
 

 

 

 

۲۹ 

 ۲۲، شماره ششمماعي، سال فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجت

  
  

  محمدكريم منصوريان، يوسف بيانلو
  
  

شناختي و   بين عوامل جمعيتة بررسي رابطتحقيقهدف اين  :لهأطرح مس
خيز و جرائم خاص  شناختي با نرخ جرائم و همچنين شناسايي نقاط جرم بوم

  .باشد مي گانه شهر شيراز هريک از مناطق هشت
شهر شيراز در سال  جامعة آماري اين پژوهش كلية مجرمين دستگير شدة :روش

 ) قتل، ب)الف:  مجرمين هشت جرم نفر۲۶۵۳بوده و جمعيت نمونه نيز  ۱۳۸۲
 غصب عناوين، ) كالهبرداري، و) جعل اسناد، هـ)هاي مسلحانه، د  سرقت)ربايي، ج آدم

روش تحقيق، كمي و تكنيك مورد استفاده  .باشد هاي عادي مي  سرقت) كيف قاپي، ح)ز
 ١آوري اطالعات از پرسشنامة معكوس جهت جمع. باشد ادي ميقرار گرفته، بررسي اسن

  . استفاده شده است٢ SPSSافزار ها از نرم جهت تجزيه و تحليل داده. استفاده شده است
 در مورد رابطة بين سابقة كيفري، تحصيالت و سن با نوع جرم، :ها و نتايج يافته

با نوع جرم ها   آناداري بينبررسي در دوسطح انجام گرفت كه در سطح اسمي رابطة معن
  . حاصل گرديد، ولي در سطح ترتيبي بين سن و نوع جرم رابطة معناداري به دست نيامد

قاپي و    نرخ قتل، جعل اسناد، كالهبرداري، كيفتراكم جمعيت با متغيرهاي
 معناداري داشت، ولي تراكم جمعيت با متغيرهاي نرخ ةهاي عادي رابط سرقت

    . معناداري نداشتةاي مسلحانه و غصب عناوين رابطه ربايي، سرقت آدم
  نقطه داغ جرم ، نرخ جرم،شناسی جرم سنخ ،ی جرمجغرافيا، تراکم جمعيت :ها كليد واژه

  ۱/۷/۸۵: تاريخ پذيرش    ۱۵/۱۲/۸۴: تاريخ دريافت

                                                           
 شناسي  كارشناس ارشد جمعيت<yme0241@yahoo.com>  
 شناس، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز دكتر جمعيت  

1. Inverse Questionnaire 
2. Statistical Package for the Social Sciences 

  رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم

mailto:yme0241@yahoo.com
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  مقدمه

 کج رفتاري درک بهتري ةبا مطالع. رفتاري تخلف عمدي از هنجارهاي اجتماعي است کج
هاي زندگي کج  آيد و چگونگي سازمان يافتن الگوها و شيوه  اجتماعي به دست مياز نظم

 اجتماعي حداقل از دو طريق ةعنوان يک پديد هکج رفتاري ب. شود رفتاران نيز مشخص مي
اي  عنوان مسأله  به)ب عنوان واقعيتي عيني و هب )الف: عمده مورد مطالعه قرار گرفته است

  ).۱: ۱۳۸۳صديق سروستاني، ( ذهني
در غالب شهرهاي جهان، جرايم معمول تهديدي جدي براي حيات، تماميت فردي و 

هاي شهري نه فقط با  وقوع بيش از حد اين جرايم در محيط. ها است هاي انسان دارايي
اصول مسلم نظام اجتماعي تعارض دارد، بلکه همراه خود ضايعات سنگين، سختي و رنج 

 اقتصادي، سرخوردگي شهروندان و وخامت کلي در کيفيت ها، به هدر رفتن منابع انسان
  ).۱۱: ۱۳۸۰هرناندو، ( آورد زندگي را به ارمغان مي

امع پيامدهاي از سوي ديگر، ازدياد جمعيت، تراکم شهرها و صنعتي شدن هر چه بيشتر جو
شتاقان  از آنجا که پيامدهاي مثبت مقبوليت فراوان و م. را به همراه دارندمثبت و منفي، هر دو

الذکر باري  هاي فوق بيشتر و پيامدهاي منفي متولي کمتري دارند، اغلب پيامدهاي منفي پديده
جرم از پيامدهاي منفي . گذارند اي مي تر از پيامدهاي مثبت به دوش مسئوالن هر جامعه سنگين
  ).۷: عهمان منب(گذارد  ها و جوامع تأثير بسيار مي اي است که بر رفاه افراد، خانواده عمده

 -اغلب شاهد اين مساله در محافل انتظامي، دادگستري و حتي در برخي محافل علمي
 تنها به ،دانشگاهي هستيم كه جهت بيان ميزان وقوع جرائم در مناطق و شهرهاي مختلف

اعالم صرف تعداد وقوع جرايم مختلف و تعداد مجرمين و دستگيرشدگان آن مناطق بسنده 
 ميزان جرايم و مجرمين آن  اعداد و ارقام به مقايسه و ارزيابيگردد و بر اساس همين مي

 كه تنها بيان تعداد وقوع جرايم و شود، بدون توجه به اين با مناطق ديگر پرداخته ميمناطق 
 ميزان مساحت جغرافيايي آن مناطق و شهرها مجرمين بدون در نظر گرفتن جمعيت و

 مقايسه در مورد مناطق مختلف را نخواهد اعتبار و اطمينان علمي الزم جهت ارزيابي و
 تراكم جمعيت اهميت يافته و به اعداد و ارقام ةجاست كه توجه به مسال در اين. داشت
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قدرت ارزيابي و مقايسه با شهرها و مناطق ها   آنصرف در اين زمينه اعتبار بخشيده و به
  .دهد مختلف را مي

  :باشد هاي زير مي پژوهش حاضر درصدد بررسي و اثبات فرضيه )الف
 . جرم در هرمنطقه رابطه وجود داشته باشدبين تراكم جمعيت وميزانرود كه  ار ميظانت ـ
جرم در آن منطقه بين ميزان مساحت جغرافيايي هر منطقه و ميزان كل رود كه  احتمال مي ـ

 .رابطه وجود داشته باشد
 .طقه رابطه وجود داردرسد بين جمعيت هر منطقه و ميزان جرم در آن من ظر ميبه ن ـ
 .جرمين با نوع جرم رابطه وجود داشته باشدبين متغير محل زندگي مرود كه  احتمال مي ـ
 . مجرمين با نوع جرم رابطه وجود داردةرسد که بين متغير كالنتري دستگيركنند به نظر مي ـ

  :توان به شرح ذيل بيان نمود اهداف پژوهش حاضر را مي
ب و معتبر علمي جهت محاسبه و تبيين ميزان جرايم و مجرمين در  يك الگوي مناسةارائ ـ

 حقوقي كه در راستاي آن ـهاي انتظامي  مناطق مختلف براي محافل تحقيقاتي و ارگان
 . ميزان جرايم مناطق مختلف با يكديگر پرداختةبتوان به مقايس

ها و جرايم   آسيبةويژه در زمينهاي اجتماعي ب ها و فنون علمي بررسي پديده رواج شيوه ـ
ح و بازپروري مجرمين  و مراكز اصالها زندانهاي قضايي، پليسي،  اجتماعي در سازمان

 .گان و آسيب ديد
شناختي با ميزان  شناختي و بوم  بين برخي متغيرهاي جمعيتةبررسي و سنجش رابط ـ

 .جرايم مختلف
 . شهر شيرازگانه شت همناطقاز خيز و نقاط داغ جرم در هر يك  شناسايي مناطق جرم ـ
اي، بدين معني كه جرايم رايج و داراي فراواني  تعيين و تشخيص جرائم خاص منطقه ـ

 .باشند باالي هر يك از مناطق مختلف كدام جرائم مي
ها و ساير  هاي حقوقي و پليسي، زندان هاي پرداختي دولت، سازمان کاهش هزينه ـ

خيز و جرائم خاص  مناطق جرم تر سايي دقيقهاي مرتبط با اين امر، از طريق شنا سازمان
هاي  هاي مناسب در جهت پيشگيري از وقوع جرم و اجراي برنامه ريزي اي، برنامه منطقه



  ۲۲شماره  ،ششم اجتماعي، سال رفاهفصلنامة علمي پژوهشي 

 

۳۲ 

هايي از افراد جامعه که بيشتر در معرض گرايش به   فرهنگي براي گروهـآموزشي 
 .باشند سمت جرم و انجام آن مي

  :باشد ر اين پژوهش به شرح زير ميانواع جرائم مورد بررسي قرار گرفته د )ب
 ، غصب عناوين، كالهبرداري، جعل اسناد،هاي مسلحانه  سرقت،ربايي  آدم،قتل
 ،موتورسيکلت ،اتومبيل ،احشام ،سرقت منزل:  شاملهاي عادي  سرقت وقاپي كيف
  .اماكن دولتي و خصوصي ، مغازه،بري جيب

  چارچوب نظري) ۱

  ي گزينشيها تبيين) ۱-۱
گيري فردي و گزينش عقالني  روي را نوعي تصميم ، ماهيت کجها تبيين اين دسته از

روانه  دارد که پس از سنجش پيامدهاي مثبت و منفي رفتار کج گرايانه محسوب مي فايده
دهد که امکان اين گزينش، براي  گيرد و در عين حال اصل را بر آن قرار مي صورت مي

  ).۳۷۰ :۱۳۸۰، اوريسليمي و د(  افراد به يکسان وجود داردةهم
يي در باب ها تبيينتوان شاهد مطرح شدن تدريجي   به بعد نيز مي۱۹۷۰ ةاز اواسط ده

ورز  گراني انديشه يي که از نو، بزهکاران را کنشها تبيينروي و کنترل اين پديده بود؛  کج
هايي خاص خود  ريزي روي برنامه  و مدعي بود که آنان براي ارتکاب کجکرد معرفي مي

هاي رفتار خويش را  که قبل از تصميم به انجام دادن هر عملي، آماج رند، از جمله آندا
روي بر منافع حاصل از آن  دهند و اگر مضرات و خطرات ارتکاب کج مورد توجه قرار مي

 اين ةپوشند و اين وضعيت را نيز به نوعي بازدارند مي فزوني داشت، از انجام آن چشم
  .)Siegel, 2001:102 (دانند گونه رفتار مي

  شناختي ي زيستها تبيين) ۲-۱
اص هاي خ  عوامل جسماني و زيستي نظير نقص بدني، ويژگي،شناختي ي زيستها تبيين
هاي کروموزومي و ژنتيکي را بر ارتکاب جرم و  هنجاريهاي بدن، شکل جمجمه و نا اندام
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با رفتار انحرافي در شناختي در رابطه  هاي زيست اگر چه نظريه. دانند مي بزهکاري مؤثر
شناختي از جرائم صدها  هاي زيست قرن نوزدهم توسعه يافتند، ولي به لحاظ تاريخي تحليل

 از آغاز قرن شانزدهم به اين اعتقاد ارسطو که شخصيت از .سال قبل نيز وجود داشته است
خواني به عنوان يکي از  شود، رجوع نموده و جمجمه طريق شکل جمجمه تعيين مي

  ).۳۰: ۱۳۸۳احمدي، ( اي بررسي جرائم پديدار گرديده شيوه
 اختالالت جمجمه و (Franz Joseph Gall) فرنز جوزف گالدر اواخر قرن هفدهم 

ها را با  هاي اين بررسي شکل سر افرادي که وضعيت استثنايي داشتند را بررسي کرد و يافته
  ).۳۰همان، ( اطالعات مربوط به مجرمين مقايسه نمود

هاي  شناسي، رفتار انحرافي بر اساس يافته اي اخير، با توسعه علم زيسته در دهه
ها، براي مثال کروموزوم اضافي، مورد بررسي قرار  ها و کروموزوم دست آمده دربارة ژن به

 و شلدون (Lombroso)شناسان اوليه، نظير لومبروزو  که زيست بنابراين، در حالي. گرفت
(Sheldon)شناسان  ت آنوتومي بدن انسان توجه نمودند، زيست به شکل ظاهري و وضعي

ها رفتار  ها و هورمون ها و کروموزوم هاي آزمايشگاهي در مورد ژن جديد با استفاده از يافته
  ).۳۰همان، (نمايند  انحرافي را تبيين مي

  شناختي رواني ها تبيين) ۳-۱
روي و  د که تا ميان کجپندارند بر آن شدن شناسان که فرد را واحد مطالعات خود مي روان

اين انديشه از برخي جهات مشابه آراي . هاي شخصيتي انسان رابطه برقرار کنند ويژگي
تعدادي از . روي و نقايص جسماني رابطه وجود دارد لومبروزو بود که معتقد بود ميان کج

رني و هاي رواني نظير شيزوف اي به بيماري روي را به اختالل رواني و عده شناسان کج روان
  . دهند برخي به کساني که داراي شخصيت هنجارگريز هستند نسبت مي

بر کانون خاصي از ها   آن را با توجه به تأکيدشناختي رواني ها تبيينهاي مختلف  گونه
  :بندي نمود توان دسته  به شرح ذيل ميشناختي روانموضوع 
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  ١کاوي الگوهاي روان) الف
  ٢روانه الگوهاي تفکر کج) ب
  هاي نارسايي شخصيتالگو) ج
  ).۴۰۶ :۱۳۸۰، سليمي و داوري( ٣الگوهاي نياز) د

   اجتماعيشناختي رواني ها تبيين) ۴-۱
روي، پلي است بر شکاف موجود ميان محيط گسترده   کج اجتماعيِشناختي رواني ها تبيين
 و زيستي؛ شناختي رواني ها تبييني جامعه شناختي، و فردگرايي محدود در ها تبييندر 

روي رخ  توجه موقعيتي است که کجيي که در آن، کانون اصلي تحليل عمدتاً مها يينتب
 اي است که در خالل کنش متقابل اجتماعي هروي پديد دهد، و فرض بر آن است که کج مي

شرطي، تقويت شود؛ و اين فراگيري نيز ناشي از فرايندهايي مانند يادگيري  فرا گرفته مي
 گاه به منظور توجه ،در هر حال. ين برچسب اجتماعي استمشاهده و الگوسازي و همچن

هاي فرآيند  را نظريهها   آن،ها تبييندادن به نقش محوري فرايندهاي مذبور در اين 
  .)Wrigtsman, 1998: 118( نامند مي ٤اجتماعي
 اجتماعي، انحراف، بزهکاري و جرم را بر اساس ابعاد کنش شناختي روانهاي  نظريه

دهد  هاي اجتماعي که انحراف اجتماعي در آن رخ مي  در درون موقعيتمتقابل موجود
شناسي اجتماعي اين است که انحراف  فرض اساسي در روان پيش. دهد مورد مطالعه قرار مي

  ).۹۰: ۱۳۸۳احمدي، (گيرد  اجتماعي در فرايندهاي کنش متقابل اجتماعي شکل مي

                                                           
1. Psychoanalytic 
2. Cyiminal Thinking Patterns 
3. Need Patterns 
4. Social Process Theories 
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  شناختي ي جامعهها تبيين) ۵-۱

شناسان كالسيك و معاصر با رويكرد وفاق اجتماعي و تضاد بر نقش  هاي جامعه نظريه
هاي  نظريه. اند گيري انحرافات اجتماعي تأكيد نموده اساسي محيط اجتماعي در شكل

و  (Merton) ، مرتن(Durkheim) دوركيم ٢ آنوميةنظير نظري ١سازماني اجتماعي بي
كه با رويكرد  (Burgess) و برگس (Park) پارك ٣شناختي  و نظريه بوم(Parsons) پارسونز

 به حفظ وضع موجود باور ،اند  انحراف اجتماعي پرداختهةوفاق اجتماعي به تبيين پديد
داشته و جامعه را نظامي متشكل از اجزاي سازگار با يكديگر و در حال نظم و تعادل 

عادل در اين رويكرد، انحرافات اجتماعي در راستاي بر هم خوردن نظم و ت. دانند مي
تماعي مورد توجه قرار گرفته و عنوان تهديدي براي ثبات و دوام نظام اج هاجتماعي و ب

  ).۴۸: ۱۳۸۳، احمدي(گردد  حسب نظم اجتماعي تبيين ميبر
سازماني اجتماعي منشاء قوانين و قواعد رفتار اجتماعي را  هاي بي در حالي كه نظريه

 قواعد رفتار اجتماعي را معيار تمايز و اجماع جامعه دانسته و تمكين نسبت به قوانين و
هاي تضاد نظير ماركسيسم و نوماركسيسم  اند، نظريه  منحرفين با غيرمنحرفين شناختهةمقايس

عنوان  ه ب،هاي در قدرت وسيله گروه هآيند و ب بر اين باورند كه قوانين از تضادها پديد مي
  ).۴۸همان، ( دكنن هايي كه صاحب قدرت نيستند عمل مي ابزار كنترل آن

  شناختي و جمعيتي هاي بوم نظريه) ۶-۱
شناختي   براساس نظرية بومچارچوب نظري مورد استفاده قرار گرفته در اين پژوهش عمدتاً

شناساني چون پارك و برگس  باشد كه توسط جامعه  مي٤شيكاگو شناختي مكتب و جمعيت
 شهرنشيني ةايي كه با پديددر تبيين انحرافات اجتماعي بر متغيرهها   آن.مطرح گرديد

                                                           
1. Social Disorganizational Theories 
2. Anomie 
3. Ecological Theory 
4 . Chicago School 
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 جمعيت تمركز )هاي سكونتي و تراكم نظير زبان، قوميت، مهاجرت، حوزه(ارتباط داشت 
ر شناسان مكتب شيكاگو از آغاز قرن بيستم برخي از رفتارهاي انحرافي نظي جامعه. نمودند

  دركشان  و فحشاء را در شهر شيكاگو مورد بررسي قرار دادند و هدفكشي، طالق خود
شناختي  شناختي مانند سن، بعد خانوار، تراكم و مهاجرت و عوامل بوم تأثير عوامل جمعيت

سازماني اجتماعي تأكيد نموده و جرم و  بر بيها   آن. بودنظير قوميت، نژاد و محل سكونت
  ).۶۳: ۱۳۸۳،احمدي ( قرار دادند ة ويژهبزهكاري را مورد مطالع

ها بر مسالة تراكم جمعيت، حجم جمعيت و  ظريهايي كه اين ن با توجه به تاكيد عمده
بر ميزان وقوع جرم و حتي نوع جرايم دارند، به ها   آنشناختي و تاثير هر يك از عوامل بوم
تواند براي تبيين  اي كه مي ترين نظريه ترين و مستقيم توان اذعان نمود كه نزديك روشني مي

شناختي و   استفاده قرار گيرد نظريات بومرابطة بين تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم مورد
  .باشد شناختي مكتب شيكاگو مي جمعيت

 شهر همانند دواير ة معتقد بود كه توسعنظران اصلي اين مكتب  يكي از صاحببرگس
. ها فعاليت خاصي در جريان است متحدالمركزي شكل مي گيرد كه در هر يك از اين دايره

 در حال تغيير و تبديل ة تحت عنوان منطق۲قة هاي تجاري منط  محل فعاليت۱دايرة 
 محل ۳ منطقة ؛اي است كه هستة اصلي شهر را احاطه كرده گذاري شده و منطقه نام

 محل سكونت طبقات ۵ متوسط و منطقة ة محل سكونت طبق۴سكونت كارگران و منطقة 
  ).۸۵: ۱۳۸۱ممتاز، (باشد كه به شهر رفت و آمد دارند  مرفه جامعه مي

به دليل سطح باالي تحرك ) ۲منطقة (ر اين باور است كه در منطقة انتقالي برگس ب
جمعيت، ميزان باالي مهاجرت، ويراني خانه ها و تراكم جمعيت، باالترين ميزان جرم و 

  سكونتگاهي در مجاورت مركز شهر كهةاين منطقه در يك داير. شود بزهكاري مشاهده مي
شهر كه دايرة  مقابل، آخرين دايرة سكونتگاهي كالن در .منطقه اي تجاري است قرار دارد

ترين ميزان جرم و بزهكاري مواجه است، عدم ثبات جمعيتي  پيرامون شهر مي باشد با پايين
 انتقالي موجب تخريب توانايي كاركردهاي نهادهاي اجتماعي از ةشناختي در منطق و بوم

  ).۶۲: ۱۳۸۳احمدي، ( شود قبيل خانواده و كنترل رفتار ساكنين مي
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هاي ساكنين جلوگيري  پارك معتقد است كه نواحي شهري از پيشرفت و بهبود انگيزه
سازمان فيزيكي شهر تأثيري عميق بر . گردد نموده و باعث رواج انحرافات اجتماعي مي

  .)Sucher, 1978: 38( گذارد  اجتماعي زندگي شهري مي ـالگوهاي فرهنگي
هاي درون   برگس اين است كه آن دسته از حوزههاي اساسي پارك و فرض يكي از پيش

اند  سازماني اجتماعي شده شهرهاي تجاري و صنعتي كه به لحاظ اجتماعي دچار بي
  ).۶۱ : ۱۳۸۳، احمدي( دهند هاي بزهكارانه و جنايي را توسعه مي ها و سنت ارزش

  روش) ۲

  تحقيقنوع ) ۱-۲
هاي  باشد؛ بدين معني که پرونده مي ١ به کار گرفته شده در اين پژوهش، روش اسناديةشيو
 در شهر شيراز را به طور کامل مورد بررسي قرار داده و اطالعات ۱۳۸۲ مجرمين سال ةکلي

  .استخراج گرديده استها   آنالزم جهت بررسي موضوع پژوهش مورد نظر، از درون
است غيرمستقيم  ٢اي هاي مشاهده يکي از روش" روش اسنادي"دانيم  گونه که مي همان

آوري اسناد و مدارک صورت   شناخت نمودهاي هستي از طريق جمع،که براساس آن
با اين روش، پژوهنده مستقيماً با واقعيت در تماس نيست، بلکه آن را از طريق . گيرد مي

البته در برخي از موارد جهت اطالع  ).۲۱۹: ۱۳۷۵ساروخاني، (شناسد  هاي ديگران مي داده
ها و روشن شدن برخي جزئيات مبهم و اطمينان  بت و ضبط پرونده ثةيافتن بيشتر از نحو

 ةکنند  با کارشناسان و افراد تکميل،آوري شده به کامل و دقيق بودن اطالعات جمعبيشتر 
  .ها مصاحبه گرديده است پرونده

                                                           
1. Documentary Method 
2. Observational Method 
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  ابراز تحقيق) ۲-۲
قبل از باشند که  ها و جداولي مي  و فرم١ معكوسةابزار تحقيق در اين پژوهش، پرسشنام

هاي مجرمين،  اند تا به هنگام بررسي و مطالعات پرونده ها تنظيم گرديده بررسي پرونده
  .ثبت گردندها   آنهاي مورد نظر به صورت دقيق استخراج گرديده و در درون داده

  گيري جامعة آماري و روش نمونه) ۳-۲
ز در طول سال  مجرمين دستگير شده شهر شيراة مورد مطالعه در اين پژوهش کليةجامع
پرونده تشکيل ها   آناند و براي د که توسط نيروي انتظامي دستگير شدهباش  مي۱۳۸۲

بندي گرديده و در  اند دسته البته اين افراد با توجه به نوع جرمي که انجام داده. گرديده است
اند تا بدين ترتيب بتوان وجود يا عدم وجود رابطه بين  هاي مجزايي قرار گرفته گروه

را با دقت و صراحت ) متغيرهاي وابسته( تغيرهاي مستقل و نوع جرم و ميزان جرمم
  .بيشتري مورد بررسي و مطالعه قرار داد

 مورد بررسي قرار ۸۲ کليه مجرمين دستگير شده در طول سال ةکه پروند با توجه به اين
 يعني تمامي ، آمارية تعداد جامع لذا تعداد جمعيت نمونه نيز به همان ميزان،گرفته است

  .باشد مجرمين جرائم مختلف در شهر شيراز مي

  ف مفاهيم و متغيرهاريتع) ۴-۲
ميزان . ثبت ميزان تبهكاري شناخته شده در بين مردم و جغرافيايي معين: ٢ميزان جرمـ 

در هر هزار نفر كه قادر ( از ميزان خالص آن را) در هر هزار نفر جمعيت (٣ناخالص جرم

                                                           
 .تهيه شود و با مطالعه آثار مورد نظر تكميل گردد، اي نامه پرسش تحليل محتوا نيز بايد ددر تحقيقاتي همانن 

 استخراج در اختيار محقق هستند و صرفاً ...)ر و ها، اسناد، آما كتاب(ها   را از آن رو كه دادهنامه پرسشاما اين 
   ).۱۳۷۷:۲۸۵ساروخاني، ( اند  معكوس خواندهنامه پرسشگيرد  مورد توجه قرار ميها   آنپاسخ از

2. Crime rate 
3. Crude rate 
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 سازند  متمايز مي)ها  ساله۱۵-۱۹ بين مثالً(و ميزان خاص آن ) هستندبه ارتكاب جنايت 
  ).۱۶۲: ۱۳۷۵ساروخاني، (

 بين تعداد افراد و فضاي ةمفهوم تراكم جمعيت كه حاكي از رابط: ١تراكم جمعيتـ 
دانان  وسيله جغرافي باشد كه به باشد، يكي از مفاهيم جغرافياي جمعيت مي ميها   آنتحت اشغال

 در سال (Henry Drury Harneess)نخستين بار هنري دريوري هارنس . رده شده استكار ب به
آهن ايرلند را بررسي   براي كميسيوني كه خطوط راهها و مطالعاتي  در يك سري نقشه۱۸۳۷

از آن پس اصطالح تراكم جمعيت به عنوان . نمود، از اصطالح تراكم جمعيت استفاده كرد مي
 جمعيت و در ةهاي موجود و بالقو فزايش و كاهش و مقايسه تراكماي براي ارزيابي ا وسيله

هاي مساحتي جمعيت به كار گرفته شد   تراكمةنهايت به عنوان شاخصي براي مقايس
  .شود بندي مي فرمول» Dr = P÷S«صورت   اين شاخص به).۶۲: ۱۳۷۷مهدوي، (

جمعيت بر  مساحت تحت اشغال S تعداد جمعيت و P،  تراكمDr فوق ةكه در رابط
 اين روش تا حد زيادي  ازبه طور كلي قابليت استفاده. باشد حسب كيلومتر مربع مي

  ).۶۳همان، ( بستگي به وسعت ناحيه دارد
در زبان روزمره ، اين واژه به نادرست در مورد هر .  تخطي از حقوق جنايي:جرمـ 

به كار ) رح شده باشندهر چند در حقوق جنايي مط( جامعه ةرفتار مغاير با الگوهاي پذيرفت
  ).۱۶۱: ۱۳۷۵ساروخاني، ( رود مي

) n(اي خاص و زماني معين  ها در جامعه احتساب كل تخلف: ٢ميزان تبهكاريـ 
شود  ضرب مي ۱۰۰حاصل به دست آمده، معموالً در ). N(برحسب تعداد كل جمعيت 

  ).۱۶۴همان، (
ا رضايت وي و با قصد  سرقت را معموالً ربودن مال ديگري بدون اطالع ي:٣سرقتـ 

عبارت ديگر سرقت تصرف غيرقانوني در مال ديگران با به . اند برنگرداندن آن خوانده

                                                           
1. Population density 
2. Rate of Criminality 
3. Larelcy Theft 
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  ).۶۰ :۱۳۸۳صديق سروستاني، ( باشد خشونت يا بدون خشونت مي
 ة عمدةباشد که در اين پژوهش سرقت در نگاه اول به دو دست الزم به يادآوري مي

ها   آنگردد که هر يک از  تقسيم ميي يا غيرمسلحانههاي عاد هاي مسلحانه و سرقت سرقت
  .باشد هاي مجزايي مي بندي نيز داراي تقسيم

 موتورسيكلت، ،هاي خودرو هاي عادي شامل سرقت سرقت: هاي عادي سرقتـ 
قاپي  بري و كيف ، منزل، اماكن خصوصي و دولتي، درون خودرو، احشام، جيبمغازه

  .باشد مي
رداشت و يا سعي در برداشتن غير قانوني وسائل نقليه كه به  ب:١دزدي وسائط نقليهـ 

  .ديگران تعلق دارد
صديق ( باشد طور غيرقانوني گرفتن مي همنظور از قتل، جان کسي را عمداً و ب: قتلـ 

  ).۹۰: ۱۳۸۳سروستاني، 
  . عملي كه بدون دليل قانوني سبب مرگ ديگري شود:٢قتل عمدـ 
  ).۲۶: ۱۳۸۰هرناندو، ( از طريق فريبكسب مال ديگري  :٣كالهبرداريـ 
دار كردن عواطف مردم از طريق   قصد غير قانوني در آسيب رساندن و جريحه:٤نزاعـ 

  .شود  نوع شديد آن منجر به ضرب و جرح مي است كهلفظي و يا فيزيكي
گري خصمانه، وارد كردن خسارت به عمد به اموال خصوصي و   غارت:٥خرابكاريـ 

  .هاي اماكن عمومي و حمله به مردم ستن شيشهيا عمومي مثل شك

                                                           
1. Motor Vehicle Theft 
2. Homicide 
3. Fraud 
4. Assault 
5. Vandelism 
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  ها يافته) ۳
 آن از ناشي عوارض و اهميت حسبرب جرايم انواع ديبن تقسيم: ۱جدول 

  تجمعي درصد فراواني درصد فراواني فراواني  انواع جرائم
 قتل 
 ربايي آدم 
 مسلحانه سرقت 
 اسناد جعل 
 کالهبرداري 
۱   عناوين غصب 
۶ قاپي کيف 
   عادي هاي سرقت 
   جرايم ساير 
 مجموع 

  
 فراواني و درصد مجرمين مورد مطالعه را به تفكيك نوع جرمي  توزيع۱ ةجدول شمار

بيشترين گردد،  كه در جدول مالحظه مي چنان. دهد  مياند نشان مرتكب گرديدهها   آنكه
هاي عادي و كمترين تعداد مجرمين   مربوط به سرقت درصد۲/۶۰ميزان تعداد مجرمين به 

  .گردد  مربوط به غصب عناوين مي درصد۱ميزان به 
 و سکونتمحل مورد مطالعه را براساس مجرمين توزيع فراواني ۲  شمارةجدول

محل سكونت و زندگي ، از نظر با توجه به نتايج جدول .دهد  نشان ميزندگي فعلي آنان
به ها   آنبيشترين تعداد) بدون محاسبه مجرمين ساكن خارج از شهر شيراز(فعلي مجرمين 

 ۶ ةربوط به منطق درصد م۹/۳ها   آن و كمترين تعداد۲ ة درصد مربوط به منطق۱/۱۴ميزان 
  .باشد مي
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  فعلي آنانزندگي و سکونت محل مورد مطالعه براساس رمينمج فراواني  توزيع:۲ جدول

درصد  فراواني مجرمين زندگي و سکونت محل
 فراواني

درصد فراواني 
 صحيح

درصد فراواني 
  تجمعي

 ۱ةمنطق 
 ۲ةمنطق 
 ۳ةمنطق 
 ۴ةمنطق 
 ۵ةمنطق 
 ۶ةمنطق 
 ۷ةمنطق 
 ۸ةمنطق 
 شيراز شهرستان مناطق ساير 
 استان ديگر شهرهاي 
 استان از خارج مناطق 
  مجموع 

Missing ) (بالمکان 

 مجموع

Missing =55  
 به تعداد  مناطق استان فارس به جز شهر شيرازبيشترين ميزان جرم مربوط به ساكنين

باشد و كمترين ميزان جرم مربوط به غصب  هاي عادي مي  نفر مربوط به سرقت۴۰۳
  .باشد مي عناوين در ميان ساكنين اكثر مناطق

  
  ر محل سكونت مجرمين با متغير نوع جرم بين متغية بررسي رابط:۳جدول 

 Value Sig df N  ضرايب همبستگي
X2  ۷۹۹/۳۵۹  ۰۰۰/۰  

 V(  ۱۳۲/۰ ۰۰۰/۰(ضريب كرامر 
 ۰۰۰/۰  ۳۴۹/۰  ضريب توافق
 ۰۰۵/۰  ۰۴۲/۰  ضريب نايقيني

۷۲  ۲۵۹۸  
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 بررسي رابطة بين متغير محل سكونت مجرمين با متغير نوع جرم را نشان ۳جدول شمارة 
 و سطح معناداري X2با توجه به ميزان . دهد كه بين اين دو متغير رابطة معناداري وجود دارد مي
)۰۰۰/۰  =sig ( و همچنين ميزان ضريب كرامر)درصد ۹۹با ) ۳۴۹/۰( و ضريب توافق )۰,۱۳۲ 

توان گفت كه بين دو متغير محل سكونت مجرمين و نوع جرم رابطة معناداري وجود  اطمينان مي
در رابطة بين دو متغير در جدول فوق مشخص ) u(ضريب نا يقيني  ۰۴۲/۰چنين ميزان هم. دارد
  .دهد درصد كاهش مي ۲/۴بيني مقادير متغير ديگر را  كند كه آگاهي از يك متغير، خطاي پيش مي

كند كه آگاهي از   بين دو متغير در جدول فوق مشخص ميةدر رابط) u( نايقيني ضريب
  .دهد  درصد كاهش مي۲/۸ متغير ديگر راني مقادير بي يك متغير، خطاي پيش

باشند،   كيفري قبلي ميةقاپي كه بيشترين ميزان مجرمين داراي سابق به استثناي جرم كيف
دار   كيفري قبلي بيش از مجرمين سابقهةدر تمامي جرائم ديگر ميزان مجرمين بدون سابق

  .ين با نوع جرم رابطه وجود دارد كيفري مجرمةبين متغير وضعيت سابق بنابراين .باشد مي
  

   كيفري مجرمين با متغير نوع جرمة بين متغير وضعيت سابقة رابط بررسي:۴ جدول
 Value Sig df N  ضرايب همبستگي

X2  ۲۴۴/۹۹  ۰۰۰/۰  
 V(  ۱۹۳/۰ ۰۰۰/۰(ضريب كرامر 

 ۰۰۰/۰  ۱۹۰/۰  ضريب توافق

 ۰۰۱/۰  ۰۱۸/۰  ضريب نايقيني

۸  ۲۶۵۳  

  
بررسي رابطة بين متغير وضعيت سابقة كيفري مجرمين با متغير نوع جرم  ۴ ةجدول شمار

 و X2با توجه به ميزان . دهد كه بين اين دو متغير رابطة معناداري وجود دارد را نشان مي
 و ضريب توافق )۱۹۳/۰(و همچنين ميزان ضريب كرامر ) sig = ۰۰۰/۰(سطح معناداري 

گفت كه بين دو متغير وضعيت سابقة كيفري مجرمين توان  درصد اطمينان مي ۹۹با ) ۱۹۳/۰(
همچنين . گيرد و نوع جرم رابطة معناداري وجود دارد و فرضيه مذكور مورد تأييد قرار مي

كند كه  در رابطة بين دو متغير در جدول فوق مشخص مي) u( ضريب نايقيني ۰۱۸/۰ميزان 
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در . دهد  درصد كاهش مي۸/۱ا بيني مقادير متغير ديگر ر آگاهي از يك متغير، خطاي پيش
مورد رابطة بين سابقة كيفري مجرمين با متغير وابستة نوع جرم بررسي در دو سطح انجام 

بدين تريتب كه ابتدا با استفاده از ضرايب همبستگي اسمي مورد سنجش قرار گرفت . گرفت
 مرحلة بعدي اين در. كه نتايج اين بررسي حاكي از وجود رابطة معنادار بين اين دو متغير بود

انواع (متغيرها در سطح سنجش ترتيبي مورد بررسي قرار گرفتند و رابطة آن با متغير وابسته 
 تنظيم گرديده سنجيده شد كه در نتيجة اين بررسي ١كه آن نيز در سطح سنجش ترتيبي) جرم

 .نيز بين دو متغير سابقة كيفري با نوع جرم رابطة معناداري به دست آمد
  

با استفاده ( كيفري مجرمين با متغير نوع جرم ة بين متغير وضعيت سابقة رابطبررسي :۵جدول 
  )از ضرايب همبستگي ترتيبي

 Sig N خطاي استاندارد Value  ضرايب همبستگي
 ۰۰۰/۰ ۱۹/۰ -۱۳۵/۰  ٢ كندالc -تاو 

d۰۰۰/۰ ۰۱۷/۰  -۱۱۴/۰  ٣ي سامرز 

 ۰۰۰/۰ ۲۲/۰  -۲۱۱/۰  ٤گاما

 ۰۰۰/۰ ۱۹/۰  -۱۲۴/۰  ٥اسپيرمن

۲۶۵۳  

                                                           
. بندي جرائم به اين صورت انجام گرفت كه با استفاده از يك نظرخواهي و مشورت با تعدادي از   رتبهةنحو

قتل، ( آنان خواسته شد كه هريك از جرايم هشتگانه  ازنامه پرسشكارشناسان انتظامي و حقوقي طي يك 
را از  )هاي عادي و كالهبرداري سرقت د، غصب عناوين، كيف قاپي،ربايي، سرقت مسلحانه، جعل اسنا آدم

گذارد  گانه بر جامعه و افراد به جاي مي نظر ميزان عوارض و پيامدهاي منفي كه هر كدام از اين جرايم هشت
دهي اين جرايم براساس نمرات اكتسابي به ترتيب زير  گذاري نمايند كه پس از بررسي نتايج اين نمره نمره
 غصب )و كالهبرداري )هـ جعل اسناد )د سرقت مسلحانه )جربايي   آدم)ب قتل )الف: بندي گرديدند هرتب

 هاي عادي  سرقت)ح كيف قاپي )زعناوين 
2. Kendall`s tau-c 
3. Sommers`d  
4. Gamma  
5. Spearman 
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دار هر يك از متغيرها، اختالف  هاي گره  با در نظر گرفتن داده١كندالبي  ـشاخص تاو 
P) هاي هماهنگ جفت ( وQ )اين شاخص از ةدامن. كند را نرمال مي) هاي ناهماهنگ جفت 
 اين شاخص براي زماني مناسب است كه جدول توافقي به صورت .كند تغيير مي+ ۱ تا -۱

  ).۲۰۱: ۱۳۸۲گهبان، ن( مربع باشد
 -۱آن نيز بين  كندال براي جداول مختلف قابل استفاده است و مقدار C -شاخص تاو 

  .كند تغيير مي+ ۱و 
+ ۱ آن بين ةدامن متقارن از پيوند بين دو متغير ترتيبي است كه ةشاخص گاما يك انداز

 باشد بين دو متغير مي پيوند قوي ، بيانگر۱قدر مطلق مقادير نزديك به .  مي كند تغيير-۱و 
  ).۱۹۹همان، (باشد   يك پيوند خيلي كم ميةكنند  مقادير نزديك به صفر بيانو

 وابسته فرض ،ي سامرز همانند شاخص گاماست اما در آن، يكي از متغيرهاdشاخص 
باشد بدين   تفاوت ديگر آن با شاخص گاما در مخرج اين دو مي؛شود و ديگري مستقل مي

 يعني تمام اين گونه ،اند دار در نظر گرفته نشده گاما، مشاهدات گرهصورت كه در شاخص 
هايي است  ي سامرز مجموع تمام جفتd ولي مخرج ؛شوند مشاهدات از مخرج حذف مي

اين آماره يك اندازه از پيوند بين دو متغير ترتيبي را . دار هستند كه در متغير وابسته گره
  .كند  تغيير مي+۱ تا -۱آن از  ةكند و دامن ارائه مي

هاي   دادهةدارندربها، در ي جداولي كه سطر و ستون آنضريب همبستگي اسپيرمن برا
  ).۱۸۷همان، (كند   تغيير مي-۱و + ۱ و مقدار آن بين باشد اي است قابل كاربرد مي رتبه

 كيفري مجرمين با متغير نوع ة بين متغير وضعيت سابقة بررسي رابط۵ ةجدول شمار
با توجه به ميزان .  معناداري وجود داردة بين اين دو متغير رابطدهد كه يجرم را نشان م

ها، همچنين با توجه به   كندال و گاما و عالمت منفي آنC –ضرايب اسپيرمن، سامرز، تاو 
 كيفري ةتوان گفت كه بين دو متغير وضعيت سابق مي) sig=  ۰۰۰/۰(سطح معناداري 

 ةباشد و فرضي و اين رابطه معكوس ميوجود دارد ة معناداري  رابط،مجرمين و نوع جرم
  .باشد  مذكور در حد ضعيف ميةاما رابطگيرد  مذكور مورد تأييد قرار مي

                                                           
1. Kendall`s tau-b  
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   شهر شيرازةگان  اطالعات مربوط به هر يك از مناطق هشت:۶جدول 
  ۸ ةمنطق  ۷ ةمنطق  ۶ةمنطق  ۵ةمنطق  ۴ةمنطق  ۳ ةمنطق  ۲ةمنطق  ۱ةمنطق  نام مناطق

 ميزان كل جمعيت در
  ۱۳۸۲سال 

۱۵۸۲۲۳  ۲۱۹۳۳۴  ۱۸۵۱۸۴  ۲۳۴۷۵۸  ۱۶۸۸۹۲  ۹۱۸۰۸  ۱۲۱۹۰۵  ۵۷۸۵۰ 

 ١مساحت جغرافيايي
  )متر مربع(

۴۰۲۲۰۴۸۸  ۲۹۰۶۳۵۵۷  ۱۸۱۸۱۵۶۲  ۳۹۳۵۰۳۹۴  ۳۱۱۴۱۳۷۲  ۴۱۱۶۹۸۱۸  ۲۰۵۹۹۷۶۱  ۳۶۱۵۲۳۶ 

 سال ۱۰جمعيت باالي 
  ۸۲در سال 

۱۱۸۶۶۷  ۱۶۴۵۰۰  ۱۳۸۸۸۸  ۱۷۶۰۶۸  ۱۲۶۶۶۹  ۶۸۸۵۶  ۹۱۴۲۸  ۴۳۳۸۷ 

 ۱۶۰۰۱,۷۲  ۵۹۱۷,۷۸  ۲۲۲۹,۹۸  ۵۴۲۳,۳۹  ۵۹۶۵,۶۳  ۱۰۱۸۵,۲۶  ۷۵۴۶,۷۰  ۳۹۳۰,۹۵  عيتتراكم جم

ميانگين ميزان كل 
  جرائم

۱۹,۳۴  ۲۷,۱۲  ۲۴,۳۹  ۲۲,۹۳  ۲۶,۵۴  ۱۸,۸۸  ۱۸,۵۹  ۵۸,۱۹ 

 ۴۸,۴۰  ۵,۴۶  ۱۳,۰۷  ۲۰,۵۲  ۱۱,۳۵  ۱۲,۲۴  ۱۲,۷۶  ۴,۲۱  ميزان قتل

 ۹,۲۱  ۱,۰۹  ۱,۴۵  ۳,۹۴  ۴,۵۴  ۵,۷۶  ۶,۶۸  ۷,۵۸  ربايي ميزان آدم

 ۳۲,۲۶  ۶,۵۶  ۵۰,۸۳  ۸,۶۸  ۱۳,۶۳  ۱۱,۵۲  ۱۱,۵۵  ۲۷,۸۰  ميزان سرقت مسلحانه

 ۳۹,۱۸  ۵,۴۶  ۱۱,۶۱  ۱۹,۷۳  ۱۲,۴۹  ۱۶,۵۶  ۱۸,۲۳  ۱۶,۵۸  ميزان جعل اسناد

 ۳۴,۵۷  ۸,۷۵  ۵,۸۰  ۳,۹۴  ۱۴,۱۹  ۱۰,۸۰  ۶,۰۷  ۱۳,۴۸  ميزان كالهبرداري

 ۰  ۰  ۴,۳۵  ۲,۳۶  ۱,۱۳  ۱,۴۴  ۱,۸۲  ۰,۸۴  ميزان غصب عناوين

 ۳۹,۱۸  ۴,۳۷  ۲,۹۰  ۲۲,۸۹  ۲۲,۱۵  ۸,۶۴  ۱۶,۴۱  ۱۳,۴۸  اپيق ميزان كيف

 ۲۶۲,۷۵  ۱۱۷,۰۳  ۶۰,۹۹  ۱۳۰,۲۶  ۱۰۳,۹۳  ۱۲۸,۱۶  ۱۴۳,۴۶  ۷۰,۷۸  هاي عادي ميزان سرقت

  
گونه كه مشاهده  تراكم جمعيت، همان، در ارتباط با ۶  شمارةهاي جدول با توجه به داده

كيلومتر  هر ر نفر د۱۶۰۰۱,۷۲زان  به مي۸ ةگردد بيشترين تراكم جمعيت مربوط به منطق مي
 نفر در هر كيلومتر ۲۲۲۹,۹۸به ميزان  ۶ ةمربع و كمترين تراكم جمعيت مربوط به منطق

 موجود در ةگان هاي هشت ميانگين ميزان(باالترين ميانگين ميزان كل جرائم . باشد مربع مي
                                                           

.اين ارقام جهت وارد كردن  .باشد بع مي ميزان مساحت جعرافيايي مناطق در جدول فوق بر حسب متر مر
 . جرم، به كيلومتر مربع تبديل گرديده استميزان آن با ةدر مدل تحقيق و سنجش رابط
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ر مربوط به  نف۱۰۰۰۰۰ در هر ۵۸,۱۹به ميزان  )جدول و مورد استفاده در اين پژوهش
 ة نفر مربوط به منطق۱۰۰۰۰۰ در هر ۱۸,۵۹ترين ميانگين ميزان جرم به ميزان  و كم۸ ةمنطق

 باالترين ، استفاده قرار گرفته در اين تحقيق موردةگان هاي هشت در بين ميزان. باشد  مي۷
 مهم ديگر ةنكت.  اختصاص دارد۸ ةگردد كه به منطق هاي عادي مي ميزان مربوط به سرقت

 ۸ ةمود كه منطقگيري ن توان نتيجه كه با توجه به ميانگين ميزان كل جرم چنين مي ينا
 با مناطق ديگر شهر شيراز از قايسه در م۷ ةباشد و منطق  شهر شيراز ميةخيزترين منطق جرم

  .باشد مي تري برخوردار خيزي پايين ميزان جرم
  .شود سوب مي شيراز، بافت قديم اين شهر مح۸سازد منطقة  ميخاطرنشان 

 ميانگين ميزان جرم در آن منطقه و  بين تراكم جمعيت هرةبه منظور بررسي رابط
هاي رگرسيون  فرض قبالً تمامي پيش. ، ازتكنيك آماري رگرسيون استفاده شده استمنطقه

بر اساس . اطمينان حاصل شده استها   آنمورد آزمون قرار گرفته است و از صحت وجود
منطقه و ميانگين ميزان  بين تراكم جمعيت هر) R= ۸۹۲/۰(ي قوي نتايج حاصله همبستگ

 از ۷۹۶/۰دهد كه متغير مستقل   نشان ميR2=۷۹۶/۰مقدار . جرم در آن منطقه وجود دارد
 ةهمين مقدار براي كل جامع. كند واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي

 مستقيم دو متغير را ة مثبت و رابط، جهتBeta =۸۹۲/۰بتا ضريب .  است۷۶۲/۰آماري 
 حاكي از اين است كه به ازاء هر واحد افزايش در متغير B =۲۷۲/۰ضريب . دهد نشان مي
. شود افزوده مي) ميانگين ميزان جرم( واحد به متغير وابسته ۲۷۲/۰) تراكم جمعيت(مستقل 
 ةبنابراين فرضي. دكن  مدل فوق را تأييد ميsig/=۰۰۳داري   و سطح معناF= ۲۳,۴۲۹مقدار 

  . شود  تأييد مي>P ۰۵/۰ اطمينان ةفوق با فاصل
گين ميزان جرايم در آن  بين ميزان مساحت جغرافيايي هر منطقه و ميانةدر مورد رابط

بين ميزان مساحت جغرافيايي ) R= ۷۶۷/۰(اساس نتايج حاصله همبستگي قوي منطقه، بر
دهد   نشان ميR2=۵۸۹/۰مقدار .  وجود داردهر منطقه و ميانگين ميزان جرايم در آن منطقه

همين . كند  واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي از۵۸۹/۰مستقل كه متغير 
 ة، جهت منفي و رابطBeta =-۷۶۷/۰ضريب بتا .  است۵۲۰/۰ آماري ةمقدار براي كل جامع
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ست كه به ازاء هر  حاكي از اين اB =۰۰۷/۰ضريب . دهد معكوس دو متغير را نشان مي
 واحد از متغير ۰۰۷/۰) مساحت جغرافيايي(در متغير مستقل ) كيلو متر مربع۱(واحد افزايش

 sig/=۰۲۶داري   و سطح معناF=۵,۵۹۱مقدار . شود كاسته مي )ميانگين ميزان جرايم(وابسته 
  . شود ي تأييد م>P ۰۵/۰ فوق با فاصله اطمينان ةبنابراين فرضي. كند مدل فوق را تأييد مي

منطقه و ميانگين ميزان جرايم در آن منطقه، براساس   بين جمعيت هرةدر مورد رابط
منطقه و ميانگين ميزان جرم  بين جمعيت هر) R= ۴۷۸/۰(نتايج حاصله همبستگي متوسطي 

 از ۲۲۸/۰دهد كه متغير مستقل   نشان ميR2=۲۲۸/۰مقدار . در آن منطقه وجود دارد
 ةهمين مقدار براي كل جامع. كند ا در جمعيت نمونه تبيين ميواريانس متغير وابسته ر

 معكوس دو متغير را ة، جهت منفي و رابطBeta =-۴۷۸/۰ضريب بتا .  است۰۹۹/۰آماري 
 مذكور معنادار نبوده بلكه ة رابطsig/=۲۳۱با توجه به ميزان سطح معناداري . دهد نشان مي

ن جمعيت و ميانگين ميزان ر وجود رابطه بي مبني بة لذا فرضي،باشد كاذب و غير واقعي مي
  .گردد ميجرم رد 
وجود ( ست كه با توجه به نتايج دو فرضيهآن ا مهم جهت يادآوري در اين زمينه ةنكت

 حاصل از رد ةنتيج)  جغرافيايي با ميانگين ميزان جرمرابطه بين تراكم جمعيت و مساحت
توان تبيين نمود  را چنين مي) ن جرمعدم وجود رابطه بين جمعيت و ميانگين ميزا( فرضيه

 واقعي داشته و بر روي آن تاثير بگذارد ةتواند با ميزان جرم رابط كه جمعيت تنها زماني مي
  .احت جغرافيايي در نظر گرفته بشودكه با توجه به مس

تر روابط به دست آمده بين تراكم  ييد يا رد هر چه كاملأدر اين قسمت به منظور ت
ميزان ( هاي خاص جرايم  بين ميزانة به بررسي رابط،ن ميزان كل جرايمجمعيت وميانگي
هاي مسلحانه، جعل اسناد، غصب عناوين، كيف قاپي،  ربايي، سرقت قتل، ميزان آدم

  .شود با تراكم جمعيت پرداخته مي )هاي عادي كالهبرداري و سرقت
عيت هر منطقه بين ميزان تراكم جم) R= ۸۰۳/۰(براساس نتايج حاصله همبستگي قوي 

دهد كه متغير مستقل   نشان ميR2=۶۴۵/۰مقدار . و ميزان قتل در آن منطقه وجود دارد
همين مقدار براي كل . كند  از واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي۶۴۵/۰
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 مستقيم دو متغير ة، جهت مثبت و رابطBeta=۸۰۳/۰ضريب بتا .  است۵۸۶/۰ آماري ةجامع
 حاكي از اين است كه به ازاء هر واحد افزايش در B =۲۶۳/۰ضريب . دهد ميرا نشان 

. شود افزوده مي )ميزان قتل( واحد به متغير وابسته ۲۶۳/۰) تراكم جمعيت(متغير مستقل 
 ةبنابراين فرضي. كند  مدل فوق را تأييد ميsig/=۰۱۶داري   و سطح معناF=۱۰,۸۹۲ ارمقد

  .شود تأييد مي >P ۰۵/۰فوق با فاصله اطمينان 
بين ميزان تراكم جمعيت ) R= ۶۶۲/۰(قوي  هر چند همبستگي ،بر اساس نتايج حاصله

ربايي در آن منطقه وجود دارد ولي با توجه به ميزان سطح معناداري  هر منطقه و ميزان آدم
۰,۰۷۴=sigربايي و تراكم   بين ميزان آدمة وجود رابطة اين همبستگي واقعي نبوده و فرضي

 متغير پذيرفته  بين اين دوةگردد و فرض صفر مبني بر عدم وجود رابط  رد ميجمعيت
  .گردد مي

بين ميزان تراكم جمعيت هر ) R= ۱۱۹/۰( هر چند همبستگي ،براساس نتايج حاصله
منطقه و ميزان سرقت مسلحانه در آن منطقه وجود دارد ولي با توجه به ميزان سطح 

 وجود رابطه بين ميزان سرقت ةاقعي نبوده و فرضي اين همبستگي وsig=۰,۷۸۳معناداري 
گردد و فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دو  مسلحانه و تراكم جمعيت رد مي

  . گردد متغير پذيرفته مي
بين ميزان تراكم جمعيت هر منطقه ) ۸۰۶/۰=R(براساس نتايج حاصله همبستگي قوي 

دهد كه متغير   نشان ميR2=۶۴۹/۰مقدار . ردو ميزان جعل اسناد در آن منطقه وجود دا
همين مقدار . كند  از واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي۶۴۹/۰مستقل 

 مستقيم ة، جهت مثبت و رابطBeta=۸۰۶/۰ضريب بتا .  است۵۹۰/۰ آماري ةبراي كل جامع
ازاء هر واحد  حاكي از اين است كه به B =۱۸۶/۰ضريب . دهد دو متغير را نشان مي

 )ميزان جعل اسناد( واحد به متغير وابسته ۱۸۶/۰) تراكم جمعيت(افزايش در متغير مستقل 
. كند  مدل فوق را تأييد ميsig/=۰۱۶داري   و سطح معناF=۱۱,۰۹۱.مقدار. شود افزوده مي

  .شود  تأييد مي>P ۰۵/۰ فوق با فاصله اطمينان ةبنابراين فرضي
بين ميزان تراكم جمعيت هر منطقه ) ۸۰۳/۰=R(تگي قوي  همبس،براساس نتايج حاصله
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دهد كه متغير   نشان ميR2=۶۴۵/۰مقدار . و ميزان كالهبرداري در آن منطقه وجود دارد
همين مقدار . كند  از واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي۶۴۵/۰مستقل 

 مستقيم ة، جهت مثبت و رابطBeta=۸۰۳/۰ ضريب بتا.  است۵۸۶/۰ آماري ةبراي كل جامع
 حاكي از اين است كه به ازاء هر واحد B =۱۸۳/۰ضريب . دهد دو متغير را نشان مي

 )ميزان كالهبرداري( واحد به متغير وابسته ۱۸۳/۰) تراكم جمعيت(افزايش در متغير مستقل 
 sig/=۰۱۶ و سطح معناداري T=۳,۳۰۵ فوق را مقدار ةمعنادار بودن رابط. شود افزوده مي
همچنين . شود  تأييد مي>P ۰۵/۰ فوق با فاصله اطمينان ةبنابراين فرضي. دهند نشان مي

  . كند  مدل فوق را تأييد ميsig/=۰۱۶داري   و سطح معناF=۱۰,۹۲۰مقدار
بين ميزان تراكم جمعيت ) R= ۵۷۶/۰( هر چند همبستگي قوي ،براساس نتايج حاصله

 ولي با توجه به ميزان سطح ،منطقه وجود داردهر منطقه و ميزان غصب عناوين در آن 
 وجود رابطه بين غصب عناوين ة اين همبستگي واقعي نبوده و فرضيsig=۱۳۵/۰معناداري، 

گردد و فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دو متغير  و تراكم جمعيت رد مي
  .گردد پذيرفته مي

بين ميزان تراكم جمعيت ) R= ۷۰۴/۰( هر چند همبستگي قوي ،براساس نتايج حاصله
 ولي با توجه به ميزان سطح ،قاپي در آن منطقه وجود دارد هر منطقه و ميزان كيف

قاپي و   وجود رابطه بين كيفة اين همبستگي واقعي نبوده و فرضيsig=۰۵۱/۰معناداري، 
بطه بين اين دو متغير گردد و فرض صفر مبني بر عدم وجود را تراكم جمعيت رد مي

  . گردد رفته ميپذي
بين ميزان تراكم جمعيت هر منطقه ) R= ۹۴۴/۰( همبستگي قوي ،براساس نتايج حاصله

دهد كه   نشان ميR2=۸۹۱/۰مقدار . هاي عادي در آن منطقه وجود دارد و ميزان سرقت
همين . كند  از واريانس متغير وابسته را در جمعيت نمونه تبيين مي۸۹۱/۰متغير مستقل 

 ة، جهت مثبت و رابطBeta=۹۴۴/۰ضريب بتا .  است۸۷۳/۰ آماري ة جامعمقدار براي كل
 حاكي از اين است كه به ازاء هر B =۱,۳۶۶ضريب . دهد مستقيم دو متغير را نشان مي

ميزان ( واحد به متغير وابسته ۱,۳۶۶) تراكم جمعيت(واحد افزايش در متغير مستقل 
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 و سطح T=۶,۹۶۶ فوق را مقدار ةرابطمعنادار بودن . شود افزوده مي )هاي عادي سرقت
 تأييد >P ۰۱/۰اطمينان  ة فوق با فاصلةبنابراين فرضي. دهند  نشان ميsig/=۰۰۰معناداري 

   .كند  مدل فوق را تأييد ميsig/=۰۰۰داري   و سطح معناF=۴۸,۹۴۲همچنين مقدار. شود مي

  گيري نتيجهبحث و ) ۴

عيت، مساحت جغرافيايي و جمعيت با  بين متغيرهاي تراكم جمةدر مورد بررسي رابط
 بين اين سه متغير با ة اول رابطةميانگين ميزان جرم روال كار بدين شيوه بود كه در مرحل

 آن بين متغير تراكم جمعيت با ة مورد سنجش قرار گرفت كه در نتيج١ميانگين ميزان جرم
گونه كه در  همان.  مستقيم معناداري حاصل گرديدةميزان جرم همبستگي قوي و رابط

 برگس بر اين باور است كه در منطقة ،بخش چارچوب نظري پژوهش نيز اشاره گرديد
به دليل سطح باالي تحرك جمعيت، ميزان باالي مهاجرت، ويراني ) ۲منطقة (انتقالي 

اين منطقه در . شود ها و تراكم جمعيت، باالترين ميزان جرم و بزهكاري مشاهده مي خانه
 در .اي تجاري است قرار دارد ي در مجاورت مركز شهر كه منطقه سكونتگاهةيك داير

ترين   با پايين،باشد شهر كه دايرة پيرامون شهر مي مقابل، آخرين دايرة سكونتگاهي كالن
شناختي در منطقه انتقالي  ميزان جرم و بزهكاري مواجه است، عدم ثبات جمعيتي و بوم

خانواده و كنترل رفتار ماعي از قبيل موجب تخريب توانايي كاركردهاي نهادهاي اجت
گردد كه   لذا در اينجا نيز به روشني مشاهده مي).۶۲: ۱۳۸۳احمدي، ( شود ساكنين مي

بيشترين ميزان جرم در مناطقي از شهر شيراز وقوع يافته است كه داراي باالترين ميزان 
تري   كهنهتر و تراكم جمعيت بوده و همچنين از تحرك جمعيتي بيشتر و بافت قديمي

ترين نقطه اين شهر بوده و   شهر شيراز جزء قديمي۸ ة منطق،براي نمونه. اند هبرخوردار بود
، ده شده نيز به روشني آورمربوطهكه در جدول  طوري در مركز شهر نيز قرار دارد و همان

اين منطقه داراي بيشترين تراكم جمعيت بوده و داراي باالترين ميزان وقوع جرم نيز 
                                                           

.مورد بررسي در اين پژوهش تقسيم بر ةگان  جرائم هشتهاي ميزان مجموع ، منظور از ميانگين نرخ جرم 
 .باشد ميها   آنتعداد
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 از بافت باشند و نسبتاً  كه داراي كمترين تراكم جمعيت مي۷ و ۶ مناطق ،در مقابل. شدبا مي
 خود ، اين امر وباشند جديدتري نيز برخوردارند داراي كمترين ميزان ميانگين جرايم مي

  .باشد دليل استوار بر وجود ارتباط قوي بين تراكم جمعيت و ميزان وقوع جرم مي
گانه با سه متغير، تراكم  جرايم هشت و انواع ها  ميزاندر مورد وجود ارتباط بين

  :جمعيت، مساحت جغرافيايي و جمعيت نتايج زير حاصل گرديد
 . معناداري داشتةي قوي و رابطان قتل با متغير تراكم جمعيت همبستگميز  •
 . معنادار و واقعي نداشتةربايي و تراكم جمعيت رابط بين ميزان آدم  •
 . واقعي و معنادار نداشتةسلحانه و تراكم جمعيت، رابطبين ميزان سرقت م  •
 .  معناداري داشتةگي قوي و رابطتميزان جعل اسناد با متغير تراكم جمعيت همبس  •
 معناداري حاصل ةبين ميزان كالهبرداري و متغير تراكم جمعيت همبستگي قوي و رابط  •

 . گرديد
 .عنادار و واقعي وجود نداشت مةبين ميزان غصب عناوين با تراكم جمعيت رابط  •
 . معنادار و واقعي وجود نداشتةقاپي و متغير تراكم جمعيت رابط بين ميزان كيف  •
 معناداري حاصل ةهاي عادي و تراكم جمعيت همبستگي قوي و رابط بين ميزان سرقت  •

  .گرديد
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تار نشينان بر رف بررسي عوامل مؤثر بر تمايل حاشيه، )۱۳۸۳ (. احمدي، حبيب-
مركز   دانشگاه شيراز،شيراز، ،نشينان شهر شيراز  موردي حاشيهة مطالع؛بزهكارانه

  .شناسي جمعيت
  . انتشارات سمت،تهران. شناسي انحرافات جامعه ،)۱۳۸۴ (. احمدي، حبيب-
پژوهشي در مورد ايرانيان مقيم (مهاجرت و سازگاري  ،)۱۳۸۲ (. اكبري خنجي، نظام-

  . انتشارات نويد شيراز،از شير،)امارات عربي متحده
هاي  خالصه مقاالت اولين همايش ملي آسيب ،)۱۳۸۱ (.شناسي ايران  انجمن جامعه-

  . انتشارات دبيرخانة همايش، تهران،اجتماعي در ايران
  عبدالعليةترجم( ،شناسي هاي جامعه ساخت نظريه ،)۱۳۷۳ (. ترنر، جاناتان، اچ-

  .شيراز انتشارات نويد ،شيراز ،)زاده لهسايي
  . انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران،شناسي شهري جامعه ،)۱۳۷۸ (. توسلي، غالمعباس-
 .بررسي عوامل مؤثر در بزهكاري نوجوانان شهر شيراز، )۱۳۷۲ (. جليلي، مهناز-

  .كارشناسي ارشدنامه  شيراز، دانشگاه شيراز، پايان
 ،تهران،  در علوم انسانياي بر روش تحقيق مقدمه ،)۱۳۸۲ (.نيا، محمدرضا  حافظ-

  .انتشارات سمت
 انتشارات ، مشهد،بررسي مسائل اجتماعي ايران ،)۱۳۸۱ (. مظلوم خراساني، محمد-

  .دانشگاه فردوسي مشهد
هاي اقتصادي كجروان اجتماعي در سطح  بررسي ويژگي، )۱۳۷۲ (. دارياپور، زهرا-

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، تهرانشهر
، )محمد كاردان ترجمة علي( شناسي قواعد روش جامعه ،)۱۳۸۳ (.يم، اميل دورك-

  . نشر دانشگاه تهران،تهران
، )ترجمة هوشنگ نايبي( پيمايش در تحقيقات اجتماعي ،)۱۳۷۶ (.اي.داوس، دي -

  . نشرني،تهران
 نامه  پايان، تهران، دانشگاه تهران،عوامل اجتماعي جرم جوانان، )۱۳۷۴ (. رهنما، گيتي-

  .شناسي كارشناسي ارشد جامعه
ترجمة محسن  (شناسي در دوران معاصر هاي جامعه نظريه ،)۱۳۷۷ (. ريتزر، جورج-

  . انتشارات علمي،، تهران)ثالثي
  . نشر بهينه، تهران، SPSS 10راهنماي جامع  ،)۱۳۸۰ (. زرگر، محمود-
 جلد اول و ،درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي ،)۱۳۷۵ (. ساروخاني، باقر-

  . انتشارات كيهان،دوم، تهران
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 ،، تهران، جلد اولهاي تحقيق در علوم اجتماعي روش ،)۱۳۷۷ (. ساروخاني، باقر-
  .پژوهشگاه علم انساني و مطالعات فرهنگي

 ،SPSS for Windowsتحليل آماري در علوم اجتماعي با نرم افزار، )۱۳۸۱. (ساعي، علي -
 . انتشارات كيان مهر،تهران

  . انتشارات آواي نور، تهران،شناسي اجتماعي آسيب ،)۱۳۸۲... ( ستوده، هدايت ا-
  .، تهران، انتشارات آواي نورشناسي جنايي روان، )۱۳۷۸. (و ديگران... ستوده، هدايت ا -
  . انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران،شناسي انحرافات جامعه ،)۱۳۷۷ (. سخاوت، جعفر-
 پژوهشكده حوزه ، قم،شناسي كجروي جامعه ،)۱۳۸۰ (. محمد سليمي، علي و داوري،-

  .و دانشگاه
هاي دموگرافيك  بررسي ارتباط بين نوع بزهكاري با ويژگي، )۱۳۷۶( . شريفي، كتايون-

  . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان،در زنان مجرم ندامتگاه اصفهان
، تهران، دانشگاه انبزهكاري نوجوانان در شهر تهر، )۱۳۵۰ (. شهروزي، بزرگ-

  .شناسي  جامعهنامة كارشناسي ارشد  پايانشهيدبهشتي،
 ،گناباد، شناسي جامعوي شناسي انحرافات، آسيب جامعه ،)۱۳۷۳ (. شيخاوندي، داور-

  .نشر مرنديز
پذيري در رفتار بزهكارانه  بررسي اثرات عوامل جامعه، )۱۳۷۶( . شيري، احمدعلي-

  .شناسي  ارشد جامعهنامة كارشناسي  پايانه شيراز،، شيراز، دانشگادر شهر شيراز
  . انتشارات آن، تهران،شناسي اجتماعي آسيب ،)۱۳۸۳... ( صديق سروستاني، رحمت ا-
هاي مسكوني جنوب  ها و مجتمع بررسي مشكالت شهرك، )۱۳۷۸ (. صديقي، حميد-

 هشتي،، تهران، دانشگاه شهيدبتهران و تأثير آن بر گرايش و رفتار ضد اجتماعي
  .نامة كارشناسي ارشد پايان

  . انتشارات مترجم، تهران،هاي جنائي در غرب پديده ،)۱۳۶۴(...  صفوي، امان ا-
  . جهاد دانشگاهي، تهران،مسائل اجتماعي قتل در ايران ،)۱۳۶۷ (.عبدي، عباس -
ها در  كتاب آموزشي آناليز آماري داده، )۱۳۸۳. (فتوحي، اكبر و اصغري، فريبا -

SPSS 11،انتشارات سيمين دخت، تهران . 
، شناسي انحرافات شناسي اجتماعي و جامعه آسيب ،)۱۳۷۵ (. فرجاد، محمد حسين-

  . دفتر تحقيقات و انتشارات بدرتهران،
  .، تهران، نشر همراهشناسي جنايي شناسي و جامعه روان، )۱۳۷۱ (.حسينفرجاد، محمد -
 انتشارات ،تهران، و انحرافات اجتماعي گسيختگي نظام ،)۱۳۲۵ (.فرهت قائم مقامي، -

  .روشنفكر
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 علي محمد ترجمة( جلد اول و دوم ، اجتماعيشناسي روان ،)۱۳۷۲( .اتو  كالينبرگ،-
  . نشر انديشه، تهران،)كاردان

 مؤسسه انتشارات و ، جلد دوم، تهران،شناسي مباني جرم ،)۱۳۷۳ (.نيا، مهدي  كي-
  .چاپ دانشگاه تهران

  . شركت سهامي انتشار، تهران،انحرافات اجتماعي ،)۱۳۸۱ (. ممتاز، فريده-
  . نشر قومس، تهران،اصول و مباني جغرافياي جمعيت ،)۱۳۷۷( . مهدوي، مسعود-
روش تحقيق تجزيه و تحليل  ،)۱۳۸۴ (.پرداز، رحيم زاده، يداهللا و چيني  مهرعلي-

 SPSSافزار  مهاي آماري و آزمون فرضيه در علوم اجتماعي و مديريت با نر داده
  . نشر آييژ، تهران،در محيط ويندوز

، شناسي مسائل اجتماعي در ايران اي بر آسيب مقدمه ،)۱۳۸۲ (. ميرآشتياني، الهام-
  .هاي استراتژيك مركز بررسيتهران، 

 انتشارات ن، تهرا،چكيده مقاالت همايش امنيت اجتماعي ،)۱۳۸۲ (. نادري، امير-
  .معاونت اجتماعي ناجا

 ،SPSS 11 نامه پرسشراهنماي روش تحقيق به كمك  ،)۱۳۸۲( .ن، عليرضا نگهبا-
  .  سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي شعبه واحد تهران،تهران

 دفتر ، تهران،)چيان ترجمة فاطمه گيوه(جرايم شهري  ،)۱۳۸۰ (.، بوانديا هرناندو گومز-
  .هاي فرهنگي پژوهش
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