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 چكيده

تأمين آسايش با اين وجود باشد. ميآسايش عمومي شهروندان هاي اجرايي تأمين ها و برنامهگذاريسياري از سياستهدف ب

خطر انداختن عوامل بهترين و در اين ميان تهديدات ناشي از جرايم، از مهم در گروِ عوامل متعددي قرار دارد عمومي شهروندان

 هاي كشوراستانهاي جرم در تحليلي حاضر، تحليل فضايي شاخص -هش توصيفيآسايش عمومي شهروندان است. هدف از پژو

جهت تجزيه و تحليل هاي مورد نياز، تكيه اصلي محققان بر مستندات مركز آمار كشور بوده است. وري دادهباشد. جهت گردآمي

افزار نرم اي و خوشه ، تحليل TOPSISيک متناسب با اهداف پژوهش از تكن مبتني بر مستندات مركز آمار هاي گردآوري شده،داده

GIS  .هاي سرقت، سه استان سمنان، استان كشور به لحاظ شاخص 96 بينهاي پژوهش نشان داد در يافتهاستفاده شده است

هاي كردستان، داراي بيشترين ميزان سرقت و استان 9596/1و  3999/1، 3125/1البرز و تهران به ترتيب با ضريب اولويت 

دهنده اند. همچنين نتايج نشانداشته، كمترين ميزان سرقت را1519/1و 1592/1، 1312/1ان و همدان به ترتيب با ضرايب زنج

)داراي  باشد. به اين صورت كه امتياز نهايي استان سمنانهاي سرقت ميهاي كشور به لحاظ شاخصشكاف عميق بين استان

استان كردستان )داراي كمترين ميزان سرقت در كشور( بوده است. نتايج تحليل  برابر 66بيشترين ميزان سرقت در كشور( حدود 

درصد  63حدود اند. بندي شدهخوشه همگن گروه 3هاي سرقت در شاخصوقوع هاي كشور به لحاظ استاناي نشان داد خوشه

درصد  93)گروه متوسط( و حدود  مدرصد در خوشه سو 91ترين گروه(، حدود هاي اول و دوم )ناامنهاي كشور در خوشهاستان

كشور هاي سرقت در محدوده جغرافيايي فضايي شاخص توزيعنتايج اند. گروه( قرار گرفتهينترهاي چهارم و پنجم )امندر خوشه

هاي لرستان، كرمانشاه و ايالم( و استان  هاي در قسمت غرب و شمال غربي كشور )به استثناينشان داد وضعيت اين شاخص

ال هاي سرقت در مركز و شمباشد و وضعيت شاخصقابل قبولي مي سطحين در نيمه شرقي و جنوب شرقي كشور، در همچن

همچنين نتايج نشانگر اين مهم بود كه به هاي همجوار با درياي خزر( در وضعيت مناسبي قرار ندارد. استثناي استان كشور)به

هاي مركزي شور به استثناي استان خراسان رضوي، نسبت به استانهاي مرزي كهاي سرقت، كليه استانلحاظ وقوع شاخص

 تري دارند. كشور وضعيت مناسب

 ایرانامنیت، جرم، سرقت، ، سیستم اطالعات جغرافیایی كليدي: ناگواژه

                                                           
 Email: davood.jamini@gmail.com                                                                          نویسنده مسئول:                                   *
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 مقدمه
 نبودش در و گرایدمی كندي به نبض هستی آن فقدان با و یابدمی جریان زندگی آن سایه در كه است موهبتی امنیت،  

 شهري، هايناهنجاري كاهش ضرورت و شهري ایمنی مسئله اخیر، دو دهه (. در08: 8011)نویدنیا،  میردمی حیات

 محیطی زیست و اقتصادي، اجتماعی توسعه بستر و ساز زمینه امنیت، زیرا است بوده ریزانبرنامه و مهم مدیران دغدغه

 ظاهري مزایاي بر افزون شهرها در امنیت (. افزایش811: 8011هنمایی، پذیرد )رمی تأثیر عناصر این از نیز خود و است

 و دارند حضور مؤثرتري ایمن فضاي در مردم كه دارد را مزیت این فضا، زیبایی و هویت، سرزندگی، كارایی تقویت چون
 افزون رشد شاهد صادياقت و مالی نظر از نتیجه در و گیردبیشتري می رونق وكار كسب و گذاريسرمایه فعالیت، زندگی،

؛ كالنتري و 11: 8019)حسینیون،  بود خواهد گذاران سرمایه و مردم دافع ناامن، فضاهاي عكسبر و بود، خواهیم تري
 (.15: 8016همكاران، 

 اساس ها علیه وجود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه، وقوع جرایم در بستر آن جامعه است. برترین تهدیدیكی از مهم  

 به بسته دیگر مكانی به مكانی از افزایشی است. این روند رشد به رو جوامع اغلب در جرایم روند موجود، اطالعات و ارآم

ع انواع (. وقو803: 8011دارد )رضایی و همكاران،  را خود خاص هايانگیزه دالیل و و است هاییتفاوت داراي جرم نوع
آورد و از یک طرف موجب ناامنی، دلهره، هراس و آشفتگی میوجود سطح جامعه بهجرم مشكالت متعددي را در

شود تا سیستم قضایی و انتظامی كشور شهروندان شده و از طرف دیگر سالمت شهر را به خطر انداخته و موجب می
ها هاي قضایی و مجازات آناي كالن را صرف كشف جرم، تعقیب و دستگیري و نگهداري مجرمین، رسیدگیبودجه
  (.813: 8060نصیري و همكاران، ؛ 813: 8016آبادي و رحیمی نادر، زنگینماید )

هاي متنوعی بنديگذارند، انوع مختلف و دستهمی برجاي كه اثراتی و و پیامدها جرم در مجموع جرایم به واسطه ماهیت  
راهور و... )سرائی و حسینی،  تتخلفا اجتماعی، مفاسد علیه اموال، اشخاص، علیه مواد مخدر، سرقت، جمله جرایمدارند. از

گیر هاي امنیتی كه امروزه دامندهد با توجه به تعدد معضالت و چالش(. بررسی مدراک و شواهد نشان می69-61: 8061
؛ نصیري 8016؛ كالنتري و همكاران؛ 8011شهرهاي بزرگ كشورمان شده است تحقیقات متعددي )رضایی و همكاران، 

هاي جرم و عوامل موثر بر آن انجام و...( كه در ارتباط با مسأله جرم، كانون 8061حسینی،  و؛ سرایی 8060و همكاران، 
اي گرفته است، اكثراً مختص به نواحی شهري بوده و در زمینه جرم و وقوع جرایم در سطح ملی، خالً مطالعاتی گسترده

   ریزي از باال به پایین كشور، كه سیستم برنامهریزي وجود دارد. در حالی كه با توجه به سیستم حاكم بر نظام برنامه
نگر از وضعیت جرایم در سطح ملی و تعیین جایگاه هر استان كشور به لحاظ باشد، وجود یک شناخت كلی و دید كلیمی

اي به آن پرداخته نشده است. همچنین براي هیچ مطالعهرسد كه در نظر میوقوع جرایم، امري مهم و ضروري به
هاي كشور، تعیین هاي الزم در خصوص برقراري امنیت و مبارزه با جرایم در سطح استاناعتبارات و بودجهتخصیص 

هاي كشور، در راستاي تخصیص عادالنه اعتبارات و تسهیالت دولتی امري مهم و جایگاه هر استان در بین سایر استان
 توان در موارد زیر خالصه كرد:ش حاضر را میبا توجه به مطالب عنوان شده اهدف پژوهرسد. نظر میضروري به

 هاي سرقت.هاي كشور به لحاظ وقوع شاخصتعیین جایگاه )رتبه( ملی استان -
 هاي كشور به لحاظ وقوع جرایم.بررسی وضعیت شكاف و نابرابري بین استان -
 .هاي كشور به لحاظ وقوع جرایمبندي استانخوشه -
 هاي كشور. تاناستحلیل فضایی وضعیت جرم در  -
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 تحقيقمباني نظري 
 و موضوع اقتصادي و اجتماعی، مباحث سیاسی از بسیاري در و امروز دنیاي در جدید و پیچیده، اهمیت با مفاهیم از یكی  

، آن در اختالل یا و فقدان كه شودمی تلقی جامعه و اي فردپایه هايضرورت و نیازها از است. امنیت امنیت مفهوم
 یابیدست و جمع در زندگی براي مدنی انسان، كه طوريدارد. به به دنبال خطرناكی و كننده نگران هايبازتاب و پیامدها

 هايزمینه ،اجتماعی انحرافات و جرایم نمو و رشد با كه است خاطري آرامش و امنیت نیازمند، رشد باالي به مراتب
 جامعه آحاد براي اجتماعی امنیت، رواین كند. ازمی ایجاد را دلهره بیشترین جامعه سطح در كجروي گیريشكل و ناامنی

(. 15: 8063نژاد، است )ساروخانی و هاشم ترضروري، شود مهم تلقی است ممكن كه دیگري موضوعات از بسیاري از
یا  فرد سالمتی كه تهدیدهایی برابر در اقدامات مجموعه يوسیله به یا مقررات و قواعد با باید پایدار، و ایمن يجامعه یک

اقشار مختلف جامعه از  . به همین دلیل، تأمین امنیت(Cozens, 2002:129)شود  توصیف، اندازندمی خطر به را جامعه
تهدیدها را  سعی دارند هاي متعددبرنامه تدوین و اهداف نهادهاي دولتی و امنیتی كشور بوده كه با طراحی ترینمهم

یوسفی و بغیري، دهد )حاجی قرار خود هايسیاست سرلوحه را امنیت تقویت و را مشخص آن با مقابله هايراه و شناسایی
8063 :13 .) 

، نیازها اساس بر جامعه افراد اكثر بلكه شودنمی تحمیل افراد بر صرفاً كه است اجتماعی -فرآیند روانی  امنیت احساس  
: 8011اساسی دارند )بیات،  نقش آن بردن بین از و ایجاد در خود روانی و شخصیتی هايتوانمندي و هاخواسته ،عالئق

 از متفاوتی بینش ،پیرامون محیط تنوع به توجه با مختلف شود این است كه افراد توجه آن به بایستی كه اي(. نكته05
 متغیر ،ناامنی فردي هايو تجربه سالمت نظام، اقتصادي نظام به توجه با را امنیت احساس و داشته امنیت يمقوله

دارند  اذهان در، جرم وقوع و امنی نا و واقعی عینی هايالیه از بیشتر را امنی نا احساس از ناشی يدلهره و دانسته
(Lindstrom, 2008: 1.) در ذهنی بعد در جامعه بین افراد در امنیت احساس وجود اهمیت و عبارتی دیگر، نقشبه 

 امنیت عینی وجود بر مقدم را امنیت كارشناسان احساس از برخی، دلیل نهمی به و است عینی بعد در امنیت وجود كنار
ویژه بعد ذهنی احساس امنیت در (. بنابراین، ارتقاي احساس امنیت و به10: 8063نژاد، كنند )ساروخانی و هاشممی معرفی

(. زیرا نداشتن امنیت 135: 8019راد و همكاران، بین اقشار مختلف جامعه از درجه اهمیت باالیی برخوردار است )رضایی
هاي روانی بر فرد، بر آسیبكند و عالوهها را در اجتماع محدود میدر فضاهاي شهري و روستایی، مشاركت كامل آن

. محققان معتقدند كه فراهم كردن بسترهاي الزم (Day et al, 2003: 311) خانواده و جامعه را نیز متأثر خواهد كرد
هاي جنسی از الزاماتی است كه باید اس امنیت براي كلیه شهروندان در كلیه طبقات سنی و گروهیابی به احسجهت دست

 (.Tabrizia & Madanipour, 2006: 935)ریزان و مسئوالن شهري قرار گیرد مورد توجه برنامه
خود طی امور روزمره هاي طور كلی، احساس امنیت یک اصل اساسی و مهم است كه افراد براي آشكار كردن تواناییبه  

اند كه احساس امنیت در در فضاي شهري و محل سكونت و محل كار خود به آن نیاز مبرمی دارند. محققان عنوان كرده
 ,Krevers and Milberg)كیفیت زندگی و سالمت عمومی ساكنان یک جامعه داراي تأثیر قابل توجهی است 

احساس امنیت در بین افراد، تأمین امكانات و ملزومات آن امري ضروري و  رو، براي بهبود و باال بردن. از این(4 :2014
ترین اقدامات ممكن جهت برقراي امنیت و احساس امنیت از مهم .(Milberg et al, 2014:45)رسد نظر می مهم به

 تقارن واقعی و تالقی به جرم، یک ارتكاب كه گفت توانمیجرم است كه انواع مختلفی دارد.  براي شهروندان، كاهش

 مانع حضور بدون معین، مكان زمان و یک در الوصول، سهل و مناسب هدف یک و انگیزه با مرتكب یک جمع یعنی

جرم یک رفتار  (.803: 8011دارد )رضایی و همكاران،  نیاز و اقتصادي اجتماعی سیاسی، خاص شرایط تحت و مؤثر
هایی براي اطرافیان شخص است. عوامل متعددي از عوامل آسیبانحرافی است كه ذر اكثر موارد همراه با تلفات و 

 Boba ) هاي مختلف بر روي وقوع جرم اثرگذارندشناختی، محیطی، سیاسی و...، به شیوهاجتماعی، اقتصادي، روان

https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/rachel-boba-santos
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Santos, 2013: 5) یان وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساكنان مناطق و وقوع انواع جرایم ارتباط وجود دارد همچنین م
 (.511: 8060؛ شماعی و همكاران، 881: 8061)سرائی و حسینی، 

هر فعل یا ترک فعل كه مطابق "، جرم چنین تعریف شده است: 8098قانون مجازات اسالمی مصوب سال  5در ماده   
قانون مجازات  5. همچینی بر اساس ماده "شودمات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب میقانون مجازات مستلزم اقدا

بدین شرح تعیرف  "جرم"كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحات  8013آذر ماه  1اسالمی  مصوب 
. در مجموع "شودیهر فعل یا ترک فعلی كه در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب م"شده است: 

جرم، رفتاري است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی ـ تربیتی، مراقبتی و 
شده  منع قانون وسیلهبه كه است عملی بر اساس تعریفی دیگر جرم هرنوع  (.11: 8063دهد )مومنی، درمانی قرار می
اعمال  از ايویژه تعریف داراي فرهنگی هر اینكه به توجه تعیین شود. با آن به براي ارتكاب مجازاتی باشد. همچنین،

به كسی اطالق  مجرمهمچنین  .(Willson, 2003: 4)باشند  متفاوت تاحدودي توانندمی نیز جرایم است؛ اخالقی
ن عمل مجازات تعیین شود كه مرتكب جنایت یا یكی از جرایم تصریح شده در قانون شود و به موجب مقررات براي آمی

 (.8011صادقی،  میرمحمد: ؛ 8016شده باشد )كالنتري، 

 پژوهشروش 
و با  باشدمیتحلیلی  -هاي انجام گرفته تحقیقات علمی، از نوع تحقیقات توصیفی بنديپژوهش حاضر به لحاظ تقسیم  

در پژوهش حاضر، هاي مورد نیاز ادهجهت گرآوري داستان كشور انجام گرفته است.  08هدف تحلیل فضایی جرم در 
 خاطربه پژوهش این الزم به ذكر است درعلمی و مستندات مركز آمار كشور بوده است.  هايمقالهبر محققان تكیه اصلی 

هاي امنیتی در دسترسی به آمار و اطالعات مربوط به انواع جرایم، جرایم مربوط به سرقت، كه و محدودیت تعدد جرایم
 كه مالكیت، و اموال علیه جرایم ترینقدیمی از یكیسرقت، فی دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. انواع مختل

 آن مرتكبان براي سختی هايمجازات معموالً و یافتهمی ارتكاب بشري جوامع در مفهوم مالكیت پیدایش همان از شاید

 را سرقت جرم گذارقانون امانت، در خیانت و كالهبرداري فبرخال  .شده است پیشبینی مختلف جوامع و قبایل و در ادیان

 ربودن سرقت عبارت است از :كنداظهارمی سرقت تعریف در اسالمی مجازات قانون 1كرده است. ماده  صراحت تعریف به

 (.530: 8011پنهانی )میرمحمدصادقی،  طوربه دیگري مال
اند: زیر انتخاب شدهشاخص كلیدي  6 هاي مربوط به سرقت،خصاز میان كلیه شادر پژوهش حاضر الزم به ذكر است   

X1=  سرقت در اماكن دولتی؛X2=  سرقت در منازل؛X3= ها؛ ها و فروشگاهسرقت در مغازهX4=  سرقت در مراكز
 =X8سرقت موتور سیكلت و دوچرخه؛  =X7سرقت اتومبیل؛  =X6سرقت در سایر اماكن؛  =X5صنعتی و تجاري؛ 

 سرقت احشام.  =X9ودور و یا وسایل داخل آن و سرقت لوازم خ
مختلفی به صورت تركیبی استفاده هاي ها و تكنیکهاي گردآوري شده محققان از روشجهت تجزیه و تحلیل داده  

ضریب  TOPSISبا استفاده از تكنیک  سازي،ها و عملیات شاخصآوري دادهاند. به این صورت كه بعد از جمعكرده
به ذكر است محققان در  استان كشور به لحاظ وقوع انواع سرقت محاسبه گردید. الزم 08 یی هریک از)امتیاز( نها

دهی، از روش تجزیه به هاي وزنهاي مورد استفاده، با توجه به تعدد روشدهی به شاخصپژوهش حاضر جهت وزن
و  شد SPSSافزار وارد نرم TOPSISاند. در ادامه نتایج حاصل از تكنیک استفاده كرده (PCA)هاي اصلی مولفه
اند. در نهایت جهت تحلیل فضایی جرم خوشه همگن گروهبندي شده 1اي در با استفاده از تحلیل خوشههاي كشور استان

شد و توزیع فضایی جرم در  (GIS)افزار سامانه اطالعات جغرافیایی اي وارد نرم)سرقت( در كشور، نتایج تحلیل خوشه
 مورد تحلیل قرار گرفت. هاي كشوراستان

https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/rachel-boba-santos
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 ها و بحثيافته
 TOPSISهاي حاصل از تكنيک يافته

ختصار الزم را اند او طوالنی بودن تشریح مراحل آن، محققان سعی كرده TOPSISگانه مدل با توجه به مراحل هشت  
           هايپردازش شده و شاخص (8)جدول هاي اولیه ل نمایند. به این صورت كه ابتدا دادهاها اعمدر تجزیه و تحلیل داده

ها، ماتریس موزون تشكیل شد. اند و در ادامه پس از تشكیل ماتریس خام و استاندارسازي دادهگانه پژوهش ساخته شدهنه
هاي ، كه یكی از تكنیک(PCA)هاي اصلی هاي پژوهش، محققان از روش تجزیه به مولفهدهی به شاخصجهت وزن

الزم به ذكر است هاي پژوهش نمایش داده شده است. ، وزن شاخص(8شكل )اند. در اشد، استفاده كردهبدهی میوزن
سرقت موتور  =X7سرقت اتومبیل( و ) =X6ها، دو شاخص )بوده و در میان آن 8هاي مربوطه عدد مجموع وزن شاخص

 اند. زن را داشته، بیشترین و كمترین و31/3و  8131/3سیكلت و دوچرخه( به ترتیب با اوزان 

 هاي كشور هاي خام گردآوري شده مربوط به سرقت استانداده .6جدول 
 X1 X2 X4 X5 X6 X7 X8 X9 شرح

 1118 8110 8611 8118 8 151 8111 881 آذربایجان شرقی

 0891 638 151 5501 1 151 8038 813 آذربایجان غربی

 8859 810 563 800 811 531 113 16 اردبیل

 6511 9619 1501 1618 80 8965 1111 011 اصفهان

 83119 161 1093 186 8393 8336 5611 11 البرز

 958 011 60 811 3 813 036 61 ایالم

 111 8115 811 3 005 61 131 11 بوشهر

 881191 50613 05611 85581 8381 1981 89111 8381 تهران

 113 151 819 136 3 818 183 18 چهارمحال و بختیاري

 150 560 11 516 58 61 050 11 خراسان جنوبی

 81311 6616 6153 8115 8119 5015 9110 031 خراسان رضوي

 916 111 10 500 0 809 108 99 خراسان شمالی

 1881 1611 111 8333 3 169 0818 591 خوزستان

 8316 196 816 511 3 11 111 00 زنجان

 8130 8811 581 5539 5 095 8111 11 سمنان

 8508 8116 111 561 833 016 8113 18 سیستان و بلوچستان

 83018 1131 5111 5961 13 111 0119 083 فارس

 5311 690 181 510 65 591 101 08 قزوین

 5161 5316 138 911 3 519 683 59 قم

 636 088 119 881 3 90 015 01 كردستان

 0155 5169 8861 188 81 910 5101 815 كرمان

 0111 910 8156 18 018 090 8631 805 كرمانشاه

 5553 115 811 031 3 513 111 831 كهگیلویه و بویراحمد

 8609 8601 011 8911 3 111 8919 851 گلستان

 8810 8351 138 135 81 909 8101 808 گیالن

 5156 8860 631 511 5 108 5559 851 لرستان

 0116 5091 8813 8831 11 661 0855 553 مازندران

 5011 8531 009 165 15 086 8311 15 مركزي

 118 5515 015 038 81 811 111 839 هرمزگان

 8111 116 113 511 8 550 131 3 همدان

 8038 0181 018 8315 3 551 101 61 یزد

  8060هاي مركز آمار ایران،منبع: داده               
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  PCAوش هاي پژوهش با رمحاسبه شده براي شاخصوزن  .6 شكل

   ، ضریب اولویت و رتبه هریک از TOPSISاحل تكنیک ردر ادامه پس از تشكیل ماتریس موزون و طی دیگر م  
اول به معناي  (رتبه)الزم به ذكر است در جدول و نمودار زیر اولویت . (5 شكلو  5)جدول  هاي كشور تعیین شداستان

شود طور كه مشاهده میین وضعیت هر استان در كشور است. همانآخر به معناي بهتر (رتبه)بدترین وضعیت و اولویت 
هاي سرقت در به لحاظ شاخص 1108/3و  1001/3، 1951/3سه استان سمنان، البرز و تهران به ترتیب با ضریب اولویت 

استان مذكور،  هاي كشور داراي بدترین وضعیت هستند. در مقابل سهاند و در بین استانهاي اول تا سوم قرار گرفتهرتبه
ام و 03ام، 56هاي در رتبه، 3131/3و   3111/3، 3191/3 به ترتیب با ضرایب كردستانهمدان، زنجان و هاي استان

همچنین نتایج نشان  قرار دارند. تريمناسبهاي كشور در وضعیت نسبی اند و نسبت به دیگر استانام قرار گرفته08
باشد. به این صورت كه امتیاز نهایی استان هاي سرقت میشاخصه لحاظ هاي كشور بدهنده شكاف عمیق بین استان

 برابر استان كردستان )داراي كمترین میزان سرقت در كشور( 88حدود ( كشورسمنان )داراي بیشترین میزان سرقت در 
 بوده است. 

 هاي سرقتهاي كشور به لحاظ شاخصضريب اولويت و رتبه استان .2جدول 

 رتبه
ضريب 

 يتاولو
 رتبه استان

ضريب 
 اولويت

 رتبه استان
ضريب 
 اولويت

 استان

85 5031/3 0103/3 1 كرمان  8599/3 51 خراسان رضوي   آذربایجان شرقی 

6 5931/3 8155/3 55 كرمانشاه  8019/3 50 خراسان شمالی   آذربایجان غربی 

9 0596/3 8513/3 59 كهگیلویه و بویراحمد  8150/3 58 خوزستان   اردبیل 

1 1515/3 3111/3 03 گلستان  0010/3 1 زنجان   اصفهان 

51 8015/3 1951/3 8 گیالن  1001/3 5 سمنان   البرز 

88 5066/3 3651/3 51 لرستان  5193/3 83 سیستان و بلوچستان   ایالم 

81 5311/3 5819/3 81 مازندران  5898/3 80 فارس   بوشهر 

81 8151/3 8901/3 86 مركزي  1108/3 0 قزوین   تهران 

51 8368/3 8191/3 81 هرمزگان  8683/3 89 قم   چهارمحال و بختیاري 

56 3191/3 3131/3 08 همدان  8169/3 53 كردستان   خراسان جنوبی 

      1 5913/3  یزد 

  8061، هاي پژوهشمنبع: یافته             
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 (8061، هشهاي پژومنبع: یافته) سرقت هايهاي كشور به لحاظ شاخصبندي استاناولويت .2 شكل

 هاي سرقتهاي كشور به لحاظ شاخصبندي استانخوشه
افزار وارد نرم TOPSISهاي سرقت، نتایج تكنیک هاي كشور به لحاظ شاخصپس از تعیین جایگاه هر یک از استان  

SPSS گروه  1اند. در بندي شدهگروه همگن خوشه 1هاي كشور در اي استانشد و با استفاده از تكنیک تحلیل خوشه
الزم به ذكر است  گیرند.هاي سرقت به هم متشابه هستند، در یک گروه قرار میهایی كه به لحاظ شاخصمذكور استان

 دهد. می ت و خوشه پنجم بهترین وضعیت را نشانبدترین وضعی گربندي انجام شده خوشه اول نشاندر خوشه
اند. در واقع سه استان مذكور تهران در خوشه اول قرار گرفته دهد سه استان سمنان، البرز ونتایج نشان می خوشه اول:

 در بدترین وضعیت قرار دارند.هاي ، نسبت به سایر استان150/3با میانگین ضریب نهایی هاي سرقت، به لحاظ شاخص
نهایی با میانگین ضریب دهد سه استان خراسان رضوي، اصفهان و كهگیلویه و بویراحمد نتایج نشان می خوشه دوم:

    هاي سرقت، نسبت بههاي قرار گرفته در این خوشه به لحاظ شاخصاند. استاندر خوشه دوم قرار گرفته، 011/3
هاي كشور، داراي وضعیت تري بوده و نسبت به دیگر استاهاي واقع شده در خوشه اول داراي شرایط نسبی مناسباستان

 باشند.نامساعدي می
استان گلستان، یزد، كرمانشاه، ایالم، لرستان، كرمان، بوشهر، فارس، مازندران،  88دهد نتایج نشان می خوشه سوم:

استان  88اند. وضعیت نسبی در خوشه سوم قرار گرفته، 503/3ضریب نهایی با میانگین قم  و چهارمحال و بختیاري
قرار گرفته وضعیت نسبی نامناسبی  درهاي كشور، تر بوده و نسبت به دیگر استانمذكور نسبت به دو خوشه قبل مناسب

 .است
هاي مركزي، قزوین، خراسان جنوبی، اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، در این خوشه استان خوشه چهارم:

اند كه قرار گرفته، 818/3با میانگین ضریب نهایی  ،استان( 83گیالن، آذربایجان شرقی، خوزستان و هرمزگان )مجموعاً 
تري هاي كشور داراي وضعیت نسبی مناسبهاي واقع شده در خوشه پنجم، نسبت به دیگر استانستانبه استثناي ا

 هستند. 
میانگین ضریب اند. در این خوشه چهار استان كردستان، زنجان، همدان و سیستان و بلوچستان قرار گرفته خوشه پنجم:
    ها راهاي كشور، این استانمقایسه با كلیه استاندر بوده و  310/3هاي سرقت در چهار استان مذكور نهایی شاخص

 سرقت به حساب آورد. هايهاي كشور به لحاظ شاخصترین استانتوان جزو امنمی
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  (8061، هاي پژوهشمنبع: یافته) هاي سرقتهاي كشور به لحاظ شاخصبندي استانخوشه .9شكل 

 يران هاي اهاي سرقت در استاننمايش فضايي وضعيت شاخص

شده و توزیع  GISافزار هاي سرقت، نتایج حاصل شده وارد نرمهاي كشور به لحاظ شاخصبندي استانپس از خوشه  
توزیع فضایی شود طور كه مشاهده میهمان(. 0نمایش داده شد )شكل هاي كشور هاي سرقت در استانفضایی شاخص

. با این وجود كندخاصی پیروي نمی روند پراكنش فضاییهاي سرقت در كشور به صورت ناموزونی بوده و از شاخص
هاي لرستان، قسمت غرب و شمال غربی كشور )به استثناي استانهاي سرقت در وضعیت شاخص دهدنتایج نشان می

     باشد و وضعیت میقابل قبولی  وضعیتدر و همچنین در نیمه شرقی و جنوب شرقی كشور، كرمانشاه و ایالم( 
 در وضعیت مناسبی قرار ندارد. هاي همجوار با دریاي خزر( استثناي استان ال كشور )بهمو شمركز رقت در هاي سشاخص
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 هاي ايرانهاي سرقت در استاننمايش فضايي وضعيت شاخص .9شكل 

 گيرينتيجه
ساله  53انداز چشمبا توجه به اهمیت مباحث مربوط به جرایم در رفاه و آسایش شهروندان و در راستاي تحقق اهداف   

ریزان جانبه و كلی از جرایم در سطح كالن، از الزاماتی است كه باید مورد توجه محققان و برنامهكشور، وجود شناخت همه
دهد در این زمینه خأل مطالعاتی شدیدي وجود دارد و اكثر مطالعات مربوط به جرایم، كشور قرار گیرد. شواهد نشان می

باشد. این مهم محققان را بر آن داشت تا ایی محدودي بوده و اكثر مختص به نواحی شهري میمختص به گستره جغرافی
مار و ی كه آهاي كشور بپردازند. از آنجایدر یک مطالعه كالن و در سطح ملی، به بررسی توزیع فضایی جرایم در استان

طالعات امنیتی وجود دارد، محققان در هاي بسیاري در زمینه ااطالعات مربوط به جرایم گسترده بوده و محدودیت
نتایج پژوهش نشان داد بین در مجموع اند. هاي كشور استفاده كردههاي مربوط به سرقت در استانپژوهش حاضر از داده

هاي تا جایی میزان وقوع شاخصهاي سرقت شكاف و نابرابري زیادي وجود دارد. هاي كشور به لحاظ شاخصاستان
)استان كردستان( بوده است. بر  ترین استان كشوربرابر امن 88)استان سمنان( حدود  ترین استان كشوردر ناامنسرقت در 

و به لحاظ توزیع بندي شدند گروه دسته 1هاي سرقت در هاي كشور به لحاظ وقوع شاخصهاي پژوهش استااساس یافته
هاي مرزي كشور به استثناي استان خراسان هاي جرم، كلیه استانهاي كشور به لحاظ وقوع شاخصفضایی استان

هاي اند. در مجموع تحقیق حاضر یافتهتري قرار گرفتههاي مركزي كشور در وضعیت مناسبرضوي، نسبت به استان
ریزان و همچنین محققان هاي كشور در اختیار برنامهدر استانهاي سرقت قابل تأملی را در خصوص وقوع شاخص

در خصوص مسائل امنیتی كشور  تواند مبنایی براي مطالعات آتیرار داده است و این مطالعه میمند به موضوع قعالقه
 باشد. 
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