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  چكيده

نرخ باالي جرم عالوه بر ايجاد . باشدشهرها يكي از مسايل مهم، بروز انواع جرايم در محدوده شهر ميكالنامروزه در 
ازين رو شناسايي عوامل بروز . شده است هاي بسيار در اين زمينهاحساس ناامني وبدبيني در شهروندان باعث صرف  هزينه

در اين . .از جرم و به تبع آن افزايش امنيت در جامعه خواهد بود ترين راهكار پيشگيريجرم و سعي در كاهش اثر آن، مهم
پژوهش حاضر به بررسي . زمينه بررسي جغرافياي جرم و سفر مجرم به سوي مكان ارتكاب بزه از موارد حائز اهميت است

ان نظر به شيوه هاي و با امع هاي سنيحركت و تمايل سارقان براي سفرمجرمانه از محل سكونت بعنوان مبدا به تفكيك گروه
آيا سن سارقان در مسافت طي شده از منزل براي ارتكاب جرم «پردازد تا پاسخي براي اين سوال كه ميمختلف زندگي آنان 
گيري، يك گروه نمونه از سرقتهاي ارتكابي در به اين منظور با استفاده از شيوه كسر نمونه. فراهم آورد» موثر است يا خير؟

 از  انجام آزمون توزيع نظري، به تبيين نتايج بدست آمده براساس نظريات انتخاب عقالني، گرديد و پسشهر تهران معين 
كه حاكي از تاثير  عامل سن مرتكب در سفر به سوي جرم با توجه به سبك  فعاليت روزمره و الگوي جرم پرداخته شد

  .هاي مختلف زندگي استزندگي متفاوت در دوره

  

    ، سبك زندگيسفر مجرمانه ،سكونتگاه، سن، سرقت :واژگان كليدي

 
 

  
  



    مقدمه

هاي فردي و اجتماعي كند و با توجه به ويژگيانساني در قالب زمان و مكان معيني زندگي مي هر
بستري است كه ) زمان و مكان( واقع اين فضا در. كندخود با محيط و ساير افراد تعامل و ارتباط برقرار مي

اين حقيقت كه مجرمان ؛ بزهكاري و جرم نيز از اين امر مستثنا نيست. در آن قرار داردهاي فرد همه فعاليت
شناسان تاكيد روند بر اهميت مكان براي جرمپويا هستند و براي ارتكاب جرم از جايي به جاي ديگر مي

-اتفاق مي هاي متفاوتيو جرايم در شرايط و مكان شوندكنند و جابجا ميزيرا مجرمان حركت مي. كندمي

غاز و به آن محل سكونت نيز بعنوان مهمترين مكان در زندگي افراد كه فعاليت روزمره شان از آنجا آ .افتند
به نحوي كه تحقيقات  شيوه زندگي افراد داشته باشد تواند نقش موثري در روند وميگردد نيز ختم مي

كيفيت زندگي داشته و  اي  در ارتقاءنقش سازنده  »نزديك به محل سكونت«حاكي از آن است كه مقياس 
يابي آنها از طريق سكونتشان در  افزايد، اين مقياس در هويت بر احساس تعلق ساكنان به مكان سكونتشان مي

   )42،ص1390اسماعيلي،(.ميان آنها نيز مؤثر است  شهر و ايجاد روابط اجتماعي
  

رمان ممكن است محدود باشد اما از سوي ديگر اگرچه يافتن مكاني براي ارتكاب جرم توسط مج
پردازند ميدر محيط  اند كه مجرمان به جستجوي اهدافهمطالعات مشخص كرد. رسدتصادفي به نظر نمي
تحقيقات به  ،به عنوان مثال درمورد نژاد. ممكن است بر استراتژي جستجو تاثير بگذارد اما عوامل مختلفي
تصوير ذهني از (هاي شناختي متفاوتي دارند سفيدپوست نقشه پوست واند كه مجرمان سياهاين نتيجه رسيده

 . Carter and Hill,1976(و اين ممكن است بر الگوهاي جستجوي هدف تاثير بگذارد) محيط

Verdier and Zenouy,2004( . 

به تعريف  1آنگونه كه گيدنز .تواند بر انتخاب مكان جرم موثر باشدسبك زندگي نيز مي همچنين 
ا و فعاليتهاي يك فرد هسبك زندگي، مجموعه اي نسبتاً هماهنگ از همه رفتار«:پردازدي ميسبك زندگ

ا و بنابراين برخوردار هو جهتگيريها معين در جريان زندگي روزمره است كه مستلزم مجموعه اي از عادت
ثيرگذار اتهاي مختلفي بر سبك زندگي افراد مؤلفه از سويي).1388:121گيدنز،(»دت استاز نوعي وح

                                                            
1 Giddens 



ت در سبك زندگي و فعاليتهاي تفاواين امر موثر باشد به نحوي كه  تواند برجنسيت ميبراي نمونه  .هستند
مكان وقوع جرم توسط زنان در در پيرامون سكونتگاه  روزمره زنان و مردان از جمله صرف زمان بيشتر

- سن ميعوامل دخيل  ديگرز ا )Block, R., Galary, A. and Brice, D.2007 .(دياببازتاب مي

اي زندگي هموجب سبكسني  دورههر ي افراد در فعاليتها و حوزه رفتارها انتخابها،باشد كه بدليل تفاوت 
- ميمجرمين  توسط انتخاب مكان جرم متفاوت در ،تاثيرات و به تبع آن در حيطه جرمشناختي مختلف

  ..گردد

از بررسي و شناسايي نحوه انتخاب مكان جرم آنچه گفته شد پژوهش حاضر تالشي براي با توجه به 
 ها،آگاهيدر نظر داشتن با از سوي گروههاي سني مختلف  »فاصله با سكونتگاه مجرمين«طريق متغير 

تهران به كه  از آنجا .استهر دوره سني  مربوط به) شيوه هاي خاص زندگي( ها و انتخابهاي گيريجهت
ان، باالترين آمار جرم در كشور را شهر ايربزرگترين كالنپايتخت و عنوان 
-سرقت از عمده و) http://salnameh.sci.org.ir/TableShow/printversion.aspx(داراست

چهار مصداق از سرقت در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده پيش رو ؛ تحقيق است ارتكابي ترين جرايم
  .است 

  چارچوب نظري .2

- گيري جرمبويژه با شكلو  ه مجرمانهپديددر فهم و انتخاب آن  مكان جرماهميت با در نظر گرفتن 

شناسي با توجه به تعريف جرم .شناسان مورد توجه قرار گرفتدر نظريات جرماين موضوع شناسي محيطي 
- هاي خاص و با شيوهديدگي و ارتباط آن با مكانمطالعه بزه، بزهكاري و بزه«: محيطي كه عبارت است از 

دهند و در اين كار به نوبه خود متأثر از ها را از نظر فضايي شكل ميهاي افراد و سازمانيتهايي كه فعال
و تاكيد آن بر دو عنصر زمان و  )Bottoms and Wiles, 2002 : 620(».عوامل مبتني بر مكان هستند

تعريف ارائه و با توجه به  از ميان اين نظريات .مختلفي ذيل اين جرمشناسي شكل گرفتند نظريات مكان،
ضوع اين امكان بررسي مو ،تخاب عقالني، فعاليت روزمره و الگوي جرمنسه نظريه ا ،شده از سبك زندگي
عوامل اصلي در موضوع تحقيق به عنوان يكي از  نقش مكان جرمدر ادامه تبيين  .آورندتحقيق را فراهم مي
  .شودريات مذكور آورده ميظبر حسب هريك از ن



  
  خاب عقالنينظريه انت  .1.2

ارتكاب جرم، هم موقعيت تحقق بزه و احتمال به نتيجه ي بزهكار برانظريه انتخاب عقالني  بر طبق
 انتخابهاي به عبارتي. رسيدن آن را مي سنجد و هم توانايي ها و نقاط ضعف خود را مدنظر قرار مي دهد

در اين . زندگيري عقالني ميتابع حداكثر سود است و براساس هزينه ها و منفعت دست به تصميم  مجرم
تصميمات درگير شدن و تصميمات حادثه : شوندبه دو حوزه تقسيم مي ي فردهاگيريتصميم نظريه
گيري در واقع تصميم به درگير شدن در يك جرم منوط به تصميم). 1386:247ويليامز و مك شين،(اي

دليل كم ه سهولت برخوردار باشند فرد باز  )ايتصميمات حادثه(ي اجراييهااگر تاكتيك. اي استحادثه
بعنوان  ارتكاب جرم مكان انتخاب اين امر در مورد. زندها به راحتي دست به ارتكاب جرم ميبودن هزينه

ي داشته باشند آن قابليت اجرايدر مكاني چرا كه اگر تاكتيك ها  .صادق استنيز بخشي از پديده جرم 
   .رم تلقي خواهد شدجدر ن مناسبي براي درگير شدن فايده مكا-از حيث محاسبه هزينهمكان 

  

  نظريه فعاليت روزمره.  2.2

جرم  ،مطابق اين نظريه .فلسن مطرح شده استنظريه فعاليت روزمره توسط لورنس كوهن و ماركس 
يابد كه بزهكار احتمالي و آماج مناسب جرم، در زمان و مكان واحدي با هم مواجه هنگامي ارتكاب مي

 و كالرك(ن هستند در آن لحظه حضور نداشته باشندآحافظاني كه قادر به پيشگيري يا كنترل و م شده
 )مجرم با انگيزه، آماج مناسب و مكان(وجود سه عامل بر اين اساس براي ارتكاب جرم  )1388:71،اك

از  بعنوان يكي يمكانموقعيت و  )73،پيشين( شودن تحت عنوان مثلث جرم ياد ميكه از آضروري است 
هاي بزهكارانه، بنابر فرصت پردازان،به گفته اين نظريه .شاياني برخوردار است اضالع اين مثلث از اهميت

 .كنندآورند، تفاوت مياي اوليه مانند خوراك و مسكن را فراهم مياي كه نيازهنوع فعاليت روزمره
  )1393:577مگواير و همكاران،(



ياد  »كنترل كننده ها«توجه است كه از آن تحت عنوان  ائزحريه ظهمچنين عامل ديگري در اين ن
هاي نزديك كنندهكنترل .باشدمحافظان و مديران محل مي شامل كنترل كننده هاي نزديك،و  ميشود

 .)مثل والدين، معلمان، مربيان، دوستان و رئيسان فرد( افرادي هستند كه تاثير شخصي مستقيم بر مجرم دارند
توانند از آماج جرم حفاظت افرادي كه مي. شوند، بزهكاران غالباً مرتكب جرم نميدر حضور چنين افرادي
اشخاصي . هاي نزديك نبايد در مكان حضور داشته باشندكنندهها هم مانند كنترلآن. كنند محافظان هستند

ر، مديران سرايدا مثل(مديران محل . شوندكه مراقبت از مكان را به عهده دارند مديران محل ناميده مي
-نظر دارند كنترل ميهايي كه تحترفتارهاي افراد را در محيط ...)ساختمان و 

  .)http://www.popcenter.org/learning/60steps/index.cfm?stepNum=8.(كنند

.  

  نظريه الگوي جرم  .3.2
گره : مفهوم اصلي براي تبيين جرم توسط مجرمان استفاده ميكنندچهار ه پردازان اين تئوري از نظري

  5.و فضاي آگاهي 4فضاي فعاليت، 3، مسيرها2هاي فعاليت

هاي خود براي بيش از يك مدت زمان ناچيز در هاي فعاليت كه افراد معموالً براي انجام فعاليتگره _
  .خانه،محل كار، مركز خريد، منزل آشناياناين مكانها حضور دارند، مثل 

كنند ها از آنها استفاده ميمسيرها كه منظور مسيرهايي هميشگي است كه افراد براي تردد بين گره _
  .مثالً مسير خانه به محل كار

  دهد ها و مسيرهاي بين آنها فضاي فعاليت را شكل ميفضاي فعاليت كه مجموع گره _

اي است كه در محدوده فضاي فعاليت قابل مشاهده فضاي فعاليت و منطقهفضاي آگاهي كه شامل  _
  .است

                                                            
2 node 
3 path 
4  Activity space 
5  Awareness space 
 



شود كه از نظر زماني از نظريه الگوي جرم معتقد است كه وقايع مجرمانه بر اساس الگوهايي واقع مي
ا ها، مسيرهاند و از لحاظ مكاني بر طبق گرهاقتصادي روزمره افراد شكل گرفته ،هاي اجتماعيطريق فعاليت

 Brantingham,Andresen,Kinney(شودها ميهايي هستند كه فعاليتها محدود به آنو لبه

,2009:27(  

-ها از نظر منطقي مورد نياز هستندنه تنها مكان. مفهوم مكان در نظريه الگوي جرم نقش اساسي دارد

احتمال وقوع جرم موثر  ها نيز برهاي مكانبلكه ويژگي) زيرا مجرم بايد هنگام وقوع جرم در جايي باشد(
ها به روشني توسط تئوري فعاليت روزمره بيان شده كه شامل حضور و موثر بودن مديران اين ويژگي. است

  .و حضور محافظان كارآمد است

هاي فعاليتش براي تمام عمر ثابت هيچ كس گره: از سوي ديگر نكته اي كه بايد مدنظر داشت آنكه
 Horton and (هايشان دارندلگوهاي هميشگي براي فعاليتنخواهد ماند حتي افرادي كه ا

Reynolds,1971.( هاي جديدي به هزينه از دست داللت دارد بر اينكه گره هاي ما معموالًتغيير فعاليت
ه و ب گردندحذف مي مانهاي فعاليتي از زندگي روزانهكه ساير گرهبطوري .ايمها يافتهدادن ساير گره

اگر يك مكان خاص « :گويدكه برنسكو مي هآنگون.شوندزمان از خاطراتمان محو مي تدريج  و در طول
شود و همزمان يك گره ديگر بعنوان گره در نظر گرفته نشود تصوير ذهني فرد از آن بتدريج پاك مي

  )Bernasco,2010.( »شودجديد و مسيرهاي مربوط به آن جايگزين مي

  

  تحقيقفرضيه . 3

و نتايج حاصل از اين انتخاب مكان جرم  نقش محل سكونت در ت مختلف در موردبا توجه به تحقيقا
به نحوي كه در  ها مبني بر رابطه ميان مسافت طي شده توسط مجرمين و نرخ ارتكاب جرمپژوهش

محمودي،وحيد (باشدمجاورت محل سكونت مجرمين امكان ارتكاب جرم بيشتر از فواصل دورتر از آن مي
آيا  "پردازد كه پژوهش حاضر به طرح سوالي ديگر در اين خصوص مي ،)1391دستجردي،باراني،
 .تلف تفاوتي ميان سارقان در ارتكاب سرقت در نزديكي محل سكونت وجود داردخبرحسب سنين م



براين اساس فرضيه عبارت است  ؟مكان جرم توسط سارقان چگونه است بعبارت ديگر تاثير سن در انتخاب
تر اي مرتكب جرم شوند كه نزديكتر در منطقهري وجود دارد كه سارقان در سنين پاييناحتمال بيشت« :از 

  ».قابل مقايسه ديگري كه فاصله بيشتري از سكونتگاه دارد به محل سكونتشان باشد تا منطقه

  

  روش تحقيق. 4

 اطالعات مربوط به ازرك مجرمان، حپيرامون جابجايي و ت اتتحقيقدر  براساس رويه مرسوم
 ,Hesseling, 1992 ; Potchak et al(.شودباشد استفاده ميدستگيري  كه در اختيار اداره پليس مي

، پايگاه اطالعاتي نيروي انتظامي جمهوري هاي مورد نيازدادهبراي دسترسي به اين پژوهش نيز در  )2002
سرقتهاي  ار مصداق خاص ازچه به اين داده ها مربوط  .اطالعات درنظر گرفته شد اسالمي را بعنوان منبع

 باشد كهمي )گانهبيست و دو مناطق ( در شهر تهران 29/12/1389تا  1/1/1389  دوره زماني  ارتكابي در
سرقت از منزل،  :عبارتند ازاند و اب گرديدهخبيشتر در ميان انواع سرقتها انت و در نتيجه اهميتبدليل فراواني 

براي آزمون سرقت است كه  فقره  41859جامعه آماري  .قاپيسرقت از مغازه، سرقت اتومبيل و كيف
كه  مورد در نظر گرفته شد 414حجم نمونه ، )1388:320چمپيون،( 6گيريبراساس روش كسر نمونه فرضيه

  .باشديك صدم هر يك از سرقتهاي مصداقي مي
  

  يافته ها. 5

جدول شماره  همانطور كه  و باشديسال م 43تا   13دامنه تغييرات سن افراد نمونه مورد بررسي بين  
- بندي سالنامه هاي آماري جمهوري اسالمي ايران در خصوص تقسيم افراد نمونه منطبق با دهدنشان مي) 1(

 نهاي عادي برحسب جنس و ساع سرقتدستگير شدگان انو
)http://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx(، 25سال،  24تا  18سال و كمتر،  17چهار گروه سني  به 

     .اندتقسيم شدهسال و باالتر  35سال و  34تا 

                                                            
6 Sampling fraction 



  
  گروه هاي سني توزيع فراواني سارقان برحسب:  1جدول شماره          

فراواني 
 تجمعي

فراواني 
نسبي 
 باارزش

فراوان(درصد
 )ي نسبي

فراوان(تعداد
 )ي مطلق

 گروه سني

 سال 18زير 7 1.7 1.7 1.7

29.2 27.5 27.5 114 24-18 

82.6 53.4 53.4 221 34-25 

 و بيشترساله 35 72 17.4 17.4 100

 جمع 414 100 100 

  
  

 اين گروه سني تنها. قرار دارند سال 18زير كمترين تعداد مجرمين در گروه سني   ،با توجه به جدول
سال به  25-34اين در حالي است كه ميزان سرقت در گروه سني  .دهنددرصد افراد نمونه را تشكيل مي7/1

يكي از داليل  .اندنفر از سارقين در اين دسته قرار گرفته  221باالترين حد خود رسيده است به طوري كه 
وجود كنترل  دتوانمي ؛كنندبا خانواده خود زندگي مي سال 18افراد زير  با توجه به آنكه معموالًاين امر 

تر در سنين پايينزيرا  .)آنگونه كه در نظريه فعاليت روزمره ذكر شد( در نظر گرفته شوده هاي نزديك كنند
مانعي براي ارتكاب جرم خواهند  ،با حضور موثر خودگروه بر افراد بسيار بيشتر بوده و در نتيجه نظارت اين 

 واوايل بزرگسالي  را هاي مجرمانهاست كه اوج فعاليتهايي پژوهش منطبق با پراكندگي اين همچنين .بود
اين مفهوم تحت عنوان منحني سن . دهدنشان مياز اواسط تا اواخر دهه سوم زندگي را بزهكاري كاهش 

 & ,Steffensmeier & Streifel, 1991; Francis, Soothill)(وجرم شناخته شده است

Ackerley, 2004 )(  



هاي سني امكان دهد با توجه به تفكيك گروهمينشان  1ره از سوي ديگر آنگونه كه نمودار شما
سارقان در  درگير شدن افراد در هر يك از مصاديق سرقت مورد بررسي متفاوت است به نحوي كه

  .شوندقاپي و سرقت از منزل ميسال اغلب مرتكب كيف 24تا  18سال و  18گروههاي زير 

 

  هاي سنياواني انواع سرقت به تفكيك گروهتوزيع فر: 1شمارهنمودار 

  

پاسخ به سوال  ه منظورو ب در خصوص رابطه ميان سن و فاصله محل سكونت تا مكان ارتكاب سرقت
 5و بيش از ) نزديك(كيلومتر 0-5فاصله محل سكونت تا مكان ارتكاب جرم را به دو گروه  ،پژوهش
  )2جدول شماره( تقسيم نموديم)دور(كيلومتر

- 24نفر از سارقين با سن 67، %)71.4(سال 18نفر از سارقين زير  5كيلومتر،  0-5ه در فاصل
سال و بيشتر  35نفر سارقين با سن  31و %) 49.3(سال 25-34نفر سارق با سن  109، %)58.8(سال18

 بيش ،سال 24تا18سال و  18در واقع اين بدان معنا است كه در دو گروه زير . اندمرتكب جرم شده%)43.1(
تا ) محل سكونت مرتكبين( از مبدا فاصله كمتري  داشته و ترياز نيمي از سارقين سفرهاي مجرمانه كوتاه



به بيشتري تمايل  در اين دو گروه سني توان گفت بعبارت ديگر مي. اندمكان ارتكاب سرقت پيموده
  ..دداروجود  انتخاب مكان سرقت در نزديكي سكونتگاه 

  

  

هاي توزيع فراواني محل سكونت تا مكان ارتكاب جرم به تفكيك گروه:  2 جدول شماره       
  سني

 
  

صورت  7)مجذور كاي(توزيع نظريآزمون ها نتيجه حاصله بر روي داده يبه منظور اطمينان از معنادار
و ) km 5-0(در صورت تقسيم بندي فواصل به دو دسته نزديك  گرفت كه حاكي از اين مطلب بود كه

  :مجرمين و فاصله مكان سكونت تا محل جرم رابطه معنادار وجود دارد ، بين سن) <km5(دور

Value= 5.986                            df= 3                        p-value= 0.01    

 

                                                            
7 chi-square test 

  
فاصله محل 

سكونت تا 
مكان 

ارتكاب 
  )km(جرم

  گروه هاي سني
 سال 35بيش از  سال25-34  سال18-24  سال18زير 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

5-0  5 71.4 67 58.8 109  49.3 31  43.1  
5>  2 28.6 47 41.2 112  50.7 41  56.9  

  100  72 100  221 100 114 100 7  جمع



كه با افزايش سن امكان بيشتري وجود دارد كه سارقان به اين ترتيب آزمون آماري مشخص نمود 
در حاليكه  )ترسفرهاي مجرمانه طوالني(را به عنوان هدف سرقت انتخاب نمايند مكان هاي دورتر از منزل

نمودار . )ترسفرهاي مجرمانه كوتاه(سارقين با سنين كمتر احتماال نزديكتر به منزل مرتكب جرم خواهند شد
  .دهدهاي سني نشان ميها را به تفكيك گروهداده زير  توزيع فراواني

  

  
توزيع فراواني فاصله محل سكونت تا مكان ارتكاب جرم به تفكيك  :2شماره نمودار

  هاي سنيگروه

  

  بحث. 6

دهنده رابطه ميان كه نشانآماري دهد و با توجه به نتيجه آزمون  آنگونه كه يافته هاي تحقيق نشان مي
 محل سكونت له كمتر از صبا فا ارتكاب جرم در نزديكي سگونتگاه و بعبارتي سفرهاي مجرمانهسن و 
صورت گرفته است از  ري نيز ين خصوص تحقيقات ديگدر ا .فرضيه پژوهش به اثبات رسيده است  ،است



بزهكاران ارائه داد؛ جمله محققي به نام سوزان ورنيك در مطالعه خود اطالعات دقيقي در خصوص سن 
ساله دستگير شده در اين شهر بطور 11است كه كودكان  آندر شهر اورلند پارك حاكي از  وي مطالعه

مايلي از منزل مرتكب جرم شده اند در حاليكه با افزايش سن اين مسافت افزايش  05/1متوسط در مسافت 
در مطالعه ديگري راجع به  .)1388:110كالرك و اك،(مايل رسيده است 7/2سالگي به  17يافته تا در 

مسافت بيشتري را از ) سال20باالي ( نش دريافتند كه مجرمان با سنين بيشترتجاوز به عنف وارن و همكارا
صورت  يج تحقيقاتانيز نتپژوهش حاضر  )Warren et al,1998(پيمايندمنزل براي ارتكاب جرم مي

براساس چارچوب نظري  آن را توانمي كه كندرا در جامعه آماري خود تاييد مي گرفته در اين خصوص
  .ين نمودارائه شده تبي

  

  هزينه و در دسترسسكونتگاه، كم. 1.6

هاي جرم و آشنايي داللت بر دانش بيشتر از فرصت ؛مكاني آشنا براي هر فرد استمحل سكونت  
گرچه در مناطق آشنا ممكن است . كندمنفعت بيشتر و خطر دستگيري كمتر را بيان مي ،خطرات و بنابر اين

ديدگان و يا ناظران قرار گيرند اما يي و تعيين هويت از سوي بزهمجرمان با راحتي بيشتري مورد شناسا
در اين محالت بهتر قادر به حركت و  را كهدهند چشناسند ترجيح ميمحالت آشنا را به محالتي كه نمي

بنابر اين . شودحضور هستند بدون آنكه به عنوان غريبه ديده شوند و اين خود يك مزيت محسوب مي
مثالً (آورد چون سارقان شناخت بهتري از زيربناهاي فيزيكي ايي براي آنان فراهم ميمناطق آشنا مزاي

  .و از اهالي و عاداتشان دارند) شناخت مسيرهاي فرار

فاصله . بعالوه ارتكاب جرم در مناطق ناآشنا و دور نياز به زمان و تالش بيشتري از مناطق نزديك دارد 
دهد كه مجرم همچنين اين شانس را افزايش مي. دستگيري تاثير داردبيشتر بر افزايش تالش و افزايش خطر 

 يكمتربسيار اطالع  و  جايي كه ممكن است احساس خارج از محدوده بودن كند ؛به منطقه ناآشنايي برود
  .داشته باشداز راههاي فرار 



زديك محل هاي نبه اين ترتيب در يك تحليل هزينه و فايده، مجرم مزاياي ارتكاب جرم در مكان
اي از منافع را خواهد ديد كه شامل دسترسي سكونت را در مقايسه با مكاني دور از آن سنجيده و مجموعه

رسد در صورت بنابر اين به نظر مي. تر استتر، آشنايي بيشتر به محيط و در نتيجه امكان فرار سريعراحت
  .از اولويت برخوردار باشند هاي نزديك سكونتگاه براي ارتكاب جرموجود آماج مناسب، محيط

وجه به اينكه محاسبه هزينه تبا  ؛تر از اهميت بيشتري برخوردار استاين امر بويژه براي سارقين جوان
  پذيرد، صورت مي علي القاعده در تمامي افراد گيري عقالني فايده و تصميم

مرتكب سرقت اتومبيل و  سال 18هيچ يك از سارقان زير مشاهده شد  1آنگونه كه در نمودار شماره 
 .مربوط به اين دو مصداق است سال 24تا  18مجرمان كمترين ارتكاب سرقت نشده اند و از مغازه سرقت 

داشتن  ،مراكز تجاري نيازمند تجربه بيشتر سرقت از مغازه ووسرقت اتومبيل بايد گفت با توجه به اينكه 
تر رسد مجرمان در سنين پاييني است به نظر ميترقو برنامه ريزي دقي )توانايي رانندگي در سرقت(مهارت
هرچند در  در ارتكاب اين جرايم ديده و و خطر دستگيري بيشتري را اسبه عقالني خود ريسك حدر م

تر به از سويي بايد در نظر داشت كه مجرمان جوان .زنندنزديكي سكونتگاه كمتر به ارتكاب آن دست مي
- مرتكب جرم ميعمل كرده و در بسياري موارد بدون بررسي كافي ه ريزي كمتر با برنامسال 18ويژه زير 

-مي بدون فكرفرصت طلبانه و جرايم  اغلب مرتكبمجرمان جوان «ميگويد 8ائلون دآنگونه كه  .شوند

توان گفت جرايم اطفال بزهكار در واقع مي .»طي ميكنند و بنابراين فاصله كمتري را به سوي جرم گردند
  .تصميمات و لذت آني استبرانگيختگي و ت تكانشي و براساس بيشتر به صور

  

  سكونتگاه عامل تقارب زمان و مكان. 2.6

فعاليت روزمره براي اينكه پديده مجرمانه واقع شود ضرورت دارد تا دو عامل بزهكار و  مطابق ديدگاه
هستند كه موجب  انهروز آماج بزه در يك مكان و يك زمان حضور داشته باشند و اين فعاليت هاي عادي
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شوند مجرمان و قربانيان با يكديگر ارتباط پيدا كنند و نوعي همگرايي در زمان و مكان براي مجرمان با مي
  .انگيزه و آماج مناسب ايجاد گردد

شوند و به جستجوي اهداف مناطق آشنا مي اهاي روزمره بمانند ساير افراد از طريق فعاليتنيز مجرمان 
مد آهاي رفت و آماج مناسب را در محلها، چنانچه در انجام فعاليت. پردازندتكاب بزه ميمناسب براي ار

البته با در نظر گرفتن عنصر سوم از نظريه كه عدم حضور محافظان (خويش بيابند مرتكب جرم خواهند شد
مجرم  تواند جايي باشد كه آماج باحال در مورد محل سكونت بايد گفت، سكونتگاه مي).توانا است

پذيرند هاي روزمره در حوالي منزل انجام ميكند، زيرا ميزان زيادي از فعاليتآشكارا تقارب مكاني پيدا مي
  ).Ratcliffe,2003(توانند اهداف مناسب را شناسايي كنندبنابراين مجرمان به سهولت مي و

ها زهكاري را براي آنهاي ببيشتر است كه اين امر فرصتنيز از طرفي آشنايي بزهكاران با محيط  
دهد چرا كه به دليل همين آشنايي، مناطقي را كه از نظر شرايط محيطي مساعدتر براي ارتكاب افزايش مي

اطالعات بهتري از حضور يا عدم حضور عامالن كنترل توانند ميشناسند و همچنين جرم هستند بهتر مي
ديران مكان حضور دارند يا نه و يا در مورد ساير بعنوان مثال در جرم سرقت آيا م. كننده  به دست آورند

  . جرايم آيا محافظ كارآمدي هست يا خير

از سوي ديگر امكان حضور و حركت برايشان بدون آنكه به عنوان فردي غريبه در منطقه به شمار 
ساكنين منطقه و وضعيت و آگاهي از ) Bernasco and Nieuberwbeerta,2005(آيند فراهم است

  .دهدهاي روزمره آنان نيز امكان يافتن آماج مناسب را افزايش ميفعاليت

يح مناسبي براي تفاوت در مسافت ضهاي روزمره توتفاوت در فعاليت رسدبه نظر ميبه اين ترتيب 
هاي روزمره چون دامنه فعاليت  تردر مورد بزهكاران جوان با اين توضيح كه. طي شده به سوي جرم باشد

و فواصل نزديك به آن يابي به ساير مناطق كمتر است، محل سكونت است و امكان دستها محدودتر آن
فضاي بهتري براي ارتكاب بزه محسوب شود چون به دليل شرايط سني و جسمي امكان دسترسي و يافتن 

با افزايش سن و  به ديگر سخن .ها با دشواري بيشتري همراه استآماج مناسب در مناطق دورتر براي آن



بعبارتي شيوه زندگي و نحوه مسافرتهاي روزانه  يا هاي مختلفهاي روزمره افراد در محيطترش فعاليتگس
  . شودبه فواصل دورتر فراهم ميامكان سفرهاي مجرمانه از نظر جغرافيايي  ،آنها

كه اكثريت نتايجي مشابه تحقيق حاضر در ميان پژوهشهاي مختلف صورت گرفته در اين حوزه 
است كه فعاليت  افته است و در تبيين آن نيز معتقدجي مغاير دست ييبه نتا9دريلناند تنها بدست آورده

از نظر مكاني در مقايسه با ساير گروههاي سني  )بيست تا بيست و پنج سال(ترروزمره بزرگساالن جوان
؛ در شتري دارندذابيت بيجبعنوان مثال مكانهاي تفريحي يا مراكز تجاري براي اين گروه  پراكنده تر است

توسط آنان بيشتر هاي دورتر ن هدف مناسب در مكاننتيجه امكان طي مسافت بيشتر و پيدا كرد
بزرگساالن و با توجه به آمارهاي  در موردشايد چنين تبييني بايد گفت  .)Drealan,2007:106(است

چرا  .د كاربرد داشته باشدتوانسال نمي هيجدهگروه زير  بدست آمده توسط دريلن صادق باشد اما نسبت به
كمتر  قابليت وهاي جسماني دليل محدوديته ب آنانو سبك زندگي خاص  فعاليت روزمره محدوديت كه 

  .ها آشكار استهاي مختلف توسط آنجابجايي در مكان

  

  سكونتگاه مركز اصلي فعاليت. 3.6

در مورد منزل  ئه گرديد، ارابا توجه به آنچه در قسمت چارچوب نظري پيرامون نظريه الگوي جرم 
- تمامي فعاليت به گونه اي كه شودبايد گفت كه خانه هر فرد بطور عادي مركز اصلي فعاليت وي تلقي مي

منزل  ،هاي اصلي فعاليتبنابر اين يكي از گره. يابدهاي روزانه فرد از آنجا شروع شده و در آنجا خاتمه مي
هي به آن جزئي از فضاي فعاليت هستند و به همراه محدوده و مسيرهاي منت سكونتگاهبر اين اساس . است

  .دهداطراف آن كه فرد به دليل رفت و آمدهاي روزانه با آنها آشنايي دارد فضاي آگاهي فرد را شكل مي

نگاه كنيم به دليل آنكه محل  سفر مجرمانه به سوي جرمپس چنانچه از ديدگاه الگوي جرم به مسئله 
اصلي در فضاي آگاهي افراد است، مجرمان نيز هنگام انتخاب مكان جرم ترجيح اي سكونت و منزل گره

اين فرضيه نه تنها از اهميت نظري . دهند كه در جايي نزديك به مسكن خويش مرتكب  جرم شوندمي
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تواند در هاي مربوط به آن ميبرخوردار است بلكه از نقطه نظر كاربردي نيز حائز اهميت است چرا كه يافته
  ).Rossmo,2000.(هاي جغرافيايي جرم موثر باشدقيقات جنايي و نقشهتح

زمان بيشتري را در  ،هاي مختلف در جامعهرفتن نقشبا افزايش سن و برعهده گافراد با توجه به اينكه 
دامنه بر روز به روز هاي مختلفي حضور خواهند داشت بنابراين كنند و در  محيطخارج از منزل سپري مي

 عالوه برو با درنظر داشتن آنكه ه نتيجدر . شودافزوده ميص اشخا اليت و به تبع آن فضاي آگاهي فضاي فع
كافي  شنايينيز آ و ويژگيهاي آن دودهحمناطق خارج از اين م نسبت به سارق  فواصل نزديك سكونتگاه،

چنانچه در آن  ؛دهدذهني وي را تشكيل ميشناختي كه بخشي از نقشه  ورده است به گونه اي آبدست 
اي دور از منزل را عقالني و ارتكاب جرم در فاصله ،با تحليلي منطقي  بيابد براي سرقت آماج مناسب مناطق

    .داراي منفعت تشخيص خواهد داد

در فضاي  نظريه الگوي جرم آن است كه ارتكاب جرم معموالً از سويي به دليل اينكه مفروض اصلي
ها از ذهن، زمان الزم است و اين امر روندي براي محو شدن گرهگيرد و آگاهي مجرمان صورت مي

همچنان بخشي از  ،جديد در منزلاسكان هاي سابق، بعد از تغيير محل و  سكونتگاهپس  ؛تدريجي دارد
در طول  احتماالً سنين باالتربا براي افراد تغيير محل سكونت چون بعالوه . فضاي آگاهي مجرمان هستند

هاي سابق هنوز هم به عنوان نقاط كليدي براي خانه اين  و تر رخ داده استفراد جوانبيش از اان شعمر
تر با حركت به ؛ امكان بيشتري وجود دارد كه سارقين مسندشونميجرايم در آينده در نظر گرفته وقوع 
استدالل  همچنين با همين. مرتكب سرقت شوند فعلي هاي پيشين در مسافتي دورتر از منزل سكونتگاهسوي 
 در مقايسه با كه ارتكاب جرم در نزديكي خانه اي كه اخيراً فرد در آن ساكن بوده  كردپيش بيني توان مي

زيرا آگاهي ذهني فرد تر است محتملكرده زندگي ميدر آن اي كه  بسيار پيشتر نزديك خانهفضاهاي 
  .بيشتر است منزل اخير به مراتب  بهنسبت 
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براساس فرضيه مطرح شده و با توجه به انجام آزمون آماري بر روي گروه نمونه  و نتيجه حاصل از آن 
بايد گفت  ،باشدمين دو عامل سن و مسافت  طي شده توسط سارقين بيكه حاكي از وجود رابطه معنادار 

در سنين سارقين بنابراين  .درستي فرضيه را تاييد نموده است ،با پاسخ مثبت به سوال خوداين پژوهش 
در حاليكه با  ؛حل سكونت خود دارندمتمايل بيشتري به ارتكاب جرم در مسافت هاي نزديك به  ترپايين

احتمال طي مسافت بيشتر در سفرمجرمانه براي ، و به تبع آن تغييرات حاصله در روش زندگي افزايش سن
ست آمده با نظريات مورد استفاده در پژوهش بايد هاي بدتطبيق دادهبا توجه به  .يابدسرقت افزايش مي

ده به سوي جرم و فواصل كوتاه جابجايي در اطفال و نوجوانان گفت در واقع تفاوت در مسافت طي ش
اغلب با آن سر و و مكانهاي معدودي كه فعاليت روزمره آنان  دامنه كمتر تر، دبدليل فضاي آگاهي محدو

  . باشدشيوه و سبك متفاوتي است كه بر زندگي آنان حاكم مي كلي  و بطور كار دارند مثل مدرسه

هاي در تواند در تكرار جرم و تعيين مكانبه اهميت موضوع و نقش مهمي كه اين امر ميبا توجه 
رسد چنانچه امكان بررسي اين موضوع با همكاري كانون به نظر مي ؛معرض خطر ارتكاب جرم داشته باشد

تر بزهكاري اطفال فراهم آيد بتوان روند اين افزايش فاصله را بنحو دقيق اصالح و تربيت در خصوص
ارائه  از طريقكارآمد براي باال بردن سطح امنيت در جامعه اتخاذ تدابير زمينه  ،اين امر. مشخص نمود

د را با توجه به اينكه درصبزهكار  و نوجوانان راهكارهاي موثر براي پيشگيري از تكرار جرم توسط اطفال
فراهم  )909مگواير و همكاران،پيشين، ( يابديقابل توجهي از تمامي جرايم بوسيله افراد جوان ارتكاب م

  .آوردمي

. ي كوچك نيز مورد بررسي قرار گيردموضوع در شهرهامطالعات آتي  در شودهمچنين پيشنهاد مي
به  و تعامالت آنان با يكديگر افرادروابط  چرا كه ؛اشدبميكالنشهرها  متفاوت با اين شهرها در شرايطزيرا 

بيانگر جمعيت در شهرهاي كوچك و كمشيوه زندگي شدت شهرهاي بزرگ دستخوش تغيير نشده و 
 فضاي محله وبه  بيشتر حساسيت وبا هم  ، آشنايي بيشتر افراد  هاحاكم بر اين محيط فرهنگ متفاوت

تر ريسك هاي نزديكاب جرم در مسافتارتكرسد به نظر ميبنابراين  .است ندگي و ساكنين آن ز
   .هايي صرفنظر كننداز انتخاب چنين مكانتر نيز و مجرمان جوان دستگيري را افزايش دهد



موثر بر هاي ديگر و مولفه ثير ساير ويزگيهاي مجرمينأدر پژوهشهاي آتي بررسي نقش و تبعالوه 
سفر به روشن تر شدن موضوع تواند نيز مي و وضعيت مهاجرت از قبيل جنسيت و نژاد سبك زندگي

و پيشگيري از بزهكاري بيني پيش  زمينه براي مجرمانه و انتخاب مكان جرم  كمك نموده و در نتيجه
.فراهم آوردو در نتيجه حفظ امنيت در جامعه را ارتكاب جرم 
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