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ی اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان هاکنندهنییتع
 1البرز: مرور سیستماتیک

 
 5زادهاصغر اسماعیلعلی

 

10.22034/SSYS.2022.1770.2258 
83/85/8833: تاریخ دریافت مقاله  

 8/8/8433 :تاریخ پذیرش مقاله                                                                                     
 

از جمله  ؛کندیم زیشهرها متماکالن ریاست که آن را از سا یهای خاصویژگی یشهر کرج دارا
ی هاکنندهنییتعهدف مطالعه حاضر، بررسی نشین و زندان در داخل شهر. وجود محالت حاشیه

انجام شده است. روش تحقیق حاضر،  1377که در سال  باشدیماجتماعی و فرهنگی جرم 
ی انجام شده در زمینه جرائم و هاپژوهشفراتحلیل محتوای متون است. جامعه آماری، 

نفر بوده که این  3221شده بالغ بر ی بررسیهانمونه. مجموع حجم باشدیمهای اجتماعی رویکج
تواند دقت نتایج تحقیق حاضر را تعداد نمونه مناسب عالوه بر نشان دادن اهمیت مطالعه حاضر می

ی بوده که بیشترین اهینظری تحقیق نشان داد که نظریه آنومی دورکهایم هاافتهافزایش دهد. ی
متغیرهای  نیترعیشامساالن، استفاده را در مطالعات مرور شده داشته است. متغیرهای مهاجرت و ه

با چهار مورد حضور در مطالعات، بیشتر از  «مصرف و قاچاق مواد مخدر»مورد استفاده بودند. 
عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، های اجتماعی بهرویسایر جرائم و کج

ن نسبت به زنان و مهاجرین نسبت اند. مرداسن و تحصیالت از متغیرهای ثابت در تبیین جرم بوده
ی مطالعه با نتایج برخی مطالعات دیگر هاافته. نتایج تحقیق نشان داد یاندبوده ترمجرمبه بومیان 

همخوانی دارد ولی مرور رویکردهای نظری جرم نشان از تغییر خوانش جرم دارد. همچنین، نتایج 
متغیرهای تاریکی و روشن بودن، خلوتی  آزمون کای اسکوئر نشان داد که در تحلیل فضایی جرم،

ی با وقوع نوع و داریمعنو تراکم جمعیت ارتباط  بومی بودنو دنج بودن محل جرم، زمان وقوع و 
 میزان جرم داشتند.
 ی اجتماعی، جوانان و استان البرز.هاکنندهنییتعجرم،  واژگان کلیدی:

                                                           
 1377ای با همین عنوان با حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در سال مقاله حاضر حاصل مطالعه -1

 است.
   جهاد دانشگاهی البرز ، البرز، ایران ،، گروه آسیب شناسی اجتماعیاستادیار -2

E_mail: Esmaelzadeh@acecr.ac.ir  
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 مقدمه
نوجوانی و جوانی یکی از مراحل مهم زندگی هر فردی محسوب شده که در قرآن کریم و 

اگر بتوانیم درک خود را از "رو . ازاینشودیمعنوان نعمت الهی یاد ی دینی ما از جوانی بههاآموزه
اقدامات مناسبی را برای ارزیابی و هدایت تصمیمات  میتوانیمرفاه جوانان بهبود بخشیم 

(. امروزه اما Darshini, 2020) "ها انتخاب کنیمی سیاستی برای ارتقاء مؤثر رفاه آنگذارهیسرما
ویژه در کشورهای جهان سوم که با افزایش جرائم و پدیده نابسامان رشد شهرنشینی، به

ی حکومت مرکزی، هابرنامه، هااستیسی شهری همراه است، زندگی شهروندان، هایناهنجار
را دچار مشکالت فراوانی نموده است. چنین وضعیتی که مستقیمًا  هایشهردار ی محلی وهادولت

پیامدهای »تحت تأثیر رشد جمعیت، افزایش مهاجرت به شهرها، ضعف مدیریت شهری است 
: 1322)هزارجریبی و همکاران،  «نینشهیحاشی را به بار آورده که ظهور محالت اگستردهمنفی 

 عنوان نماد جرائم اجتماعی و تجلی نابرابری فضایی در توزیع امکانات توسط مدیران و( به74
 .(37: 1324از بارزترین پیامدهای آن است )میره،  « زانیربرنامه

 مسئله محوری در ؛رندیگیمدر مطالعات مربوط به جرم اما مسائل متعددی مورد بررسی قرار 
؟ زنندیمگونه مطالعات این است که علّت جرم چیست و چرا افراد دست به ارتکاب جرم این

برای پاسخ به این سؤال، اندیشمندان و پژوهشگران مختلف از رویکردهای مختلف علوم انسانی 
و هر یک بنا بر رویکرد تخصصی  پرداختهو اقتصاد به بحث  شناسیجامعهاعم از روانشناسی، 

ن، مسائل و متغیّرهای مختلفی را در ارتباط با مسئله جرم و مجرم شدن مورد بررسی خاص خودشا
، مسائل مربوط به ارتباط جرم با شناسیجرمترین مسائل در مطالعات . در این میان، مهمانددادهقرار 

فردی، شخصیتی، روانی، اجتماعی و اعتقادی مجرمان و زندانیان است )برت و  هایویژگی
 (.211: 1774و دیگران،  2؛ کاسپی13: 2222 ،1دونالن

، تغییر در میزان جرم را در ارتباط با تغییر در شناختیجامعهشناسان بر مبنای رویکردهای جرم
ساختار اجتماعی در نظر گرفته و برخی از شرایط اجتماعی همچون نابرابری اجتماعی و اقتصادی، 

 هایپایبندیهنگی و هنجاری، شرایط خانوادگی، های سیاسی و اقتصادی و تضادهای فرایدئولوژی
ها مورد اخالقی و مذهبی را در ارتباط با تغییرات در میزان جرم در جوامع مختلف و واحدهای آن

. مطالعات اندکردهبندی نظریات مختلفی را برای تبیین آن صورت وبررسی قرار داده 
( بنیاد نهاده شد که در آن 1324) 3امیل دورکیم «اجتماعیتقسیم کار »جرم با کتاب  شناختیجامعه

دورکیم سعی کرده بود تا ماهیت اجتماعی جرم را تحلیل و آن را در ارتباط با میزان همبستگی 
مورد بررسی قرار دهد. بر مبنای نظریات دورکیم شمار دیگری از  هنجاریبیاجتماعی و وضعیت 

( و نظریه فشار 1717) 4اجتماعی کلیفورد شاو یسازمانبیهمچون نظریه  شناختیجرم هاینظریه
اجتماعی و دومی میزان  سازمانیبی ( شکل گرفتند که اولی1732) 1ساختاری رابرت مرتون

اجتماعی مشروع را بر وقوع جرم مؤثر دانستند. برخی چون  هایفرصتدستیابی اشخاص به 

                                                           

1. Burt & Donnellan 
2. Caspi 
3. Emile Durkheim 

4. Clifford Shaw 

5. Robert K.Merton 
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بر وقوع جرم تأکید کردند. یکی  های بزهکارفرهنگ( نیز بر نقش خرده1747) 1«ادوین ساترلند»
بندی شده است. نظریه ( صورت1767) 2، نظریه کنترل است که توسط هیرشیهاهینظردیگر از این 

فرض اصلی این نظریه این است که  کنترل هم بر ابعاد درونی و هم ابعاد بیرونی کنترل نظر دارد.
و این رفتار  کنندیمرفتاری رل نشوند، کجکنترفتاری دارند و اگر افراد به طور طبیعی تمایل به کج

کنترل  است. کنترلمحصول عدم  ،بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد
. کنترل درونی کنندیها را درونی ماجتماعی اشاره دارد که مردم آن یهادرونی به هنجارها و ارزش

احساس  کنندیمطابق با هنجارهای درونی شده رفتار ماست که مردم وقتی  به این دلیل تأثیرگذار
. از این دیدگاه جرم )انحراف( نتیجه شکست یا فقدان کنندیرضایت خاطر و تعادل را تجربه م

 یهاها و مجازاتاست. کنترل بیرونی اشاره به وجود یا عدم وجود پاداش 3پذیری اخالقیجامعه
در نظریات  (.42: 1772، 4)دیویس و استاز ی استاجتماعی در واکنش به همنوایی یا نافرمان

مشهورند، نقش نیروهای اخالقی و باورهای دینی درونی فرد  1داریجدیدتر کنترل که به خویشتن
)ولد و در کاهش جرم مورد بررسی قرار گرفته است  -گیرندمیکه عموماً در کودکی شکل -

 .(1322: 272همکاران 
( نشان داد 1327. سراج زاده )اندشدهارتباط با موضوع انجام مطالعات و تحقیقات بسیاری در 

 صورتنیبد داری، رابطه معکوس معناداری دارند.روی با دیناحساس آنومی و کج هایمتغیرکه 
داری از همچنین دین روی و جرم کمتر است.ها به کجدارتر باشند میل آنکه هر چه افراد دین

. همچنین، نتایج نشان داده روی تأثیر داردد در کاهش بروز کجطریق کاهش احساس آنومی در افرا
وجود « یبزهکار»و « نیکنترل و نظارت والد»، «یدارمیزان دین»تفاوت معناداری بین است که 

 (.1322)کاظمی،  دارد
که رفتارهای بزهکارانه با برخی  دهدیمی نشان شناختجرماز سوی دیگر، مطالعات تجربی 

، 6های جمعیت شناختی، مثل سن، جنس و وضعیت تأهل افراد هم رابطه دارد )ارگانویژگی
طورکلی ( نشان دادند که به1327، علیوردی نیا، ریاحی و آرمان مهر )مثال عنوانبه(. 2: 2216

طور ست. همچنین، پسران مجرد بهمیانگین انجام رفتارهای بزهکارانه در پسران بیشتر از دختران ا
ویژه اگر احساس ترد از سوی جامعه و خانواده را تجربه کنند )داگالس، به ترندمتخاصمخاص 
نشان دادند که بین سابقه کیفری، میزان  هاافته(. در مورد تأثیر تحصیالت بر جرم نیز ی1323

(. باقری و همکاران 1321لو، ی وجود دارد )بیانداریمعنرابطه   تحصیالت و سن با نوع جرم
رهای جنس، تحصیالت، یادگیری اجتماعی، قومیت، متغیّ( نیز در پژوهشی نشان دادند که 1322)

 دارد. یداریاجتماعی، منطقه محل سکونت، با جرم رابطه معن -پایگاه اقتصادی 
ی مربوط به تأثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی هم نشان داد که هاافته، یتیدرنها

داری در بین گسیختگی خانواده، سن ازدواج، محیط زندگی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و دینازهم
برده در به عوامل نام ،گریدعبارتزنان مجرم و زنان غیر مجرم دارای اختالف معنادار است. به

                                                           

1. Edwin Hardin Sutherland 

2. Hirshi 
3. Moral socialization 

4. Davis & Stars 

5. Self- control 
6. Orjan 
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من ( ض2227همکارانش )(. پتروزینو و 143: 1322)ملکمیان،  ثر بوده استؤزندان افتادن زنان م
درباره جرم بر نقش مؤثر عوامل خانوادگی در شروع  شدهانجامی هالیفراتحلمطالعه کیفی 

ها به این نتیجه رسیدند سالی تأکید کردند. آنها در بزرگبزهکاری در افراد و تداوم خالفکاری آن
، حالنیا بای درمانی خانواده محور در کاهش رفتارهای مجرمانه بعدی مؤثر است. هابرنامهکه 

ی خانوادگی، سن و اشتغال با جرم رابطه دگیپاشازهم( در پژوهشی نشان داد که بین 1327باقری )
اند تضادهای مطالعات دیگری که به موضوع خانواده و بزهکاری پرداختهمعناداری وجود ندارد. 
 ؤثرم نوجوانان بزهکاری بر راهای ضعیف والدین بر فرزندان سرپرستی زناشویی، گسیختگی و

 .(احمدی از نقل به 1724ورت، ؛ فارن1773وست،) انددانسته
به  ایدریچهتا هرکدام  اندکردهشناسی تالش جرم پردازاننظریه، پژوهشگران و ترتیببدین

قدر پیچیده است که فهم ، زندگی اجتماعی آنحالنیبااروی فهم ماهیّت جرم و علل آن، بگشایند. 
تجربی مداوم دارد. این  هایپژوهشآن در پرتو یک یا چند نظریه و پژوهش میّسر نیست و نیاز به 

اجتماعی در پرتو  هایهویتفزاینده در دنیای کنونی و سیالّیت  هایدگرگونیخصوص با مسئله به
، هادگرگونی. همراه با امواج دهدمیرا نشان  مدرنیزاسیون شتابان جهانی بیشتر ضرورت خود

 .شودمی ترپیچیدهعمل مجرمانه نیز  هایشیوهو  شوندمیجرائم جدیدی خلق 
نشین البرز هم صادق است؟ ی فوق در مورد جوانان مناطق حاشیهشناسجرمی هاهینظراما آیا 

تشکیل شده است. از  متنوع یهاتیها و قوماز فرهنگآن  نینشهیحاشویژه مناطق استانی که به
کرج محل . شهر صد اصلی مهاجرین نقاط مختلف کشور استامقیکی از تهران و کرج طرفی 

برخی از این افراد به  جمعیت به سوی آن سرازیر شده و مهاجران و که استان کشور است 13 عبور
 رج ساکن شده ومناسب، در حواشی کناهای های مسکن در مکاندلیل ناتوانی در تأمین هزینه

زندان موجب  چهار عالوه بر این در داخل کرج نیز وجود. آورندبه مشاغل کاذب روی می بعضاً
در اطراف شهر ساکن  بلندمدت دارند یهاکه حبس ناهای این زندانیتا بسیاری از خانواده شودیم

برند، این افراد برای تأمین معیشت ها در زندان به سر میازآنجاکه سرپرست این خانواده .شوند
بعضاً ممکن است برخی از این افراد از راه خالف نیز  خود مشکالت زیادی را متحمل شده و

ای در مسائل حاشیه های وقوع بزه، جرم ویک بخش از زمینهاما این مسئله شاید  .ارتزاق نمایند
 گریها و د، طالق، مشروبات الکلی، بزهیگریمسائل دیگری از جمله تکد باشد که کرج

 نیترکیآنوم»لقب  رونیازا. سازی شهروندان داردآگاه یابی واجتماعی نیاز به ریشه یهابیآس
و افکار عمومی به این دو شهر تهران و کرج دور از واقعیت هم نباشد.  هارسانهدر » رانیشهرهای ا

از عوامل  هافرهنگو  هاتیقوموقوع جرائم در استان البرز با توجه به تنوع  رسدیمر به نظ
 متعددی تبعیت کند. حال سؤال اساسی پژوهش حاضر این است:

استان البرز شایع است و متغیرهای تأثیرگذار بر  نینشهیحاشچه نوع جرائمی در بین جوانان  
 ها کدام اند؟آن

 

 روش شناسی پژوهش
در  شدهانجامروشی اصلی تحقیق، فراتحلیل محتوای متون است. در این مطالعه تحقیقات 

شناسی بندی موضوعی، روشحوزه جرم در استان البرز بررسی و اطالعات مورد نیاز در دسته
ها، پیشنهادها و راهکارها ارائه شده و مورد فراتحلیل قرار گرفته است. قبل از مطالعه و یافته

. روش اسنادی یعنی تحلیل آن شدون، ابتدا کاربرگی بر اساس اهداف تحقیق طراحی بررسی مت
، 1ها را داریم )بیلییی است که قصد مطالعه آنهادهیپددسته از اسنادی که شامل اطالعات درباره 

                                                           

1. Bailey 
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 اما در مطالعات فراتحلیل ازآنجاکه چارچوب و نحوه استخراج مطالب از قبل طراحی؛ (1774
. شودیمانجام  شدهیطراحی از قبل هافرمیا  هاشیفی با استفاده از بردارشیف، بنابراین شودیم

که با توجه  باشدیمهای اجتماعی رویدر زمینه جرائم و کج شدهانجامی هاپژوهشجامعه آماری، 
بی ی مستخرج از آن مورد نقد و ارزیاهاهیفرضی مورد بررسی در بخش نظری تحقیق و هاهینظربه 

 عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که دارای معیارهای زیر بودند:رو آثاری به. ازایناندگرفتهقرار 
 روی در محدوده سنی نوجوان و جوان باشد.متغیر مورد بررسی در مطالعه، جرم و کج -1
 انجام شده باشند )یک دهه اخیر( 1377تا  1327ی هاسالتحقیقات در طول  -2
حداقلی از قواعد روش شناسانه )همچون روایی و پایایی  ستیبایم شدهانتخابمطالعه  -3

های مناسب با موضوع ها و سؤالگیری و روش آماری صحیح، فرضیهمناسب، روش نمونه
 پژوهش( برخوردار باشند تا صالحیت الزم برای ورود به فراتحلیل را کسب نمایند.

آوری چاپ فن و تحقیقات علوم، وزارت معتبر مجالت جرم در موضوع با مرتبط تحقیقات کلیه -4
 اند.شده

 مورد منابع بندی،فصل نحوه نگارش، شیوه شامل هانمونهشکلی و صوری انتخاب  هایمالک
 شامل محتوایی هایمالک و علمی مراتبسلسله و رعایت چکیده داشتن تایپ، کیفیت استفاده،

 چارچوب ها،تئوری زمینه در تحقیق، توضیح کافی نهیشیپ تحقیق، ضرورت و مسئله بیان نحوه
 ها،داده آوریجمع بودن ابزار مناسب آن، حجم و گیرینمونه روش تحقیق، هایفرضیه نظری،
 های تحقیق،تئوری ذکر موضوع، گسترش پرسشنامه، هایسؤال بودن مناسب گیری،نتیجه و بحث

 متغیرها، عملی و نظری تعریف آماری، جامعه نظری، مدل ،شدهمطرح هایتئوری بودن مناسب
 پیشنهادات بودند. ها وآن بودن مناسب و های آماریروش

ی سنی نوجوانان هاردهعنوان اثر در زمینه جرائم اجتماعی در  27در بررسی مقدماتی، بیش از 
بر اساس  نیبنیازای تحقیقاتی، مقاله و کتاب شناسایی شدند هاپروژه و جوانان در قالب

اثر که چارچوب الزم برای مرور سیستماتیک را دارا  7هایی که در باال ذکر شد، تعداد شاخص
 1در جدول  شدهانتخابمقاله  7شدند. مشخصات  داده تشخیص مناسب نهایی تحلیل برای بودند،

ظر ی طرح به نابودجهی هاتیمحدود ارائه شده است. با در نظر گرفتن شرایط فوق و همچنین،
از کفایت کمّی و کیفی برخوردار باشند که بتوان مجموعه فراهم  شدهانتخابرسد تعداد نمونه می

طور خاص در استان البرز در زمینه جرائم داخلی و به شدهانجامآمده را بازنمای کاملی از تحقیقات 
 در بین گروه سنی جوان باشد.

 
 العات مربوط به جرم در بین جوانانجهت مرور سیستماتیک مط شدهانتخاب: آثار 8جدول 

 نویسنده سال عنوان ردیف
 صدفی و همکاران 1371 رم ج جوانان به شناختی عوامل مؤثر بر نگرشجامعهتبیین  1

نشینی در خط مطالعه موردی حاشیهپیامدهای توسعه نامتوازن:  2
 کرج چهارم حصار شهر

 زکی خانی 1372

 هایمانی، نفیس 1371 کرج مطالعه انسان شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر 3

بررسی رابطه استفاده از شبکه های ماهواره ای و گرایش بهره  4
 امیری و همکاران 1372 کرج برداران به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر

در  کرج وجوانان پسر شهرستانگرایش ن عوامل مؤثر بر  1
 ترکمان و همکاران 1372 جرم فرهنگخرده

به  کرج یش نوجوانان و جوانان پسر شهرستانگرا عوامل مؤثر بر 6
 مصرف مواد مخدر

 هزارجریبی و همکاران 1327

 آبادیزنگی 1327 فضایی جرم در شهر کرج تحلیل 7

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1434085/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%ac?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=12.472582&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070835/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%ac?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=5.511609&rownumber=11
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070835/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%ac?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=5.511609&rownumber=11
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/902499/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%ac?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=8.186981&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1017660/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=8.186981&rownumber=8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1017660/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=8.186981&rownumber=8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/971045/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%b1%d9%85?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=15.1667385&rownumber=9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/971045/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%b1%d9%85?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=15.1667385&rownumber=9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913211/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=5.511609&rownumber=9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913211/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1?q=%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AC&score=5.511609&rownumber=9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/787554/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-gis
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 های پژوهشیافته

 نتایج شکلی
 گیریمعرفی آثار علمی برحسب جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه -

که از تولید بسیار کم آثار علمی در حوزه جرائم در بین جوانان مناطق نتایج عالوه بر این
کند، همچنین نشان از افت همین تعداد تولیدات علمی در پنج سال می نشین البرز حکایتحاشیه

 مطالعات علمی ارزشمندی در حوزه مذکور انجام نشده است. 1374اخیر است. به عبارتی از سال 
نشین جامعه آماری در آثار فراتحلیل شده در مطالعه حاضر را نوجوانان و جوانان مناطق حاشیه

سال در مرکز ترک اعتیاد کرج، جوانان  21صار، نوجوانان و جوانان زیر البرز از جمله خط چهار ح
سال معتاد در شهر کرج و کودکان کار  21پسر مرتکب جرم در شهر کرج، جوانان و نوجوانان زیر 

که یک مطالعه  -نفر  12ی تحقیق از هانمونه. حجم انددادهتشکیل  و مجرمان ساکن در شهر کرج
در نوسان بودند. روش رایج تعیین حجم  - ای ترکیبی بودکه مطالعه - فرن 1744تا  - کیفی بود

به دست آمده است. باالترین  324تعداد  به طور طبیعیاز همان فرمول کوکران بوده که  هانمونه
ای بود که هم از روش تحلیل ثانویه و هم از روش پیمایش استفاده حجم نمونه مربوط به مطالعه

نفر را شامل شده است. در یک مطالعه که از روش کیفی استفاده نموده با  1774نموده که تعداد 
نفر از کودکان کار، کارشناسان و مسئولین انتظامی مصاحبه به عمل آمده است.  12تعداد حدود 

های آن مطالعه، گرچه به تعداد مصاحبه از طرف محقق در مطالعه اشاره نشده ولی با توجه به یافته
نفر بوده که  3221شده بالغ بر ی بررسیهانمونهحبه تخمین زده شد. مجموع حجم مصا 12تعداد 

 تواند دقت نتایج تحقیق حاضر را افزایش دهد.این تعداد نمونه مناسب می
تمام »ی از روش ریگنمونهلذا بجای  اندرفتهازآنجاکه بیشتر مطالعات به سراغ مجرمان 

هر تحقیق از شود. همچنین، سه تحقیق را شامل می هانمونهاستفاده نموده که از مجموع  «1شماری
ت. از ای قابل تقسیم اسنظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی )محض(، کاربردی و توسعه

ی از امطالعهبودند. به عبارتی  «یکاربرد»یک مورد از نظر هدف  جزبهاین حیث، تمام مطالعات 
فقط یک اثر  «یاتوسعه»حاضر انجام نشده است. ضمن اینکه از نوع در حوزه مطالعه  «یادیبن»نوع 

 علمی تولید شده است.
 

 گیری: معرفی آثار علمی برحسب جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه5جدول 
شماره 
 سند

 جامعه آماری سال
حجم 
 نمونه

 گیریشیوه نمونه
 

نوع از نظر 
 هدف

1 1372 
 سال 21نوجوانان و جوانان زیر 

 در مرکز ترک اعتیاد کرج
 کاربردی تمام شماری 122

 کاربردی تمام شماری 73 جوانان پسر مرتکب جرم 1374 2
 کاربردی تمام شماری 122 سال 21جوانان و نوجوانان زیر  1327 3
 ایتوسعه نامعلوم 1744 حصار 4ساکنین خط  1372 4
 کاربردی ایخوشه 324 جوانان شهر کرج 1371 1
 کاربردی هدفمند 12 کودکان کار 1371 6
 کاربردی ای تصادفیطبقه 322 مجرمان 1327 7

                                                           

1. Sensuse 
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 روش تحقیق در آثار فراتحلیل شده
کاررفته در مطالعات مربوط به ی بههاروشکه  دهدیمی به دست آمده از مطالعات نشان هاافتهی

مجموع آثار را به درصد  72عوامل مؤثر بر جرم بیشتر به روش پیمایش انجام شده است، زیرا 
خود اختصاص داده است. تنها یک مطالعه از روش تحلیل ثانویه و یک مطالعه نیز به روش ترکیبی 

ی هاروش؛ به عبارتی، تنوعی در استفاده از اندنموده )کیفی، اسنادی و مشاهده مشارکتی( استفاده
شود. با توجه به ه نمیتحقیق در مطالعات مربوط به علل جرم در بین جوانان استان البرز دید

ویژه مطالعه بر ی کیفی بههاروشرویکرد مطالعات از قیاسی به سمت استقرایی و درنتیجه اهمیت 
ی آینده هاپژوهشدیده اجتماعی در مقایسه با روش کمّی، ضروری است که های آسیبگروه روی

 ی ترکیبی استفاده نمایند.هاروشی اجتماعی از هابیآس در حوزه جرم و
 

 ی مورد استفاده برای تبیین جرم جوانانهاهینظر
مورد از  4ی تحقیق داشته است زیرا در هانمونهنظریه آنومی دورکهایم بیشترین فراوانی را در 

به وضعیتی  یهنجاریآنومی یا بطور صریح مورد استفاده قرار گرفته است. مورد مطالعات به 7
و در  دهندخود را بر رفتار فرد از دست می مشروعیتکه در آن هنجارهای اجتماعی  شودیم گفته

این شرایط ارتباط میان وجدان جمعی که از طریق هنجارها تنظیم شده و آرزوهای افراد قطع شده 
. نظریه فشار ساختاری مرتون که در پاسخ به انتقادات نظریه افتدیمدرنتیجه جرم اتفاق 

جرم قرار  کنندهنییتبهای رکهایم از طرف مرتون مطرح شد در رتبه دوم نظریهکارکردگرایی دو
پذیرد. ای اجتماعی است که از ساختارهای فرهنگی هر جامعه تأثیر میپدیده ،جرمدارد. 

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع به میزان شفافیت یا عدم شفافیت و به میزان ساده یا 
شوند. هر چه ساختارهای کالن اجتماعی و فرهنگی وق یا مانع جرم میپیچیده بودن ساختارها مش

ها و فرصت تار اجتماعی نابرابر،خکند. سان نفوذ میآنابرابرتر باشد بیشتر فساد و انحراف بیشتر در 
تضاد میان اهداف فرهنگی  ،دهد. رابرت مرتنها قرار میمنابع را به طور انحصاری در اختیار اقلیت

 هیجهت رسیدن به این اهداف را منبع اول شدهنهیمشروع نهاد یهاقدرت و راه ،ثروت ،مانند پول
آید داند. در نظریه فشار ساختاری، مرتن بر این باور است که انحراف برای این پیش میجرم می

کند ولی وسایل ضروری برای رسیدن به های را تشویق میکه جامعه دستیابی به برخی از هدف
های خاصی را دهد؛ بنابراین برخی افراد یا باید هدفرا در اختیار همه افراد قرار نمی این اهداف

های های مشروعی که فرهنگشان تجویز کرده است و سایل و راهبرگزیند یا برای رسیدن به هدف
 د.نامشروعی را برگزین

تون( نظریه یی )آنومی دورکهایم و فشار ساختاری مرکارکردگرا، نظریه هاافتهبر اساس ی
. همچنین، نظریه یادگیری اجتماعی و انتقال فرهنگی ساترلند باشدیممحوری و اصلی تبیین جرم 

نظریه کاشت، رویکرد استفاده و خشنودی )یک  مثالعنوانبههای ارتباطاتی )دو مورد(، نظریه
کلیفورد سازمانی اجتماعی توماس و زنانسکی )یک مورد(، سبک زندگی مناطق شهری مورد(، بی

فرهنگ بزهکاری کوهن )یک مورد( و فرهنگ شهری فیشر، خردهشاو و هنری مک کی، خرده
نشان  هاافتهکننده جرم بودند. یهای تبییننظریه ناکامی منزلتی کوهن )یک مورد( از دیگر نظریه

ند متغیر جرم مفهومی پیچیده، متنوع و نسبی است لذا تالش محققان این بوده که از چ دهندیم
تنهایی توان تبیین کامل جرم را نخواهد زیرا یک نظریه به ؛زمان استفاده نمایندطور همنظریه به

توان در زمینه نوع نظریات مورد استفاده در تحقیقات مروری اشاره نمود این داشت. نقدی که می
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های سطح کالن همچون آنومی دورکهایم، فشار ساختاری درصد مطالعات از نظریه 1374هست که 
ی ترنییپاهای سطوح میانه و خرد دارای وزن ی اجتماعی استفاده نموده و نظریهسازمانیبمرتون و 

 هستند.
 

 ی مورد استفادههاهینظر: توزیع فراوانی و درصدی برحسب 8جدول 
 درصد فراوانی نظریه ردیف

 27 4 آنومی دورکهایم 1
 2/17 3 فشار ساختاری مرتون 2
 1/13 2 یادگیری اجتماعی ساترلند 3
 6/6 1 های ارتباطات )کاشت، رویکرد خشنودی(نظریه 4
 6/6 1 سازمانی اجتماعی توماس و زنانسکیبی 1
شهری فیشر، فرهنگ سبک زندگی مناطق شهری کلیفورد شاو و هنری مک کی، خرده 6

 فرهنگ بزهکاری کوهنخرده
1 6/6 

 6/6 1 ناکامی منزلتی کوهن 7
 3/13 2 فاقد نظریه 2

 122 11 جمع
 

 متغیرهای تأثیرگذار در تبیین جرم
یی متنوع و هادهیپدی اجتماعی نیز هابیآسبا توجه به نسبی بودن مفاهیم در حوزه اجتماعی، 

و تحقیقات مورد بررسی در مطالعه حاضر؛ متغیرهای مهاجرت،  هاهینظرمتغیر هستند. بر اساس 
ی ارتباطی، موقعیت اقتصادی، فضای کالبدی شهری و هارسانهگروه همساالن، وضعیت خانوادگی، 

اجتماعی و فرهنگی هستند. با در نظر گرفتن  کنندهنییتبپذیرش اجتماعی از جمله متغیرهای 
ی مفهومی در تحقیقات مورد مطالعه، سؤال هامدلی و ی مورد استفاده، چارچوب نظرهاهینظر

تحقیق این است که از چه متغیرهایی برای تبیین جرم در سطح استان البرز استفاده شده است. 
نتایج تحقیق از تنوع نسبتاً کم متغیرها در تبیین جرم حکایت دارد زیرا فراوانی متغیرها در مطالعات 

غیرهای مهاجرت )جاذبه شهری و دافعه غیر شهری( و همساالن در متغیر بود. مت 13مرور شده تنها 
متغیرهای مورد استفاده بودند. همچنین، خانواده  نیترعیشاسه مورد حضور در تحقیقات، 

نشینی( دو های ارتباطی )دو مورد(، اقتصادی )فقر، نیاز مالی، اجارهگسیخته )دو مورد(، رسانهازهم
، خلوتی، تراکم جمعیت( از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر ارتکاب مورد و فضای کالبدی )تاریکی

 جرائم بودند.
 

 : توزیع فراوانی و درصدی برحسب متغیرهای تأثیرگذار در تبیین جرم4جدول 
 درصد فراوانی متغیر ردیف

 22 3 مهاجرت )جاذبه شهری و دافعه غیر شهری( 1
 22 3 های ترجیحی(همساالن )معاشرت 2
 14 2 خانواده 3
 14 2 های ارتباطیرسانه 4
 14 2 اقتصادی )درآمد ماهانه( 6
 7 1 (تراکم جمعیت فضای کالبدی )تاریکی، خلوتی، 7
 7 1 یگریتکدپذیرش اجتماعی  2

 122 14 جمع
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 ی جرائمبندتیاولو
بـا چهـار مـورد حضـور  «مخـدرمصـرف و قاچـاق مـواد »کـه  دهـدیمنشان  1نتایج جدول 

ــرائم و ــایر ج ــتر از س ــات، بیش ــ در مطالع ــههابیآس ــاعی ب ــورد ی اجتم ــته م ــر وابس عنوان متغی
بررســی قــرار گرفتــه اســت. بعــد از مــواد مخــدر، روابــط جنســی نامشــروع )دو مــورد(، جــرائم 

ی گــریتکــدی و نینشــهیحاشوجرح، علیــه امــوال و مالکیــت )دو مــورد(، ســرقت، قتــل، ضــرب
ــ ــدام ب ــههرک ــرار گــرفتن ب ــزان را در ق ــرین می ــورد کمت ــک م ــه خــود ا ی ــر وابســته ب عنوان متغی

 اختصاص دادند.
 

 بندی جرائم در بین جوانان: توزیع فراوانی و درصدی برحسب اولویت2جدول 
 درصد فراوانی نوع جرائم ردیف

 3/32 4 مصرف مواد مخدر 1
 4/11 2 روابط جنسی نامشروع 2
 4/11 2 مالکیتجرائم علیه اموال و  3
 7/7 1 سرقت 4
 7/7 1 قتل 1
 7/7 1 وجرحضرب 6
 7/7 1 نشینیحاشیه 7
 7/7 1 تکدی گری 2

 
 نتایج تحلیلی )محتوایی(

در این بخش به عوامل مؤثر بر جرم و انحراف اجتماعی و نقش هر یک از متغیرها در تبیین 
 شود.جرم پرداخته می

 یا بزهکاری جوانان تحت تأثیر بررسی، جرم و مورد برگزیده هایپژوهش هاییافته برحسب
میزان تحصیالت، محل تولد، زمینه  جنسیت جوانان، سن، متغیرهای همچون عواملی با رابطه در

 .باشدیمفعالیت، نوع شغل، شغل قبلی، شغل قبل از دستگیری، شغل بعد از مهاجرت 
 

 متوزیع فضایی محل وقوع جرای
ت. آن نشــان داده شــده اســ گانــهدهم در محــدوده منــاطق فضــایی جــرایتوزیــع  1در نقشــه 

ر ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه تعـداد م در سـطح شـهر بیـانگنحوه پراکندگی محـل ارتکـاب جـرای
نشــین شــهر بیشــتر شــده اســت و بــاالترین حــد م بــا رونــدی افزایشــی در منــاطق حاشیهجــرای

ــا ور آن رخ داده اســت. ناهنجــاری در بخــش شــمال غربــی، جنــوب، غــرب و منــاطق مج
ــیم ــه تقس ــاطق دهچنانچ ــک بندی من ــابطه تفکی ــی آن ض ــواحی داخل ــرج و ن ــهرداری ک ــه ش گان

نتیجــه گرفــت کــه بیشــتر جــرائم در  تــوانیمــهــای مختلــف شــهر کــرج پذیرفتــه شــود بخش
ــاطق  ــده  4و  2، 1، 3، 6من ــدی ــاطق حاشــیه شــودیم ــه من ــن در حــالی اســت ک ای شــمال، و ای

 از کمترین جرم برخوردار است. 7و  1، 2، 7از جمله مناطق مرکز و شمال شرق و 
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 گانه شهر کرجم در مناطق ده: توزیع فضایی جرای8نقشه 

 

موازات فاصله توان نتیجه گرفت که بهم شهر کرج میبراین با توجه به نتایج نقشه جرایبنا
کرج به دلیل افزایش تعداد جمعیت  نینشهیحاشگرفتن از مناطق مرکزی و نزدیک شدن به مناطق 

و تعداد زیاد و تراکم مسکونی، افزایش بافت مسکونی نابسامان، اسکان غیر رسمی و بدون برنامه 
 یابد.م نیز افزایش میمهاجرین، میزان جرای

 

 تحلیل فضایی جرم
م و تر رفتارهای مجرمانه و رابطه آن با محل وقوع جرو علمی ترقیعمبه منظور درک بهتر، 

ها با برخی های مختلف جرم، رابطه آنها در گروهبرای آگاهی از شرایط فیزیکی این مکان
 های مکانی چون تاریکی، روشنایی، شلوغی و خلوتی مورد آزمون قرار گرفت.مشخصه

 

 رابطه متغیر تاریکی و روشنایی فضا در ارتکاب جرم
 بکاهد. همین امر باعث نترل اجتماعیشدت از کتواند بهتاریکی از جمله عواملی است که می

م بیشتر شود. از طرفی شرایط وقوع برخی رفتارهای ناهنجار، شود تا احتمال وقوع برخی جرایمی
م نیز تاریکی و روشنایی تأثیری یکسان دارد. نتایج نایی محیط است. در خصوص برخی جرایروش

گانه جرم در جدول زیر نشان داده جهای پنبررسی رابطه روشنایی یا تاریکی در هر یک از گروه
 شده است:

    

 گانه جرمهای پنج: رابطه بین متغیر تاریکی و روشنایی محل با وقوع گروه5جدول 
 جمع روشن تاریک نوع جرم محل وقوع

 122 11 41 قاچاق مواد مخدر
 122 6/27 4/12 علیه اموال

 122 6/42 4/11 علیه اشخاص
 122 41 11 سرقت

 122 41 11 منکراتیجرائم 
Chi-squer=52/128 df=4 sig=0/000 

Contingency Coefficent: 0/344 
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م دهد بین ارتکاب جرایآن نشان می دارسطح معنیآزمون همبستگی کای اسکوئر و  ریمقاد
جود دارد. به عبارتی برخی از داری وگانه و تاریکی محل وقوع جرم رابطه معنیهای پنجگروه
م تا حدود زیاد نیازمند شرایط محیطی تاریک هستند تا وقوع یابند. نتایج جدول حاکی از آن جرای

 م در تاریکی اتفاق افتاده است.است که جرم سرقت بیش از دیگر جرای
م علیه اشخاص چون قتل، دهد جراییشتر رخ میهای تاریک بمی که در محیطاز دیگر جرای

و مصرف مواد  درصد(. خریدوفروش، حمل و نگهداری 4/11وجرح عمدی است )شرارت، ضرب
رسد مبادله مواد مخدر یا جابجا افتند. به نظر میمخدر، کمتر در محیط و یا شرایط مکانی اتفاق می

طور مخفیانه )درون خودرو و یا توسط اشخاص( نیازی به تاریکی محل ارتکاب جرم کردن آن به
م محل، جعل سند، اختالس و دیگر جرایصدور چک بالندارد. همچنین، در اعمال منافی عفت و 

 شود، تاریکی تأثیر چندانی نداشته است.مالی که عموماً در محل فعالیت و شرایط کاری انجام می
 

 مه شلوغی و خلوتی محل با وقوع جرایرابط
عنوان تواند بهها میرویشلوغی و ازدحام جمعیت در برخی مواقع و در مورد تعدادی کج

برخی دیگر  سازنهیزمتواند م تلقی شود ولی در برخی اوقات هم میبازدارنده ارتکاب جرای عامل
ی داریمعنشود که با توجه به مقادیر کای اسکویر و سطح مالحظه می 7م باشد. در جدول از جرای

 م و خلوتی محل، انکارناپذیر است.گانه جرایهای پنجبین گروهآن رابطه 
م از اهمیت نسبتاً بیشتر برخوردار است. تاریکی، خلوتی محل وقوع جراییژگی در مقایسه با و

جرم سرقت بیش از آنکه متکی به تاریکی باشد به عامل خلوتی و دنج بودن محل نیازمند است. 
م منافی . جرایاندداشتهدرصد سارقین مکان سرقت خود را دارای ویژگی خلوت اعالم  72حدود 

 1/27یی است که بیش از دیگر جرائم به این ویژگی رابطه دارد )هایرناهنجاعفت نیز از آن دسته 
که مقایسه این رقم با جدول متقاطع تأثیر تاریکی، چنین نیازی به تاریکی محل در درصد( درحالی

...( که تا  جرح و و م علیه اشخاص )قتل، ضربشود. جراییاعمال منافی عفت کمتر احساس م
 2/34درصد( کمتر به شلوغی وابسته است ) 4/11محل رابطه داشت )حدودی به ویژگی تاریکی 

درصد( در گروه مجرمین قاچاق مواد مخدر اهمیت ناچیز به خلوتی محیط در ارتکاب عمل 
 41اند )درصد( اما برای ویژگی تاریک بودن اهمیت بیشتر قائل شده 14) انددادهمجرمانه خود 

 درصد(.
 

 گانه جرمهای پنجوغی و خلوتی محل با وقوع گروه: چگونگی رابطه بین شل7جدول 
 جمع محل خلوت محل شلوغ محل وقوع

 122 7/12 1/27 قاچاق مواد مخدر
 122 4/46 6/13 علیه اموال

 122 2/61 2/34 علیه اشخاص
 122 72 12 سرقت

 122 1/27 1/12 جرائم منکراتی
Chi-squer=136/002 df=4 sig=0/000 

Contingency Coefficent: 0/509 
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 رابطه میزان جرم و تراکم جمعیت
( نشان 1321گانه کرج )بر اساس نتایج آمارگیری سال تراکم جمعیت به تفکیک مناطق ده

ها مملو از جمعیت، طور یکنواخت پراکنده نیست. برخی قسمتدهد، جمعیت در این سطوح بهمی
کمتر دارند. درمجموع بیشترین تراکم جمعیت در نواحی  تیجمعهایی بسیار متراکم و بخش

های داخلی هر شود. ضمناً جمعیت در نواحی و بخشمشاهده می 4و  3، 1، 2، 7، 1داخلی مناطق 
 دهد.منطقه نیز تفاوت زیادی را نشان می

)فردیس، شهرک پاسدار،  3بیشترین تراکم جرم در هر صد هزار نفر جمعیت در منطقه 
)قلمستان، کالک نو، آسیاب برجی، پارک شهید  2هرک دهکده و شهرک ناز( منطقه حافظیه، ش

، 1، 4، 3، 2، 1)فازهای  4چمران، ترک آباد، شکرآباد، دهقان ویال و شهرک ولیعصر( و منطقه 
آباد افشار، کوی فرهنگ، احمدآباد و اکبرآباد( به چشم ، کوی مهر، شهرک دریا، حسینمهرشهر

شود. کرج دیده می 7و  1، 2هایی از منطقه نسبت جرم در واحد سطح در بخشخورد. کمترین می
ی ارتباط مستقیم و خوببه -ی جمعیت و واحد سطحازابه -های تراکم نسبی جرم تحلیل نقشه

؛ دهندمثبت تراکم جمعیت )در مناطق مختلف شهر( و تعداد جرم ارتکابی در هر منطقه را نشان می
ای از شهر کرج بیشتر باشد احتمال وقوع جرم در جمعیت در ناحیه یا منطقه بنابراین هرقدر تراکم

توان نتیجه گرفت که ارتکاب جرائم در نواحی پرجمعیت شهر بیشتر رخ یابد لذا میآن افزایش می
ها، رسد تعداد جمعیت بیشتر با افزایش تعامالت اجتماعی و منافع ساکنین آن. به نظر میدهدیم

. عالوه بر این، ازدحام جمعیت که دهدیمنجار در مناطق و نواحی پرتراکم را افزایش رفتارهای ناه
گسیختگی و ناهمگونی روابط افراد ، موجب ازهمشودیمیکی از موانع کنترل اجتماعی محسوب 

 کند.عنوان عاملی و مؤثر در بروز جرم عمل میشده لذا به
 

 

 
 گانه شهر کرجده: تراکم نسبی جمعیت در مناطق 5نقشه 

 یریگجهینتبحث و 
مطالعه حاضر با هدف تبیین علل جرم در بین جوانان ساکن در استان البرز انجام شده است. 

ی مختلف هازبانو  هافرهنگمعروف است، زیرا اگر ایران تنوعی از  «کوچکایران »شهر کرج به 
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ی فرهنگی را یکجا دارد؛ وجود زندان در داخل شهر کرج و هاتنوعباشد، کرج همه این را دارا می
و  کشاندیمی زندانیان را از همه جای ایران به کرج هاخانوادهچند زندان دیگر در اطراف شهر، 

ی شهر ساکن اهیحاشوآمد، معموالً در مناطق ی رفتهایسختبه دلیل  هاخانوادهخیلی از این 
در داخل شهر، همسایگی با پایتخت و  نینشهیحاشجود منطقه ؛ همچنین، مسائلی مانند وشوندیم

قیمت مسکن در تهران و  سابقهیبتردد روزانه حدود پانصد هزار نفر بین تهران و کرج، رشد 
درآمد به کرج، مهاجرپذیری باال به دلیل یافتن شغل برای درنتیجه کوچ اجباری اقشار متوسط و کم

و درنهایت، این که البرز تنها استانی است که  باشندیمجوان  ها در گروه سنیقشری که اکثر آن
فردی هستند که ی منحصربههایژگیودرصد جمعیت آن شهرنشین هستند، همه این ها  72باالی 
در صورت  تواندیمگرچه  هایژگیو. این کندیمشهرها متمایز شهر کرج را از سایر کالنکالن

ی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود ولی از طرف دیگر، به لحاظ هاهیسرمامدیریت مناسب، به 
طالعه از تنوع و میزان باالی ی مهاافتهروی و جرم را مساعدتر نماید. یی کجهانهیزم تواندیمنظری 

 م و گوناگونی متغیرهای اثرگذار بر وقوع جرم حکایت دارد.جرای
و دافعه غیر شهری(، همساالن، خانواده ، متغیرهای مهاجرت )جاذبه شهری هاافتهبا توجه به ی

های ارتباطی، فقر اقتصادی و فضای کالبدی )تاریکی، خلوتی، تراکم جمعیت( گسیخته، رسانهازهم
مهاجرپذیری –ی مطالعه هافرضشیپاز متغیرهای تأثیرگذار بر ارتکاب جرائم بودند که این یافته با 

مخدر، روابط جنسی نامشروع و  مصرف مواد همخوانی دارد.-استان و تأثیر آن بر وقوع جرم
م گزارش شدند. جنسیت، سن و تحصیالت، یکی از جرایم علیه اموال، بیشتر از سایر جرای

. گروه سنی اندبودهدرصد(  72از زنان )باالی  ترمجرماند. مردان متغیرهای ثابت در تبیین جرم بوده
که میزان جرائم در نحوی، بهشوندیمجرم های سنی دیگر مرتکب سال بیشتر از گروه 32تا  22

ساله به بیشترین حد خود رسیده،  32تا  21خصوص در گروه سنی سال و به 22سنین باالی 
درصد مجرمین در این گروه سنی قرار دارند. مدت اقامت مجرمین در کرج  3776که تقریباً طوریبه

ها کمتر از یک سال درصد آن 31تا  12ها نشان داد که بین قبل از ارتکاب جرم و دستگیری آن
درصد از مجرمین، مالک محل سکونت خود بودند. حدود  32اند. تنها حدود است که به کرج آمده

 درصد روز را. 37کنند و درصد مجرمین، شب را برای ارتکاب جرم خود انتخاب می 61
آزاد )خیاط، تراشکار،  مجرمان اکثراً فاقد شغل و شاغلین هم کارگر ساده )نیمه ماهر(، شغل

اند. این افراد در شهری(، کاسب و فروشنده بودهآهنگر(، راننده )سبک شهری و راننده سنگین بین
های جرم علیه . در این میان، گروهاندبودهزمان ارتکاب جرم با شرایط نامناسب مالی مواجه 

ری نسبت به وجرح، سرقت و قاچاق مواد مخدر( وضعیت نامساعدتاشخاص )قتل، ضرب
درصد  41تا  21برداری( و منافی عفت دارند. بین های جرم علیه اموال )چک بالمحل و کالهگروه

که دستگیر و راهی زندان شوند، درآمدی از افراد گروه نخست، در میزان ارتکاب جرم و قبل از آن
ساس معیار خط فقر، هزار تومان بوده که بر ا 122ها رقمی کمتر از نداشته یا درآمد ماهیانه آن

شود. این نتایج، یعنی تأثیر شرایط اقتصادی با مشخص می جایگاه اقتصادی نامطلوب این افراد بهتر
 ( نیز همخوانی دارد.1377ارتکاب جرم، با نتایج مطالعه شاطریان و همکاران )

م جرایته مهم است که تعداد م در سطح شهر بیانگر این نکنحوه پراکندگی محل ارتکاب جرای
شهر بیشتر شده است و باالترین حد ناهنجاری در بخش  نینشهیحاشبا روندی افزایشی در مناطق 

گانه بندی مناطق دهشمال غربی، جنوب، غرب و مناطق مجاور آن رخ داده است. چنانچه تقسیم
های مختلف شهر کرج پذیرفته شود، شهرداری کرج و نواحی داخلی آن ضابطه تفکیک بخش
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و این در حالی است  شودیم دیده 4و  2، 1، 3، 6م در مناطق نتیجه گرفت که بیشتر جرای نتوایم
از کمترین میزان  7و  1، 2، 7ای شمال، مرکز و شمال شرق و از جمله مناطق که مناطق حاشیه

( 1377ی شاطریان و همکاران )هاافتهجرم برخوردار است. این تأثیر فضای کالبدی بر جرم با ی
نی دارد. همچنین، با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر وقوع جرم، همخوا

(، اسفجیر 1373و همکاران ) نژادیحاتمی مطالعه حاضر با سایر مطالعات، از جمله هاافتهی
(، کجالو و 2214(، بونانو )2213(، اندرسون )2212(، کروگر )1376(، گلچین و مفاخری )1371)

 .باشدیم( همسو 2211)لیند بلوم 
تحت تأثیر فضای کالبدی، فقر، مهاجرت،  تواندیمی مطالعه نشان داد که وقوع جرم هاافتهی

ی از عوامل در سطوح مختلف کالن، میانه و امجموعهوضعیت اشتغال و خانواده باشد. به عبارتی، 
داد که خوانش از . مطالعه رویکردهای نظری در تبیین جرم هم نشان شوندیمخرد باعث جرم 

که مطالعه علمی در  طلبدیم ؛ لذاکندیممفهوم جرم، نحوه ارتکاب و علل آن در گذر زمان تغییر 
ی هاروشم و استفاده از باشند. رصد مداوم جرای «روزبه»خصوص جرم نیز همپای این تغییرات 

 مطالعات کیفی از جمله این پیشنهادات است. ژهیوبهترکیبی، 
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 منابع
 ( .1371امیری، عبدالرضا؛ نوری، یونس و بساطیان، سید محمد .)« بررسی رابطه استفاده از

ی اجتماعی در بین جوانان شهر هابیآسبه  بردارانبهره ی و گرایشاماهوارهی هاشبکه
 .4، شماره 4نشریه نظم و امنیت انتظامی. دوره  «.کرج

 مطالعه انسان شناسانه پدیده کودکان کار »(. 8838نرسیسیانس، امیلیا. ) , ایمانی، نفیسه
 .1، شماره 3دوره  .مسائل اجتماعی ایران، «خیابانی در شهر کرج

 نشینی در وقوع جرم با تأکید بر تأثیر حاشیه»(. 1374، میرهاشم. )زادمیابراه و باقری، رضا
 .علمی تخصصی دانش انتظامی البرزفصلنامه  .«جرم سرقت )مطالعه موردی شهر کرج(

 .3، دوره 7شماره 
 ( .1372ترکمان، مهدی؛ پورغالمی، محمدرضا و مرادی، غالمرضا .)« عوامل مؤثر بر گرایش

 .27شماره  . مطالعات امنیت اجتماعی.«فرهنگ جرمنوجوانان پسر شهرستان کرج در خرده
 خیزی و  نگرشی بر جرم»(. 1373، حسین؛ مهدی، علی و مهدیان، معصومه. )نژادیحاتم

، شماره 27دوره  . تحقیقات جغرافیایی.«نشینهای ارتکاب به جرم در محالت حاشیهزمینه
1. 

 ( .1372زکیخانی، محمدصادق .)« ی در نینشهیحاشپیامدهای توسعه نامتوازن: مطالعه موردی
 .21، شماره 7سال  .«فصلنامه تخصصی علوم سیاسی خط چهارم حصار شهر کرج.

 حلیل فضایی جرم عنوان تای با مطالعه»(. 1327. )نادر حسین ،رحیمیو  یعل ،آبادی زنگی
مجله -فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی )حقوق .«(GIS با استفاده از) در شهر کرج

  .2شماره ، 42ه دور .(دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ( .1327سراج زاده، حسین و پویافر، محمدرضا .)«بررسی رابطه  :دین و نظم اجتماعی

مجله دانشکده  .«ای از دانشجویانروی در میان نمونهداری با احساس آنومی و کجدین
 .63، شماره 16دوره  علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.ت و ادبیا

 ( .1377شاطریان، محسن؛ حیدری، رسول؛ شاطریان، محمود و دولتیاران، کامران.)«ی سازمدل
ی زیربرنامهنشریه  .«شهر کاشان نینشهیحاشو تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در مناطق 

 .37، شماره 12دوره  ی.امنطقه
 شناختی عوامل مؤثر بر نگرش تبیین جامعه»(. 1371. )محمد ،کولیوند و هذبیح ال ،صدفی

تا  1ه از صفح، 31ه شمار، 11ه دور  ن.مطالعات راهبردی ورزش و جوانا .«جوانان به جرم
27. 

 ( .1321گلچین، مسعود .)« نامه علوم . «هاپژوهشانحراف اجتماعی جوانان در آیینه
 .112تا  124 ص، ص22دوره جدید، شماره پیاپی  .اجتماعی

 شناسی نظری )گذری بر جرم(، 1322) .اسنیپس، جفری و برنارد، توماس ؛ولد، جرج
 انتشارات سمت :تهران. علی شجاعی .شناسی(های جرمنظریه

 عوامل مؤثر بر گرایش »(. 1327. )غالمرضای، جعفر؛ ترکمان، مهدی و مرادی، بیهزارجر
های مدیریت پژوهش .نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر

 .2، شماره 1دوره  .انتظامی
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