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حافظ مهدنژاد؛ 1استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران.
احمد زنگانه؛ دانشیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
علیرضا بزرگوار؛ دکتری گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار در شکلگیری کانونهای جرمخیز موجب آگاهی یافتن مدیران و برنامه ریزان و تدوین
راهبردهای مناسب برای ارتقاء امنیت در آنها میشود .بر همین اساس ،هدف پژوهش حاضر رتبهبندی عوامل
تأثیرگذار بر شکلگیری کانونهای جرمخیز و سنجش تأثیر فقر بر شکلگیری آنها در شهر جدید هشتگرد است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری شامل محدودۀ قانونی شهر جدید
هشتگرد در سال  1399است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل  400نفر است .روایی پژوهش با توجه به
نظر کارشناسان و خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(بیشتر از  )0/7تائید شده است .از آزمون فریدمن،

واژههای

کای اسکوئر پیرسون ،الیکلی هود ،تا او بی کندال ،اسپیرمن و تخمین تراکم کرنل برای تحلیل دادهها استفادهشده

کلیدی:

است .از نرمافزارهای  SPSSو  Arc GISو نرمافزار جانبی  Cime Analysisبرای تحلیل دادههای پژوهش

فقر ،جرم،

استفادهشده است .بر اساس آزمون فریدمن ،عوامل اقتصادی مشتمل بر فقر(با میانگین ،)19/70بیکاری(،)19/25

کانونهای جرم -نابرابری درآمدی( )19/12و تحرک مسکونی( ،)17/21بیشترین تأثیر بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد دارند.
خیز ،فضاهای توزیع فضایی جرائم بهصورت خوشهای است و بیشترین جرم در فازهای جدید و فقیرنشین اتفاق افتاده است .بر
پیراشهری،

اساس نتایج آزمونهای آماری کای اسکوئر پیرسون ،الیکلی هود ،تا او بی کندال ،اسپیرمن ،شدت همبستگی باالیی

هشتگرد.
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رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری (...مهدنژاد و همکاران)

مقدمه
جرم و جنایت در سرا سر جهان به سرعت به یک نگرانی ا ضطراری و م سئلهای اجتماعی ،اقت صادی ،حاکمیتی و
بهداشتتتی تبدیلشتتده استتت .جرم و جنایت و بزهکاری مشتتتمل بر انواع خشتتونت تأثیر نامطلوبی بر توستتعه اجتماعی و
اقت صادی میگذارد ،فقر و طرد اجتماعی را تقویت مینماید ،امنیت و حقوق شهروندی را ت ضعیف میکند و ظرفیت
شتتتهرها جهت حکمروایی کارآمد و مؤثر را کاهش میدهد .بر استتتاس گزارشهای جهانی( ،)2012جرم جوانان در
اروپا به میزان  %2/6در مقای سه با افزایش  %1/7سال قبل ر شد کرده ا ست .میزان ر شد جرم جوانان در آ سیای جنوب
شرقی ،آمریکای التین و آمریکای شمالی به ترتیب معادل  %3/9 ،%0/7و  %1/8بوده است .بزهکاری جوانان در آفریقا
به دلیل بیکاری مزمن بین جوانان بهطور م ستمر در سطح باالیی ر شد نموده ا ست .چنانچه بین سالهای 2007-2009
بزهکاری جوانان از  %3/2به  %5/7افزایشیافته است .این افزایش جرم و جنایت به دو عامل یعنی شهرنشینی شتابان و
گسترش فقر نسبت دادهشده است(اکپنیونگ و همکاران.)129:2012 1،
یکی از اثرات تجمعی فقر شهری ،گرفتاری جوانان در بزهکاری ا ست ،که اثرات منفی زیادی بر کیفیت زندگی
اجتماع از طریق تحمیل هزینههای اجتماعی اضتتتافی دارد .تمرکز فضتتتایی -مکانی حجم بزهکاری جوانان در آفریقا
عمدتاً در محله های شتتتهری با فقر باال و جرمخیز و مکان زیستتتت خانوارهای کمدرآمد بوده استتتت(اکپنیونگ و
همکاران .)127:2012 ،بستتیاری از تبیینهای جامعهشتتناستتی در خصتتوب جرم بیان داشتتتهاند که محرومیت اقتصتتادی
بهعنوان یک عامل انگیزشتتی در تکریر جرم عمل میکند .درحالیکه نقش علتومعلولی مشتتقت اقتصتتادی در ترویج
رفتارهای مجرمانه متفاوت است ،نتایج مطالعات نشان میدهد که فقر در یک جامعه طبقهبندی شده ،مشروعیت نهادی
را تضتتتعیف نموده و تعهدات اجتماعی میان این نهادها و فقرا را تضتتتعیف میکند(استتتتولزنبر

و همکاران.)2006 2،

پژوهشتتگران بستتیاری به نقش نابرابری اقتصتتادی و یا توزیع نابرابر ثروت ،پول و ستتایر منابع اقتصتتادی بین گروههای
نژادی در وقوع جرم اهمیت دادهاند .بهطوریکه نابرابری اقت صادی آب ستن خ شونت ،خ صومت ،سرخوردگی و عامل
مهمی در تحریک رفتار بزهکارانه و مجرمانه میباشد(بلو و بلو1982 3،؛ بلو و گولدن1986 4،؛ بلو و شوارتز.)1984 5،
جرم در شتتهرها بهصتتورت کانونی و نقطهای یا پهنهای اتفاق میافتد .چنان چه کانونهای جرم در نقاط خاصتتی از
شتتهرها بهخصتتوب محلههای فقیرنشتتین ،کمدرآمد و غیررستتمی یا پهنههای ناکارآمد ازلحاظ کالبدی و زیرستتاختی
هستتند .به ستخن بهتر ،جرم و جنایت و خشتونت شتهری بهطور ناهمستان و نامتوازن بین و در چارچوب شتهرها اتفاق
میافتد .درواقع ،خشتتونت شتتهری گرایش دارد در ستتطح باالیی در مناطق خاصتتی از شتتهرها تمرکز یابد؛ که عمدتاً
بهعنوان کانون های جرم خیز ،مناطق ورودممنوع و زون های قرمز توصتتتیفشتتتدهاند .این مناطق گرایش دارند بر
محلههایی ستتوار شتتوند که در حال تجربه نابرابریهای اقتصتتادی شتتدید ،طردشتتدگی و فقر هستتتند .در این میان در
ستتالهای اخیر ،شتتهرهای جدید ایران و بهخصتتوب شتتهر جدید هشتتتگرد به مکان تمرکز پرو ههای مستتکن مهر و
گروههای کمدرآمد تبدیل شدهاند .ازآنجاییکه کاهش هزینهها و خانهدار شدن اق شار کمدرآمد از مهمترین اهداف
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این پرو ه بود ،بنابراین به سمت حاشیه گرایی ،کوچک سازی و بلندمرتبه سازی گرایش پیداکرده است .افزون بر این،
ستتتکونت خردهفرهنگ ها و اقشتتتار با پایگاه اجتماعی-اقتصتتتادی پایین زمینه را برای بروز آستتتیب های اجتماعی
هموارساخته است؛ چنان چه انواع انحرافات اجتماعی نظیر نزاع و درگیری ،مفاسد اجتماعی ،اعتیاد ،قاچاق موادمخدر،
واندالی سم و غیره در اینگونه محلهها دیده می شود .بر همین ا ساس هدف مقاله حا ضر رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر
شکلگیری کانونهای جغرافیایی ،تعیین کانونهای جرمخیز و ارتباط آن با فقر شهری در شهر جدید هشتگرد بهعنوان
مکان تمرکز پرو ههای م سکن مهر( ساخت  50هزار واحد م سکن مهر) ا ست .درواقع زمینه فقر موجب شده که این
شتتتهر مستتتتعد انواع جرم و جنایت گردد .افزون بر این ،به خاطر آنکه شتتتهر جدید هشتتتتگرد عمدتاً به مکان تمرکز
گروههای فقیر ،به حاشیه راندهشده و طردشده و آسیبپذیر تبدیلشده است؛ بنابراین ساکنان و بهخصوب جوانان در
معرض جرم و جنایت و خشتتتونت روزافزونی قرار دارند و در صتتتورت بیتوجهی و نادیده گرفتن ،امنیت ستتتاکنان و
بهویژه اقشتتتار ضتتتعیف و آستتتیبپذیر با بحران مواجه میشتتتود .ازاینرو ،شتتتناخت کانونهای جرم خیز و مؤلفههای
تأثیرگذار بر آنها موجب می شود برنامه ریزان ،سیا ستگذاران و مدیران ت صویر کاملی از و ضعیت این شهر دا شته
باشند و اقدامات الزم برای پیشگیری از بحرانی شدن وضعیت محلهها و ارتقای امنیت ساکنان انجام دهند.
آنستتر و همکاران( )2020در مقالهای با عنوان «ارتباط پویا بین فقر ،نابرابری ،جرم و هزینههای اجتماعی» به تحلیل
روابط این متغیرها پرداختهاند .نتایج پژوهش نشتتتاندهندۀ آن استتتت که نابرابری درآمدی و نرخ بیکاری میزان جرم و
جنایت را افزایش میدهد درحالیکه باز بودن تجارت از کاهش نرخ جرم و جنایت حمایت میکند .همینطور میزان
جرم بهطور قابلتوجهی نابرابری در درآمد را افزایش میدهد(آنستتتر و همکاران .)2020 1،پ یاتکوفستتتکا( ،)2020در
مقالهای با عنوان «فقر ،نابرابری و میزان خودک شی» به ارزیابی نظریۀ دورکهیم2و شباهت جریان جرائم مر بار در 15
کشتتتور اروپای غربی و ایاالتمتحده آمریکا بین ستتتالهای  1993و  2000پرداخته استتتت .نتایج حاصتتتل از آزمون
رگر سیون بیانگر آن ا ست بین خودک شی و تو سعۀ اقت صادی رابطۀ م ستقیمی وجود دارد .نتایج بر تأثیر فقر ن سبی در
وقوع جرائم مر بار صتتحه گذاشتتته استتت(پیاتکوفستتکا .)2020 3،موکرجی( )2019در پژوهشتتی با عنوان « جرم و
محروم یت اجتماعی در ا یالتهای هند» به نقش پایداری اجتماعی در دستتتتیابی به پایداری اقتصتتتادی از راه کاهش
اشکال مختلف نرخ جرم/خشونت با استفاده از دادههای دوره زمانی  2016-2005پرداخته است .نتایج پژوهش بیانگر
آن استتتت که تنش اجتماعی منجر به اختالل اجتماعی میشتتتود که این امر به نوبۀ خود ،زمینه برای وقوع انواع جرائم
خ شونتآمیز نظیر قتل ،جرائم مرتبط با اموال( سرقت و دزدی) و شورش را م ساعد می سازد .نتایج این پژوهش بر نیاز
به تو سعه زیر ساختهای اقت صادی-اجتماعی صحه گذا شته ا ست که برای تأمین شبکههای امنیت برای فقرا بهمنظور
کاهش نرخ جرم در کشور هند مفید خواهد بود(موکرجی.)2019 4،
ایمران و همکاران( )2018در مقالهای با عنوان «آیا فقر منجر به جرم میشتتود؟» ،با استتتفاده از دادههای ستتالهای
 1965تا  2016به بررستتتی تأثیر فقر در جرم و جنا یت در ا یاالتمتحده آمری کا پرداختهاند .نتایج این پژوهش ،رابطۀ
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مربت بین فقر و جرائم مرتبط با اموال را تأیید کرده استتتت(ایمران و همکاران .)2018 1،زمان( )2018در مقالهای با
عنوان « شبکۀ فقر و جرم :یک بررسی عقالیی» به رابطۀ بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و نرخ جرم در ک شور پاک ستان
از دیدگاه نخبگان پرداخته استتت .نتایج پژوهش بیانگر آن استتت که عوامل زیادی نظیر عدم آموزش ،بیکاری ،توزیع
عادالنه درآمد ناعادالنه ،بی عدالتی ،افزایش قی مت ها و تأمین بهداشتتتت ناکافی بر وقوع جرم در این کشتتتور تأثیر
گذاشتتتتهاند .نتایج این پژوهش تأیید کرد که رابطه عل یت در هر دو جهت حرکت میکند ،یعنی فقر به جرم منجر
میشتتتود و نرخ جرم به بروز فقر منجر میگردد(زمان .)2018 2،گرایف و همکاران( )2014در مقالهای با عنوان «فقر
شهری و اثرات محلهها روی جرم شهری» به تحلیل رابطۀ فضایی بین فقر و شبکههای محلی روی وقوع جرائم مبادرت
کردهاند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن است که فقر ،تحرک مسکونی ،تنوع قومی ،شبکههای محلهای و مشخصههای
کالبدی بر وقوع جرم تأثیر میگذارند(گرایف و همکاران .)2014 3،کاتستتتینا( )2013در مقالهای با عنوان «تحلیل روند
جرم و فقر شهری در نیجریه از سال  ،»1999به تحلیل رابطۀ بین فقر و جرم شهری پرداخته ا ست .بر ا ساس نتایج آن
عوامل اقتصادی نظیر فقر ،نابرابری درآمدی و بیکاری بر وقوع جرم در نیجریه تأثیر زیادی دارند(کاتسینا.)2013 4،
یحیوی دیزج و همکاران ( )1397در مقالهای بانام «رابطه بین عوامل اقتصتتادی و اجتماعی و آستتیبهای اجتماعی
در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته» به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز ناهنجاریهای
اجتماعی پرداختهاند .نتایج حا صل از برآورد مدلهای مختلف ن شان داد که م شکالت اقت صادی مانند بیکاری ،تورم،
فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توستتط افراد جامعه را بهطور معنیداری افزایش میدهد .همچنین از ستتایر
متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم ،توسعه انسانی و شاخص حکمرانی ،آموزش ،تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم
دا شته و ر شد جمعیت ک شور نیز رابطه مربت با وقوع جرم دا شته ا ست .ابراهیمی و چاکرزهی( )1394در مقالهای بانام
«ارتباط م یان نرخ جرم و جنا یت با تورم و بی کاری در ایران» به بررستتتی تأثیر بیکاری ،تورم و فقر در افزایش نرخ
ارتکاب جرم مبادرت کردهاند .ن تایج این پژوهش نشتتتان میدهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مربتی بر میزان جرم و
جنایت در ایران دارد ،بهطوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم ،میزان جرم و جنایت به ترتیب  2/02و
1/58واحد افزایش می یا بد .علیاکبرپور و راد( )1394در م قا لهای با نام « بررستتتی عوا مل اجت ماعی مرتبط با میزان
گرایش به ارتکاب جرم در مناطق ده گانه تبریز» به مطالعه عوامل اجتماعی بر وقوع جرم در شتتتهر تبریز پرداختهاند.
نتایج آزمون رگرسیون نشاندهندۀ آن است که متغیرهای میزان نابسامانی خانوادگی با ضریب  ،0/353میزان دینداری
با ضتتتر یب  0/223و همچنین میزان فقر با ضتتتر یب  0/244باالترین تأثیر رگرستتتیونی را روی متغیر میزان گرایش به
ارتکاب جرمدارند .تقوایی و همکاران( )1389در مقالهای بانام «بررستتتی عوامل مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلف
شهر شیراز» به مطالعه و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز و تأثیر شرایط محیطی شهر بر میزان
جرم و جنایت در این شتتتهر اقدام کردهاند .نتایج این پژوهش بیانگر آن استتتت که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط
مسکونی رابطه معناداری وجود دارد .ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنادار است.

1

Imran et al
Zaman
3
Graif et al
4
Webster& Kingston
2
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بر همین اساس ،سؤالها و فرضیههای پژوهش بهصورت زیر است:
-

کانونهای جغرافیایی جرم در شهر جدید هشتگرد بر چه پهنههای از شهر قرارگرفتهاند؟

-

چه عوامل بر شکلگیری کانونهای جغرافیایی جرم در فضاهای پسا کالنشهری تأثیر معنادار دارند؟

-

عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری کانونهای جغرافیایی جرم در شهر جدید هشتگرد به ترتیب اهمیت کدماند؟

روششناسی

پژوهش حاضتتر از نوع کاربردی و روش آن توصتتیفی-تحلیلی استتت .جامعه آماری پژوهش حاضتتر ،شتتهر جدید
هشتتتتگرد واقع در استتت تان البرز استتتتت که این شتتتهر در م جاورت شتتتهرهشتتتتگرد قدیم قرار دارد و در بخش
مرکزی شهر ستان ساوجبالغ قرارگرفته ا ست .جمعیت این شهر بر ا ساس نتایج آخرین سر شماری نفوس و م سکن
مرکز آمار ایران 22724 ،نفر ا ست .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  378نفر محا سبه شده ا ست که برای اطمینان
بیشتر به  400نفر افزایشیافته است .روایی پژوهش با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان این حوزه ارزیابی شد و مورد
تائید قرار گرفت .میزان پایایی برای  15عامل موردبررسی در وقوع جرم شهر جدید هشتگرد بیشتر از  0/7بوده است.
جدول.1نتایج آزمون آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

15

0/772

افزون بر این ،از آزمون فریدمن ،کای استتتکوئر پیرستتتون 1،الیکلی هود 2،تا او بی کندال 3،استتتپیرمن4برای رتبهبندی
و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری کانونهای جرم خیز در شهر جدید ه شتگرد ،ا ستفاده شد .همچنین از مدل
تخمین تراکم کرنل برای تحلیل فضتایی جرائم در شتهر جدید هشتتگرد استتفادهشتده استت .از نرمافزارهای  SPSSو
 Arc GISو نرمافزار جانبی  Cime Analysisبرای تحلیل دادههای پژوهش استفادهشده است.
شهر جدید ه شتگرد در ا ستان البرز و در دامنه جنوبی کوههای البرز واقع شده که ازلحاظ تق سیمات ک شوری ،شهری مجزا از
هشتگرد قدیم بوده و در بخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ قرارگرفته است .فاصله این شهر باکالن شهر کرج حدود  30کیلومتر
ا ست .بنا بر سر شماری مرکز آمار ایران ،جمعیت شهر جدید ه شتگرد در سال  ،1398برابر با  49417نفر بوده ا ست .بر ا ساس طرح
جامع هشتگرد ،ظرفیت جمعیتپذیری این شهر بالغبر  500هزار نفر است که توسعۀ شهر تا حد یکمیلیون نفر را امکانپذیر میسازد.
در م ساحت  4357هکتاری کاربری شهر جدید ه شتگرد که بر ا ساس طرح جامع م صوب تعیین شده ا ست 330 .هکتار معادل 7/6
درصتتد اراضتتی شتتهر جدید به شتتبکه معابر 123 ،هکتار ( 2/85درصتتد) کاربری مستتکونی ،فضتتای ستتبز  77هکتار ( 1/78درصتتد)
اخت صابیافته ا ست .سرانه موجود کاربری م سکونی به ازای هر نفر ساکن در شهر جدید ه شتگرد ،برابر با  87مترمربع بوده که در
طرح جامع 21 ،مترمربع پیشبینی شده ا ست و سرانه کاربری تجاری برابر با  1/4مترمربع به ازای هر نفر و سرانه آموز شی برابر با 5/8
بوده ا ست .حدود  6هکتار از م ساحت آموز شی شامل آموزش عمومی (مهدکودک ،دب ستان ،راهنمایی ،دبیر ستان) و  3هکتار آن

1

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
3
Kendall’s tau-b
4
Spearman
2
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شامل کاربریهای آموزش عالی است (مهندسین مشاور پی کده .)1389 ،شهر جدید هشتگرد بهعنوان نخستین شهر جدید کشور
شناخته میشود که دارای مترو می باشد.

شکل.2کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

جهت رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم در شتتهر جدید هشتتتگرد اقدام به انجام یک پیمایش مکانی از ستتاکنان این شتتهر
شتتد .مشتتخصتتات توصتتیفی حجم نمونه در جدول شتتمارۀ  2بیانشتتده استتت .همانطور که اطالعات جدول مذکور نشتتان میدهد
بیشترین گروه سنی پاسخدهندگان مربوط به  31تا  )32/20( 40است .بیشترین گروه شغلی متعلق به آزاد( 43/31درصد) بوده است.
بیشترین گروه درآمدی مربوط به دو تا سه میلیون تومان( 41/39درصد) بوده است(جدول شمارۀ .)2
جدول .2مشخصههای توصیفی پرسشنامه
مشخصات

آیتمها

درصد

گروه سنی

زیر  20سال

17/15

 21تا  30سال

24/21

 31تا  40سال

32/20

 41تا  50سال

12/19

 51سال تا  60سال

9/11

 61سال به باال

5/14

دولتی

13/18

خصوصی

38/29

آزاد

43/31

مشاغل عالی

5/22

کمتر از دو میلیون تومان

27/34

بین دو تا سه میلیون تومان

41/39

بین سه تا پنج میلیون تومان

24/12

گروه شغلی

گروه درآمدی

باالتر از پنج میلیون
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یافتههای تحلیلی
تحلیل فضایی جرائم در شهر جدید هشتگرد

دادهها و اطالعات جرم و بزهکاری شهر جدید ه شتگرد در طی یک سال اخیر تحلیل گردید .جرائم به  11د سته
مشتمل بر جرائم مرتبط با نزاع و درگیری؛ جرائم مرتبط با سرقت (اتومبیل ،معابر عمومی و خصوصی ،موتورسیکلت،
منزل ،اماکن دولتی و خصوصی ،دوچرخه و غیره)؛ جرائم مرتبط با مفاسد اجتماعی (مزاحمت)؛ جرائم مرتبط با تجمع
غیرقانونی؛ جرائم مربوط به عمل منافی عفت ،جرائم زیستتتتمحیطی؛ قاچاق ستتتوخت؛ جرائم مرتبط با جعل استتتناد؛
جرائم مرتبط با تهیه ،ستتتاخت ،خریدوفروش مشتتتروبات الکلی و جرائم شتتترب خمر تقستتتیم میگردند .تبلور مکانی
دادههای مذکور با ا ستفاده از سامانه اطالعات جغرافیای ) (GISدر شهر جدید ه شتگرد م شخص شد .توزیع مکانی
جرائم و ناهنجاریها بهتقریب در تمام پهنههای فقر اتفاق افتاده ا ست؛ اما عمدتاً به صورت خو شهای در فازهای  4و 7
رخداده است(شکل شمارۀ .)3

شکل .3نقشۀ خوشهای شدن کل جرائم بر اساس تخمین تراکم کرنل

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری کانونهای جغرافیایی جرم در فضاهای پیراکالنشهری

در ادامه به بیان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری کانونهای جغرافیایی جرم در شهر جدید ه شتگرد پرداخته
میشود:
فقر :برای ستتنجش فقر شتتهری در شتتهر جدید هشتتتگرد از شتتاخصهای اقتصتتادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی
استفادهشده است .شاخصهای بهکاررفته به چهار عامل برتر از طریق چرخش واریماکس تقلیل پیدا نمودند .سپس از
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طریق استاندارد کردن مبادرت به رفع اختالف مقیاس گردیده است .نتایج آماری نشان داد  85.9درصد بسیار فقیر7 ،
درصد فقیر 5.6 ،درصد متوسط 1.2،درصد مرفه و  0.3درصد در گروه بسیار مرفه جا گرفتهاند .بنابراین ،فقر در تمام
پهنههای فقر با شدت و ضعف توزیع و تبلور مکانی یافته ا ست .باوجوداین ،شدت فقر در فازهای  1و  2کمتر بوده و
در فازهای  4و  7بهعنوان مکان تمرکز افراد فقیر و کمدرآمد به اوج خود میرسد .پهنههای مکانی بزهکاری و جرائم
اجتماعی در شتتهر جدید هشتتتگرد بیانگر آن استتت که بین جرم و فقر رابطه مستتتقیمی وجود دارد .چنانچه کانونهای
اصتتلی جرم خیز بر پهنههای مستتکن مهر در فازهای  4و  7منطبق استتت .پهنههایی که ویژگی بارز آنها تمرکز اقشتتار
کمدرآمد ،فقیر و فرود ست ،مهاجر و فاقد م سکن ا ست( شکل شمارۀ  .)4افزون بر این ،سطح معناداری آزمون کای
استتکوئر پیرستتون برابر با  0/04استتت و با عنایت به اینکه ،مقدار مذکور کمتر از  0/05استتت ،درنتیجه رابطه بین فقر و
شکلگیری کانونهای جرم خیز معنادار ا ست .شدت همب ستگی بین این دو متغیر بر ا ساس آزمون ا سپیرمن ،برابر با
 0/17بهدستتتآمده استتت و نشتتاندهندۀ رابطۀ مستتتقیم بین این دو متغیر استتت .بهاینترتیب افرادی که در پهنههای
فقیرنشین زندگی میکنند در معرض جرم بیشتری قرار دارند(جدول شمارۀ .)3

شکل.4نقشۀ همپوشانی فقر و جرم در شهر جدید هشتگرد
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جدول .3سنجش رابطۀ بین فقر و کانونهای جرم خیز در فضاهای پسا کالنشهری
سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش عددی

DF

Value
17/566

عنوان

آزمونهای آماری

Sig

آزمونهای معناداری

کای اسکوئر پیرسون

0/04

Asymp. Sig. (2-sided)/
Approx. Sig.
0/033

8

همبستگی

الیکلی هود

0/03

0/026

8

16/605

آزمونهای شدت

تاوی -بی کندال

0/06

0/04

-

0/167

همبستگی

اسپیرمن

1

0/06

-

0/05

0/17

عدم شکلگیری سیستم حملونقل عمومی :سطح معناداری آزمون کای اسکوئر پیرسون برابر با  0/04است و با عنایت
به اینکه ،مقدار مذکور کمتر از  0/05استتت ،درنتیجه رابطه بین تنوع عدم شتتکلگیری ستتیستتتم حملونقل عمومی و
شکلگیری کانونهای جرم خیز معنادار ا ست .شدت همب ستگی بین این دو متغیر بر ا ساس آزمون ا سپیرمن ،برابر با
 0/18بهد ستآمده ا ست و ن شاندهندۀ رابطۀ م ستقیم بین این دو متغیر ا ست .بهاینترتیب ،عدم شکلگیری سی ستم
حملونقل عمومی موجب وقوع بیشتتتر جرائم شتتده استتت(جدول شتتمارۀ  .)4در ستتطح شتتهر ،اوالً ستتیستتتم حملونقل
عمومی مدونی وجود ندارد و تنها تعدادی از بلوکها ،شمار محدودی تاکسی برای جابجایی ساکنان در نظر گرفتهاند
که جوابگوی جمعیت نمیبا شد .ثانیا ،شبکههای فیزیکی حملونقل شهری و محلهای شکل نگرفتهاند؛ چنانچه شبکه
دستتترستتی عمومی فازهای  5و  6آستتفالت نشتتده استتت و فاز  7نیز بهصتتورت نیمه آستتفالت میباشتتد .ثالراً ،شتتبکههای
د ستر سی بی شتر فازها تکمیلن شده و در فازهای  5و  6و  7و تا حدودی  4به صورت خاکی میبا شد .بنابراین ،شرایط
مذکور بهشدت احساس امنیت را در بین شهروندان بخصوب زنان و کودکان کاهش میدهد.
جدول .4سنجش رابطۀ بین عدم شکلگیری سیستم حملونقل عمومی و کانونهای جرم خیز در فضاهای پسا کالنشهری
سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش عددی

DF

Value
17/320

عنوان

آزمونهای آماری

Sig

آزمونهای معناداری

کای اسکوئر پیرسون

0/04

Asymp. Sig. (2-sided)/
Approx. Sig.
0/037

8

همبستگی

الیکلی هود

0/04

0/035

8

18/340

آزمونهای شدت

تاوی -بی کندال

0/05

0/04

-

0/173

همبستگی

اسپیرمن

0/05

0/05

-

0/18

تنوع قومی و فرهنگی :ستتطح معناداری آزمون کای استتکوئر پیرستتون برابر با  0/03استتت و با عنایت به اینکه ،مقدار
مذکور کمتر از  0/05است ،درنتیجه رابطه بین تنوع قومی و فرهنگی و شکلگیری کانونهای جرم خیز معنادار است.
شتتدت همبستتتگی بین این دو متغیر بر استتاس آزمون استتپیرمن ،برابر با  0/18بهدستتتآمده استتت و نشتتاندهندۀ رابطۀ
مستتتتقیم بین این دو متغیر استتتت .بهاینترتیب افرادی که در پهنههای دارای تنوع قومی و فرهنگی زندگی میکنند در
معرض جرم بیشتری قرار دارند(جدول شمارۀ .)5
Spearman
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جدول.5سنجش رابطۀ بین تنوع قومی و فرهنگی و کانونهای جرم خیز در فضاهای پسا کالنشهری
سطح معناداری

Asymp. Sig. (2sided)/
Approx. Sig.

درجه آزادی

ارزش عددی

DF

Value

8

17/540
17/420

عنوان

آزمون های آماری

Sig

آزمونهای معناداری

کای اسکوئر پیرسون

0/03

0/36

همبستگی

الیکلی هود

0/03

0/22

8

آزمونهای شدت

تاوی -بی کندال

0/05

0/04

-

0/161

همبستگی

اسپیرمن

0/05

0/05

-

0/18

تحرک م سکونی :سطح معناداری آزمون کای ا سکوئر پیر سون برابر با  0/03ا ست و با عنایت به اینکه ،مقدار مذکور
کمتر از  0/05استتت ،درنتیجه رابطه بین تحرک مستتکونی و شتتکلگیری کانونهای جرم خیز معنادار استتت .شتتدت
همبستگی بین این دو متغیر بر اساس آزمون اسپیرمن ،برابر با  0/16بهدستآمده است و نشاندهندۀ رابطۀ مستقیم بین
این دو متغیر است .بهاینترتیب تحرک باالی مسکونی بر شکلگیری فضاهای جرم خیز تأثیر قابلتوجهی دارد(جدول
شمارۀ .)6
جدول .6سنجش رابطۀ بین تحرک مسکونی و کانونهای جرم خیز در فضاهای پسا کالنشهری
عنوان

آزمونهای آماری

Sig

آزمونهای معناداری

کای اسکوئر پیرسون

0/03

0/31

همبستگی

الیکلی هود

0/03

0/17

8

آزمونهای شدت

تاوی -بی کندال

0/05

0/03

-

0/159

همبستگی

اسپیرمن

0/05

0/05

-

0/16

سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش عددی

Asymp. Sig. (2-sided)/
Approx. Sig.

DF

Value

8

16/510
16/321

فضاهای بیدفاع شهری :فضاهای بیدفاع زیادی نظیر بینظمی و آشفتگی مکانی ،آپارتمانهای بلندمرتبه ،عدم نظارت
بر مکان از طریق دوربین و فناوریهای نوین ،نبود پایگاههای نیروی انتظامی ،فضتتاهای خالی ،پرو ههای نیمهتمام ،در
شتتهر جدید هشتتتگرد وجود دارد .در این میان ،تعداد زیاد زمینهای بایرو ستتاخته نشتتده در مقیاس درشتتتدانه وجود
دارد که موجب ازهمگ سیختگی بافت شهری و عدم ان سجام کالبدی ،ایجاد ف ضاهای پرت ،بیدفاع و ناامن می شود.
همچنین تعداد زیادی زمینهای ریزدانه در درون بافتهای ستتتاختهشتتتده وجود دارد که این مستتتئله نیز ستتتبب ایجاد
فضاهای ناامن شده است .عالوه بر آن ازهمگسیختگی بافت کالبدی شهروندان را در دسترسی به خدمات و استفاده از
امکانات شهر جدید با مشکل مواجه ساخته است .سطح معناداری آزمون کای اسکوئر پیرسون برابر با  0/02است و با
عنایت به اینکه ،مقدار مذکور کمتر از  0/05ا ست ،درنتیجه رابطه بین ف ضاهای بیدفاع و شکلگیری کانونهای جرم
خیز معنادار ا ست .شدت همب ستگی بین این دو متغیر بر ا ساس آزمون ا سپیرمن ،برابر با  0/245بهد ستآمده ا ست و
ن شاندهندۀ رابطۀ م ستقیم بین این دو متغیر ا ست .بهاینترتیب افرادی که نزدیک فضاهای بیدفاع زندگی میکنند در
معرض جرم بیشتری قرار دارند(جدول شمارۀ .)7
230

دوره چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1401پیاپی 7

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

جدول .7سنجش رابطۀ بین فضاهای بیدفاع و کانونهای جرم خیز در فضاهای پسا کالنشهری
سطح معناداری
عنوان

آزمونهای آماری

Sig

Asymp. Sig. (2-sided)/
Approx. Sig.

درجه آزادی

ارزش عددی

DF

Value

آزمونهای معناداری

کای اسکوئر پیرسون

0/02

0/02

8

17/850

همبستگی

الیکلی هود

0/02

0/01

8

18/540

آزمونهای شدت

تاوی -بی کندال

0/01

0/007

-

0/212

همبستگی

اسپیرمن

0/01

0/01

-

0/245

عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم در فضاهای پیراکالنشهری

بر استتتتاس آزمون فر یدمن ،عوا مل اقتصتتتتادی مشتتتت مل بر فقر( با م یانگین  ،)19/70بی کاری( ،)19/25نابرابری
درآمدی( )19/12و تحرک مستتکونی( ،)17/21بیشتتترین تأثیر بر وقوع جرم در شتتهر جدید هشتتتگرد دارند .پسازآن
عوامل فرهنگی و اجتماعی نظیر بیستتتوادی( ،)15/09تنوع قومی و فرهنگی( )15/01و عدم شتتتکلگیری نهادهای
محلهای( ،)14/52و همچنین عوامل کالبدی مشتتتتمل بر پرو ههای نیمهتمام( ،)13/38فضتتتاهای خالی( )12/86و نبود
ستتتیستتتتم روشتتتنایی مناستتتب در ستتتطح خیابانها ( )12/70قرار دارد .کمترین تأثیرگذاری نیز مربوط به عواملی نظیر
آپارتمانهای بلندمرتبه( ،)12/02بینظمی و آشفتگی مکانی( )11/29و نبود حملونقل عمومی( )10/58است .درواقع
نتایج این آزمون بهو ضوح ن شاندهندۀ آن ا ست که فقر و عوامل مرتبط با آن در وقوع جرائم در شهر جدید ه شتگرد
بیشترین تأثیرگذاری رادارند و رابطۀ بین فقر و جرم در این شهر تائید میشود(جدول شمارۀ .)8
جدول .8عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد
مؤلفه

میانگین رتبه

رتبه

فقر

19/70

1

بیکاری

19/25

2

نابرابری درآمدی

19/12

3

تحرک مسکونی

17/21

4

بیسوادی

15/09

5

تنوع قومی و فرهنگی

15/01

6

عدم شکلگیری نهادهای محلهای

14/52

7

پرو ههای نیمهتمام

13/38

8

فضاهای خالی

12/86

9

نبود سیستم روشنایی مناسب در سطح خیابانها

12/70

10

نبود پایگاههای نیروی انتظامی

12/32

11

عدم نظارت بر مکان از طریق دوربین و فناوریهای نوین

12/25

12

آپارتمانهای بلندمرتبه

12/02

13

بینظمی و آشفتگی مکانی

11/29

14

نبود حملونقل عمومی

10/58

15
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Chi
Square

527/25

Df

12

Sig

0/001

رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری (...مهدنژاد و همکاران)

نتیجهگیری
شهرهای جدید به علت ناکارآمدی و ضعف برنامهریزی نتوانستهاند به اهداف از پیش تعیینشدۀ خود برسند.
عمدهترین علل عدم موفقیت شهرهای جدید مشتمل بر نبود برنامهای جامع برای انتقال صنایع از مادرشهرها به شهرهای
جدید و خوابگاهی شدن آنها ،نبود سیستم حملونقل عمومی کارآمد میان مادرشهر و شهر جدید ،عدم قطعیت در
پیشبینی تعداد و گروهبندی جمعیت ،وضعیت اقتصاد و درآمد خانوارهای شهرهای جدید ،ضعف در مکانیابی،
عدمحمایت دولت و نهادهای ذیربط ،کندتر بودن روند افزایشی قیمت اراضی در شهرهای جدید نسبت به مادرشهرها،
باالتر بودن سود حاصل از ساخت واحدهای مسکونی در مادرشهرها نسبت به شهرهای جدید ،رکود اقتصادی و افزایش
نرخ تورم و نگرش صرفاً کالبدی در تهیه برنامهها و عدم توجه به خواست و نیاز مردم توسط برنامهریزان است .شهرجدید
هشتگرد ،در میان شهرهای جدید کمترین جمعیتپذیری را دارد .همچنین این شهر در مقایسه با شهرهای جدید اطراف
تهران بخصوب پردیس ،پرند ،کمترین رونق ازنظر توسعه شهری را دارد.
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بر اساس آزمون فریدمن عوامل اقتصادی(فقر ،بیکاری و نابرابری درآمدی)،
فرهنگی و اجتماعی(بیسوادی ،تنوع قومی و فرهنگی و نبود نهادهای محلهای) و کالبدی-زیرساختی(فضاهای خالی،
پرو ههای نیمهتمام ،عدم زیرساخت هوشمند و  ) ...به ترتیب بیشترین تأثیر بر شکلگیری کانونهای جرم خیز در شهر
جدید هشتگرد دارند .همینطور تحلیل دادههای عینی بیانگر آن است که کانون¬های جرم در شهر جدید بر فازهای
 4و  7با شدت بیشتری متمرکز است .فازهایی که مشخصه بارز آنها کوچک¬سازی ،آپارتمان¬های بلندمرتبه ،کاهش
تعامالت اجتماعی ،تغییر الگوی همسایگی ،تضعیف حس قلمروگرایی ،تمرکز گروه¬ها و اقشار کمدرآمد،
دهک¬های پایین جامعه ،افراد به حاشیه رانده از کالنشهرهای تهران و کرج و سایر نقاط کشور ،مجرمان طردشده،
نابسامانی و آشفتگی کالبدی و محیطی و غیره میباشد .این وضعیت نشاندهنده آن است که فازهای  4و  7توسط
گروه¬های سازمانیافته جرم و جنایت تهدید می¬شوند .چنانچه مصاحبه با افراد محلی و کارشناسان کامالً تصدیق
می¬نماید که افراد مسئلهدار و مجرم این مناطق را محل مناسبی برای اعمال مجرمانه و بزهکارانه خود می¬دانند و
شرایط محیطی کامالً به این مسئله کمک می¬کند .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مختلف از قبیل آنسر و
همکاران()2020؛ پیاتکوفسکا()2020؛ موکرجی()2019؛ ایمران و همکاران()2018؛ زمان()2018؛ گرایف و
همکاران()2014؛ کاتسینا()2013؛ یحیوی دیزج و همکاران ()1397؛ ابراهیمی و چاکرزهی()1394؛ علی¬اکبرپور و
راد( )1394و تقوایی و همکاران( )1389همسو است .چراکه نتایج تمام این پژوهشها ،بهصراحت تأکیددارند که فقر،
نابرابری درآمدی ،بیکاری ،تحرک مسکونی و تنوع قومی در وقوع جرم تأثیر شایان توجهی دارند.


توسعه و ارتقاء تجهیزات پلیس با استفاده از فناوریهای نوین و نصب دوربینهای دیجیتال و هوشمند در فضاهای
بیدفاع شهری شهر جدید هشتگرد؛




بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در تقویت شبکههای محلهای؛
تشکیل تیمهای ضربت با استفاده از ظرفیت بسیج محلههای شهر جدید هشتگرد جهت مقابله با اراذلواوباش و سایر
مخلین امنیت مردم؛ و
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گشتهای محله محور سریع با مشارکت بسیج و نیروی انتظامی در سطح کانونهای جرم خیز شهر جدید هشتگرد.
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