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Abstract  
Introduction: Development is a process that leads to human domination of nature 

and the environment, and changes in lifestyle, social relationships, different 

emotional conditions, and new attitudes. In addition, in developing countries such as 

Iran, there are problems such as growth in crime commitment which is the result of 

the confrontation between modernity and adherence to the past traditions and 

customs. Hamedan province, like other provinces of the country, follows the rule of 

center-periphery, so that most economic activities are concentrated in Hamedan city. 

Meanwhile, all the cities of Hamedan province each have different potentials for 

investment and sustainable development. On the one hand, this situation has caused 

population movements to the city of Hamedan and on the other hand, it has caused 

the underdevelopment of other cities in the province. 

Method: The present study aims to investigate the relationship between development 

and crime in social, cultural and economic dimensions in Hamadan province by 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
* Scientific-research article, extracted from the master's thesis entitled "Study of the Relationship 

between development (economic, social, cultural) and crime in Hamadan province", Payame Noor 

University, Hamadan. 

1. Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran 

(Corresponding Author), sgoodarzi1355@pnu.ac.ir 
2. Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran,  

n.javidani@gmail.com 

3. Master of Sociology, Payame Noor University, Hamadan, Iran, a.soori135500@gmil.com 



 

 

 

 

 

Social Studies and Research in Iran, Vol. 10, No. 4, Winter 2022 

  

 

secondary analysis method. The collected data were analyzed using Excel, GIS and 

SPSS software and different levels of development of the cities of Hamadan province 

were determined by TOPSIS method. The statistical population in this study is 9 

cities of Hamedan province, namely Hamedan, Malayer, Nahavand, Asadabad, 

Tuyserkan, Bahar, Kaboudar Ahang, Razan and Famenin. Due to the fact that the size 

of the statistical population is limited (9 cities of the province) and also the number of 

samples and the statistical population are equal, the census method was used. 

Findings: In terms of development, the city of Hamedan has a favorable situation, 

the cities of Malayer, Bahar and Nahavand are semi-privileged, the cities of 

Tuyserkan and Kaboudar Ahang have a low status and the cities of Famenin, 

Asadabad and Razan have been deprived. In terms of development rank, Hamedan, 

Malayer and Bahar counties had the highest and Razan, Asadabad and Famenin 

counties had the lowest development rank among the counties of Hamedan province, 

respectively. Also, in terms of general crime levels, Hamedan, Malayer and 

Tuyserkan cities had the highest crime rate and Famenin, Razan and Kaboudar Ahang 

cities had the lowest crime rate among the cities of Hamedan province, respectively. 
The findings showed that there is a significant direct relationship between 

development (and its social, cultural and economic dimensions) and crime (and its 

social, cultural and economic dimensions). 

Conclusion: Although economic, social, and cultural development has its benefits, if 

it is uneven and unequal, it has negative consequences, including an increase in 

crime.Therefore, it can be said that development in the cities of Hamadan province 

has ominous fruit of the spread of crime. In this regard, it is necessary to analyze the 

place of criminal policies and policies in macro development programs, crime 

reduction as one of the main issues in achieving development goals and greater 

synergy and convergence of criminal policies and development to be considered by 

planners and policy makers. 

Keywords: Development, level of development, Economic crime, Social crime, 

Cultural crime, Hamedan 

Bibliography  
 Babi, E. (2002), Research Methods in Social Sciences, Translated by R. Fazel, 

Tehran: Samat Publications. (In Persian) 

 Baker, T. (1998), Doing Social Research, Translated by H. Naebi, Tehran: 

Ravesh Publications. (In Persian) 

 Bashirieh, H. (2001), Revolution and Political Mobilization, Tehran: Ney 

Publishing. (In Persian) 

 Boswell, M. J. (2013), Economic Change and Violence in Cross-National, 

Regional, and Local Perspectives, Thesis Submitted for the Doctor of Philosophy 

Degree in Sociology, University of Iowa. 

 Caves W. R. (2005), Encyclopedia of the City. New York: Routledge. 

 Dehkhoda, A. A. (1998), Dictionary, Tehran: Publishing and Printing Institute of 

the University of Tehran. (In Persian) 

 Esmailzadeh, H., Safarkhani, R., and Esmailzadeh, Y. (2017), "Analysis of 

Evaluating Development Levels and Ranking of Cities in Hamadan Province 



 

 

 

 

 

Social Studies and Research in Iran, Vol. 10, No. 4, Winter 2022 

  

 

Using TOPSIS and KOPRAS Multi-Criteria Models", Regional Planning 

Quarterly, No. 25: 15-28. (In Persian) 

 Fekouhi, N. (2008), Urban Anthropology, Tehran: Ney Publishing. (In Persian) 

 Hosseini Keshavarz, M. (2017), Theories of Social Pressure Based on Inequality 

of Opportunity Durkheim and Merton, Fifth National Conference on 

Jurisprudence, Law and Criminal Sciences, November 2017. (In Persian) 

 Kashkouli, K. (2011), Sociological Explanation of the Tendency to Violence, 

PHD Thesis in Sociology, Tehran: University of Tehran. (In Persian) (In Persian) 

 Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, Kh. (2015), “The Socio-Economic 

Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate”, Arab 

Economic & Business Journal, No. 10: 73-81. 

 Khodaparast Mashhadi, M., & Ghafouri Sadatieh, M. (2014), “Study of the 

Relationship between Development and Crime in the Iranian Economy”, 

Encyclopedia of Economic Rights, No 5: 28-44. (In Persian) 

 Liao, F. H., & Wei, Y. D. (2015), “Space, Scale, and Regional Inequality in 

Provincial China: A Spatial Filtering Approach”, Applied Geography, No. 61 

:94-104. 

 Lin, H. T. (2010), “Fuzzy Applications in Service Quality Analysis an Empirical 

Study”, Expert Systems with Applications, No. 1: 517–526. 

 Moazami, Sh. (2009), Child and Adolescent Delinquency, Tehran: Dadgostar. 

(In Persian) 

 Mohseni Tabrizi, A. R., & Soleimani, M. (2010), “Explaining the Relationship 

between Socio-Cultural Changes and Crime Rates (Case Study: Lorestan 

Province)”, Journal of Societal Security Studies, No. 24: 13-36. (In Persian) 

 Nateghpour, M. J. (2007), A New Approach to Social Injuries from a 

Developmental Perspective, Tehran: University of Social Welfare and 

Rehabilitation Sciences, University of Tehran. (In Persian) 

 Rodrigo, R. (2009), Development, Crime and Punishment, Accounting for 

International, Chicago: University of Chicago. 

 Sadeghi, H., Shaghaghi Shahri, V., & Asgharpour, H. (2013), "Analysis of 

Economic Factors Affecting Crime in Iran", Journal of Economic Research, No. 

68: 63–90. (In Persian) 

 Sakhvat, J. (2006), Sociology of Deviations, Tehran: Payam Noor University 

Press. (In Persian) 

 Salimifar, M. (1997), "Regional Economic Heterogeneities in Iran", Political & 

Economic Ettelaat, No. 121-122: 172-181. (In Persian) 

 Seidaei, E., Dinizadeh, J., & Piri, M. (2017), The Performance of the Resistance 

Economy of Hamadan Province in 2016, Hamadan Province Program and 

Budget Organization, Hamadan: Chenar Publishing. (In Persian) 

 Sen, B., & Ali, Z. (2009), Spatial Inequality in Social Progress in Bangladesh, 

The Bangladesh Development Studies, No. 2: 53-78. 

 Sirajzadeh, H., & Nourbakhsh, A. (2008), "Study of the Relationship between 

Economic and Social Development and Women's Crime in Iran", Journal of 

Women's Studies, No. 3: 31–52. (In Persian) 



 

 

 

 

 

Social Studies and Research in Iran, Vol. 10, No. 4, Winter 2022 

  

 

 Taghvaei, M., & Salehi, M. (2013), "Measurement the Levels of Development of 

Cities in Hamadan Province with Emphasis on Regional Analysis Approach", 

Quarterly Journal of Regional Planning, No. 11: 19–30. (In Persian) 

 Taghvaei, M., Waresi, H. R., & Sheikhi, H. (2008), "Analysis of the Position and 

Role of the Central City of Hamedan in Regional Development", Journal of 

Geography and Regional Development, No. 11: 37-64. (In Persian) 

 UNODC (2007), Crime and Development in Central America. United Nations 

Publication Sales. 

 Weiske, K. E. (2007), Welfare States and Crime Rate; an Analysis of the Impact 

of Welfare State Inclusiveness on the Production of Youth Crime Statistics, 

Doctoral Dissertation, Canada, Quebec & Ontario, School of public policy and 

administration Carleton university Ottawa, Ontario. 

 Yousefvand, H. R., Ahmadi, Y., & Mohseni Tabrizi, A. R. (2015), "Explaining 

the Relationship between Violent Crimes and Emphasis on Inequality in Socio-

Economic Development in Iran", Social Development Quarterly, No. 3: 115-

140. (In Persian) 

 Zare, B., & Lak, A. A. (2011), "Study of the Level of Development with the Rate 

of Violent Crimes among the Provinces", Iranian Social Studies, No. 3: 90-125. 

(In Persian) 
 



 

 

 998 -1121: 1400، زمستان  4، شمارۀ 10ات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ مطالع

 *رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان شناختیمطالعه جامعه

 1سعید گودرزی

 2نیره جاویدانی

3عباس سوری
 

 11/09/1400تاریخ پذیرش:                  12/11/99تاریخ دریافت: 

Doi: 10.22059/JISR.2021.305535.1086 

 چکیده
و سبک زندگی،  شود می تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون موجبتوسعه فرایندی است که 

د. عالوه بر آن، در کن می ی ایجادهای جدید روابط اجتماعی، شرایط متفاوت عاطفی و نگرش

جۀ تقابل همراه دارد که نتی توسعه مانند ایران مشکالتی نظیر افزایش جرم را به کشورهای درحال

ها و رسوم گذشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین توسعه  نوگرایی و پایبندی به سنت

روش تحلیل ثانویه انجام شده  هو جرم در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در استان همدان ب

عیین شد که ت GISافزار  گیری از تکنیک تاپسیس و نرم است. سطوح مختلف توسعه و جرم، با بهره

های رزن،  های همدان، مالیر و بهار دارای باالترین سطوح توسعه و شهرستان ها شهرستان طبق یافته

های  ترتیب، شهرستان اند. از لحاظ جرم نیز به ترین سطوح توسعه بوده اسدآباد و فامنین دارای پایین

و کبودرآهنگ دارای کمترین های فامنین، رزن  خیزترین و شهرستان همدان، مالیر و تویسرکان جرم

ها نشان داد بین توسعه )اجتماعی،  ند. یافتههستهای استان همدان  میزان جرائم در بین شهرستان

 فرهنگی و اقتصادی( و جرم )اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد.

 ، همدانفرهنگی ، جرماجتماعی جرمجرم اقتصادی، یافتگی، سطح توسعهتوسعه، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

دنبال ارتقای سطح زندگی باشد. این ارتقا محدود به افزایش قدرت  ریزی توسعه باید به برنامه

شود. در این  خرید نیست و شامل امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، زیربنایی و فرهنگی می

برخوردار است. محرومیت برخی  زیادییز از اهمیت بین، توزیع امکانات میان افراد و مناطق ن

ای مزمن هم  شود. نابرابری منطقه ای می مناطق از امکانات رفاهی سبب ایجاد نابرابری منطقه

با  1990(. از اوایل دهۀ 3: 2009علت و هم معلول عدم توسعه شناخته شده است )سن و علی، 

های رشد اقتصادی، اجتماعی و  نظریه آمده در جغرافیای اقتصادی و دست های به پیشرفت

ای توجه زیادی جلب کرده  رشته عنوان یک حوزۀ بین ای به فرهنگی، مباحث نابرابری منطقه

ای همچنین توجه سیاستمداران و دولتمردان را به خود معطوف کرده  است. نابرابری منطقه

نسجام اجتماعی باشد )لیائو تواند تهدیدی برای وحدت ملی و ا ای می است؛ زیرا نابرابری منطقه

اصلی برای تحقیق  یاساسی برای جامعۀ بشری، موضوع ای ه(. نابرابری مسئل6-5: 2015و وی، 

را درمورد میزان، ابعاد،  طوالنی یعمده برای دولت است. همین امر زمینۀ بحث ای علمی و نگرانی

آورد.  فع نابرابری فراهم میهایی برای ر ها و پیامدهای نابرابری و نیز سیاست مسیر، مکانیسم

گذاری  دهندۀ میزان تهدید علیه مالکیت خصوصی است و برای سرمایه همچنین جرم نشان

آورد. جرم سبب کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش  وجود می خارجی و داخلی فضای نامناسبی به

ود. حد ش مشارکت و تعامل اجتماعی، افزایش فردمحوری و درنتیجه کاهش سرمایۀ اجتماعی می

مطلوبی از اعتماد اجتماعی، موجب مشارکت بیشتر در دستیابی به امکانات رفاهی، بهداشتی و 

 (.10-8: 1392 شود )صادقی و همکاران، آموزشی می

های مدرن شاکله یافته  از طرحبا تأثیرپذیری  ای که از قبل و های توسعۀ منطقه در ایران برنامه

وهوایی، پراکندگی  نند پراکندگی منابع طبیعی، شرایط آبعلت دخالت شرایط طبیعی ما بود، به

ریزان اقتصادی کشور و عوامل  گذاران و برنامه جمعیت، و عوامل انسانی نظیر مصوبات سیاست

های زندگی و عدم آسایش و  ساختاری، به اختالفات عمیق در برخورداری از مواهب و فرصت

(. عالوه بر این، تأکید 65: 1376فر،  یهای کشور منجر شد )سلیم امنیت در بعضی استان

های توسعه موجب شده  ها بر رشد اقتصادی و غفلت از دیگر جنبه سویه و ناهماهنگ دولت یک

شدۀ نظام  بینی های دیگر بدون هماهنگی و درنظرگرفتن پیامدهای پیش است زیرساخت

یجه زمینه را برای بروز درنت و ریزی دولتی، سبب اختالل کارکردی در نظام اجتماعی شود برنامه

(؛ برای مثال روند طالق 86-84: 1386 پور، های اجتماعی فراهم آورد )ناطق و گسترش آسیب
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به  1360درصد در سال  29/8دهد نسبت طالق به ازدواج از  در سه دهۀ اخیر کشور نشان می

مسئله  یید اینأ(. برای ت1393احوال،  رسیده است )سازمان ثبت 1392درصد در سال  1/20

های  های ارجاعی در سال توان به آمار سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد که مطابق آن، پرونده می

(. براساس 1392دهۀ هشتاد همواره حالت صعودی داشته است )سازمان پزشکی قانونی، 

 1375ساله )سال  پانزدهگزارش مرکز آمار ایران، تعداد سرقت لوازم خودرو در کشور طی دورل 

 (.1392برابر شده است )مرکز آمار ایران،  ده( 1390تا 

که  نحوی ؛ بهکند پیرامون تبعیت می-های کشور از قاعدۀ مرکز استان همدان مانند سایر استان

های اقتصادی در شهرستان همدان متمرکز شده است. این در حالی است که همۀ  بیشتر فعالیت

گذاری و  های مختلفی در جهت سرمایه ی پتانسیلهای استان همدان هریک از جهاتی دارا شهرستان

های جمعیتی به شهر همدان و  جایی سو سبب جابه این وضعیت از یکایجاد توسعۀ پایدار هستند. 

معضل اصلی در های استان شده است.  نیافتگی سایر شهرستان از سوی دیگر، موجب توسعه

هری بین شهرهای کوچک و شهر سیستم شهری نیمۀ شمالی استان همدان، نبود حلقۀ رابط ش

؛ ای این استان شده است که نتیجۀ این اختالف در ساختار و الگوی توسعه استبزرگ منطقه 

های محدود و ناچیز اقتصادی، اجتماعی و  دلیل ظرفیت شهرهای کوچک آن، به که طوری به

های  عنوان کانون هتوانند نقشی مؤثر ب فرهنگی، توان پرتوافشانی به اطراف خود را ندارند و نمی

تواند الگوهای سکونت در تمام استان را  تنهایی نمی انتشار توسعه داشته باشند. شهر همدان نیز به

های پژوهش تقوایی و  (. براساس یافته47: 1387الشعاع خود قرار دهد )تقوایی و همکاران،  تحت

ریزی حاکم بر کشور و  امهدست آمده است که برن ه(، در استان همدان این نتیجه ب1392صالحی )

ریزی متمرکز در کشور طی سالیان اخیر، تأثیر خود را بر این استان نیز گذاشته و سبب  نظام برنامه

شود که تمرکز  ای شده است؛ بنابراین مسئلۀ این تحقیق از آن ناشی می های منطقه تشدید شکاف

اقتصادی در برخی  قدرت سیاسی و اقتصادی سبب تمرکز امکانات فرهنگی، اجتماعی و

ها از این امکانات و درنتیجه  های استان و محرومیت برخی دیگر از شهرستان شهرستان

رو بررسی میزان توسعه و جرم  ها شده است. از این نکردن از پتانسیل این شهرستان استفاده

شناخت تواند موجب  عنوان هدف این تحقیق می ها به بندی آن های مختلف استان و رتبه شهرستان

های جدید  ریزی های استان همدان و اتخاذ برنامه شهرستان ریزان استان از وضعیت بیشتر برنامه

های این استان شود. با توجه به مطالب ذکرشده، سؤال پژوهش  برای استفاده از پتانسیل شهرستان
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تی های مختلف استان همدان از سطوح توسعه و میزان جرم متفاو این است که آیا شهرستان

 .ای وجود دارد های این استان رابطه برخوردارند و آیا بین سطوح توسعه و جرم در شهرستان

 پیشینۀ تجربی پژوهش

( دربارۀ رابطۀ توسعه و جرم در آمریکای مرکزی نشان 2007گزارش سازمان ملل متحد )

 ن، وسعت اقتصادایافتگی از عوامل مؤثر بر جرم است. تعداد مجرم دهد عدم توسعه می

بودن رشد اقتصادی، افزایش فاصلۀ فقیر و غنی، افزایش فساد اداری، افزایش  زیرزمینی، پایین

 اند. بیکاری رسمی و... علل افزایش جرم شناخته شده

یافتگی و جرم، منتخبی از  رابطۀ توسعه»( با عنوان 2009براساس پژوهش رودریگو )

د دارد، اما جرم توأم با توسعه افزایش ای مثبت بین توسعه و جرم وجو ، رابطه«کشورهای جهان

 یابد. یافتگی افزایش می یابد، بلکه با نابرابری ناشی از توسعه نمی

انداز  تغییرات اقتصادی و خشونت در چشم»( در تحقیق خود با عنوان 2013) 1بوسول

به بررسی ارتباط بین تغییرات اقتصادی و خشونت فردی « المللی ای و بین محلی، منطقه

اخت. نتایج این پژوهش رابطۀ معناداری بین خشونت و شرایط اقتصادی را نشان داد. البته پرد

-های استانی دارد. در داده بستگی شکل و نوع این رابطه به نوع خشونت و زمینۀ اجتماعی آن

کشوری، ارتباط مستقیم و معناداری بین تغییرات اقتصادی و میزان خودکشی و قتل وجود دارد؛ 

معکوس و معنادار  های یعنی کشورهای آسیای جنوب شرق، رابط ه در سطح منطقهک درحالی

کشور، تغییرات اقتصادی با قتل رابطۀ  58المللی و با مطالعۀ  است. همچنین در سطح بین

 معکوس و با خودکشی رابطۀ مستقیم دارد.

ادی جرم در های اجتماعی اقتص کننده تعیین»( در پژوهشی با عنوان 2015و همکاران ) 2خان

نشان دادند ارتباط مثبتی بین میزان جرم و بیکاری، و ارتباط منفی بین میزان تحصیالت « پاکستان

 و درآمد سرانه با جرم در بلندمدت وجود دارد.

-( دربارۀ رابطۀ جرائم زنان و توسعۀ اقتصادی1387زاده و نوربخش ) طبق تحقیق سراج

های دارای  برقرار است، اما جرم زنان در استاناجتماعی، بین توسعه و جرم رابطۀ معکوس 

های کشور است و رابطۀ مثبت ضعیفی بین این متغیرها  سطح توسعۀ پایین، کمتر از بقیۀ استان

 وجود دارد.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Boswell 

2 Khan 
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های مختلف  ( دربارۀ رابطۀ جرم و شاخص1389در پژوهش محسنی تبریزی و سلیمانی )

های توسعه شامل بیکاری، افزایش  صتوسعۀ اقتصادی و اجتماعی مشخص شد بین برخی شاخ

 همبستگی وجود دارد. 85تا  75های  جمعیت، مهاجرت، طالق و سواد با میزان جرائم طی سال

های کشور و  ( دربارۀ رابطۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی استان1390مطالعۀ زارع و لک )

وجود دارد، اما زمانی دهد بین این دو رابطۀ مثبت و نسبتاً ضعیفی  میزان جرائم خشن نشان می

اقتصادی و -دهندۀ شاخص و جرائم خشن با توسعۀ اجتماعی که رابطۀ هرکدام از اجزای تشکیل

درصد از کل شاخص  2/2شود که فقط قتل )که میزان  شود، مشاهده می ابعاد آن بررسی می

 رد.اجتماعی و ابعاد آن رابطۀ معکوس دا-گیرد( با توسعۀ اقتصادی جرائم خشن را دربرمی

بررسی ارتباط  دربارۀ (1393های مطالعۀ خداپرست مشهدی و غفوری ساداتیه ) یافته

یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران، بیانگر آن است که شاخص فرهنگی  توسعه

توسعۀ اجتماعی )بیکاری و  نیافتن یافتگی با میزان ارتکاب جرم دارای رابطۀ مثبت و تحقق توسعه

میزان ارتکاب جرم دارای رابطۀ مثبت است. همچنین شاخص اقتصادی  ضریب جینی و...( با

 یافتگی )نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( رابطۀ منفی و معناداری با میزان جرم دارد. توسعه

آمیز با  تبیین رابطۀ جرائم خشونت»( با عنوان 1394وند و همکاران ) در پژوهش یوسف

دهد بین نابرابری در  ، نتایج نشان می«قتصادی در ایرانا-تأکید بر نابرابری در توسعۀ اجتماعی

دهندۀ آن است که  های تحقیق نشان توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، و قتل رابطه وجود دارد. یافته

 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. 53/0اند  متغیرهای مستقل توانسته

تعادل در توزیع خدمات  نبود بیانگر ها (، یافته1396زاده و همکاران ) پژوهش اسماعیل در

شهرستان همدان با رتبۀ یک و مطابق نتایج، های استان همدان است.  در بین شهرستان

ترتیب در  های مالیر، بهار، نهاوند، کبودرآهنگ، تویسرکان، رزن، اسدآباد و فامنین به شهرستان

 ند.رقرار دا 9تا  2های  رتبه

ها فقط به  ت در سطح استان همدان، بیشتر پژوهشتوان گف بندی تحقیقات می در جمع

اند و تحقیقی مشاهده نشد که به بررسی رابطۀ توسعه و جرم  بررسی سطوح توسعه اکتفا کرده

رابطۀ  مطالعات، بیانگر آن است که در بیشتر ها در استان همدان پرداخته باشد. درمجموع بررسی

ها به  پژوهشرد. البته در هریک از این معناداری بین سطح توسعه و وقوع جرائم وجود دا

ای از جرائم پرداخته شده و مجموع جرائم در تحلیل وضعیت مناطق لحاظ نشده  بررسی گونه

ای از جرائم در بررسی رابطۀ  است که در پژوهش حاضر این مسئله پوشش داده شد و مجموعه
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های  است و پژوهشتوسعه و جرم بررسی شد. درمورد سطوح توسعه نیز همین قضیه صادق 

خصوص  اند. بیشتر تحقیقات به بررسی ابعادی از توسعه به ابعاد را مدنظر قرار داده همۀاندکی 

 مختلف بسیار مهجور است.مطالعات اند و بعد فرهنگی توسعه در  بعد اقتصادی پرداخته

 چارچوب نظری پژوهش

ه معتقد است توسعه با جرم درمورد رابطۀ توسعه و جرم دو دیدگاه کلی وجود دارد. یک دیدگا

دیدگاه دوم  براساس یابد. ارتباط معکوس دارد و با افزایش سطح توسعه، میزان جرم کاهش می

نیز بین توسعه و جرم رابطۀ مستقیم وجود دارد و با افزایش سطح توسعه، میزان جرم نیز افزایش 

بین نابرابری در توسعه و  و رسد بین سطح توسعه و جرم رابطۀ معکوس نظر می یابد، اما به می

مند نباشد و  جرم رابطۀ مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر همۀ جامعه از توسعه بهره

 یابد. باشد، میزان جرم در آن جامعه افزایش می حاکم نابرابری در توسعه

براساس الگوی دولت های مختلفی ارائه شده است.  در زمینۀ رابطۀ توسعه و جرم نظریه

بزهکـاری متأثر از شـرایط بیرونـی )عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...( است. به  رفاه،

پذیری  نداشتن بـه امکانات الزم برای نیل به موفقیت و تعالی، جامعه عبـارت دیگـر، دسترسی

های نقض هنجارها و  طورکلی وجود موانع ساختاری، زمینه مناسب، تعلیم و تربیت و به

آورد  وسیلۀ گروهی از افراد جامعه یعنی بزهکاران را فراهم می به را های اجتماعی ارزش

-های اجتماعی طبق این رویکرد، میزان بهنجاربودن افراد، نتیجۀ سیاست(. 7: 2007)ویسک، 

 است. .مندی مردم از خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. اقتصادی دولت و میزان بهره

دهد و  شود، واکنش نشان می هایی که در او ایجاد می ومیتانسان به محر 1به اعتقاد دوالرد

آمیز انسان )جرائم( واکنش او به محرومیت است؛ زیرا فقر، ترس از کیفر را به  رفتار خشونت

های  فقیر وسایلی برای رفع نیازهای اولیۀ خود و توانایی پرداخت غرامت فردرساند و  حداقل می

سامانی اجتماع خود  مسئولیت عمل ضداجتماعی را متوجه بی فقیر شخص ناشی از جرائم را ندارد.

 (.1394یوسفوند و همکاران، به نقل از  182-181: 1355)روسک و وارن، داند  می

کار  های شهری به یکی از رویکردهایی است که برای مطالعۀ ناهنجاری 2سازمانی اجتماعی بی

گیرد که اجزای آن با یکدیگر هماهنگی و  شود. این رویکرد، جامعه را یک کل درنظر می برده می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Dollard  

2 Social Disorganization 
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سازمانی اجتماعی را نیز به نبود یا ضعف هماهنگی بین اجرای نظام  ارتباط منظم دارند و بی

کند. در این رویکرد، تغییرات اجتماعی، تغییرات فرهنگی )شامل تغییر در آرا و  تعریف می

شناختی  ی دینی و...(، تغییرات جمعیتها ها، الگوهای رفتار، آیین ها، نقش عقاید، اخالق، ارزش

عنوان  شود. پارک به سازمانی و جرم تلقی می شدن( علت بی )مهاجرت( و فناورانه )صنعتی

گذار مکتب شیکاگو و یکی از متفکران این رویکرد معتقد است مهاجرت و تحرک  بنیان

های اولیه نظیر  روهشود؛ زیرا با مهاجرت افراد، گ زدن نظم اجتماعی می هم اجتماعی موجب به

های کنترل اجتماعی غیررسمی تضعیف  عنوان مکانیسم خانواده، محله و پیوندهای محلی به

(. از دیگر متفکران این 504: 2005یابد )کاوس،  شود و بزهکاری در جامعه افزایش می می

یکا، به هستند که در تحقیق خود درمورد دهقانان لهستانی مقیم آمر 1رویکرد، توماس و زنانیکی

ها نشان دادند در مرحلۀ اول  بررسی ارتباط مهاجرت، نابسامانی اجتماعی و جرم پرداختند. آن

شدت  های اجتماعی خود به گاه های اخالقی و تکیه دادن ریشه مهاجرت، افراد نسل اول با ازدست

 (.182: 1387آورند )فکوهی،  خورند و به انحراف روی می ضربه می

ها را از نظارت نظم  ورود جوامع به دنیای صنعت )= توسعه( روابط انسانبه اعتقاد دورکیم، 

تر از همه، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب  کند. مهم اخالقی جامعۀ سنتی آزاد می

های مذهبی، حالت  رود و با کاهش محدودیت به تضعیف می شد، رو انسجام اجتماعی می

شود و  می از فشار هنجارها رها  افرادهای  ه سودجوییک طوری شود؛ به هنجاری تسریع می بی

تواند به اهداف  میگیرد. در این صورت فرد ن ای قرار می کسب سود، فراتر از هر قاعده

شود و با توجه به تضعیف مذهب در جامعۀ  رو می مورداحترام جامعه برسد، با شکست روبه

نحوی جبران و ترمیم کند،  د را بهتوانست احساس شکست در فر مدرن که در این موقعیت می

 (.40: 1380د )بشیریه، آور میروی فرد به خودکشی، اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی 

رفتاری است. نظریۀ آنومی  یکی دیگر از رویکردهای مهم در زمینۀ انحرافات، رویکرد کج

و نظریۀ مشهور در د، 2کلوآرد و اهلینهای نامشروع افتراقی )نابرابر(  مرتون و نظریۀ فرصت

داند و  های جرم و انحراف را در ساختار جامعه می مرتون ریشه هستند. رفتاری رویکرد کج

کنند و این  برخی ساختارهای اجتماعی فشار معینی بر بعضی از افراد جامعه وارد میمعتقد است 

جدایی میان  عنوان یک شکاف و شوند. او ناهنجاری را به جای همنوایی، ناهمنوا می افراد به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Thomas & Znaniecki 

2 Clowars & Ohlin 
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رو  ساختاربندی شده است. از این آن ند که جامعه براساسدا اهداف و ابزارها نتیجۀ راهی می

شده از  که در آن، آرزوهای متوقف دانست ای از یک ساختار اجتماعی توان نشانه انحراف را می

دیگر، شده از یکدیگر جدا هستند. به بیانی  نظر فرهنگی و ابزارهای اجتماعی ساختاربندی

به نقل از حسینی  107: 1383انحراف، محصولی نابهنجار است )ویلیامز فرانک پی و همکاران، 

(. به نظر وی در اغلب اوقات، امکانات برای دستیابی به موفقیت، براساس 1: 1396کشاورز، 

های  اهداف و ارزشافراد و معتقد است اگرچه بیشتر اشود.  اقتصادی فراهم می-طبقۀ اجتماعی

اجتماعی محدود شده -وسیلۀ طبقۀ اقتصادی ابهی دارند، توانایی دستیابی به اهداف شخصی بهمش

های آموزشی و رفاهی ناچیز است، اما  بودن فرصت خاطر دسترس است. فشار در مناطق مرفه به

های مشروع و قانونی کسب موفقیت بسته است، فشار رخ  دلیل اینکه راه سازمان به در مناطق بی

های مجرمانه مانند  تهیدست برای رهایی از فشار ممکن است از روش قشر که طوری به دهد؛ می

 (.77: 1388کنند )معظمی،  سرقت و دادوستد مواد مخدر برای رسیدن به اهدافشان استفاده می

ها ضمن قبول وجود  دهد. آن های نابرابر، اساس نظریۀ کلوآرد و اهلین را تشکیل می فرصت

وسیلۀ طبقۀ فرودست را کسب اهداف  ارتکاب جرم به هدف ها، رابری فرصتفشار ناشی از ناب

( 1968د افراد در پی کسب جایگاه باالتر نیز هستند. کلوآرد )نو معتقد نددان می هسودجویان

وسیلۀ طبقۀ پایین است که از سرخوردگی  حل جمعی اتخاذشده به گوید: تخلف، شکلی از راه می

(. به 1390معلول نبود فرصت برای پیشرفت است )کشکولی،  شود. سرخوردگی نیز ناشی می

کند.  های غیرمجاز را ساخت اجتماعی تعیین می ها نوع جرم و میزان دسترسی افراد به راه نظر آن

حل پیدا  شوند، در محیط خود راه وقتی جوانان در کسب پایگاه اجتماعی دچار مشکل می

 ای جامعهها است. در  هایی دارد که در دسترس آن حل هارتباط زیادی با رانیز نوع جرم  .کنند می

روند  می جایگزینهای  های مجاز کسب پایگاه را کسب کنند، به سراغ راه که جوانان نتوانند راه

جرم، آرزوی کسب پایگاه را تحقق بخشند ارتکاب ها گشوده است تا با  که منطقه به روی آن

 (.64-58: 1385)سخاوت، 

 شود: های زیر مطرح می ها و چارچوب نظری ذکرشده، فرضیه از نظریه درمجموع با الهام

 و میزان جرائم اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد. ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ۀبین توسع .1

 و میزان جرائم فرهنگی رابطۀ معنادار وجود دارد. ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ۀبین توسع .2

 و میزان جرائم اقتصادی رابطۀ معنادار وجود دارد. ،اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و ۀبین توسع .3

 و میزان جرائم رابطۀ معنادار وجود دارد. ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ۀبین توسع .4
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 مدل نظری پژوهش
 .ارائه شده است 1مدل نظری پژوهش در شکل 

 . مدل نظری پژوهش1شکل 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 جرم

(. ذیل واژۀ جرم ای لغـوی متـرادف گنـاه، تعـدی، خطـا و عـصیان اسـت )دهخدا،در معن 1جرم

های قتل  تعداد پروندهجرائم اجتماعی با شود.  هر رفتاری که قانون را نقض کند، جرم نامیده می

به ازای هر ده هزار ربایی ) های آدم پرونده عمد و غیرعمد )به ازای هر ده هزار نفر جمعیت( و

تجاوز به عنف )به ازای هر ده هزار نفر جمعیت( و  جرائم فرهنگی با میزان(، تنفر جمعی

های جعل )به ازای  ها )به ازای هر ده هزار نفر جمعیت(، پرونده تعداد سرقت جرائم اقتصادی با

های در ارتباط با وقوع کالهبرداری )به ازای هر ده هزار  هر ده هزار نفر جمعیت(، تعداد پرونده

های در ارتباط با وقوع اختالس )به ازای هر ده هزار نفر جمعیت(  ت( و پروندهنفر جمعی

 شد. بررسی

 توسعۀ اقتصادی

و افزایش  اقتصاد همراه با تغییرات بنیادین در دیرشد اقتصا توسعۀ اقتصادی عبارت است از

های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعۀ اقتصادی، رشد  های تولیدی اعم از ظرفیت ظرفیت

کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد  کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Crime 

 توسعه

 اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

 جرم

 اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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های  های استان همدان، از شاخص توسعۀ اقتصادی شهرستان بررسی(. برای 54: 1383)خطیب، 

نرخ بیکاری جمعیت  ،ساله و بیشتر درصد نرخ بیکاری در جمعیت دهزیر استفاده شد: 

 هرمتوسط درآمد سالیانۀ  ،یشترساله و ب نرخ اشتغال جمعیت ده ،های عالی التحصیل دوره فارغ

 نسبت متوسط هزینۀ خوراکی و دخانی به ،ها گذاری مردم در بانک سرانۀ میزان سپرده ،خانوار

کل  نسبت متوسط هزینۀ خوراکی و دخانی به ،خانوار شهری )ضریب انگل( هر های کل هزینه

در واحدهای درصد خانوارهای معمولی و گروهی ساکن  ،خانوار روستایی هرهای  هزینه

سرپرست و نیازمند(  بگیران )خانوارهای بی تعداد مستمری ،کل خانوارها استیجاری نسبت به

و  تعداد مددجویان )طرح شهید رجایی ،سازمان بهزیستی )به ازای هر هزار نفر جمعیت(

 کمیتۀ امداد امام خمینی )به ازای هر هزار نفر جمعیت(. 1مددجویان دائمی(

 توسعۀ اجتماعی

های  عۀ اجتماعی عبارت است از افزایش توانایی جوامع انسانی برای مواجهه با پیچیدگیتوس

یابند. با توجه به ناتوانی علم برای شناسایی تمامی  محیطی که به مسئلۀ بقای جوامع ارتباط می

یابد، توسعۀ اجتماعی مفهومی سیال  ابعاد زندگی اجتماعی که با بقا و زوال یک جامعه ارتباط می

کنند، این  مخاطراتی که بقای جوامع انسانی را تهدید می دربارۀ دانش بشری پیشرفت ست و باا

 (.8: 1392یابد )فاضلی و همکاران،  تری می مفهوم ابعاد گسترده

های ذیل  های استان همدان از شاخص سطوح توسعۀ اقتصادی شهرستان بررسیبرای 

تحت پوشش بیمه )شامل سازمان تأمین  درصد ضریب نفوذ بیمه، درصد افراداستفاده شد: 

های  اجتماعی و صندوق کارکنان دولت( از کل جمعیت، درصد شهرنشینی، تعداد پاسگاه

های  ها و پاسگاه راه )به ازای هر ده هزار کیلومترمربع مساحت شهرستان(، تعداد کالنتری پلیس

)به ازای هر صد هزار نفر  انتظامی )به ازای هر صد هزار نفر جمعیت(، تعداد پایگاه اورژانس

های  احمر )به ازای هر صد هزار نفر جمعیت(، تعداد ایستگاه جمعیت(، تعداد پایگاه هالل

نشانی )به ازای هر صد هزار نفر جمعیت(، تعداد وسایل نقلیۀ عمومی شامل اتوبوس،  آتش

دگی به شهری )به ازای هر هزار نفر جمعیت(، تعداد مراکز رسی بوس و تاکسی درون مینی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
بیماری  ،، ازکارافتادگی، معلولیتیسرپرست بیاز جمله طرح مددجویی طرحی است که براساس آن افراد به عللی  1

سالمندان و عائلۀ تحت  ،گیرند، اما در طرح شهید رجایی یا استیصال و درمانگری تحت پوشش کمیتۀ امداد قرار می

 گیرند. ها تحت پوشش خدمات حمایتی کمیتۀ امداد قرار می تکفل آن
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بادوام )اسکلت  های های اجتماعی بهزیستی )به ازای هر هزار نفر جمعیت(، درصد مسکن آسیب

کل واحدهای مسکونی(، طول آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی به  آرمه به فلزی و بتن

 کیلومتر )به ازای هر هزار کیلومترمربع مساحت استان(.

 توسعۀ فرهنگی

ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعۀ معین صورت  طریق تراکم برگشت که از ای به دگرگونی

کند، توسعۀ  پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثرتری بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می می

 (.14: 1392شود )سعادت و همکاران،  گفته می فرهنگی

باسوادی نرخ های زیر استفاده شد:  سطوح توسعۀ فرهنگی، از شاخص بررسیبرای 

دانشگاهی(  آموز )ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش ، نسبت دانش1ساله و بیشتر( )جمعیت شش

دانشگاهی( به آموزشگاه، نسبت  آموز )ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش به کالس، نسبت دانش

های  یلمتعداد تماشاگران ف ،دانشگاهی( به معلم آموز )ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانش

سینمایی )به ازای هر هزار نفر جمعیت(، تعداد تماشاگران تئاتر و موسیقی )به ازای هر هزار نفر 

جمعیت(، تعداد اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )به 

نفر ها )به ازای هر هزار  ازای هر هزار نفر جمعیت کودک و نوجوان(، تعداد اعضای کتابخانه

های  جمعیت(، تعداد چاپخانۀ دولتی و خصوصی )به ازای هر ده هزار نفر جمعیت(، تعداد سالن

 .سینما )به ازای هر صد هزار نفر جمعیت(

استفاده شد. تاپسیس یکی  2های استان از روش تاپسیس برای تعیین سطوح توسعۀ شهرستان

 nه در آن با استفاده از ( ک520: 2010گیری چندشاخصه است )لین،  های تصمیم از روش

با استفاده از  ابتدا ،انجام این روششود. برای  گزینه پرداخته می mشاخص به ارزیابی 

گزینه( پرداخته  mهای استان ) شاخص( به ارزیابی شهرستان nهای سنجش توسعه ) شاخص

گیری  شد؛ یعنی به هر شهرستان براساس هر شاخص، مقادیری داده شد و یک ماتریس تصمیم

m×n دیر از فرمول زیر استفاده شد:سازی مقا تشکیل و برای نرمال 

 
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  

 درصد افراد شش سال و باالتری که قادر به خواندن و نوشتن هستند. 1
2 TOPSIS: Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

https://sanaye20.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87/
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، در صها مشخص و مقادیر استانداردشدۀ هر شاخ در مرحلۀ بعد، وزن هریک از شاخص

dئال مثبت ) وزن مربوط به آن ضرب شد. سپس برای هر شاخص یک ایده
ئال  ( و یک ایده+

dمنفی )
ند هایی که برای سنجش توسعه، بار مثبت دارند )مان ( محاسبه شد. برای شاخص-

 را ئال منفی ترین مقدار آن شاخص و ایده بزرگ را ئال مثبت درصد شهرنشینی(، ایده

هایی که برای سنجش توسعه بار منفی  شاخص درمورد، اما یمترین مقدار آن درنظر گرفت کوچک

ئال منفی  و ایده ،ترین مقدار آن شاخص ئال مثبت کوچک  (، ایدهنرخ بیکاریدارند )مانند 

های  ئال قدار آن درنظر گرفته شد. در مرحلۀ بعد، میزان فاصلۀ هر گزینه از ایدهترین م بزرگ

 :کردیممشخص  های زیر با فرمول را مثبت و منفی

  

 ئال از طریق فرمول زیر مشخص شد: میزان نزدیکی هر گزینه به ایده ،در گام نهایی

 
دهندۀ  رین رتبه و صفر نشاندهندۀ باالت بین صفر و یک در نوسان است. یک نشان CLمقادیر 

 کمترین رتبه در توسعه است.

 شناسی پژوهش روش
. در روش اسنادی و انجام گرفت 1از دو روش اسنادی و تحلیل ثانویه با استفاده این تحقیق

ها با استفاده از  . دادهرا بررسی کردیم مبانی نظری و سوابق مطالعاتی موضوع ،ای کتابخانه

های استان  یافتگی شهرستان تحلیل و سطوح مختلف توسعه SPSSو  GISافزارهای اکسل،  نرم

یافتگی و میزان ارتکاب  . درنهایت با مقایسۀ سطوح توسعهندهمدان به روش تاپسیس تعیین شد

های استان همدان، رابطۀ توسعه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با  جرم در شهرستان

شهرستان استان همدان یعنی همدان،  نه شامل ن پژوهشجرم بررسی شد. جامعۀ آماری در ای

. با توجه به اینکه حجم استمالیر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، بهار، کبودرآهنگ، رزن و فامنین 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Secondary Analysis 
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برابربودن تعداد نمونه و  با توجه به شهرستان استان( و همچنین نهجامعۀ آماری محدود است )

 .ارائه شده است 2قلمرو مکانی تحقیق در شکل  تفاده شد.شماری اس جامعۀ آماری، از روش تمام

 
 . قلمرو مکانی پژوهش2شکل 

 منابع و کیفیت و ها داده دربارۀ بحث ثانویه، در تحلیل 2پایایی و 1روایی مهم نکات از یکی

 نیز شده و تولید اولیه وسیلۀ پژوهشگران به که است هایی مقیاس و ها شاخص ها، داده گردآوری

در بررسی سطوح توسعه و (. 1381؛ بیکر، 1381است )ببی،  تکرار و منطقی استداللمسئلۀ 

اند از: سالنامۀ آماری  ها عبارت آوری داده ترین منابع جمع های استان، عمده میزان جرائم شهرستان

استان همدان، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان، خالصۀ آمار ثبت وقایع چهارگانۀ 

گزارش آماری عملکرد کمیتۀ امداد امام خمینی استان، سالنامۀ آماری سازمان استان، سالنامۀ 

 پژوهش نیز ای سازه اعتبارسالنامۀ وضعیت اقتصاد کالن استان همدان.  و تأمین اجتماعی استان

 تأمین شد. عاملی تحلیل طریق از

ند؛ برای گیری خاص خود هست هریک از متغیرهای کمی در سازۀ توسعه دارای مقیاس اندازه

های اورژانس  گیری پایگاه گیری شهرنشینی درصد است که با مقیاس اندازه نمونه مقیاس اندازه

متغیرها استفاده  3سازی مقیاس ها، از روش بی سازی مقیاس متفاوت است؛ بنابراین برای یکسان

فتن زیرا درنظرگر ؛یمهای مناسب داد سازی، به متغیرهای تحقیق وزن مقیاس بعد از بیشد. 

های پژوهشی و عوامل اعتبار بیرونی  فرض های مساوی برای متغیرها، کارآمدی پیش وزن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Validity 

2 Reliability 

3 Scale Less 
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پذیری نتایج را  های دنیای بیرونی و قدرت تعمیم های پژوهش با واقعیت خصوص انطباق یافته به

 دهد. کاهش می

 های پژوهش یافته

 ها الف( توصیف داده

های بهار، مالیر و  برخوردار، شهرستان از لحاظ سطوح توسعۀ اجتماعی، شهرستان همدان

های فامنین،  برخوردار و شهرستان های تویسرکان و نهاوند کم برخوردار، شهرستان اسدآباد نیمه

ند. از لحاظ توسعۀ فرهنگی، شهرستان همدان برخوردار، بهار، هستکبودرآهنگ و رزن محروم 

های نهاوند، فامنین،  ار و شهرستانبرخورد برخوردار، کبودرآهنگ کم مالیر و تویسرکان نیمه

های همدان و بهار  . همچنین از لحاظ توسعۀ اقتصادی، شهرستاناند اسدآباد و رزن محروم

برخوردار و شهرستان  برخوردار، رزن و کبودرآهنگ کم برخوردار، مالیر و نهاوند نیمه

عه، شهرستان همدان لحاظ توس ، به3شکل ند. براساس هستتویسرکان، اسدآباد و فامنین محروم 

برخوردار،  نیمه دارای وضعیتهای مالیر، بهار و نهاوند  دارای وضعیت برخوردار، شهرستان

های فامنین،  برخوردار و شهرستان کم دارای وضعیت های تویسرکان و کبودرآهنگ شهرستان

 اند. اسدآباد و رزن محروم بوده

 

 ان همدانهای است . نقشۀ پراکندگی توسعه در شهرستان3شکل 

های  های همدان، مالیر و بهار باالترین و شهرستان ترتیب شهرستان از نظر رتبۀ توسعه، به

. دارندهای استان همدان  ترین رتبۀ توسعه را در بین شهرستان رزن، اسدآباد و فامنین پایین
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یر های همدان، بهار و مال سطح توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، شهرستانهمچنین از نظر 

نتایج تعیین  1ند. جدول هستهای استان همدان  باالترین رتبه در بین شهرستان دارای ترتیب به

 .دهد های استان همدان را نشان می اقتصادی شهرستان و سطح توسعۀ اجتماعی، فرهنگی

 . نتایج تعیین سطح توسعه و ابعاد آن استان همدان1جدول 

 شهرستان
 رتبۀ

 توسعه

 رتبۀ

 اجتماعی ۀتوسع

 رتبۀ

 فرهنگی ۀتوسع

 رتبۀ

 اقتصادی ۀتوسع

 1 1 1 1 همدان

 3 3 3 2 مالیر

 2 2 2 3 بهار

 4 6 6 4 نهاوند

 7 4 5 5 تویسرکان

 6 5 8 6 کبودرآهنگ

 9 7 7 7 فامنین

 8 8 4 8 اسدآباد

 5 9 9 9 رزن

ارای های همدان، مالیر و تویسرکان د ترتیب شهرستان به همچنین از نظر سطوح کلی جرم،

ترتیب دارای کمترین  های فامنین، رزن و کبودرآهنگ به بیشترین میزان وقوع جرم و شهرستان

پراکندگی جرم در  4شکل اند. در  های استان همدان بوده میزان وقوع جرم در بین شهرستان

 .های استان همدان ارائه شده است شهرستان
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 ن همدانهای استا . نقشۀ پراکندگی جرائم در شهرستان4شکل 

های همدان، مالیر و تویسرکان، و از  شهرستان ترتیب به از لحاظ میزان جرائم اجتماعی،

اند.  را داشته باالترین رتبههای همدان، مالیر و بهار  لحاظ جرائم فرهنگی و اقتصادی، شهرستان

 .ارائه شده است 2سایر اطالعات در جدول 

 برحسب جرم های استان همدان بندی شهرستان . رتبه2جدول 

 شهرستان
 رتبۀ

 جرائم اجتماعی

 رتبۀ

 جرائم فرهنگی

 رتبۀ

 جرائم اقتصادی

 رتبۀ

 جرائم

 1 1 1 1 همدان

 2 2 2 2 مالیر

 3 5 5 3 تویسرکان

 4 3 3 4 بهار

 6 4 6 5 اسدآباد

 5 6 4 6 نهاوند

 7 7 9 7 کبودرآهنگ

 8 9 7 8 رزن

 9 8 8 9 فامنین
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 ها( رضیهها )آزمون ف ب( تحلیل داده

 بین توسعه و جرائم اجتماعی رابطه وجود دارد.

منظور بررسی رابطۀ متغیرهای موردبررسی، از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شد. میزان  به

است. عالمت مثبت همبستگی پیرسون،  798/0رابطۀ بین متغیرهای توسعه و جرائم اجتماعی 

عه و جرائم اجتماعی است. یعنی هرچه توسعه دهندۀ رابطۀ مستقیم بین متغیرهای توس نشان

شدۀ بین این دو  شود و بالعکس. ضریب تعیین تعدیل بیشتر شود، جرائم اجتماعی نیز بیشتر می

واریانس متغیر جرائم اجتماعی ناشی از توسعه  58/0 حدودیعنی  ؛است 585/0متغیر هم معادل 

، 683/0ترتیب  با جرائم اجتماعی بهمیزان رابطۀ توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. 

ترتیب ابعاد  توان نتیجه گرفت که در میان ابعاد توسعه، به بوده است؛ بنابراین می 637/0و  774/0

اند. همچنین ابعاد  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشترین رابطه را با جرائم اجتماعی داشته

از واریانس جرائم  443/0و  542/0، 391/0ترتیب  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه به

 اند. اجتماعی را تبیین کرده

. ضریب پیرسون، ضرایب تعیین و خطای استاندارد برای متغیرهای توسعه و ابعاد آن با 3جدول 

 جرائم اجتماعی
خطای 

استاندارد 
 برآورد

ضریب تعیین 
 شده تعدیل

 ضریب تعیین
 سطح

 داری معنی

 ضریب
 همبستگی پیرسان

 

 توسعۀ اجتماعی 683/0 042/0 467/0 391/0 1344/0
 توسعۀ فرهنگی 774/0 014/0 6/0 542/0 1164/0
 توسعۀ اقتصادی 637/0 001/0 54/0 443/0 1168/0
 توسعه 798/0 010/0 637/0 585/0 1109/0

 توسعه و ابعاد آن با جرائمبین متغیرهای  F. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون و نسبت 4جدول 

 اجتماعی

 Fضریب  سطح معناداری
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

  B خطای استاندارد βضریب 

 توسعۀ اجتماعی 833/3 548/1 683/0 131/6 042/0

 توسعۀ فرهنگی 722/0 223/0 774/0 485/10 014/0

 توسعۀ اقتصادی 655/0 477/0 637/0 591/11 001/0

 توسعه 159/1 331/0 798/0 274/12 010/0
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 بین توسعه و جرائم فرهنگی رابطه وجود دارد.

است. عالمت مثبت همبستگی پیرسون  811/0میزان رابطۀ بین متغیرهای توسعه و جرائم فرهنگی 

دهندۀ رابطۀ مستقیم بین متغیرهای توسعه و جرائم فرهنگی است؛ یعنی هرچه توسعه بیشتر  نشان

شدۀ بین این دو متغیر هم  و بالعکس. ضریب تعیین تعدیلشود  شود، جرائم فرهنگی نیز بیشتر می

میزان واریانس متغیر جرائم فرهنگی، ناشی از توسعه است.  61/0است؛ یعنی تقریباً  610/0معادل 

 584/0و  68/0، 792/0ترتیب  بهفرهنگی رابطۀ توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جرائم 

ترتیب ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشترین  توسعه، بهرو در میان ابعاد  بوده است. از این

ترتیب  دارند. همچنین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه بهفرهنگی رابطه را با جرائم 

 اند. را تبیین کردهفرهنگی از واریانس جرائم  336/0و  385/0، 574/0

برای متغیرهای توسعه و ابعاد آن با . ضریب پیرسون، ضرایب تعیین و خطای استاندارد 5جدول 

 جرائم فرهنگی

خطای استاندارد 
 برآورد

ضریب تعیین 
 شده تعدیل

 ضریب تعیین
 سطح

 داری معنی

 ضریب
 همبستگی پیرسون

 

 توسعۀ اجتماعی 792/0 011/0 628/0 574/0 1531/0

 توسعۀ فرهنگی 68/0 044/0 462/0 385/0 1841/0

 توسعۀ اقتصادی 584/0 003/0 387/0 336/0 1224/0

 توسعه 811/0 008/0 659/0 610/0 1466/0

توسعه و ابعاد بین متغیرهای  F. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون و نسبت 6جدول 

 آن با جرائم فرهنگی

 Fضریب  سطح معناداری
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

  B خطای استاندارد βضریب 

 توسعۀ اجتماعی 056/6 763/1 792/0 799/11 011/0

 توسعۀ فرهنگی 863/0 352/0 680/0 005/6 044/0
 توسعۀ اقتصادی 783/0 432/0 584/0 342/12 003/0
 توسعه 607/1 437/0 811/0 499/13 008/0

 بین توسعه و جرائم اقتصادی رابطه وجود دارد.

ست. عالمت مثبت همبستگی ا 872/0میزان رابطۀ بین متغیرهای توسعه و جرائم اقتصادی 

دهندۀ رابطۀ مستقیم بین متغیرهای توسعه و جرائم اقتصادی است؛ یعنی هرچه  پیرسون نشان
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شدۀ بین  شود و بالعکس. ضریب تعیین تعدیل توسعه بیشتر شود، جرائم اقتصادی نیز بیشتر می

م اقتصادی، ناشی از واریانس متغیر جرائ 72/0یعنی تقریباً  ؛است 725/0این دو متغیر هم معادل 

ترتیب  بهاقتصادی میزان رابطۀ توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جرائم توسعه است. 

توان نتیجه گرفت که در میان ابعاد توسعه،  بوده است؛ بنابراین می 776/0و  867/0، 828/0

اند.  داشتهی اقتصادترتیب ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشترین رابطه را با جرائم  به

از  623/0و  641/0، 716/0ترتیب  همچنین ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه به

 اند. را تبیین کردهاقتصادی واریانس جرائم 

. ضریب پیرسون، ضرایب تعیین و خطای استاندارد برای متغیرهای توسعه و ابعاد آن با 7جدول 

 جرائم اقتصادی

خطای استاندارد 

 برآورد

تعیین  ضریب

 شده تعدیل

ضریب 

 تعیین

 سطح

 داری معنی

 ضریب

 پیرسون همبستگی

 

توسعۀ  828/0 006/0 686/0 641/0 1084/0

 اجتماعی

توسعۀ  867/0 002/0 751/0 716/0 0964/0

 فرهنگی

توسعۀ  776/0 031/0 675/0 623/0 0964/0

 اقتصادی

 توسعه 872/0 002/0 760/0 725/0 9481/0

توسعه و ابعاد بین متغیرهای  Fاندارد و غیراستاندارد رگرسیون و نسبت . ضرایب است8جدول 

 آن با جرائم اقتصادی

 Fضریب  سطح معناداری
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

  B خطای استاندارد βضریب 

 توسعۀ اجتماعی 882/4 249/1 828/0 287/15 006/0

 نگیتوسعۀ فره 849/0 185/0 867/0 140/21 002/0

 توسعۀ اقتصادی 751/0 134/0 776/0 201/13 031/0

 توسعه -331/1 283/0 872/0 144/22 002/0
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 بین توسعه و جرم رابطه وجود دارد.

است. عالمت مثبت همبستگی پیرسون  872/0میزان رابطۀ بین متغیرهای توسعه و جرم 

ی هرچه توسعه بیشتر شود، دهندۀ رابطۀ مستقیم بین متغیرهای توسعه و جرم است؛ یعن نشان

 784/0شدۀ بین این دو متغیر هم معادل  شود و بالعکس. ضریب تعیین تعدیل جرم نیز بیشتر می

میزان رابطۀ توسعۀ واریانس متغیر جرم، ناشی از توسعه است.  78/0یعنی تقریباً  ؛است

رو  . از اینبوده است 8/0و  851/0، 817/0ترتیب  به اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جرم

ترتیب ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  توان نتیجه گرفت در میان ابعاد توسعه، به می

ترتیب  اند. همچنین ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه به داشته بیشترین رابطه را با جرم

 اند. را تبیین کردهاقتصادی از واریانس جرائم  544/0و  611/0، 669/0

ضریب پیرسون، ضرایب تعیین و خطای استاندارد برای متغیرهای توسعه و ابعاد آن با . 9جدول 

 جرم

خطای 

استاندارد 

 برآورد

ضریب تعیین 

 شده تعدیل

 سطح ضریب تعیین

 داری معنی

 ضریب

 همبستگی پیرسون

 

 توسعۀ اجتماعی 817/0 009/0 654/0 611/0 1234/0

 نگیتوسعۀ فره 851/0 004/0 685/0 669/0 1542/0

 توسعۀ اقتصادی 8/0 007/0 594/0 544/0 8521/0

 توسعه 872/0 002/0 811/0 784/0 822/0

توسعه و ابعاد بین متغیرهای  F. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون و نسبت 10جدول 

 آن با جرم

 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد Fضریب  سطح معناداری

  B اردخطای استاند βضریب 

 توسعۀ اجتماعی 167/0 103/0 817/0 274/12 009/0

 توسعۀ فرهنگی 812/1 486/0 851/0 867/14 004/0

 توسعۀ اقتصادی 596/1 302/0 8/0 215/14 007/0

 توسعه 345/1 245/0 901/0 094/30 001/0
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 گیری نتیجهبحث و 
و امروزه با تأکید بر تقابل این ای تأثیرگذار است  به اهداف توسعه رسیدنمیزان کنترل جرم در 

 تلقیای و سیاست جنایی اثربخش  های توسعه ها در طراحی برنامه زمان به آن دو مقوله، توجه هم

ی، فرهنگی و اجتماعی قتصادارتباط توسعه و ابعاد مختلف آن با جرم ا ،شود. در مقالۀ حاضر می

های همدان، مالیر و  ترتیب شهرستان در استان همدان بررسی شده است. از نظر رتبۀ توسعه، به

های  ترین رتبه را در بین شهرستان های رزن، اسدآباد و فامنین پایین بهار باالترین و شهرستان

سطح توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، همچنین از نظر اند.  استان همدان داشته

های استان  در بین شهرستانترتیب دارای باالترین رتبه  های همدان، بهار و مالیر به شهرستان

های همدان، مالیر و تویسرکان  ترتیب شهرستان به ند. از نظر سطوح کلی جرم،هستهمدان 

ترتیب کمترین میزان  های فامنین، رزن و کبودرآهنگ به بیشترین میزان وقوع جرم و شهرستان

 ند.دارهای استان همدان  در بین شهرستان را جرم

تر است و بیشترین  سمت شهرهای بزرگ واحدهای صنعتی به گیری جهت ،در استان همدان

سبب نزدیکی زیاد به مرکز استان( و مالیر استقرار  ها در اطراف شهرهای همدان، بهار )به آن

درصد، مالیر و  5/46های همدان  ترتیب شهرستان که از نظر تعداد واحدها، به طوری به ؛اند یافته

درصد،  1/45تعداد شاغالن بخش صنعت، شهرستان همدان درصد و از نظر  8/16بهار هرکدام 

اند، اما در شمال استان  را به خود اختصاص دادهدرصد  9/16درصد و مالیر  4/19بهار 

جز رزن که در محور  )کبودرآهنگ، رزن و فامنین( با توجه به نبود شهرهای مهم و بزرگ به

خصوص در  اند؛ به همی شکل نگرفتههای صنعتی م تهران قرار دارد، کارگاه-ارتباطی همدان

شمال غرب استان که نه محور ارتباطی مهمی وجود دارد و نه سکونتگاه زیستی بزرگ. درواقع 

: 1396ترین نواحی استان از نظر صنعتی است )صیدایی و همکاران،  این ناحیه یکی از ضعیف

ی و مالیر با شهرنشیندرصد  85نفر جمعیت و  676،105های همدان با  (. شهرستان8-7

ترتیب دارای باالترین درصد شهرنشینی و  شهرنشینی بهدرصد  65نفر جمعیت و  288،658

و فامنین  درصد 25، رزن با درصد 20های کبودرآهنگ با  جمعیت در استان هستند، اما شهرستان

نفر و  41،863کمترین درصد شهرنشینی را در استان دارند. همچنین همدان با  درصد 36با 

اند )سالنامۀ آماری  سال گذشته بوده پنجنفر دارای بیشترین مهاجر واردشده طی  14،052یر با مال

سایر شهرهای  ازتوان گفت شهرهای همدان، مالیر و بهار  (؛ بنابراین می1397استان همدان، 
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تر هستند و امکانات بیشتری دارند و شهرهای همدان و مالیر مقصد مهاجرت  استان صنعتی

 اند. تانی بودهاس درون

یابد، اما این  های توسعه، شهرنشینی است که با افزایش مهاجرت تحقق می یکی از شاخص

توسعه و شهرنشینی اگرچه دارای آثار مثبتی است، آثار منفی نیز دارد. مهاجرت از روستا و 

وجوی کار و زندگی بهتر و سکونت در  شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ که با هدف جست

گذارد. از نظر فرهنگی،  پذیرد، تأثیرات مهم فرهنگی و اجتماعی برجا می ها صورت می حاشیه

شدن  گشتگی و سست های فرهنگی و قومی، گم افراد به اجتماعات بزرگ موجب تعارض ورود

های  شود. قرارگرفتن افراد متعدد با فرهنگ های سنتی و مطلق در افراد می باورها و ارزش

دلیل زندگی در اجتماعات کوچک،  شود افرادی که قبالً به ر موجب میمتفاوت در کنار یکدیگ

شدن در  دانستند، با ساکن های اجتماعی را الیتغیر می ها و موقعیت ها، هنجارها، پایگاه ارزش

شهرهای بزرگ، به باورهای مخالف با باورهای قبلی خود آشنا شوند و به سستی باورها و 

ها و جرائم را  این تحول فرهنگی، زمینۀ بروز انواع ناهنجاری وجود عقاید خود آگاهی یابند و

شوند که  هایی تشکیل می گروه های بزرگ، خرده در جمعیتکند. از سوی دیگر،  فراهم می

آورند که این خود زمینۀ  وجود می دیگران را به بافرهنگ و سبک زندگی خاص خود و متفاوت 

 شود. جامعه موجب میهای اجتماعی را در  روی افزایش جرم و کج

با جرائم اجتماعی رابطۀ  هدهد بین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسع ها نشان می یافته

مستقیم وجود دارد و این بدین معنی است که افزایش توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 

اه بوده است. های استان همدان متعاقباً با افزایش جرائم اجتماعی همر اقتصادی در شهرستان

همچنین مالحظه شد بین ابعاد مختلف توسعه با جرائم فرهنگی روابط مشابهی برقرار است؛ 

بدین صورت که با بهبود توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جرائم فرهنگی بیشتر شده 

ها نشان داد بهبود توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با پیامد  است. نتایج تحلیل

افزایش جرائم اقتصادی مواجه بوده است. در حالت کلی نیز بهبود توسعه موجب افزایش جرائم 

های این پژوهش، بین توسعه و ابعاد آن  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. براساس یافته

 های دوالرد، دورکیم، مرتون، با جرم ارتباط معنادار و قوی وجود دارد. این یافته همسو با نظریه

(، 2009های رودریگو ) رفتاری و نتایج پژوهش سازمانی اجتماعی، رویکرد کج رویکرد بی

(، 1390(، زارع و لک )1389(، محسنی و سلیمانی )2015(، خان و همکاران )2013بوسول )

 ( است.1394وند و همکاران ) ( و یوسف1393خداپرست مشهدی و غفوری ساداتیه )
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سازمانی اجتماعی، تغییرات شدید  ید گفت براساس نظریۀ بیدر تبیین رابطۀ توسعه و جرم با

بق نظریۀ دورکیم، اطماقتصادی و اجتماعی )= توسعه( علت پیدایش جرم است. همچنین 

شدن )= توسعه(، جامعه را  سمت مدرن تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی و حرکت جوامع به

کند.  های بیرونی می ی( و نابرابریهنجاری، ضعف نظام اخالقی )وجدان جمع دچار وضعیت بی

شود.  افزایش فردگرایی و رهاشدن افراد به حال خود می ،ها این شرایط سبب تضعیف الزام

کند تا به جرم دست  گسیخته فشارهایی بر فرد وارد می اینجاست که آرزوهای نامحدود و لجام

شود، همۀ افراد وسایل مشروع  بزند. از سوی دیگر، به عقیدۀ مرتون هنگامی که جامعه نابرابر می

رو با ظهور احساس محرومیت نسبی و  رسیدن به اهداف و آرزوها را در اختیار ندارند. از این

های انحرافی دستیابی به اهداف افزایش  احساس نابرابری در افراد، احتمال انتخاب روش

در افراد فقیر  یابد. زندگی شهری موجب باالرفتن سطح آرزوها و احساس محرومیت نسبی می

هایی  ها طالب راه شود. با افزایش سطح انتظارات و احساس محرومیت نسبی در افراد، آن می

علت محدودبودن  شوند )زمینۀ ذهنی جرم(، اما به های برتر می برای رسیدن به آرزوها و موقعیت

 د.شو شدن این آرزوها و انتظارت، زمینه برای ارتکاب جرم فراهم می امکان برآورده

توان نتیجه گرفت اگرچه توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مزایایی دارد، اگر  در پایان می

نامتوازن و نابرابر باشد، دارای پیامدهای منفی از جمله افزایش جرم است؛ بنابراین  هاین توسع

دنبال داشته است. در  های استان همدان گسترش جرم را به توان گفت توسعه در شهرستان می

های  های جنایی در برنامه ها و سیاست مشی همین راسـتا ضروری است با واکاوی جایگاه خط

ای  عنوان یکی از موضوعات اصلی در رسیدن به اهداف توسعه ای، کاهش جرائم به توسعه کالن

ریزان و  ای مدنظر برنامه های جنایی و توسعه افزایی و همگرایی بیشتر سیاسـت منظور شود و هم

 گذاران قرار گیرد. سیاست

 منابع

 تحلیل سطوح برخورداری »(، 1396زاده ) صفرخانی، رضوان و یعقوب اسماعیل ،زاده، حسن اسماعیل

، «KOPRASو  TOPSISهای چندمعیارۀ  های استان همدان با استفاده از مدل بندی شهرستان و رتبه

 .28-15: 25، شمارۀ ای ریزی منطقه فصلنامۀ برنامه

 ( 1381ببی، ارل ،)ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمتهای تحقیق در علوم اجتماعی روش ،. 

 ( 1380بشیریه، حسین ،)تهران: نشر نی.انقالب و بسیج سیاسی ، 
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 ( 1377بیکر، ترز ،) ،ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: روش.نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی 

 ( 1392تقوایی، مسعود و مریم صالحی ،)«های استان همدان  هرستانیافتگی ش سنجش سطوح توسعه

: 11، شمارۀ ای ریزی منطقه پژوهشی برنامه-فصلنامۀ علمی، «ای با تأکید بر رویکرد تحلیل منطقه

19-30. 

 تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی »(، 1387وارثی، حمیدرضا و حجت شیخی ) ،تقوایی، مسعود

 .64-37 :11ارۀ ، شمای مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه، «ای همدان در توسعۀ منطقه

 ( 1396حسینی کشاورز، معصومه ،)«ها  های فشار اجتماعی مبتنی بر عدم برابری فرصت نظریه
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