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 نیو تدو زانیو برنامه ر رانیمد افتنی یموجب آگاه زخیجرم هایکانون یریگشکلدر  رگذاریشناخت عوامل تأث

عوامل  یبندرتبهاساس، هدف پژوهش حاضر  نی.  بر همشودیم هاآندر  تیارتقاء امن یمناسب برا یراهبردها

هشتگرد است.  دیدر شهر  جد هاآن یرگیکلفقر بر ش ریو سنجش تأث زخیجرم هایکانون یریگشکلبر  رگذاریتأث

 دیشهر جد یقانون ۀشامل محدود یاست. جامعه آمار یلیتحل-یفیو روش آن توص یپژوهش حاضر از نوع کاربرد

ا توجه به بپژوهش  یینفر  است. روا 400فرمول کوکران معادل  قیاست. حجم نمونه از طر 1399هشتگرد در سال 

 دمن،یز آزمون فرشده است. ا دیتائ( 7/0از  شتریکرونباخ)ب یآلفا قیآن از طر ییایانظر کارشناسان و خبرگان و پ

 شدهاستفاده هادهدا لیتحل یتراکم کرنل برا نیو تخم رمنیکندال، اسپ یهود، تا او ب یکلیال رسون،یاسکوئر پ یکا

پژوهش  یهاداده لیتحل یبرا Cime Analysis یجانب افزارنرمو   Arc GISو  SPSS یافزارهانرماست. از 

(، 25/19)یکاریب(، 70/19نیانگیم مشتمل بر فقر)با یعوامل اقتصاد دمن،یاست. بر اساس آزمون فر شدهاستفاده

رد دارند. هشتگ دیبر وقوع جرم در شهر جد ریتأث نیشتری(، ب21/17)ی( و تحرک مسکون12/19)یدرآمد ینابرابر

ق افتاده است.  بر اتفا نیرنشیو فق دیجد یجرم در فازها نیشتریب واست  یاخوشه صورتبه جرائم ییفضا عیتوز

 ییباال یت همبستگشد رمن،یکندال، اسپ یهود، تا او ب یکلیال رسون،یاسکوئر پ یکا یآمار یهاآزمون جیاساس نتا

 ونقلحملبود ن  ،فقر رینظ ییرهایو متغ  یشهرکالنپسا  یجرم در فضاها ییایجغراف هایکانون یرگیشکل نیب

 وجود دارد. یشهر دفاعیب یو فضاها یتحرک مسکون ،یو فرهنگ یتنوع قوم ،یعموم
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 مقدمه
سر جهان  سرا ضطراری و  سرعتبهجرم و جنایت در  سئلهبه یک نگرانی ا صادی، حاکمیتی و  یام اجتماعی، اقت

نامطلوبی بر توستتعه اجتماعی و  ریتأثاستتت. جرم و جنایت و بزهکاری مشتتتمل بر انواع خشتتونت  شتتدهلیتبدبهداشتتتی 

صادی می ضعیف میگذارد، فقر و طرد اجتماعی را تقویت میاقت شهروندی را ت کند و ظرفیت نماید، امنیت و حقوق 

(، جرم جوانان در 2012های جهانی)دهد. بر استتتاس گزارشرا کاهش می مؤثرشتتتهرها جهت حکمروایی کارآمد و 

سه با  %6/2اروپا به میزان  سیای جنوب  %7/1افزایش در مقای شد جرم جوانان در آ ست. میزان ر شد کرده ا سال قبل ر

بوده است. بزهکاری جوانان در آفریقا  %8/1و  %9/3، %7/0شرقی، آمریکای التین و آمریکای شمالی به ترتیب معادل 

ست.  طوربهبه دلیل بیکاری مزمن بین جوانان  شد نموده ا سطح باالیی ر ستمر در  سالبی چنانچهم  2007-2009های ن 

شینی شتابان و  افتهیشیافزا%  7/5به  %2/3بزهکاری جوانان از  است. این افزایش جرم و جنایت به دو عامل یعنی شهرن

 (. 2012:129، 1و همکاران ونگیاکپناست) شدهدادهگسترش فقر نسبت 

ست، که اثر  شهری، گرفتاری جوانان در بزهکاری ا ات منفی زیادی بر کیفیت زندگی یکی از اثرات تجمعی فقر 

مکانی حجم بزهکاری جوانان در آفریقا  -های اجتماعی اضتتتافی دارد. تمرکز فضتتتاییاجتماع از طریق تحمیل هزینه

و  ونگیاکپنبوده استتتت) درآمدکمخیز و مکان زیستتتت خانوارهای های شتتتهری با فقر باال و جرمعمدتاً در محله

اند که محرومیت اقتصتتادی شتتناستتی در خصتتوب جرم بیان داشتتتههای جامعهتبیینبستتیاری از (. 127:2012، همکاران

معلولی مشتتقت اقتصتتادی در ترویج ونقش علت کهیدرحالکند. یک عامل انگیزشتتی در تکریر جرم عمل می عنوانبه

مشروعیت نهادی ، شدهیبندطبقهدهد که فقر در یک جامعه رفتارهای مجرمانه متفاوت است، نتایج مطالعات نشان می

(. 2006، 2همکاران استتتتولزنبر  وکند)را تضتتتعیف نموده و تعهدات اجتماعی میان این نهادها و فقرا را تضتتتعیف می

های پژوهشتتگران بستتیاری به نقش نابرابری اقتصتتادی و یا توزیع نابرابر ثروت، پول و ستتایر منابع اقتصتتادی بین گروه

سرخوردگی و عامل  کهیطوربهاند. نژادی در وقوع جرم اهمیت داده صومت،  شونت، خ ستن خ صادی آب نابرابری اقت

  (. 1984، 5بلو و شوارتز؛ 1986، 4؛ بلو و گولدن1982، 3بلو و بلو)باشدیممهمی در تحریک رفتار بزهکارانه و مجرمانه 

جرم در نقاط خاصتتی از های افتد. چنان چه کانونای اتفاق میای یا پهنهکانونی و نقطه صتتورتبهجرم در شتتهرها 

کالبدی و زیرستتاختی  ازلحاظهای ناکارآمد و غیررستتمی یا پهنه درآمدکمهای فقیرنشتتین، محله خصتتوببهشتتهرها 

ناهمستان و نامتوازن بین و در چارچوب شتهرها اتفاق  طوربههستتند. به ستخن بهتر، جرم و جنایت و خشتونت شتهری 

، خشتتونت شتتهری گرایش دارد در ستتطح باالیی در مناطق خاصتتی از شتتهرها تمرکز یابد؛ که عمدتاً درواقعافتد. می

ناطق کانون عنوانبه ندشتتتدهفیتوصتتتهای قرمز و زون ورودممنوعهای جرم خیز، م ند بر ا ناطق گرایش دار . این م

قر هستتتند. در این میان در و ف یطردشتتدگهای اقتصتتادی شتتدید، هایی ستتوار شتتوند که در حال تجربه نابرابریمحله

های مستتکن مهر و شتتهر جدید هشتتتگرد به مکان تمرکز پرو ه خصتتوببهاخیر، شتتهرهای جدید ایران و  یهاستتال

شار کمها و خانهکاهش هزینه کهییازآنجا. اندشدهلیتبددرآمد های کمگروه شدن اق ترین اهداف درآمد از مهمدار 

                                                           
1 Ekpenyong et al 
2 Stolzenberg et al 
3 Blau & Blau 
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است. افزون بر این،  داکردهیپسازی گرایش سازی و بلندمرتبه، کوچکییگرا هیحاشاین پرو ه بود، بنابراین به سمت 

های اجتماعی اقتصتتتادی پایین زمینه را برای بروز آستتتیب-و اقشتتتار با پایگاه اجتماعی هافرهنگخردهستتتکونت 

مخدر، است؛ چنان چه انواع انحرافات اجتماعی نظیر نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی، اعتیاد، قاچاق مواد هموارساخته

سم و غیره در  ضر رتبهشودیمها دیده محله گونهنیاواندالی ساس هدف مقاله حا بندی عوامل تأثیرگذار بر . بر همین ا

 عنوانبهز و ارتباط آن با فقر شهری در شهر جدید هشتگرد خیهای جرمهای جغرافیایی، تعیین کانونگیری کانونشکل

ساخت مکان تمرکز پرو ه سکن مهر) ست.  50های م سکن مهر( ا شده که این  درواقعهزار واحد م زمینه فقر موجب 

شتتتهر مستتتتعد انواع جرم و جنایت گردد. افزون بر این، به خاطر آنکه شتتتهر جدید هشتتتتگرد عمدتاً به مکان تمرکز 

جوانان در  خصوببهاست؛ بنابراین ساکنان و  شدهلیتبدپذیر و آسیب طردشدهو  شدهراندهفقیر، به حاشیه  هایگروه

و نادیده گرفتن، امنیت ستتتاکنان و  یتوجهیبمعرض جرم و جنایت و خشتتتونت روزافزونی قرار دارند و در صتتتورت 

 یهامؤلفهجرم خیز و  یهاکانون، شتتتناخت رونیازا. شتتتودیمبا بحران مواجه  ریپذبیآستتتاقشتتتار ضتتتعیف و  ژهیوبه

ستیسبرنامه ریزان،  شودیمموجب  هاآنبر  رگذاریتأث شته  گذارانا شهر دا ضعیت این  صویر کاملی از و و مدیران ت

 و ارتقای امنیت ساکنان انجام دهند. هامحلهباشند و اقدامات الزم برای پیشگیری از بحرانی شدن وضعیت 

به تحلیل « یاجتماع یهانهیهز، جرم و یفقر، نابرابر نیب ایرتباط پوا»با عنوان  یامقاله( در 2020آنستتر و همکاران)

جرم و  زانیم یکاریو نرخ ب یدرآمد ینابرابردهندۀ آن استتتت که اند. نتایج پژوهش نشتتتانرها پرداختهمتغیروابط این 

 زانیم طورنیهم کند.یم تیحما تینرخ جرم و جناکاهش باز بودن تجارت از  کهیدرحالدهد یم شیرا افزا تیجنا

(، در 2020)اتکوفستتتکایپ(. 2020، 1)آنستتتر و همکاراندهدیم شیدر درآمد را افزا ینابرابر یتوجهقابل طوربهجرم 

شی»ای با عنوان مقاله شباهت جر 2به ارزیابی نظریۀ دورکهیم« فقر، نابرابری و میزان خودک  15در بار مر  جرائمیان و 

پرداخته استتتت. نتایج حاصتتتل از آزمون  2000و  1993 یهاستتتال نیبآمریکا  متحدهاالتیاو  یغرب یکشتتتور اروپا

سبی در  ستقیمی وجود دارد. نتایج بر تأثیر فقر ن صادی رابطۀ م سعۀ اقت شی و تو ست بین خودک سیون بیانگر آن ا رگر

جرم و  »( در پژوهشتتی با عنوان 2019(. موکرجی)2020، 3اتکوفستتکایپبار صتتحه گذاشتتته استتت)مر  جرائموقوع 

به نقش پایداری اجتماعی در دستتتتیابی به پایداری اقتصتتتادی از راه کاهش « هند یهاالتیدر ا یاجتماع تیمحروم

ستفاده از دادهاشکال مختلف نرخ جرم/خشونت  نگر پرداخته است. نتایج پژوهش بیا 2016-2005 زمانی دورهی هابا ا

 جرائمکه این امر به نوبۀ خود، زمینه برای وقوع انواع  شتتتودیم یمنجر به اختالل اجتماع یتنش اجتماعآن استتتت که 

ساعد می جرائمآمیز نظیر قتل، خشونت شورش را م سرقت و دزدی( و   ازینسازد. نتایج این پژوهش بر مرتبط با اموال)

سعه ز ساختیبه تو صاد یهار صحه گذا-یاقت شبکهاجتماعی  ست که برای تأمین   منظوربههای امنیت برای فقرا شته ا

 (. 2019، 4کاهش نرخ جرم در کشور هند مفید خواهد بود)موکرجی

های های ستتال، با استتتفاده از داده«؟شتتودیمفقر منجر به جرم  ایآ»ای با عنوان ( در مقاله2018ایمران و همکاران)

. نتایج این پژوهش، رابطۀ اندپرداخته کایآمر متحدهاالتیادر  تیفقر در جرم و جنا ریتأثبه بررستتتی  2016تا  1965

                                                           
1 Anser et al 
2 Emile Durkheim 
3 Piatkowska 
4 Mukherjee 
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ید کرده استتت جرائممربت بین فقر و  تأی با اموال را  با ( در مقاله2018(. زمان)2018، 1ت)ایمران و همکارانمرتبط  ای 

اعی و نرخ جرم در کشور پاکستان اجتم-به رابطۀ بین عوامل اقتصادی« شبکۀ فقر و جرم: یک بررسی عقالیی»عنوان 

 عی، توزیکاریعدم آموزش، باز دیدگاه نخبگان پرداخته استتت. نتایج پژوهش بیانگر آن استتت که عوامل زیادی نظیر 

ی بر وقوع جرم در این کشتتتور تأثیر بهداشتتتت ناکاف نیتأمو  هامتیق شی، افزایعدالتیبعادالنه درآمد ناعادالنه، 

تایج گذاشتتتته فقر به جرم منجر  یعنی، کندیدر هر دو جهت حرکت م تیکرد که رابطه عل دییتأپژوهش  نیااند. ن

فقر »با عنوان  یامقاله( در 2014(. گرایف و همکاران)2018، 2گردد)زمانیممنجر شتتتود و نرخ جرم به بروز فقر یم

مبادرت  جرائممحلی روی وقوع  هایبه تحلیل رابطۀ فضایی بین فقر و شبکه« ها روی جرم شهریشهری و اثرات محله

 یهامشخصهای و های محلهبیانگر آن است که فقر، تحرک مسکونی، تنوع قومی، شبکه هاآناند. نتایج پژوهش کرده

تحلیل روند »با عنوان  یامقاله( در 2013(. کاتستتتینا)2014، 3گذارند)گرایف و همکارانمی ریتأثکالبدی بر وقوع جرم 

سال  شهری در نیجریه از  ساس نتایج آن «1999جرم و فقر  ست. بر ا شهری پرداخته ا ، به تحلیل رابطۀ بین فقر و جرم 

 (. 2013، 4نایکاتسزیادی دارند) ریتأثبری درآمدی و بیکاری بر وقوع جرم در نیجریه اعوامل اقتصادی نظیر فقر، نابر

 یاجتماع یهابیو آستت یو اجتماع یعوامل اقتصتتاد نیرابطه ب» بانامای ( در مقاله1397) و همکاران زجید یویحی

های ناهنجاری سازنهیعوامل مؤثر و زم ییو شناسا یررسبه ب« افتهیمیتعم یگشتاورها کردیمنتخب با رو یدر کشورها

صل از برآورد مدل جینتااند. ی پرداختهاجتماع صاد یهاحا شکالت اقت شان داد که م تورم،  ،یکاریبمانند  یمختلف ن

 ریاز ستتا نی. همچندهدیم شیافزا یداریطور معناحتمال وقوع جرم توستتط افراد جامعه را به یدرآمد یفقر و نابرابر

وقوع جرم  یوربر  یمنف ریتأث یداخل دیآموزش، تول ،یو شاخص حکمران یمؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسان یرهایمتغ

شد جمع شته و ر شور ن تیدا ست. زیک شته ا  بانامای قالهمدر  (1394ابراهیمی و چاکرزهی) رابطه مربت با وقوع جرم دا

باط م» تأثیر « رانیدر ا یکاریبا تورم و ب تینرخ جرم و جنا انیارت افزایش نرخ در ر بیکاری، تورم و فقبه بررستتتی 

ند. نمبادرت کرده ارتکاب جرم ر میزان جرم و دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مربتی بنشتتتان میپژوهش این تایج ا

و  02/2ت به ترتیب با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنای کهیطوربهجنایت در ایران دارد، 

حد افزایش می58/1 بدوا له1394اکبرپور و راد). علییا قا نامای ( در م ماع یبررستتت » با مل اجت با مم یعوا  زانیرتبط 

. اندپرداختهر شتتتهر تبریز دبر وقوع جرم  یمطالعه  عوامل اجتماعبه « زیگانه تبربه ارتکاب جرم در مناطق ده شیگرا

 دارینید زانی، م353/0 بیبا ضر یخانوادگ ینابسامان زانیم هایریمتغآن است که  ۀدهندنشان ونیرگرسآزمون  جینتا

به  شیگرا زانیم ریمتغ یرا رو یونیرگرستتت ریتأث نیباالتر 244/0 بیفقر با ضتتتر زانیم نچنیو هم 223/0 بیبا ضتتتر

ان جرم در مناطق مختلف بر میز مؤثرررستتتی عوامل ب» بانامای در مقاله (1389)و همکاران تقوایی  .دارندجرمارتکاب 

طی شهر بر میزان شرایط محی ریمطالعه و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز و تأثبه « شهر شیراز

کیفیت محیط  که بین ارتکاب جرم واین پژوهش بیانگر آن استتتت نتایج اند. اقدام کرده شتتتهر نیجرم و جنایت در ا

 ست.دار ااارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معن. داری وجود داردامسکونی رابطه معن

 

                                                           
1 Imran et al 
2 Zaman 
3 Graif et al 
4 Webster& Kingston 
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 زیر است: صورتبهپژوهش  یهاهیفرضو  هاسؤالبر همین اساس، 
 ؟اندقرارگرفتههای از شهر های جغرافیایی جرم در شهر جدید هشتگرد بر چه پهنهکانون -

 دارند؟ تأثیر معنادار یشهرکالنهای جغرافیایی جرم در فضاهای پسا گیری کانونچه عوامل بر شکل -

 ؟اندکدم د هشتگرد به ترتیب اهمیتهای جغرافیایی جرم در شهر جدیگیری کانونعوامل تأثیرگذار بر شکل -

 

  شناسیروش
شتتهر جدید تحلیلی استتت. جامعه آماری پژوهش حاضتتر، -پژوهش حاضتتر از نوع کاربردی و روش آن توصتتیفی

تان البرز واقع در هشتتتتگرد جاورت شتتتهر که  استتتتت استتت بخش  قرار دارد و در قدیم  هشتتتتگرداین شتتتهر در م

ساوجبالغش مرکزی ستان  ست هر سکن قرارگرفته ا شماری نفوس و م سر ساس نتایج آخرین  شهر بر ا . جمعیت این 

ست.  22724مرکز آمار ایران،  سبهنفر  378حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  نفر ا ست که برای اطمینان  شدهمحا ا

اسان و خبرگان این حوزه ارزیابی شد و مورد است.  روایی پژوهش با توجه به نظر کارشن افتهیشیافزانفر  400بیشتر به 

 .بوده است 7/0در وقوع جرم شهر جدید هشتگرد بیشتر از  یموردبررسعامل  15قرار گرفت. میزان پایایی برای  دیتائ

 پژوهش یرهایمتغنتایج آزمون آلفای کرونباخ .1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرها

15 772/0 

 یبندرتبه برای 4، استتتپیرمن3، تا او بی کندال2، الیکلی هود1پیرستتتونافزون بر این، از آزمون فریدمن، کای استتتکوئر 

شد. همچنین از مدل  یهاکانون یریگشکلو تحلیل عوامل تأثیرگذار بر  ستفاده  شتگرد، ا شهر جدید ه جرم خیز در 

و  SPSS یافزارهانرماستت. از  شتدهاستتفادههشتتگرد  در شتهر جدید جرائمتخمین تراکم کرنل برای تحلیل فضتایی 

Arc GIS   جانبی افزارنرمو Cime Analysis  است. شدهاستفادهپژوهش  یهادادهبرای تحلیل 

ستان البرز و در دامنه جنوبی  شتگرد در ا شهری مجزا از  ازلحاظکه  شدهواقعالبرز  یهاکوهشهر جدید ه شوری،  سیمات ک تق

ساوجبالغ  کیلومتر  30شهر کرج حدود  باکالناست. فاصله این شهر  قرارگرفتههشتگرد قدیم بوده و در بخش مرکزی شهرستان 

سال  شهر جدید هشتگرد در  سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت  ست. بنا بر  ساس طرح  49417، برابر با 1398ا ست. بر ا نفر بوده ا

. سازدیم ریپذامکاننفر را  ونیلیمکیهزار نفر است که توسعۀ شهر تا حد  500 بربالغاین شهر  یریپذتیجمعهشتگرد، ظرفیت جامع 

ساحت  ساس طرح جامع مصوب  4357در م شتگرد که بر ا شهر جدید ه ست.  شدهنییتعهکتاری کاربری   6/7هکتار معادل  330ا

درصتتد(  78/1هکتار ) 77درصتتد( کاربری مستتکونی، فضتتای ستتبز  85/2هکتار ) 123درصتتد اراضتتی شتتهر جدید به شتتبکه معابر، 

صاب شتگرد، برابر با  افتهیاخت شهر جدید ه ساکن در  سکونی به ازای هر نفر  سرانه موجود کاربری م ست.  بوده که در  مترمربع 87ا

سرانه کاربری تجاری برابر با  شدهینیبشیپمترمربع  21طرح جامع،  ست و  شی برابر با  مترمربع 4/1ا سرانه آموز  8/5به ازای هر نفر و 

ست. حدود  شامل آموزش عمومی ) 6بوده ا شی  ساحت آموز ستان( و مهدکودکهکتار از م ستان، راهنمایی، دبیر هکتار آن  3، دب

                                                           
1 Pearson Chi-Square 
2 Likelihood Ratio 
3 Kendall’s tau-b 
4 Spearman 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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نخستین شهر جدید کشور  عنوانبه(. شهر جدید هشتگرد 1389مشاور پی کده،  های آموزش عالی است )مهندسینشامل کاربری

 که دارای مترو می باشد. شودیمشناخته 

 
 کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد.2شکل

 ی پژوهشهاافتهی
 توصیفی یهاافتهی

بر وقوع جرم در شتتهر جدید هشتتتگرد  اقدام به انجام یک پیمایش مکانی از ستتاکنان این شتتهر  رگذاریتأثعوامل  یبندرتبهجهت 

 دهدیمکه اطالعات جدول مذکور نشتتان  طورهماناستتت.   شتتدهانیب  2شتتد. مشتتخصتتات توصتتیفی حجم نمونه در جدول شتتمارۀ 

درصد( بوده است.  31/43وه شغلی متعلق به آزاد)( است. بیشترین گر20/32) 40تا  31مربوط به  دهندگانپاسخبیشترین گروه سنی 

 (.2درصد( بوده است)جدول شمارۀ  39/41بیشترین گروه درآمدی مربوط به دو تا سه میلیون تومان)

 های توصیفی پرسشنامهمشخصه .2جدول

 درصد هاآیتم مشخصات

 15/17 سال 20زیر  گروه سنی

 21/24                      سال 30تا  21

 20/32 سال 40تا  31

 19/12 سال 50تا  41

 11/9 سال 60سال تا  51

 14/5 سال به باال 61

 18/13 دولتی گروه شغلی

 29/38 خصوصی

 31/43 آزاد

 22/5 مشاغل عالی

 34/27 کمتر از دو میلیون تومان گروه درآمدی

 39/41 بین دو تا سه میلیون تومان

 12/24 تومانبین سه تا پنج میلیون 

 15/7 باالتر از پنج میلیون
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 تحلیلی یهاافتهی
 در شهر جدید هشتگرد جرائمتحلیل فضایی 

سال اخیر تحلیل گردید. داده شتگرد در طی یک  شهر جدید ه سته  11به  جرائمها و اطالعات جرم و بزهکاری  د

مرتبط با سرقت )اتومبیل، معابر عمومی و خصوصی، موتورسیکلت،  جرائممرتبط با نزاع و درگیری؛  جرائممشتمل بر 

مرتبط با تجمع  جرائممرتبط با مفاسد اجتماعی )مزاحمت(؛  جرائممنزل، اماکن دولتی و خصوصی، دوچرخه و غیره(؛ 

 مرتبط با جعل استتتناد؛ جرائم؛ قاچاق ستتتوخت؛ یطیمحستتتتیز جرائممربوط به عمل منافی عفت،  جرائمغیرقانونی؛ 

گردند. تبلور مکانی شتتترب خمر تقستتتیم می جرائممشتتتروبات الکلی و  دوفروشیخرمرتبط با تهیه، ستتتاخت،  جرائم

سامانه اطالعات جغرافیای داده ستفاده از  شهر  (GIS)های مذکور با ا شتگرد دیجددر  شد. توزیع مکانی  ه شخص  م

ست؛ اما عمدتاً در تمام پهنه بیتقربهها و ناهنجاری جرائم شه صورتبههای فقر اتفاق افتاده ا  7و  4ای در فازهای خو

 (.3است)شکل شمارۀ  دادهرخ

 

 
 

بر اساس تخمین تراکم کرنل جرائمای شدن کل نقشۀ خوشه .3شکل  

 

 

 شهریجغرافیایی جرم در فضاهای پیراکالن یهاکانون یریگشکلعوامل تأثیرگذار بر  نیترمهم

شتگرد پرداخته  یهاکانون یریگشکلعوامل تأثیرگذار بر  نیترمهمدر ادامه به بیان  شهر جدید ه جغرافیایی جرم در 

 : شودیم

های اقتصتتادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی  برای ستتنجش فقر شتتهری در شتتهر جدید هشتتتگرد از شتتاخصفقر:  

به چهار  عامل برتر از طریق چرخش واریماکس تقلیل پیدا نمودند. سپس از  کاررفتهبههای است. شاخص شدهاستفاده
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 7درصد بسیار فقیر،  85.9طریق استاندارد کردن مبادرت به رفع اختالف مقیاس گردیده است. نتایج آماری نشان داد  

.  بنابراین، فقر در تمام انددرصد  در گروه بسیار مرفه جا گرفته 0.3درصد مرفه و  1.2درصد متوسط، 5.6درصد فقیر، 

ست. پهنه ضعف توزیع و تبلور مکانی یافته ا شدت و  شدت فقر در فازهای نیباوجوداهای فقر با  کمتر بوده و  2و  1، 

 جرائمهای مکانی بزهکاری و رسد.  پهنهبه اوج خود می درآمدکممکان تمرکز افراد فقیر و  عنوانبه 7و  4در فازهای 

های کانون چنانچهد هشتتتگرد بیانگر آن استتت که بین جرم و فقر رابطه مستتتقیمی وجود دارد. اجتماعی در شتتهر جدی

تمرکز اقشتتار  هاآنهایی که ویژگی بارز . پهنهمنطبق استتت 7و  4های مستتکن مهر در فازهای اصتتلی جرم خیز بر پهنه

شمارۀ درآمدکم شکل  ست) سکن ا ست، مهاجر و فاقد م سطح معناداری آزمون کای (. افزون بر ا4، فقیر و فرود ین، 

رابطه بین فقر و  جهیدرنتاستتت،  05/0استتت و با عنایت به اینکه، مقدار مذکور کمتر از  04/0استتکوئر پیرستتون برابر با 

سپیرمن، برابر با  یهاکانون یریگشکل ساس آزمون ا ستگی بین این دو متغیر بر ا شدت همب ست.  جرم خیز معنادار ا

 یهاپهنهافرادی که در  بیترتنیابهرابطۀ مستتتقیم بین این دو متغیر استتت.  ۀدهندنشتتانو استتت  آمدهدستتتبه 17/0

 (.3در معرض جرم بیشتری قرار دارند)جدول شمارۀ  کنندیمفقیرنشین زندگی 

 

 
نقشۀ همپوشانی فقر و جرم در شهر جدید هشتگرد.4شکل  
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 یشهرکالنجرم خیز در فضاهای پسا  یهاکانونسنجش رابطۀ بین فقر و  .3جدول

 Sig آماری یهاآزمون عنوان

 سطح معناداری

Asymp. Sig. (2-sided)/ 

Approx. Sig. 

 درجه آزادی

DF 

 ارزش عددی

Value 

معناداری  یهاآزمون

 همبستگی

 566/17 8 033/0 04/0 کای اسکوئر پیرسون

 605/16 8 026/0 03/0 الیکلی هود

شدت  یهاآزمون

 همبستگی

 167/0 - 04/0 06/0 کندال یب -یتاو

 17/0 - 05/0 06/0 1اسپیرمن

 

است و با عنایت  04/0سطح معناداری آزمون کای اسکوئر پیرسون برابر با عمومی:  ونقلحملسیستم  یریگشکلعدم 

عمومی و  ونقلحملستتیستتتم  یریگشتتکلرابطه بین تنوع عدم  جهیدرنتاستتت،  05/0به اینکه، مقدار مذکور کمتر از 

ستگی بین این دو  یهاکانون یریگشکل شدت همب ست.  س ریمتغجرم خیز معنادار ا ساس آزمون ا پیرمن، برابر با بر ا

ستبه  18/0 ست و  آمدهد شانا ست.  ۀدهندن ستقیم بین این دو متغیر ا ستم  یریگشکل، عدم بیترتنیابهرابطۀ م سی

 ونقلملح(. در ستتطح شتتهر، اوالً ستتیستتتم 4شتتده استتت)جدول شتتمارۀ  جرائمعمومی موجب وقوع بیشتتتر  ونقلحمل

اند ر نظر گرفتهها، شمار محدودی تاکسی برای جابجایی ساکنان دعمومی مدونی وجود ندارد و تنها تعدادی از بلوک

شدینمکه جوابگوی جمعیت  شبکهبا شکل نگرفتهحلهشهری و م ونقلحملهای فیزیکی . ثانیا،  شبکه  چنانچهاند؛ ای 

های لراً، شتتبکهباشتتد. ثانیمه آستتفالت می صتتورتبهنیز  7آستتفالت نشتتده استتت و فاز  6و  5 یفازهادستتترستتی عمومی 

شتر فازها  سی بی ستر شدهلیتکمد شرایط بخاکی می صورتبه 4و تا حدودی  7و  6و  5و در فازهای  ن شد. بنابراین،  ا

 دهد. امنیت را در بین شهروندان بخصوب زنان و کودکان کاهش می احساس شدتبهمذکور 

 

 یشهرکالنجرم خیز در فضاهای پسا  یهاکانونعمومی و  ونقلحملسیستم  یریگشکلسنجش رابطۀ بین عدم  .4جدول

 Sig آماری یهاآزمون عنوان
 سطح معناداری

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

 درجه آزادی

DF 

 عددیارزش 

Value 

معناداری  یهاآزمون

 همبستگی

 320/17 8 037/0 04/0 کای اسکوئر پیرسون

 340/18 8 035/0 04/0 الیکلی هود

شدت  یهاآزمون

 همبستگی

 173/0 - 04/0 05/0 کندال یب -یتاو

 18/0 - 05/0 05/0 اسپیرمن

 

ه اینکه، مقدار استتت و با عنایت ب 03/0ستتطح معناداری آزمون کای استتکوئر پیرستتون برابر با  تنوع قومی و فرهنگی: 

جرم خیز معنادار است.  یهاکانون یریگشکلرابطه بین تنوع قومی و فرهنگی و  جهیدرنتاست،  05/0مذکور کمتر از 

رابطۀ  ۀدهندنشتتاناستتت و  آمدهدستتتبه  18/0بر استتاس آزمون استتپیرمن، برابر با  ریمتغشتتدت همبستتتگی بین این دو 

در  کنندیمرهنگی زندگی فدارای تنوع قومی و  یهاپهنهافرادی که در  بیترتنیابهمستتتتقیم بین این دو متغیر استتتت. 

 (. 5معرض جرم بیشتری قرار دارند)جدول شمارۀ 

                                                           
1 Spearman   
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 یشهرکالنجرم خیز در فضاهای پسا  یهاکانونسنجش رابطۀ بین تنوع قومی و فرهنگی و .5جدول

 Sig آزمون های آماری عنوان

 سطح معناداری

Asymp. Sig. (2-
sided)/ 

Approx. Sig. 

 درجه آزادی

DF 

 ارزش عددی

Value 

معناداری  یهاآزمون

 همبستگی

 540/17 8 36/0 03/0 کای اسکوئر پیرسون

 420/17 8 22/0 03/0 الیکلی هود

شدت  یهاآزمون

 همبستگی

 161/0 - 04/0 05/0 کندال یب -یتاو

 18/0 - 05/0 05/0 اسپیرمن

 

سکونی سون برابر با تحرک م سکوئر پیر سطح معناداری آزمون کای ا ست و با عنایت به اینکه، مقدار مذکور  03/0:  ا

جرم خیز معنادار استتت. شتتدت  یهاکانون یریگشتتکلرابطه بین تحرک مستتکونی و  جهیدرنتاستتت،  05/0کمتر از 

رابطۀ مستقیم بین  ۀدهندنشاناست و  آمدهدستبه  16/0بر اساس آزمون اسپیرمن، برابر با  ریمتغهمبستگی بین این دو 

دارد)جدول  یتوجهقابل ریتأثفضاهای جرم خیز  یریگشکلتحرک باالی مسکونی بر  بیترتنیابهاین دو متغیر است. 

 (. 6شمارۀ 

 

 یشهرکالنجرم خیز در فضاهای پسا  یهاکانونسنجش رابطۀ بین تحرک مسکونی و  .6جدول

 سطح معناداری Sig آماری یهاآزمون عنوان

Asymp. Sig. (2-sided)/ 

Approx. Sig. 

 درجه آزادی

DF 

 ارزش عددی

Value 

معناداری  یهاآزمون

 همبستگی

 510/16 8 31/0 03/0 کای اسکوئر پیرسون

 321/16 8 17/0 03/0 الیکلی هود

شدت  یهاآزمون

 همبستگی

 159/0 - 03/0 05/0 کندال یب -یتاو

 16/0 - 05/0 05/0 اسپیرمن

 

مرتبه، عدم نظارت های بلندو آشفتگی مکانی، آپارتمان ینظمیبزیادی نظیر  دفاعیبفضاهای : شهری دفاعیبفضاهای 

، در تماممهین یهاپرو هنیروی انتظامی، فضتتاهای خالی،  یهاگاهیپانوین، نبود  یهایفناوربر مکان از طریق دوربین و 

وجود  دانهدرشتتتهای بایرو ستتاخته نشتتده در مقیاس شتتهر جدید هشتتتگرد وجود دارد. در این میان،  تعداد زیاد زمین

سازهمدارد که موجب  ضاهای پرت،  یختگیگ سجام کالبدی،  ایجاد ف شهری و عدم ان شود. امن میو نا دفاعیببافت 

وجود دارد که این مستتتئله نیز ستتتبب ایجاد  شتتتدهستتتاختههای در درون بافت زدانهیرهای همچنین تعداد زیادی زمین

بافت کالبدی شهروندان را در دسترسی به خدمات و استفاده از  یختگیگسازهمشده است. عالوه بر آن  ناامنفضاهای 

است و با  02/0ی آزمون کای اسکوئر پیرسون برابر با سطح معنادارامکانات شهر جدید با مشکل مواجه ساخته است. 

ست،  05/0عنایت به اینکه، مقدار مذکور کمتر از  ضاهای  جهیدرنتا جرم  یهاکانون یریگشکلو  دفاعیبرابطه بین ف

ستگی بین این دو  شدت همب ست.  سپیرمن، برابر با  ریمتغخیز معنادار ا ساس آزمون ا ستبه  245/0بر ا ست و  آمدهد ا

شان ست.  ۀدهندن ستقیم بین این دو متغیر ا در  کنندیمزندگی   دفاعیبافرادی که نزدیک فضاهای  بیترتنیابهرابطۀ م

 (.7معرض جرم بیشتری قرار دارند)جدول شمارۀ 
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 یشهرکالنجرم خیز در فضاهای پسا  یهاکانونو  دفاعیبسنجش رابطۀ بین فضاهای  .7جدول

 Sig آماری یهاآزمون عنوان
 سطح معناداری

Asymp. Sig. (2-sided)/ 

Approx. Sig. 

 درجه آزادی

DF 

 ارزش عددی

Value 

معناداری  یهاآزمون

 همبستگی

 850/17 8 02/0 02/0 کای اسکوئر پیرسون

 540/18 8 01/0 02/0 الیکلی هود

شدت  یهاآزمون

 همبستگی

 212/0 - 007/0 01/0 کندال یب -یتاو

 245/0 - 01/0 01/0 اسپیرمن

 
 شهریعوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم در فضاهای پیراکالن

یانگین  با م مل بر فقر) مل اقتصتتتتادی مشتتتت یدمن، عوا کاری)70/19بر استتتتاس آزمون فر نابرابری 25/19(، بی  ،)

 ازآنپس(، بیشتتترین تأثیر بر وقوع جرم در شتتهر جدید هشتتتگرد دارند. 21/17( و تحرک مستتکونی)12/19درآمدی)

ماعی نظیر  مل فرهنگی و اجت هادهای  یریگشتتتکل( و عدم 01/15(، تنوع قومی و فرهنگی)09/15)یستتتوادیبعوا ن

( و نبود 86/12(، فضتتتاهای خالی)38/13)تماممهین یهاپرو ه(، و همچنین عوامل کالبدی مشتتتتمل بر 52/14)یامحله

( قرار دارد. کمترین تأثیرگذاری نیز مربوط به عواملی نظیر 70/12) هاابانیخستتتیستتتتم روشتتتنایی مناستتتب در ستتتطح 

 درواقع( است. 58/10عمومی) ونقلحمل( و  نبود 29/11و آشفتگی مکانی) ینظمیب(، 02/12مرتبه)های بلندآپارتمان

ضوحبهنتایج این آزمون  شان و ست که فقر و عوامل مرتبط با آن در وقوع  ۀدهندن شهر جرائمآن ا شتگرد  در  جدید ه

 (.8)جدول شمارۀ شودیم دیتائو رابطۀ بین فقر و جرم در این شهر  رادارندبیشترین تأثیرگذاری 

 عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد .8جدول

Sig Df Chi 
Square 

 مؤلفه میانگین رتبه رتبه

001/0 12 25/527 

 فقر 70/19 1

 بیکاری 25/19 2

 نابرابری درآمدی 12/19 3

 تحرک مسکونی 21/17 4

 یسوادیب 09/15 5

 تنوع قومی و فرهنگی 01/15 6

 یامحلهنهادهای  یریگشکلعدم  52/14 7

 تماممهین یهاپرو ه 38/13 8

 فضاهای خالی 86/12 9

 هاابانیخنبود سیستم روشنایی مناسب در سطح  70/12 10

 نیروی انتظامی یهاگاهیپانبود  32/12 11

 نوین یهایفناورعدم نظارت بر مکان از طریق دوربین و  25/12 12

 مرتبههای بلندآپارتمان 02/12 13

 و آشفتگی مکانی ینظمیب 29/11 14

 عمومی ونقلحملنبود  58/10 15

 1399: محاسبات نگارندگان، نبعم
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 یریگجهینت
خود برسند.  ۀشدنییتع شیبه اهداف از پ اندنتوانسته یزیربرنامهو ضعف  یبه علت  ناکارآمد دیجد یشهرها

 یبه شهرها شهرهامادراز  عیانتقال صنا یجامع برا یامشتمل بر  نبود برنامه دیجد یشهرها تیعلل عدم موفق نیترعمده

در  تیعدم قطع د،یمادرشهر و شهر جد انیکارآمد م یمعمو ونقلحمل ستمی، نبود سهاآنشدن  یو خوابگاه دیجد

 ،یابیضعف در مکان د،یجد یشهرها یاقتصاد و درآمد خانوارها تیوضع ت،یجمع یبندتعداد و گروه ینیبشیپ

نسبت به مادرشهرها،  دیجد یدر شهرها یاراض متیق یشی، کندتر بودن روند افزاربطیذ یدولت و نهادها تیحماعدم

 شیو افزا یرکود اقتصاد د،یجد یدر مادرشهرها نسبت به شهرها یمسکون یسود حاصل از ساخت واحدها نباالتر بود

 دیاست. شهرجد زانیرمردم توسط برنامه ازیها و عدم توجه به خواست و نبرنامه هیدر ته ینرخ تورم و نگرش صرفاً کالبد

 اطراف دیجد یبا شهرها سهیشهر در مقا نیا نیهمچنرا دارد.  یریپذتیجمع نیکمتر دیجد یشهرها انیهشتگرد، در م

 را دارد. یتوسعه شهر ازنظررونق  نیپرند، کمتر س،یتهران بخصوب پرد

(، یدرآمد یو نابرابر یکاری)فقر، بیعوامل اقتصاد دمنیآن است که بر اساس آزمون فر انگریپژوهش حاضر ب نتایج

 ،یخال ی)فضاهایرساختیز-ی( و کالبدیامحله یو نبود نهادها یو فرهنگ یتنوع قوم ،یسوادیب)یو اجتماع یفرهنگ

در شهر  زیجرم خ یهاکانون یریگشکلبر  ریتأث نیشتریب بیهوشمند و ... ( به ترت رساختی، عدم زتماممهین یهاپرو ه

 فازهای بر جدید شهر در جرم های¬آن است که کانون انگریب ینیع یهاداده لیتحل طورنیهمهشتگرد دارند.  دیجد

بلندمرتبه، کاهش  های¬آپارتمان ،سازی¬کوچک هاآنکه مشخصه بارز  یکز است. فازهایمتمر بیشتری شدت با 7 و 4

 ،درآمدکم اقشار و ها¬تمرکز گروه ،ییحس قلمروگرا فیتضع ،یگیهمسا یالگو رییتغ ،یاجتماع امالتتع

 ،طردشده مجرمان کشور، نقاط سایر و کرج و تهران یشهرهاکالن از رانده حاشیه به افراد جامعه، پایین های¬دهک

 توسط 7 و 4 فازهای که است آن دهندهنشان وضعیت این. باشدمی غیره و محیطی و کالبدی آشفتگی و نابسامانی

تصدیق  کامالًو کارشناسان  محلی افراد با مصاحبه چنانچه. شوند¬جرم و جنایت تهدید می افتهیسازمان های¬گروه

 و دانند¬می خود بزهکارانه و مجرمانه اعمال برای مناسبی محل را مناطق این مجرم و دارمسئله افراد که نماید¬می

آنسر و  لیمختلف از قب قاتیپژوهش حاضر با تحق جینتا نبنابرای. کند¬کمک می مسئلهبه این  مالًکا محیطی شرایط

و  فی(؛ گرا2018(؛  زمان)2018و همکاران) مرانی(؛ ا2019)ی(؛ موکرج2020)اتکوفسکای(؛ پ2020همکاران)

و  اکبرپور¬ی(؛ عل1394)ی(؛ ابراهیمی و چاکرزه1397و همکاران ) زجید یویحی(؛ 2013)نای(؛ کاتس2014همکاران)

که فقر،  ددارندیتأک صراحتبه، هاپژوهش نیتمام ا جینتا چراکه( همسو است. 1389( و تقوایی  و همکاران)1394راد)

 دارند. یتوجه انیشا ریدر وقوع جرم تأث یو تنوع قوم یتحرک مسکون ،یکاریب ،یدرآمد ینابرابر

  دیجیتال و هوشمند در فضاهای  یهانیدوربو نصب  نینو یهایفناوربا استفاده از  سیپل زاتیتجهتوسعه و ارتقاء

 شهری شهر جدید هشتگرد؛ دفاعیب

 ؛یامحله یهاشبکهدر تقویت  نهادمردم یهاسازمانمردمی و  یهاتشکلاز ظرفیت  یریگبهره 

  ریو سا واوباشاراذلبا شهر جدید هشتگرد جهت مقابله  یهامحله  جیبس تیضربت با استفاده از ظرف یهامیتتشکیل 

 و ؛مردم تیامن نیمخل

 جرم خیز شهر جدید هشتگرد. یهاکانونمحله محور سریع با مشارکت بسیج و نیروی انتظامی در سطح  یهاگشت 
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