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Abstract 
The increase in population, the density of 
cities and the industrialization of more and 
more societies have positive and negative 
consequences. Since the positive 
consequences have a lot of acceptability and 
the negative consequences are less important, 
the negative consequences of the above-
mentioned phenomena place a heavier 
burden on the shoulders of the society 
officials than the positive consequences. 
Crime is a negative consequence that affects 
the well-being of individuals, families and 
communities. The purpose of this research is 
to analyze the relationship between 
population density and the rate of crimes 
committed in the city of Ahvaz. This 
research is practical and has been done with 
descriptive-analytical and correlational 
methods. The statistical population of this 
research is 200 citizens from different 
regions of Ahvaz city. The collection of data 
and information is from the questionnaires 
that the researcher obtained according to the 
answers of the citizens of Ahvazi, and the 
data was analyzed using geographic 
information system and SPSS and CASE 
software. The most important results show 
that the population density of the city Ahvaz 
has been effective in committing crimes in 
this city, and in many cases, this crowding 
causes an increase in crimes, especially 
crimes such as theft, pickpocketing, violence, 
youth addiction and etc. The most important 
institutions that can prevent Among the 
crimes that have been affected by the 
physical structure of Ahvaz city, effective 
and useful measures should be taken by the 
municipality, housing and urban planning in 
cooperation with other cultural institutions in 
order to improve the physical condition of 
Ahvaz city and to take the opportunity to 
commit crimes from criminals due to the 
population density of this city. 
Keywords: Crime, Population Density, 
Ahvaz, Physical Body, Guilty person. 

  چکیده

، بیشتر جوامع هرچهتی شدن عنتراکم شهرها و ص، ازدیاد جمعیت
جا که پیامدهاي مثبت  پیامدهاي مثبت و منفی به همراه دارد. از آن

پیامدهاي ، مقبولیت فراوان و پیامدهاي منفی متولی کمتري دارند
از پیامدهاي مثبت بر تر  فوق الذکر باري سنگینهاي  منفی پدیده

که بر گذارند. جرم پیامدي منفی است  می دوش مسئوالن جامعه
گذار است. هدف این پژوهش تأثیرو جوامع ها  خانواده، رفاه افراد

شهر تحلیل رابطۀ بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در 
- توصیفیهاي  این پژوهش کاربردي است و با روش .استاهواز 

جامعه آماري این پژوهش ، تحلیلی و همبستگی انجام شده است
روش ، مناطق مختلف شهر اهواز هستنددویست نفر از شهروندان 

است که پژوهشگران با هایی  داده و اطالعات پرسشنامهآوري  جمع
توجه به پاسخ شهروندان اهوازي به دست آورده و با استفاده از 

و  SPSSسامانه اطالعات جغرافیایی و نرم افزارهاي جانبی 
CASE ن یتر مهمپرداخته شده است. ها  به تجزیه و تحلیل داده

دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب  می نتایج حاصله نشان
بوده و در بسیاري از موارد این شلوغی و  مؤثرجرایم این شهر 

شود مخصوصاً جرایمی  می ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم
اعتیاد جوانان ، خشونت گرایی، کیف قاپی، جیب بري، مثل سرقت

توانند در جهت پیشگیري از جرایمی  می نهادهائی کهین تر مهمو... 
داشته اقدامات  ها تأثیر آن که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر

و مفیدي انجام بدهند عبارتند از شهرداري و مسکن و  مؤثر
شهرسازي با همکاري دیگر نهادهاي فرهنگی در جهت بهبود 
وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از 

  ان در اثر تراکم جمعیتی این شهر.بزهکار

  مجرم.، کالبد فیزیکی، اهواز، تراکم جمعیتی، جرم: واژگان کلیدي
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  مقدمه

امروز شهرنشینی و شهرگرایی به صورت یک پدیده اجتماعی در کلیه جوامع مطرح شده است. اگر 

یابیم که هم اکنون نیمی از  می نگاهی هرچند مختصر به جمعیت شهري در جهان بیندازیم به خوبی در

بیش از دو دهد که  می نشان 2025موجود تا سال هاي  و طرح کنند می جمعیت جهان در شهرها زندگی

سوم جمعیت جهان تا آن موقع ساکن شهرها خواهند بود. شهرهاي جهان با سرعت یک میلیون نفر در 

شهرها امروز نقش مهمی در توسعه دارند. این شهرها هستند که همچنان از مناطق ، کنند می دقیقه رشد

سازند. افزایش  می و اقتصادي و فی الواقع افراد را قادر به پیشرفت اجتماعی کنند می روستایی مهاجر جذب

جمعیت شهري در کشورهاي در حال توسعه به مراتب سریعت از رشد جمعیت در کشورهاي توسعه یافته 

دو سکنه شهري در کشورهاي در تقریباً ، است. امروزه در مقابل هر سکنه شهر در کشورهاي توسعه یافته

  هار نفر خواهد شد.چتقریباً  2025حال توسعه وجود دارد. این رقم در سال 

کج رفتاري تخلف عمدي از هنجارهاي اجتماعی است. با مطالعۀ کج رفتاري درك بهتري از نظم 

 زندگی کج رفتاران نیز مشخصهاي  آید و چگونگی سازمان یافتن الگوها و شیوه می اجتماعی به دست

: رد مطالعه قرار گرفته استیک پدیدۀ اجتماعی حداقل از دو طریق عمده مو عنوان بهشود. کج رفتاري  می

، در غالب شهرهاي جهان ).1، 1383، سروستانی صدیق( ذهنیاي  لهئمس عنوان بهواقعیتی عینی و  عنوان به

است. وقوع بیش از حد ها  انسانهاي  تمامیت فردي و دارایی، جرایم معمول تهدیدي جدي براي حیات



  419  اهواز در یشناس جرم و تیجمع راکمت نیب رابطه یبررس  

 

بلکه همراه خود ، ظام اجتماعی تعارض داردشهري نه فقط با اصول مسلم نهاي  این جرایم در محیط

سرخوردگی شهروندان و وخامت ، به هدر رفتن منابع اقتصادي، ها سختی و رنج انسان، ضایعات سنگین

  ).11، 1380، هرناندو( آورد می کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان

پیامدهاي مثبت و  بیشتر جوامع هرچهو صنعتی شدن ها  تراکم شهر، ازدیاد جمعیت، از سوي دیگر

جا که پیامدهاي مثبت مقبولیت فراوان و مشتاقان بیشتر و پیامدهاي  هر دو را به همراه دارند. از آن، منفی

از پیامدهاي تر  فوق الذکر باري سنگینهاي  اغلب پیامدهاي منفی پدیده، منفی متولی کمتري دارند

، است که بر رفاه افراداي  یامدهاي منفی عمدهگذارند. جرم از پ میاي  مثبت به دوش مسئوالن هر جامعه

دادگستري و حتی ، له در محافل انتظامیئاغلب شاهد این مس. گذارد می بسیار تأثیرو جوامع ها  خانواده

دانشگاهی هستیم که جهت بیان میزان وقوع جرائم در مناطق و شهرهاي - در برخی محافل علمی

ایم مختلف و تعداد مجرمین و دستگیرشدگان آن مناطق تنها به اعالم صرف تعداد وقوع جر، مختلف

گردد و بر اساس همین اعداد و ارقام به مقایسه و ارزیابی میزان جرایم و مجرمین بدون در نظر  می بسنده

گرفتن جمعیت و میزان مساحت جغرافیایی آن مناطق و شهرها اعتبار و اطمینان علمی الزم جهت 

له تراکم ئطق مختلف را نخواهد داشت. در این جاست که توجه به مسارزیابی و مقایسه در مورد منا

قدرت ارزیابی و ها  آن جمعیت اهمیت یافته و به اعداد و ارقام صرف در این زمینه اعتبار بخشیده و به

  دهد. می مقایسه با شهرها و مناطق نختلف را

دي در روند شهرنشینی خود اهواز از جمله شهرهاي کشور است که طی دو دهه اخیر با مشکالت زیا

برخوردار بوده است اي  اخیر از رشد جمعیتی و کالبدي قابل مالحظههاي  مواجه بوده است. اهواز در سال

روستاییان از نقاط مختلف استان به شهر اهواز است. این هاي  که این رشد جمعیت بیشتر ناشی از مهاجرت

خصوص ه سبب افزایش جمعیت شهر ب، شهري است-تاروسهاي  که بیشتر از نوع مهاجرتها  نوع مهاجرت

 بیستجمعیت شهر اهواز بیش از ها  که طی این سالاي  شده است. به گونه 1390الی  1360دهه  سه در

بروز مشکالتی چون عدم توازن بین ، رویه بی برابر گردیده است. از جمله پیامدهاي ناگوار این مهاجرت

هاي  کج روي، مشکالت آمد و شد، کمبود مسکن، جمعیت تراکم باالي، جمعیت و امکانات شهر

 مناطق اسکان غیررسمی شده است.گیري  شکل تر مهماجتماعی و از همه 

باشند و با شناخت کلیه مناطق مسکونی و  می پژوهشگران با توجه به این که ساکن این شهر

مختلف هاي  ی این شهر در نقطهغیرمسکونی این شهر با تهیه پرسشنامه به سراغ حدود دویست نفر از اهال
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رفته و به بررسی ساخت و ساز و فضاي فیزیکی شهر و تراکم جمعیتی و میزان رضایتمندي مردم از کالبد 

فیزیکی شهر پرداخته و این که آیا فیزیک شهر اهواز تحمل این تراکم جمعیتی را دارد و آیا این تراکم 

ن راهکارها در جهت پیشگیري از تراکم جمعیتی این شهر باشد و اگر چنین است بهتری می جمعیتی جرم زا

  را خواهد گذاشت. تأثیرپیشنهاد داده بشود و تراکم جمعیتی شهر در چه جرایمی بیشترین 

  تعاریف و اشکال جرایم-2

  جرم - 1- 2

 جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که داراي مفهوم ثابت و الیتغیري از این دو و در رابطه با

 معانی متفاوتی پیدا، جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان

گاروفارلو مثالً ) 59، 1369، فیض( اند تعریف کردهاي  جرم را به گونهها  آن کند هر کدام از می

ز جرم عبارت از عملی است که خالف نوعی ا«: کند می حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف

جرم تجاوز از «: کارارا در تعریف جرم گفته است» احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.

مکلف یا مجاز ، حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب

اس معروف دور کیم جامعه شن» به انجام آن نباشد و در ضمن براي آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.

توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع  می ما«: گوید می فرانسه درباره جرم چنین

توان درست  می گروهی، دهد از این سلسله عملیات می واکنشی به صورت مجازات نشانها  آن علیه

  »کرد و به آن عنوان مشترکی به نام جرم را داد.

  مجرم - 2- 2

شود. تا کسی مبادرت به فعل یا ترك فعلی که  می مجرم کسی است که مرتکب جرم: اناناز نظر حقوقد

 حرکت باقی بی فعل یا ترك فعل مجرمانه در چهارچوب قانون، نکند، مطابق قانون جرم شناخته شده

شود و این اوست که محور سوال  می) مجرم( ماند. انجام فعل یا ترك فعل مجرمانه موجب تولد می

مجرم باید مبادرت به فعل یا ترك فعل کند که  ).59، 1369، فیض( گیرد می رفتار خویش قراردرمورد 

محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی ، ملموس

که جرم به بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی ، نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد

  ).151، 1369، فیض( شود براي تحقق فعل مجرمانه الزم است می وسیله آن آشکار
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داند که باید در  می مسیحیت مجرم را گناهکاري، در یک دیدگاه روحانی: شناسان از نظر جرم

 ها لمبروزو بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسان ).13، 1370، پرادل( جستجوي توبه او بود

بشریت به دو گروه خوبان که هرگز «: نویسد می کینبرگ در این خصوص ).36، 1376، دانش( داند می

داراي چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که ، تمایل به بزهکاري ندارند و بدان که برعکس

ن یک اشتباه بزرگ ای«: کند می وي اضافه» گردد. می شود تقسیم می به وسیله قانون جزا مجرمانه تلقی

شوند لزوماً با  می است که فکر کنیم افرادي که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضداجتماعی یا مجرمانه

  ).71، 1377، ابرندآبادي و هاشم بیگی نجفی( »شوند فرق دارند. نمی افرادي که مرتکب چنین اعمال

  تراکم - 3- 2

یک سیستم  عنوان بهتوان  می دن است. تراکم راتراکم در لغت به معناي انبوه شدن و روي هم جمع ش

سازد تا به یک شکل ساده مقدار زیربناي واقع در سطح  می تعریف کرد. این سیستم ما را قادرگیري  اندازه

تراکم جمعیتی  عنوان بهتراکم ساختمانی یا تعداد افراد در سطح معینی از زمین را  عنوان بهمعینی از زمین را 

انواع تراکم بستگی مستقیم با کاربرد و هدف مورد نظر دارد. بندي  نمائیم. تعریف و طبقهمحاسبه و تعریف 

به صرفاً تراکم : توان از مباحث مرتبط با مفهوم تراکم ارائه کرد می به طور کلی سه گونه تعبیر مختلف

مثابه شاخص و  تراکم به یا تعداد واحدهاي مسکونی موجود در یک محل تعبیر گردد.، منزله تعداد افراد

به منزله سدي که مانع تحرك اجتماعی طبقات ، میزان تفاوت و شکاف فرهنگی طبقات فقیر و غنی

تفاوتی ملی سند مهم اساسی فقدان  بی تراکم از دیدگاه عدم توجه و شود تعبیر گردد. می محروم جامعه

  ).22، 1379، عزیزي( سیاست ملی در رشد شهرها و توزیع جمعیت مورد تفسیر قرار گیرد

  تراکم جمعیتی -3- 2- 1

تراکم جمعیتی عبارت است از نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح و مقیاس آن در مطالعات شهري کشور. 

مسکونی است و به دو شکل خالص و هاي  بیشترین کاربرد این نوع تراکم در شهرسازي در تعیین تراکم

کرد. نظیر تراکم جمعیتی گیري  هر قلمرویی اندازه توان در می شود. تراکم جمعیتی را می ناخالص محاسبه

).65، 1376، خلیق مفرحی و( تراکم جمعیتی شهري و تراکم جمعیتی یک محله، کشور
 

مفهوم تراکم 

یکی از مفاهیم جغرافیاي ، باشد میها  آن که حاکی از رابطۀ بین تعداد افراد و فضاي تحت اشغال یجمعیت
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1ر برده شده است. نخستین بار هنري دریوري هارنسادانان به ک افیباشد که به وسیله جغر می جمعیت
در  

، نمود می ن ایرلند را بررسیهو مطالعاتی براي کمیسیونی که خطوط راه آها  در یک سري نقشه 1837سال 

براي ارزیابی اي  وسیله عنوان بهاستفاده کرد. از آن پس اصطالح تراکم جمعیت  یاز اصطالح تراکم جمعیت

شاخصی براي مقایسۀ  عنوان بهموجود و بالقوه جمعیت و در نهایت هاي  یش و کاهش و مقایسه تراکمافزا

به طور کلی قابلیت استفاده از این  ).62، 1377، کالرك اي( مساحتی جمعیت به کار گرفته شدهاي  تراکم

 ).57، 1375، محسنی( روش تا حد زیادي بستگی به وسعت ناحیه دارد

 جرم با وضعیت فیزیکی شهرارتباط  -3- 2- 2

رسیم که وضعیت فیزیکی شهرها بر شدت و  می اگر جرایم شهري را مورد مالحظه قرار دهیم به این نتیجه

توان به این نکته اشاره کرد که اساساً جرایم شهري در  می گذارد. در این وصف می تأثیرنوع جرایم شهري 

داراي ، یابد می وجه به مکانی که ارتکابگیرد و بر اساس ت می نقاط مختلف محیط شهري شکل

که تراکم جمعیت بیشتر باشد نوع جرایم شهري و هایی  باشد. در محالت یا مکان می خصوصیات متفاوت

دیگر است. در این زمینه تحقیقات مکتب شیکاگو و تحقیقات محققانی هاي  کیفیت آن متفاوت از محیط

توانیم به جرم سرقت  می م به صورت عینی تحلیل کنیممانند وکروبیون قابل توجه است. اگر بخواهی

که از جرایم شهري است اشاره کنیم که با توجه به این امر که در این محله یا مکان شهري آمیز  خشونت

اتفاق بیافتند یا مکان دیگري کیفیت آن متفاوت خواهد بود. در سایر جرایم شهري نیز فیزیک شهري در 

  دارد. تأثیرخشونت آن ولو به صورت غیرمستقیم نوع ارتکاب بزه و شدت و 

 جرایم آپارتمانی و جرایم محلی -3- 3- 2

برحسب تحقیقات دامنه داري که در دو سال اخیر به عمل آمده معلوم گردیده است که زندگی در طبقات 

ه در یعنی از طبقه ششم به باال در ارتکاب جرایم و خشونت بسیار مؤثر است. کسانی ک، باالي ساختمان

کمتر احساس امنیت نموده و همین  کنند می بسیار بلند زندگیهاي  بزرگ شهري و ساختمانهاي  مجتمع

دهد. خالصه  می را مضطرب و نگران نموده و در معرض ارتکاب خشونت قرارها  آن احساس عدم امنیت

حساب کامالً ندگی و مکان زها  وسعت تمام اطاق، به علت صرفه جویی، بلندهاي  آن که در این ساختمان

شده و به حداقل تنزل داده شده است. هیچ کس صاحب احتیاط یا فضاي اختصاصی نیست که به تنهایی و 
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، محسنی( یا آزادانه از آن استفاده نماید. همه این امور موجب ازدیاد عصبانیت و بالنتیجه ازدیاد جرم است

نوعی از جرایم شهري  عنوان بهاخیر هاي  جرایم آپارتمانی نیز موضوعی است که در سال ).57، 1375

مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. در جرایم شهري نوعی دیگر از جرایم مطرح شده است با عنوان 

شود. در این  می این جرایم بر اساس نوع و کیفیت هر محله شهري مشخص، اي جرایم محلی یا محله

  و اقتصادي محله شهري در نوع جرم آن است. اجتماعی، وضعیت فرهنگی تأثیرجرایم مسئله اساسی 

آپارتمان نشینی و ، خانه شخصی( دقیق هر یک از انواع مسکن تأثیرامروزه گرچه تحقیقات نهایی 

و جرایم محلی امري است که ها  در وقوع جرایم مشخص نگردیده است. اما اکنون جرایم آپارتمان) غیره

شایسته است به این نکته اشاره شود که وضعیت  .ستمبحث جداگانه یافته اشناسی  در مباحث جرم

و محالت و حتی تعداد طبقات محالت کیفیت و وضعیت ظاهري آپارتمان و محالت و حتی ها  آپارتمان

سرسبز بودن و نورکافی ، کیفیت و وضعیت ظاهري آپارتمان از لحاظ شیک بودن، تعداد طبقات محالت

  دارد. تأثیرو محالت ها  م ارتکابی در آپارتمانداشتن و... عواملی است که در نوع جرای

  مبانی نظري تحقیق -3

این نسبت به یک ، نیم قرن بعد، کردند می یک سوم جمعیت جهان در شهرها زندگی، 1950در سال 

همه این تقریباً این مقدار به دو سوم افزایش خواهد یافت.  2050دوم افزایش یافت و در سال 

جمعیت شهرها و ، حال توسعه اتفاق خواهد افتاد. در این کشورهادر کشورهاي در ، افزایش

شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه با افزایش تعداد  فرایندبیش از دو برابر خواهد شد. ها  شهرك

مسائلی چون گیري  و اندازه شهرها همراه بوده است. این افزایش جمعیت کالنشهرها موجب شکل

سمی و اسکان غیررسمی در پیرامون شهرها شده است. ویژگی اقتصاد غیرر، مسکن غیررسمی

کالبدي هاي  غیررسمی وجود مساکن با کیفیت پایین و فقدان زیرساختهاي  مشخصه این شهرك

را با مشکالت متعدد روبه رو ساخته است. اصطالح ها  مناسب است که ساکنان این محدوده

گردد.  می شده اطالقریزي  ونی و بدون برنامهغیرقان، غیررسمی به مساکن غیررسمیهاي  سکونتگاه

رویه این شهرها منجر به  بیپذیري  کمبود مسکن مناسب در شهرهاي رو به رشد در کنار مهاجرت

  غیررسمی شده است.هاي  و افزایش سکونتگاهگیري  شکل
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  نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت - 1- 3

گردد که بیشتر این  می میالدي باز 1920ار اجتماعی به دهه تراکم در رفتارهاي ناهنج تأثیرسابقه پیرامون 

صورت گرفته است. برخی از تحقیقات فوق نشان داده شناسی  و روانشناسی  مطالعات در دو حوزه جامعه

فقیرنشین و پرجمعیت نواحی مرکزي شهرها بیشتر است و به عکس در هاي  میزان جنایت در محله: است که

دهد  می نشانها  است. همچنین بررسیتر  کم جمعیت نرخ بزهکاري پایینهاي  حومه مرفه نشین وهاي  محله

هاي  بین تراکم جمعیت و بزهکاري نوجوانان و جنایات بزرگساالن همبستگی زیادي وجود دارد. بین بیماري

ه شده روانی و تراکم جمعیت رابطه مستقیم وجود دارد. بین تراکم جمعیت و میزان خودکشی نیز ارتباط دید

  افزایش جرم و جنایت رابطه مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد.، است. مطابق این نظریه

  بوم شناختی و جمعیتیهاي  نظریه - 2- 3

بر اساس نظریۀ بوم شناختی و جمعیت عمدتاً چهارچوب نظري مورد استفاده قرار گرفته در این پژوهش 

2شناختی مکتب شیکاگو
در ها  آن ی چون پارك و برگس مطرح گردید.شناسان باشد که توسط جامعه می 

، مهاجرت، قومیت، نظیر زبان( تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیدۀ شهرنشینی ارتباط داشت

مکتب شیکاگو را مورد بررسی قرار  شناسان تمرکز نمودند. جامعه) جمعیت سکونتی و تراکمهاي  حوزه

تراکم و مهاجرت و عوامل ، بعد خانوار، عوامل جمعیت شناختی مانند سن تأثیردادند و هدف شان درك 

نموده و جرم و  تأکیدسازمانی اجتماعی  بی برها  آن نژاد و محل سکونت بود.، بوم شناختی نظیر قومیت

بر مسئله تراکم ها  عمده ایی که این نظریه تأکیدبزهکاري را مورد مطالعۀ ویژه قرار دادند. با توجه به 

بر میزان وقوع جرم و حتی نوع ها  آن حجم جمعیت و عوامل بوم شناختی و تاسی هر یک از، عیتجم

تواند براي  می کهاي  نظریهترین  و مستقیمترین  توان اذعان نمود که نزدیک می به روشنی، جرایم دارند

بوم شناختی و جمعیت تبیین رابطۀ بین تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم مورد استفاده قرار گیرد نظریات 

  باشد. می شناختی مکتب شیکاگو

  شهريشناسی  مبتنی بر جامعههاي  نظریه - 3- 3

زندگی شهري یا شهرگرایی ، شهرها شناختی جامعهشهري در اصطالح کلی به معنی مطالعه شناسی  جامعه

، جتماعیروابط ا، شهري درباره برخورد و تماس زندگی شهري در اعمال اجتماعیشناسی  است. جامعه
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کند.  می بحث، نهادهاي اجتماعی و هر نوع ساخت اجتماعی که بر پایه اشکال شهري زندگی متکی باشد

مصنوعی که هاي  انسان بر محیط طبیعی و ایجاد محیط تأثیراست از اي  شهري مطالعه ویژهشناسی  جامعه

  ).1378، کیچن اشنایدر و( باشد می شهرهاها  آن ترین عمده

شود که عالوه  می شهر به محلی اطالق، شهر: شهري به شرح ذیل استشناسی  با جامعهمفاهیم مرتبط 

نیروي کار آن درگیر فعالیت کشاورزي نیست و اقتصادش مبتنی بر ، بر داشتن تراکم و تمرکز جمعیت

همچنین شهر داراي فرهنگ خاص خود در مقابل فرهنگ ، تولید صنعتی و ارائه خدمات است، تجارت

انتقال  فرایندشهرنشینی یعنی تغییر در نسبت جمعیت ساکن در مناطق شهري و ، . شهرنشینیروستا است

جمعیت به شهرها که به صورت درصدي از کل جمعیت کشور که در شهرها ساکن هستند گزارش شده 

 مفهوم عامی است که شامل جوانب مختلف شیوه زندگی شهري، و آغاز و پایانی دارد. شهرگرایی

اجتماعی زندگی شناسی  روانهاي  به عبارتی شهرگرایی یعنی جنبه، شود می) تصادي و اجتماعیاق، سیاسی(

مفهومی عام و دربرگیرنده ، الگوهاي شخصیت شهري و انطباق رفتاري در شهر. مطالعات شهري، شهري

ن روانشناسا، جغرافی دانان، شناسان جامعه، است که مورخاناي  چند رشتهاي  است و در واقع حوزه

  معماران و برنامه ریزان شهري هر یک در آن نقش دارند.، شناسان مردم، اقتصاددانان سیاسی، اجتماعی

مبتنی بر آراء نظریه پردازان اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و ، شهريشناسی  بسیاري از مباحث جامعه

تونیس و وبر ، زیمل، مارکس، چهار متفکر آلمانی، عبارتند ازها  آن ینتر مهم، اوایل قرن بیستم بوده است

همگی این اندیشمندان به دنبال تحلیل تغییرات ناشی از صنعتی شدن و ، و متفکر فرانسوي دورکیم

  شهرنشینی بودند که جامعه کوچک سنتی و روستایی اروپایی را متحول کرده بودند.

  جامعه آماري -4

باشد که در چندین نقطه این شهر به  می دویست نفر از شهروندان شهر اهواز، جامعه آماري پژوهش

به سئواالت انتخاب  صورت تصادفی انتخاب شدند و در مورد ارتباط بین تراکم جمعیت و جرایم در اهواز

  شده پاسخ دادند.

  اطالعاتآوري  ابزار جمع - 1- 4

از  پرسشنامه، از پرسشنامه شانزده سوالی با سئواالت بسته استفاده شده استها  براي گردآوري داده

  ابزار مورد استفاده محققان در تحقیقات پیمایشی است.ترین  رایج
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  روش استخراج و تحلیل داده ها - 2- 4

سنجش و تفسیر نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی و استفاده ، به تلخیص SPSS با استفاده از نرم افزار

3رگرسیون و آزمون اتا، ضریب همبستگی، میانگین، درصد، از فراوانی
ها  تجزیه و تحلیل دادهرداختیم. پ 

 در نمونهآوري  جمعهاي  که از طریق به کارگیري ابزارهایی  است که طی آن دادهاي  ي چند مرحلهفرایند

شوند تا زمینه  می و در نهایت پردازشبندي  دسته، کدبندي، خالصهاند  آماري فراهم آمده) جامعه(

، ها فرایندفراهم آید. در این ها  به منظور آزمون فرضیهها  داده بین اینها  و ارتباطها  برقراري انواع تحلیل

گوناگون آماري نقش به هاي  شوند و تکنیک می هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیشها  داده

  بعدي دارند.هاي  و تعمیمها  سزایی در استنباط

رود  می اساسی هر پژوهش علمی به شمارهاي  علمی از پایهاي  مرحله عنوان بهتجزیه و تحلیل اطالعات 

شوند. در این قسمت نیز  می کنترل و هدایت، پژوهش تا رسیدن به نتیجههاي  که به وسیله آن کلیه فعالیت

 يله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوریه به وسکهایی  پژوهشی و تجزیه و تحلیل دادههاي  به توصیف داده

  شود. به هر یک از فرضیات پاسخ داده میاند پرداخته خواهد شد و سپس  شده

  جداول و نمودارهاي مربوط به سئواالت عمومی - 3- 4

  جنس -3- 4- 1

 جنس  به مربوط یفراوان عیتوز - یک جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

 18,7 38  زن

 81,3 162  مرد

 100,0 200  جمع

 .باشند می درصد زن 7/18مرد و  دهندگان خدرصد پاس 3/81، دهد که جدول و نمودار یک نشان می گونه همان

                                                     
3- ETA 
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  جنس یفراوان به مربوطاي  لهیم نمودار - یک نمودار

  

  سن -3- 4- 2

 سن  به مربوط یفراوان عیتوز - دو جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  سن

 10,6 22 20تا  15

 30,8 61 30تا  20

 31,8 64 40تا  30

 26,8 53 به باال 40

 100,0 200  جمع

به درصد فراوانی به دست آمده از جدول و نمودار شماره دو اکثر پاسخگویان متولدین بیست تا  با توجه

تواند در باال بردن  می دهد اکثر پاسخگویان افرادي باتجربه هستند که می این امر نشانکه  چهل سال هستند

  سطح علمی تحقیق کمک کند.
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  سن یفراوان به مربوطاي  لهیم نمودار - دو نمودار

  تحصیالت -3- 4- 3

 تحصیالت  به مربوط یفراوان عیتوز - سه جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

 13,1 26 زیر دیپلم

 32,8 66 دیپلم تا فوق دیپلم

 42,4 85 لیسانس

 11,6 23 فوق لیسانس به باال

 100,0 200  جمع

پاسخگویان داراي تحصیالت دهد که اکثر  می آمار به دست آمده از جدول و نمودار شماره سه نشان

  دانشگاهی هستند و در این بین افراد داراي مدرك لیسانس از همه بیشتر هستند.
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  تحصیالت یفراوان به مربوطاي  لهیم نمودار - سه نمودار

  جداول و نمودارهاي مربوط به سئواالت تخصصی - 4- 4

  شهر اهواز نسبت به مساحتش شلوغ و پرجمعیت است؟ -4- 4- 1

  درصد فراوانی  فراوانی  

 .6 2 خیلی کم

 7,1 14 کم

 56,1 111 متوسط

 29,8 59 زیاد

 6,6 14 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

دهد که اکثر پاسخگویان در شهر  می آمار به دست آمده از جدول و نمودار مربوط به این سئوال نشان

ش شلوغ و پرجمعیت است که این اهواز بر این نظر و اعتقاد هستند که جمعیت شهر اهواز نسبت به مساحت

اجتماعی و امکان تردد را سخت و در نهایت منجر به ناسازگاري هاي  تواند باعث ناهنجاري می امر خود

  اجتماعی و افزایش جرایم در این شهر شود.
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 تراکم جمعیت شهري باعث افزایش جرایم در شهر اهواز شده است؟ -4- 4- 2

  درصد فراوانی  فراوانی  

 7,1 14 خیلی کم

 20,7 41 کم

 33,3 66 متوسط

 32,3 65 زیاد

 6,6 14 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

دهد که به صورت کلی و سر جمع اکثر پاسخگویان بر این  می نتایج حاصل از این جدول و نمودار نشان

مورد توجه این امر باید که  اعتقاد هستند که تراکم جمعیتی باعث افزایش جرایم در شهر اهواز شده است

  مسئولین ذیربط به خصوص شهرداران شهر اهواز و استانداري و دیگر نهادهاي دولتی قرار بگیرد.
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به شهر باعث افزایش جمعیت ها  آن جمعیت روستایی زیاد اطراف شهر اهواز و مهاجرت -4- 4- 3

  شهري و جرم خیزي این شهر شده است؟

  درصد فراوانی  فراوانی  

 3,5 7 خیلی کم

 10,1 20 کم

 23,2 46 متوسط

 39,4 79 زیاد

 23,7 48 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

دهد که بیش از شصت درصد  می آمار به دست آمده و درصد فراوانی حاصل شده در این نمودار و جدول نشان

ز باعث از پاسخگویان بر این اعتقاد هستند که مهاجرت جمعیت روستایی زیاد در یکی دو دهه اخیر به شهر اهوا

توان به این نکته توجه کرد که مسئولین  می افزایش جمعیت شهري و در کنار آن افزایش جرایم این شهر شد که

مسکن و شهرسازي باید با توجه به پتانسیل و ظرفیت این شهر مجوز ساخت و ساز بدهند و با همانگی با دیگر 

 مجوز به افراد جدیدالورود بدهند.بعد ، نهادهاي دولتی ظرفیت شهري شهر اهواز را بررسی کنند
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و فضاي کم پیاده روها در شهر اهواز باعث سرقت و جیب ها  شلوغی بیش از حد خیابان -4- 4- 5

  شود؟ می بري و کیف قاپی

  درصد فراوانی  فراوانی  

 3,5 7 خیلی کم

 20,2 40 کم

 26,3 52 متوسط

 34,3 68 زیاد

 15,7 31 خیلی زیاد

 100,0 198  جمع

دهد که اکثر پاسخگویان بر این اعتقاد هستند که  می یج حاصل از این جدول و نمودار نشاننتا

شود که افراد سودجو و تبهکار مرتکب جرم شوند و  می اهواز و فضاي کم پیاده روها باعثهاي  خیابان

چنین  درکه  استفاده کنند و اقدام به جیب بري و سرقت وسایل عابرین نمایندها  از شلوغی خیابان

شلوغ از هاي  و مکانها  توان با پیشگیري وضعی مثل نصب دوربین مداربسته در خیابان می مواردي

  ارتکاب چنین جرایمی جلوگیري کرد.
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با حجم تردد وسایل نقلیه و تراکم جمعیتی باعث بروز ها  عدم تناسب عرض خیابان -4- 4- 6

  شوند؟ می بعضی از جرایم

  درصد فراوانی  فراوانی  

 1,5 3 ی کمخیل

 10,1 20 کم

 26,3 52 متوسط

 33,3 67 زیاد

 28,8 58 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

و حجم تردد وسایل ها  بیش از شصت درصد از پاسخگویان بیان کردند که عدم تناسب میان عرض خیابان

آمیز  خشونت، ندگینقلیه و تراکم جمعیتی باال در اهواز باعث ناهنجاري و ارتکاب جرایم اعم از جرایم ران

این شهر شده است که این امر باید مورد نظر هاي  و... ناشی از فشار حجم تردد و تراکم شدید در خیابان

پلیس راهنمایی و رانندگی و... قرار گیرد تا تمهیدات الزم را در ، مسئولین ذیربط اعم از شهرداري اهواز

  این زمینه انجام دهند.
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د شهر اهواز باعث شده محالت قدیمی و خرابه و حاشیه نشین این تراکم جمعیتی زیا -4- 4- 7

  شهر محل اجتماع افراد ولگرد شود؟

  درصد فراوانی  فراوانی  

 2,0 4 خیلی کم

 8,6 17 کم

 20,7 41 متوسط

 43,4 86 زیاد

 25,3 50 خیلی زیاد

 100,0 198  جمع

ه بیش از شصت و هشت درصد از دهد که ک می نتایج حاصل از جدول و نمودار این سئوال نشان

خرابه و حاشیه نشین زیادي هست که محل ، پاسخگویان بیان کردند که اهواز داراي محالت قدیمی

شود و در  می اجتماع افراد ولگرد شده است که چنین اجتماع هائی باعث بزهکاري افراد مخصوصاً جوانان

خدر روي آورند و با آشنایی با دوستان ناباب چنین جوهائی ممکن است افراد به سمت استفاده از مواد م

هاي  امنیت محله تأمینتواند هشداري به نیروي انتظامی باشد در جهت  می بزهکار شوند که این موضوع
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تواند وارد عمل شود و با اقدامات فرهنگی  می خرابه و فرسوده. همچنین شهرداري اهواز در چنین مواردي

  جرم اقدام کند. خود در جهت پیشگیري اجتماعی از

  

 امکانات تفریحی و رفاهی شهر اهواز با توجه به تراکم جمعیت این شهر مناسب -4- 4- 8

  باشند؟ نمی

  درصد فراوانی  فراوانی  

 5,6 11 خیلی کم 

 13,6 27 کم 

 32,3 64 متوسط

 28,3 57 زیاد 

 20,2 41 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

دهد که بیشتر پاسخگویان از نبود  می ر و جدول این سئوال نشاندرصد فراوانی به دست آمده از نمودا

امکانات تفریحی و رفاهی با توجه به تراکم شدید جمعیتی در شهر اهواز ناراضی هستند که این کمبود 

تواند جرم ساز باشد زیرا در صورت داشتن امکانات تفریحی  می امکانات با توجه به جمعیت موجود خود
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ها  آن سرگرم خواهند بود و در غیر این صورت بسیاري ازها  آن براي جوانان مطمئناو رفاهی مخصوصاً 

ممکن است بر اثر بیکاري و عدم سرگرمی و از روي بازي گوشی و حتی به صورت تفریحی به سمت و 

  هستند بروند.ها  آن سوي جرایمی که در کمین

  

تراکم جمعیتی دالالن و کارگران ، جانبی زیاد در مسیر پیاده روهاي  وجود فعالیت - 4-4- 9

  شود؟ می ساختمانی باعث افزایش جرایم

  درصد فراوانی  فراوانی  

 6,1 12 خیلی کم

 18,2 36 کم

 33,8 67 متوسط

 27,8 57 زیاد

 14,1 29 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

این اعتقاد هستند  دهد که بیشتر شهروندان اهوازي بر می درصد فراوانی به دست آمده در این سئوال نشان

جانبی زیاد در مسیر پیاده روها و اجتماع و تراکم دالالن در اصناف مختلف و هاي  که وجود فعالیت
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 باعث افزایش جرایم در این شهرها  آن ناشی از ساخت و ساز ساختمانی و وجود کارگرانهاي  فعالیت

را به ها  ناشی از این فعالیتهاي  نظمی بی وها  توان ناهنجاري می با کنترل چنین فعالیت هائیکه  شوند می

  صورت محسوسی کاهش داد.

  

اصلی و محل خرید شهر اهواز باعث افزایش هاي  تراکم شدید جمعیت در خیابان -4- 4- 10

  شود؟ می جرایم در این محدوده

  درصد فراوانی  فراوانی  

 5,6 11 خیلی کم

 13,1 26 کم

 20,7 41 متوسط

 39,9 80 زیاد

 20,7 42 ادخیلی زی

 100,0 200  جمع

با توجه به آمار به دست آمده در این سئوال و این که بیشتر پاسخگویان در اهواز بر این اعتقاد هستند که 

در یک محدوده شهر ها  مالی و اقتصادي و تراکم جمعیت ناشی از این فعالیتهاي  تمرکز کردن فعالیت
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باشد و  می بازارهاي اصلی اهواز محل خرید شهروندانشود و از آن جائی که  می باعث افزایش جرایم

، باشد میتر  خیز این شهر جرمهاي  هستند نسبت به دیگر خیابانها  اقتصادي در این خیابانهاي  بیشتر فعالیت

پر رفت و آمد هاي  بیندیشند تا آمار جرایم در این محدودهها  بنابراین باید تمهیداتی در این نوع خیابان

  پیدا کند. اهواز کاهش

  

موجود در شهر اهواز با توجه به تراکم جمعیت موجود این هاي  فضاي سبز و پارك -4- 4- 11

  باشند؟ می شهر نامناسب

  درصد فراوانی  فراوانی 

 6,6 13 خیلی کم

 9,6 19 کم

 18,7 37 متوسط

 34,8 70 زیاد

 30,3 61 خیلی زیاد

 100,0 200  جمع

دهد که بیشتر پاسخگویان بر این نظر  می در جدول و نمودار این سئوال نشان با توجه به نتایج به دست آمده
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 هستند که اهواز از لحاظ فضاي سبز و داشتن پارك تفریحی وضعیت نامناسبی دارد که این امر خود

تواند باعث افزایش جرایم شود. زیرا داشتن فضاي مناسب تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت در  می

  باشد. می و ضروري یک شهر الزم

  

در صورت عدم کنترل تراکم جمعیت در اهواز درصد تمایل به ارتکاب جرایم در این  -4- 4- 12

  رود؟ می شهر باال

  درصد فراوانی  فراوانی  

 7,6 15 خیلی کم

 5,1 10 کم

 17,7 35 متوسط

 39,4 78 زیاد

 30,3 60 خیلی زیاد

 100,0 198  جمع

دهد که بیشتر پاسخگویان بر این نظر هستند که عدم  می سئوال و نمودار نشاننتایج به دست آمده در این 

شود که تمایل به ارتکاب جرم بیشتر شود و  می کنترل جمعیت در اهواز و تراکم ناشی از آن باعث
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  همچنین فرصت ارتکاب جرم براي افراد سودجو به وجود بیایید.

  

  نتیجه

مساحت جغرافیایی و جمعیت با میانگین میزان جرم ، اکم جمعیتدر مورد بررسی رابطۀ بین متغیرهاي تر

روال کار بدین شیوه بود که در مرحلۀ اول رابطۀ بین این سه متغیر با میانگین میزان جرم مورد سنجش 

قرار گرفت که در نتیجۀ آن بین متغیر تراکم جمعیت با میزان جرم همبستگی قوي و رابطۀ مستقیم 

به دلیل ، ارچوب نظري پژوهش نیز اشاره گردیدهکه در بخش چ گونه همان معناداري حاصل گردید.

باالترین میزان ، و تراکم جمعیتها  ویرانی خانه، میزان باالي مهاجرت، سطح باالي تحرك جمعیت

شود. این منطقه در یک دایرۀ سکونتگاهی در مجاورت مرکز شهر که  می جرم و بزهکاري مشاهده

 آخرین دایرۀ سکونتگاهی کالنشهر که دایرۀ پیرامون شهر، ار دارد. در مقابلتجاري است قراي  منطقه

عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقه ، میزان جرم و بزهکاري مواجه استترین  با پایین، باشد می

 انتقالی موجب تخریب توانایی کارکردهاي نهادهاي اجتماعی از قبیل خانواده و کنترل رفتار ساکنین

وقوع  اهوازگردد که بیشترین میزان جرم در مناطقی از  می جا نیز به روشنی مشاهده ود. لذا در اینش می

یافته است که داراي باالترین میزان تراکم جمعیت بوده و همچنین از تحرك جمعیتی بیشتر و بافت 

  اند. برخوردار بودهتري  و کهنهتر  قدیمی
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تواند با ایجاد فرصت براي  می محیط، ر است. از سوي دیگرگذاتأثیرمحیط ساخته شده بر رفتار انسان 

تواند با افزایش قابلیت نظارت  می مجرم را تشویق به ارتکاب جرم نماید و از طرف دیگر، ارتکاب جرم

توان با  می بر این ادعا استوار است که طراحی محیطیساکنان بر محیط از وقوع جرم پیشگیري کند. نظریه 

از وقوع جرم هم ، مثبت بر کیفیت زندگی تأثیربري مناسب از فضا عالوه بر طراحی درست و کار

به دنبال این است که با ، توان براي آن برشمرد می با توجه به شش عنصري که، پیشگیري کرد. این نظریه

پذیري و  افزایش رؤیت، تفکیک میان فضاهاي عمومی و خصوصی، باال بردن احساس تعلق به مکان

، مجرمانه را کاهش دهدهاي  فرصت، کردن آماج جرم و محدود کردن دسترسیسخت ، نظارت

شوند. البته  می که در رهیافت مکانیکی در پیشگیري از جرم علت اصلی وقوع جرم محسوبهایی  فرصت

تواند به طور کلی جرم را ریشه کن کند.  می این نظریه مدعی این نیست که پادزهر تمام جرایم است و

یه در قالب بخشی از یک سیاست جامع پیشگیري و در کنار اجراي سایر راهبردهاي بلکه این نظر

  تواند از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشد. می، پیشگیري از جرم

توان بیان نمود که بایستی ابتدائاً کشورها در امور پیشگیري از جرایم شهري به تبادل  می در این جا

و مقدماتی در مورد جرایم شهري به صورت مرتب اي  منطقهاي ه تجربیات بپردازند و همچنین اجالس

شوند.  می موجب تبادل اطالعات مربوط به پیشگیري از جرایم شهرها  برگزار گردد که مجموع این فعالیت

فرهنگی و ، عمیق اجتماعیهاي  البته در انتها بایستی به این مطلب اشاره کنیم که جرایم شهري داراي ریشه

ه دارد که با عنایت به مطالب شناسان و جرمشناسی  که به طور حتم نیاز به بررسی جامعهاقتصادي است 

کالن پیشگیري آن را مطرح نمود. اما در هاي  مطرح شده در این تحقیق شاید بتوان به صورت سیاست

زیادي در پیشگیري از جرایم شهري وجود دارد که این مسئله با تشدید هاي  جامعه خودمان کاستی

نمایند. شایسته است که مسئوالن و  می رگرایی و شهرنشینی و در نتیجه گسترش جرایم شهري رخشه

چه مسئوالنی که در پیشگیري ، مبنایی زندگی شهري مسئولیت دارندهاي  دولتمردان چه آنان که در زمینه

یري از جرایم شهري ي در امر پیشگگذار سیاستبا توجه به ابعاد ظریف ، پردازرند میریزي  ثانوي به برنامه

نماید  تأسیسمراکز خاص پیشگیري از جرایم شهري را چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی 

و حتی شهرسازي و مهندسی شهرسازي و معماري ابعاد شناسی  جامعه شناسی، و با استفاده از تحقیقات جرم

  ند.محیط شهري را ترسیم نمای) شهري پیشگیرانههاي  سیاست( خرد و کالن

اکثر پاسخگویان در این پژوهش بر این نظر و اعتقاد هستند که جمعیت اهواز نسبت به مساحتش 
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اجتماعی و امکان تردد را سخت هاي  تواند باعث ناهنجاري می شلوغ و پرجمعیت است که این امر خود

ی اکثر و در نهایت منجر به ناسازگاري اجتماعی و افزایش جرایم در این شهر بشود. به صورت کل

پاسخگویان بر این اعتقاد هستند که تراکم جمعیتی باعث افزایش جرایم در اهواز شده است که این امر 

باید مورد توجه مسئولین ذیربط به خصوص شهرداري اهواز و استانداري و دیگر نهادهاي دولتی قرار 

بر این اعتقاد هستند که دهد که بیش از شصت درصد از پاسخگویان  می بگیرد. آمار به دست آمده نشان

مهاجرت جمعیت روستایی زیاد در یکی دو دهه اخیر به اهواز باعث افزایش جمعیت شهري و در کنار 

توان به این نکته توجه کرد که مسئولین مسکن و شهرسازي باید  می آن افزایش جرایم این شهر شده که

د و با همانگی با دیگر نهادهاي دولتی با توجه به پتانسیل و ظرفیت این شهر مجوز ساخت و ساز بدهن

اکثر پاسخگویان بر این ظرفیت شهري اهواز را بررسی بکنند بعد مجوز به افراد جدیدالورود بدهند. 

شود که افراد سودجو و تبهکار  می شهر اهواز و فضاي کم پیاده روها باعثهاي  اعتقاد هستند که خیابان

استفاده بکنند و اقدام به جیب بري و سرقت وسایل عابرین  ها مرتکب جرم بشوند و از شلوغی خیابان

و ها  توان با پیشگیري وضعی مثل نصب دوربین مدار بسته در خیابان می در چنین موارديکه  نمایند

  شلوغ از ارتکاب چنین جرایمی جلوگیري کرد.هاي  مکان

و حجم تردد ها  ابانبیش از شصت درصد از پاسخگویان بیان کردند که عدم تناسب میان عرض خی

وسایل نقلیه و تراکم جمعیتی باال در اهواز باعث ناهنجاري و ارتکاب جرایم اعم از جرایم رانندگی و... 

این شهر شده است که این امر باید مورد نظر هاي  ناشی از فشار حجم تردد و تراکم شدید در خیابان

رانندگی و... قرار بگیرد تا تمهیدات الزم را  پلیس راهنمایی و، مسئولین ذیربط اعم از شهرداري اهواز

در این زمینه انجام بدهند. بیش از شصت و هشت درصد از پاسخگویان بیان کردند که اهواز داراي 

خرابه و حاشیه نشین زیادي است که محل اجتماع افراد ولگرد شده که چنین اجتماع ، محالت قدیمی

شود و در چنین جوهائی ممکن است افراد به سمت  می هائی باعث بزهکاري افراد مخصوصاً جوانان

استفاده از مواد مخدر روي آورند و با آشنایی با دوستان ناباب بزهکار بشوند. همچنین بیشتر 

پاسخگویان از نبود امکانات تفریحی و رفاهی با توجه به تراکم شدید جمعیتی در اهواز ناراضی هستند 

تواند جرم ساز باشد زیرا در صورت داشتن  می جمعیت موجود خودکه این کمبود امکانت با توجه به 

سرگرم خواهند بود و در غیر این ها  آن امکانات تفریحی و رفاهی مخصوصاً براي جوانان مطمعناً

ممکن است بر اثر بیکاري و عدم سرگرمی و از روي بازي گوشی و حتی به ها  آن صورت بسیاري از
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  هستند بروند.ها  آن می که در کمینصورت تفریحی به سمت سوي جرای

جانبی زیاد در مسیر پیاده روها و هاي  بیشتر شهروندان اهوازي بر این اعتقاد هستند که وجود فعالیت

ناشی از ساخت و ساز ساختمانی و وجود هاي  اجتماع و تراکم دالالن در اصناف مختلف و فعالیت

توان از  می شوند که با کنترل چنین فعالیت هائی می باعث افزایش جرایم در این شهرها  آن کارگران

با توجه به آمار به ، را به صورت محسوسی کاهش دادها  ناشی از این فعالیتهاي  نظمی بی وها  ناهنجاري

مالی و اقتصادي و هاي  دست آمده بیشتر پاسخگویان در اهواز بر این اعتقاد هستند که تمرکز کردن فعالیت

شود. بیشتر شهروندان  می در یک محدوده شهر باعث افزایش جرایمها  این فعالیت تراکم جمعیت ناشی از

شود که  می اهوازي بر این نظر هستند که عدم کنترل جمعیت در شهر اهواز و تراکم ناشی از آن باعث

  تمایل به ارتکاب جرم بیشتر شود و همچنین فرصت ارتکاب جرم براي افراد سودجو به وجود بیاید.

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : ت اخالقیمالحظا

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع
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