یکی دیدگاهی که بر عوامل اجتماعی کالدیدگاه جرم دو وقوع  دالیلدر مورد تبیین 

های انحرافی محصول رفتار میزان جرایم دیگری دیدگاهی که بر عوامل فردی تأکید دارد. برخالف دیدگاه فردی که معتقد است

 شود.می تأکید های کالن بر نقش جامعه و ساختارهای اجتماعیاست، در دیدگاه جامعه تک تک افراد

 ارد. این دیدگاه گرچهجامعه ارتباط د اجتماعی -دیدگاه قشربندی اجتماعی، معتقد است که ارتکاب جرم با وضعیت اقتصادی

 سلط داشتند.و جرم تی اقشار اجتماعی وضعیت اقتصادسابقه طوالنی دارد، اما دو نسخه فرعی آن بر تحقیقات مختلف دربارة 

ای معیشتی اولیه زای فقدان درآمد مکفی برای تأمین نیازهشود، بر تأثیر جرمکه مدل محرومیت مطلق خوانده می دیدگاه نخست

الوه ع نشین است.های اصلی کسب معاش برای ساکنان نواحی فقیردارد و معتقد است که ارتکاب جرم یکی از منابع و شیوه تأکید

ا ایجاد رهایی ناکامی زا و غیرانسانی زندگی در شرایط نامساعد اقتصادی،کند که تأثیرات استرسبر این، مدل فقر مطلق تأکید می

توان می در این صورت (.159: 1389نیا و افشانی، )حکمت شودهای جسمی و فیزیکی ابراز میکند که از طریق خشونتمی

 ای به وقوع بیشتر جرایم خشن در شهرها منجر شود.ی فقر، طی پروسهانتظار داشت که میزان باال

نابرابری  شناختیشود که بیشتر بر ابعاد جرمنسخه دیگری از دیدگاه قشربندی اجتماعی، مدل محرومیت نسبی خوانده می

 -که افراد موقعیت اقتصادی ایده اساسی مورد تأکید در این دیدگاه، آن است. اجتماعی تأکید دارد تا بر فقر مطلق -اقتصادی

دیگران منابع مطلوب بیشتری را در ، کنند و زمانی که افراد احساس کنندمقایسه با دیگران ارزیابی می خود را در مقام اجتماعی

انی شود. این احساس محرومیت، به ویژه زمدر اختیار دارند، احساس محرومیت و تنفر و عصبانیت در آنها پیدا می مقایسه با آنها

شان، احساس اجتماعی -گردد که افراد توزیع نابرابر منابع را ناعادالنه بدانند و خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادیمی تشدید
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زنند گرایانه و جرایم خشن می(. در این صورت دست به اقدامات تخریب159(. )همان، 159: 1389نیا و افشانی، )حکمت کنند

( نابرابری 2هایی که جامعه و ساختار اجتماعی به آنها تحمیل کرده است، ابراز دارند و ا نسبت به ناعدالتی( اعتراض خود ر1تا 

 بین خود و سایر اقشار را با ضرر زدن به آنها جبران نمایند.

معه و تاثیر آن در اقتصادی جا -که در رابطه با تبیین علل وقوع جرایم به تحلیل عوامل اجتماعیاست ای دیگر نظریه نظریه فشار

جرم بروز اجتماعی به عنوان عاملی در -های اقتصادیبه بلوکه شدن فرصتجوید. بانیان این نظریه وقوع جرایم خشن تمسک می

درآمد، پیشرفت  اساس این نظریه، زمانی که افراد نتوانند در کسب اهداف مورد نظرشان )نظیر کسب بر. دنکنو بزهکاری توجه می

فشارها، احتمال ارتکاب جرم  گردند. در شرایط خاصی، برای واکنش به اینآن( موفق شوند، با فشارهایی مواجه میتحصیلی و جز 

کند. به نظر رابرت فشار مطرح می ای از نظریه فشار را با عنوان نظریه عمومی، نسخه اصالح شده5یابد. رابرت اگنیوافزایش می

های منفی، از مثبت و ج( وجود انگیزه های ارزشمندارزشمند مثبت؛ ب( فقدان انگیزهاگنیو، الف( شکست در رسیدن به اهداف 

 (.160: 1389نیا و افشانی، )حکمت آیندشمار می منابع عمده فشار به

 

 نظریات زیست شناختی -2-3-2

دیدگاه زیست شناختی می باشد. از لحاظ تاریخی اولین تبیین هایی که در زمینه رفتارهای انحرافی ارائه شده است مربوط به 

  های کهن بر می گرددطوری که این باور که مجرمان و به طور کلی مردمان شریر، نمود جسمانی غیر معمولی دارند، به زمان

از پیشروان این نظریه سزار لومبروزو پزشک ایتالیایی می باشد. وی که اغلب به عنوان پدر جرم  (63: 1380،همکارانو  ولد)

های سامانمند در مورد سربازان، مجرمان، دیوانگان و جمعیت شود، جراح بود و مشاهدات و اندازه گیریمدرن شناخته می شناسی

داد. اطالعات توصیفی که او با زحمت فراوان جمع کرد، ارائه کننده استفاده از روشی تجربی در پزشکی قانونی عمومی را انجام می

ولی بعد از انجام تحقیقات گوناگون عنوان کرد که  ،(52: 1386، همکارانویلیامز و ) ی استاست که مشابه انسان شناسی جنای

هایی در هایی از قبیل بلندی سر، پهنای سر و میزان تو رفتگی پیشانی، نیز تفاوتمجرمان، در مقایسه با مردم عادی، ناهنجاری

تحقیقات و مطالعات بعدی تصویری را  (1380:  69، همکارانو  ولد) خط دور سر، قرینگی سر و غیره از خود نشان می دهند

های ارثی بودن تبهکاران و مجرمان ارائه داده بود تایید نکرد و مادرزادی بودن جرم مورد قبول که لومبروزو در مورد ویژگی

ری می شود. که از آن جمله می منتقدین قرار نگرفت. علیرغم این نظریات خام اولیه، بازهم از تئوریهای بیولوژیکی انحراف طرفدا

همبستگی میان ستبر گونگی و بزهکاری در پژوهشی که از سوی گلوک ها، »که  توان به نظریات شلدن و الینرگلوک اشاره کرد

بعدها با مطالعاتی  (.1380: 74، همکارانو  ولد) «بزه ناکرده مقایسه کردند، نیز یافت شد 500بزهکار تکرار کننده را با  500که 

نظریه های زیست شناسانه الزاماً بخشی از »که انجام شد انتقاداتی چند بر نظریات زیست شناسان انجام گرفت. از جمله اینکه 

ی معینی احتمال درگیری فرد را در یعنی، وجود عوامل زیست شناسانه -اند یک رهیافت چند عاملی نسبت به رفتار مجرمانه

که با عوامل روانشناسانه یا اجتماعی  ولی تعیین کننده مطلق نیستند. این عوامل هنگامی -بخشد. انه فزونی میرفتارهای مجرم

های صاحب نظران این نظریه بیشتر از طرفی یافته(. 127همان، ) «کنش دارند، رفتارهای مجرمانه را به وجود می آورند میان

های روانی انجام گرفته و از طرف دیگر نقش فرهنگ  ها یا تیمارستان م در زندانبراساس تحقیقاتی است که بر تعداد کمی از مرد

 (.25: 1396همکاران،  )یزدانی و  را در چگونگی تأثیر بر رفتار مردم نادیده گرفته است

                                                           
5Agnew R. -  



22 

 

 شناختینظریات روان -2-3-3

نظریه های روان . روانشناختی می باشد های دیگری که در زمینه رفتارهای انحرافی ارائه شده است مربوط به دیدگاهتبیین

(. 1380: 128، همکارانو  ولد) شناسانه و روان پزشکی، شخصیت مجرم را در تبیین های شان از رفتار مجرمانه می گنجانند

ای نموده و بر این باورند که برخی از گونه ه روانشناسان و روانکاوان، نقص شخصیت فرد کجرو را علل رفتارهای انحرافی تبیین

از پیشروان این نظریه زیگموند فروید است. وی که  .گرایش دارند های دیگر به تبهکاری و ارتکاب جرمشخصیت، بیشتر از گونه

اش از مفاهیمی مانند غریزه جنسی و پرخاشگری، عقده اودیپ استفاده به پدر علم روانکاوی معروف است در تحلیل روانکاوانه

یا فراخود سه عامل اساسی مؤثر در ساختار شخصیت می باشند. از نظر فروید  یا من، فرامن کرده، معتقد بود که نهاده خود

انحراف جنسی و اعتیاد به الکل و موادمخدر، فحشاء، دزدی و قتل و کمبودهای روانی از انواع روان رنجوری هستند. وی بیشتر 

روان رنجوری را در عدم جامعه پذیری درست انسان در سالگی توجه می کند و علت   6تا 2سنین  به دوران کودکی به ویژه

 .باشدمی داند که حاصل توسعه نیافتگی و نقصان من برتر می دوران کودکی

که سه بعد شخصیتی  باشد از هانس آیزنک است. نظریه ایشان این استرهیافت یا دیدگاه دیگر که مربوط به مسأله شخصیت می

در ارتباط با درجات باالی این سه  نگری، داشتن اختالالت عصبی. بزهکاری به طور عمومینعمده وجود دارد: روانی بودن، برو

  (.65: 1386همکاران، ویلیامز و )بعد است 

  مکتب شیکاگو((شناسی جنایی نظریه بوم  -2-3-4

حقی، عبدالهی) مطرح شدعنوان اکولوژی یا بوم شناسی اولین بار توسط ارنست هاکل که به پدر اکولوژی گیاهی معروف است 

شهری را ابتدا مکتب  ای که رشته اکولوژیبعدها از این رشته، در زمینه های جامعه شناسی هم استفاده شد. به گونه( 34: 1384

های اقتصادی، خصیصه اکولوژی شهری شرایط آب وهوایی، توپوگرافی، پوشش گیاهی، جامعه شناسی شیکاگو بنیان نهاد. در

و همه پدیده هایی که  های انسانیمذهبی، قومی و نظام طبیعی در رابطه با ساخت داخلی شهرها، محل انتخابی گروهاجتماعی، 

اما بوم شناسی جنایی یا اکولوژی عبارت است ( 35 همان:) در محیط جغرافیایی شهر ظاهر می شوند مورد مطالعه قرار می گیرد

ه ای است کفرد. مراد از زیستگاه یا محل زیست، هم آپارتمان یا خانه فتار مجرمانهاز تأثیر زیستگاه فردی و محل زیست فرد در ر

خیابان آن خانه است. زیستگاه مفهوم کلی است که شامل اوضاع و احوال و شرایط خاص  کند و هم کوچه ویفرد در آن زندگی م

مل و کنش متقابل بین فرد و شرایط محل زیست توان گفت بوم شناسی جنایی به معنای بررسی تعاشود. میمحل زندگی فرد می

به عبارت دیگر به این نظریه در جرم شناسی، (. 450: 1374 آبادی،ابرندنجفی)تأثیر شرایط محل زیست او در رفتار وی است  او یا

کلی یعنی آن  در محل زندگی آنها، محل زندگی به معنای بوم شناسی جنایی گویند، یعنی تعامل رفتار افراد با شرایط حاکم

های اجتماعی، حضور پلیس، روشنایی ساختمان ها، فضای خیابان، فعالیت شرایط و جو حاکم در محل زندگی افراد مانند کوچه،

 .اجتماعی و اقتصادی و... مد نظر نیست، بلکه شرایط محیطی و مکانی را در نظر دارد در این نظریه ویژگی(. 454: همان)سبزو... 

شاو و مک کی  1930 اندیشه های اصلی این مکتب را بنا گذاشتند در دهه 1931شاو و مک کی دو دانشمند آمریکایی در سال 

ای کردند. برای اینکار آنها از مدل منطقه نقشه محل سکونت خالفکاران معروف شهر شیکاگو و شهرهای دیگری آمریکا را تهیه

دادند که محل سکونت تبهکاران بیشتر در مناطق اطراف  آنها در مطالعات خود نشانشکل شهری پارک و برگس استفاده کردند. 

مستعد جرم در واقع همان مناطقی است که دارای مشکالت اجتماعی  بخش تجاری شهر متمرکز است. آنها دریافتند که مناطق

له های فقیر نشین و منطقه درحال تحول پاشیده، بیکاری و... می باشد. در مح مختلف از قبیل محرومیت، خانواده های از هم

ها کنترل خود را برهنجارهای جامعه از دست می دهند و جوانان مدارس، کلیساها و خانواده شهر، نهادهای اجتماعی از قبیل

مجرمانه و تالش گیرند. از این رو آنها تدوین برنامه های جامع برای جلوگیری از رفتارهای از دیگران یاد می رفتارهای نابهنجار را

دیدگاه  جهت بهسازی و نوسازی حومه های فقیر نشین شهری را امری الزم و اجتناب ناپذیر تشخیص دادند. در واقع هایی
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کاربری اراضی و شکل  اکولوژی بر محیط و فضایی که مجرم در آن مرتکب جرم می شود تأکید دارد و شرایط محیطی چون نوع

 (.36-37: 1383عبدالهی حقی، )بسیار مؤثر می داند  و سیمای شهر را در بروز جرایم

 و تجاری شهرهای درون هایحوزه از دسته آن که است این پارک و برگس اساسی هایفرضاز پیش همانگونه که ذکر شد، یکی

دهند می عهتوس را و جنایی بزهکارانه هایسنت و هاارزش اندشده اجتماعی سازمانیبی دچار اجتماعی لحاظ به که صنعتی

 هادایره ینا یک از هر در که گیردمی شکل متحدالمرکزی دوایر همانند شهر توسعه که بود معتقد (. برگس61: 1383)احمدی، 

 نامگذاری لتبدی و تغییر در حال منطقه عنوان تحت 2 تجاری، منطقة هایفعالیت محل 1 است. دایرة جریان در خاصی فعالیت

 بقهط سکونت محل 4 کارگران، منطقة محل سکونت 3 منطقة کند،احاطه می را شهر اصلی هسته که است ایمنطقه و شده

 اعتقاد گس(. بر85: 1381آمد دارند )ممتاز،  و رفت شهر که به باشدمی جامعه مرفه طبقات سکونت محل 5 منطقة و متوسط

 جمعیت، تراکم و هاخانه ویرانی مهاجرت، باالی میزان جمعیت، تحرک باالی به دلیل سطح (2انتقالی )منطقه  منطقة در که داشت

 (.62: 1383شود )احمدی، می مشاهده بزهکاری و جرم میزان باالترین

 

 شکسته هاي پنجره  نظریه -2-3-5

معتقد بودند که عدم مراقبت عمومی و بهم ریختگی  1982های شکسته در سال ی پنجرهبا ارائه نظریه 7و کلینگ 6ویلسون

این دو  (.57: 1381شود )پوراحمد و کالنتری؛ ها موجب افزایش جرم میادبانه در این مکانو وجود رفتارهای بی محیطی

 نشده، تعبیه و شکسته پنجره یک گذاشتن بر جاى همچون مقیاس، کوچک هایغفلت که باورند این برپژوهشگر در نظریه خود 

به  سرانجام مسئله این و شودیم زیادى بسیار اجتماعى رفتارهاى ضد تشویق موجب حتى که است تفاوتىیب و پیام زوال گویاى

 سطوح براى فیزیکى شاخصى به عنوان محیط از حفاظت حیاتى اهمیت بر نظریه این. انجامدمی تربزرگ هایجنایت و جرم

 .(41: 1393)زبردست و همکاران،  است کرده تاکید غیررسمى اجتماعى کنترل و انسجام اجتماعى و همبستگى

ای مدت طوالنی ها برهای یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجرهگوید: فرض کنید که تعداد اندکی از پنجرهاین نظریه می

ن . اگر ایشکنندیمکنند و تعداد بیشتری از آنها را ها پیدا میدرست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره

 خواهد آمد. ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کامال متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران دربه همین منوال وضع 

ی آگاهی ساکنین به مقولة پیشگیری از جرم با تمرکز بر رو "های شکسته شدهپنجره"ویلسون و کلینگ در تز بسیار تاثیرگذار 

 طورنظریه اینن در ای (.83: 1390)پیشگاهی فرد و همکاران، پردازند و پیامدهای آن میاز رفتارهای مشکوک، حفاظت از محیط 

نکس که تمایل آای شکسته باشد و مرمت نشود که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به عنوان مثال؛ اگر پنجرهشود میاستدالل 

ی( دیگری پنجره)عه به این امر دست به شکستن شیشه تفاوتی جامبه شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی

قانونی و هرج یآنارشی، بشود و این احساس های بیشتری شکسته میپاید که شیشهدیری نمیبا استمرار این وضعیت . خواهد زد

ا به همراه خواهد داشت. ی رهایای به محله دیگر گسترش یافته و با خود عالئم و پیامبه خیابان دیگر و از محله یو مرج از خیابان

و  سی مزاحم شما شوددهند که از این قرار؛ هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کبه عبارتی این پیام را می

 شود.در نهایت شهر پر از هرج و مرج و بی قانونی می
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Identification of the Factors Affecting Theft among the Thieves in 

Ardabil City 

Abstract  

Nowadays, one of most important threads in humanity society relate to crimes specially properties 

robbery. Various factors cause to generate robbery occurrence and one of factors is time and location, 

and it is necessary to implement scientific studies in mentioned case and also current research want to 

investigate robberies occurrence time and location at Ardebil city. This study is applied- researching 

according to aim and it is analytical-descriptive based on data gathering method. Statistical society 

include all of thefts during half part of 1396 solar year who they are passing condemnation period at 

Ardebil jail and 233 persons completed questionnaire by whole counting method. Kramer’s , Chi-Square 

statistical tests were used to research data analysis in SPSS software framework and also  ArcGIS 

software in research hypothesis test was applied to show graphical resident place distribution and 

robbery occurrence location. Results show that, most of robberies were happened in summer 

(September) during nights, weekends and rich, new constructed tissues. According to high similarity 

among residential place and robbery occurrence location (44.5% similarity in new constructed tissues; 

33.3% similarity in Organic tissues ; 43.8% similarity in outskirt tissues; 44.8% similarity in middle 

tissues and 25% similarity in combined rural tissue) we can say, there is significant relationship between 

residential location and robbery occurrence place at 95% statistical level. Finally, we conclude that, 

Ardebil robberies are happened in special time and location and it was presented suggestions to 

prevention and reducing robbery.  

Keywords: Robbery crime, Robbery location, Robbery time, Ardebil city.  
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