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Abstract
Introduction
Man is a social existence and he is affected by various factors which are in his surroundings
and interacts them. Man forces to accept the values and norms of the society when he lives
therein and between human beings some of them ignore these values and norms and they
could not adopt themselves with these Standards.They form a phenomenon which is called
crime with violation of the values and norms. Actually crime is a multidimensional
phenomenon that its occurrence depends on a complex set of variables and factors. Sociology
,criminology, architecture and geography investigate this phenomenon from a especial
perspective . Crimes are usually a serious threat for life and personal integrity and properties
of human beings and they have heavy scraps such as human suffering, wasting of economic
sources, frustration of people and general deterioration in quality of life. Committing to crime
in rural areas structure plays role as dilemmas or anomalies however this dilemma in villages
are less than urban areas. But it is one of the significant problems in rural areas. Because the
tendency to attitude to crime is observed in rural areas that is affected by the influence of
cultures and urban deviancies and in recent decades crime has increased in rural areas. In
addition the distribution of the crime is not similar in the area geographically and the kind of
crime depends on the especial properties of that area. Several factors are affective in forming
primary factors for violating the law and committing the crime by human beings such as
created temptation, space and environment. Therefore, geographical space of an area has a
vital role in law enforcement and administration of justice. So information about the place,
kind of crime ,number of crime and also considering social, economic, skeletal information
and in groups of crime and problematic areas will help worthy in analysis and policy for
vulnerable groups. On this basis present study with geographical perspective aims to explain,
analyze and assess the kind and distribution of crimes in rural settlements of Nimrooz county.
Material and method
Research method in this study is descriptive-analytical and it has two subdivisions for
accomplishment as the other researches. The first part is related to documentary and library
studies to investigate the cases like theoretical literature of the research subject and history
and the second part is in the form of field study and survey to collect the information and then
to edit and to complete the questionnaire. Data analysis is done through SPSS and GIS
software and ANOVA examinations‚ Kruskal Wallis‚ Spearman correlation coefficient and
Shannon entropy models, Electre and path analysis test were used.
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Discussion and result
Crime and deviation of official norms has a history dating back to human life and it has been
of interest of scholars from very ancient times. Actually crime and deviation is a dangerous
light which reflects shortcomings and weaknesses of society and usually has different causes.
In addition the distribution of the crime is not similar in the area geographically and the kind
of crime depends on the especial properties of the area. The findings of research showed in
investigating the kinds of crime during the seasons of the year, crimes such as theft of
agricultural products and conflict in the spring, stealing home in the summer and autumn and
winter livestock theft have the highest frequency. In the study of the distribution of crime
during the seasons of the year the summer with 35/7 percent and the winter with 31/6 percent
have the highest frequency and also about investigating the effect of economic, social and
skeletalenvironmental factors on the kinds of crime in rural areas economic factors have the
greatest impact.
Conclusion
The kind and distribution of the crime in rural areas of Nimrooz county is different
considering the time and place. Most crimes happen in the summer and winter in time and in
Ghaemabad and Adimi villages in terms of location and also the most important factors in
occurrence the crime are economic factors.
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چکیده

جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچهای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمانهاای بسایار دور
توجه اندیشمندان را جلب کرده است .درواقع جرم و انحراف ،چراغ پرخطری است که نشان از کمبودهاا و
نقایص جامعه و معموالً علل و عوامل مختلفی دارد .نواحی روستایی نیز از این پدیده مساتننی نباودهاناد و
بهویژه در سالهای اخیر بر جرم و جنایت در نواحی روساتایی ایاران افازوده شاده اساتز از ایان رو ایان
پژوهش به دنبال بررسی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز است.
روش پژوهش توصیفی ا تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای  -میدانی (پرسشنامه) است .تجزیهوتحلیال
اطالعات با نرمافزار  SPSSو  ،GISانجام و از آزمونهای آنوا ،کروسکال والیس ،ضریب همبستگی اسپیرمن،
مدلهای آنتروپی شانون ،الکتره و تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج پژوهش مبین این واقعیت است که
با توجه به سطح معناداری آزمون آنوا ( )0/000و همچنین نتایج روش آنتروپی که میزان تفاوت انواع جرائم
را نسبت به یکدیگر به ما نشان داد ،نوع جرائم در نواحی روساتایی شهرساتان نیماروز طای فصاول ساال
متفاوت استز همچنین با توجه باه مادل الکتاره و ساطح معنااداری آزماون کروساکال والایس (،)0/000
پراکندگی جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز طی فصول سال متفاوت و مقدار ضاریب همبساتگی
بهدستآمده از شاخصهای اقتصادی ( )0/995زیاد است .مدل تحلیل مسیر نشان داد نوع جرائم در ناواحی
روستایی شهرستان نیمروز بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی است.
واژههای کلیدی :نوع جرائم ،پراکندگی جرائم ،فصول ،نواحی روستایی ،شهرستان نیمروز.
* نویسنده مسؤول
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مقدمه
انسان ،موجودی اجتماعی است و از عوامل متعدد موجود در محیط اطراف خود تأثیر میپذیرد و متقابالً بار آنهاا
اثر میگذارد .انسان با زندگی در اجتماع مجبور به پذیرش ارزشها و هنجارهای موجود در آن اساتز در ایان میاان
برخی این ارزشها و هنجارها را نادیده می گیرند و ناتوان در تطبیق خود با این موازین و باا تخطای از آنهاا باعا
شکلگیری پدیدهای به نام «جرم» میشوند (قاسمی و یازرلو.)108 :1383 ،
جرم را بیشتر به بیماری اجتماعی تشبیه کردهاندز ولی نزدیککاردن ایان دو مفهاوم دقیقااً درسات نیساتز زیارا
بیماری در عالم واقع با نشانه ها و نمودارهایی مشخص میشود که جنبة محسوس دارند و ممکن اسات باه خاودی
خود بررسی شوندز اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد .آسیبها و زیانهای عملی هرقادر چشامگیر
و مهم باشند ،مرتکبان آنها هنگامی مجرم تلقی میشوند که افکار عمومی و اعتقاد گروهی آنان را مجرم بشناسادز باه
بیان دیگر آنچه عملی را به جرم تبدیل میکند جنبة عینی و بیرونی آن عمل نیست ،بلکه تعیینکنندة جارم ،قضااوتی
است که جامعه دربارة آن دارد.
معنای مطرحشده از جرم در دو دستة موسّع و مضیّق طبقهبندی میشودز جارم در معناای موسّاع هماان تعریا
آمده در مباح

جرمشناسی و پیشگیری از جرم استز یعنی رفتار انسانی که براساس قانون جزا مجاازات دارد و در

مفهوم مضیّق ،همان تعری

قضایی و قانونی از جرم استز یعنی هار فعال یاا تارل فعلای کاه در قاانون بارای آن

مجازات تعیین شده باشد (شایگان و جبلی .)70 :1389 ،درواقع جرم ،پدیادهای چندبعادی اسات کاه وقاوع آن باه
مجموعة پیچیدهای از متغیرها و عوامل بستگی داردز جامعهشناسی ،جرم شناسی ،معماری و جغرافیا هریک از منظری
خاص این پدیده را بررسی کردهاند (عموزادة مهدیرجی و شربتی .)131 :1390 ،جرم وقتی اتفاق میافتاد کاه چهاار
عامل همزمان با هم وجود داشته باشند -1 :قانون -2 ،مجرم -3 ،هدف و  -4مکان وقوع جرم (حیدری و همکااران،
.)12 :1390
جرائم معموالً تهدیدی جدی برای حیات و تمامیت فردی و دارایی های انسان است و زیان هاایی سانگین باه
همراه می آوردز ازجمله رنج انسان ها ،هدررفتن منابع اقتصاادی ،سارخوردگی افاراد و وخامات کلای در کیفیات
زندگی .نواحی روستایی در میان مردم ،نواحی برخوردار از آرامش و امنیت شناخته می شوندز با وجود این از نظر
بسیاری از مردم ،زندگی روستایی نیز ممکن است تنش زا باشد .این وضعیت با انزوا ،تانشهاای روانای ناشای از
فشارهای اقتصادی ،ناتوانی برای پنهان شدن در جوامع یکپارچه ،کمبود امکانات سرگرم کنناده و باه ویاژه جارم و
اعتیاد مرتبط است .ارتکاب جرم در ساختار نواحی روستایی به منزلة معضل یا ناهنجاری نقش ایفا می کند .هرچند
این معضل نسبت به نواحی شهری در روستاها کمتر شیوع دارد ،با وجود این یکی از مساائل اساسای در ناواحی
روستایی استز زیرا تمایل روزافزون به جرم در جوامع روساتایی دیاده مای شاود کاه در آن نفاور فرهنا هاا و
کج رفتاری های شهری بی تأثیر نبوده و در دهه های اخیار وقاوع جارم در ناواحی روساتایی افازایش یافتاه اسات
(رضوانی و همکاران.)39 :1389 ،
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پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر درزمینة جرم و جنایت پژوهشهایی صورت گرفته استز ازجمله:
رانسون )2014( 1آبوهوا و تغییرات آبوهوایی را بر جرم و جنایت در ایاالت متحده بررسی کرده است .نتاایج
این پژوهش نشان میدهد درجه حرارت رابطة مستقیم با رفتار مجرمانه دارد.
جوزف )2015( 2جرم و جنایت را در بافت روستایی بررسی کرده است .او در مقالة خود پانج حاوزة کلیادی را
در جرم شناسی روستایی ارزیابی کرده استز ازجمله جرم و جنایت کشاورزی ،جرم و جنایت زیستمحیطای ،ماواد
مخدر ،خشونت و جوامع روستایی و جرم و جنایت ادبیات .نتاایج نشاان مایدهاد جارم و جنایات در یاک بافات
روستایی جامع نیستز با این حال معتقد است نفرت از جرم و جنایت و نفرت از گروههای جرم در پارلها ،مناطق
تفریحیگردشگری و دیگر مکانهای عمومی واقع در مناطق روستایی وجود دارد.
والتر )2015( 3مسیرهای جدید را در درل فمینیستی از جرم و جنایت روساتایی مطالعاه کارده اسات .نتاایج آن
به طور خالصه بررسی ادبیات فمینیستی موجود در جنایات روستایی و واکنشهاای اجتمااعی باه آنهاا و مسایرهای
جدید در توسعة یک جرمشناسی فمینیستی روستایی است.
اسکات و هاگ )2015( 4ساختارهای اجتماعی جنایت روستایی را در استرالیا بررسی و دربارة چگونگی ظرفیات
سازمانی گروه های اجتماعی خاص در تعیین کیفیت جرم و جنایت و نیز جرم و جنایت در محایطهاای جداشاده و
روستایی بح

کردهاند .نتایج نشان میدهد در اجتماعی خاص ،قدمت و مفااهیم «اجتمااع» در تعیاین فعالیاتهاای

افراد یا گروهها مهم استز زیرا دربارة ویژگیهای جرم و جنایت در محیطهای مشخص بح

میکند.

در ایران نیز رضوانی و همکاران ( )1389جغرافیای جرم را در نواحی روستایی با تأکید بر سارقت دام در بخاش
چهار دولی شهرستان قروه بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان داد از سال  1384سرقتها سیر صاعودی داشاته
و هر سال تعداد آنها افزایش یافته استز عالوه بر این پراکندگی سرقت دام در فصلهاای مختلا

متفااوت باوده و

بیشترین درصد آن در فصل زمستان رخ داده است که با بیکاری فصلی در این فصل توجیهپذیر است.
روالفقاری و شایگان ( )1390جغرافیای جرم را در شهر تهران مطالعه کردهاند .نتاایج پاژوهش آنهاا نشاان داد ده
جرم شایع شهر تهران که امنیت را مختل میکنند ،قتل ،آدم ربایی ،سارقت ،مزاحمات ،تجااوز ،ماواد مخادر ،جعال،
کالهبرداری ،شرارت ،نزاع و درگیری است.
عباسینژاد و رمضانی ( )1391رابطة بین بیکاری و جارم را در ایاران (رهیافات دادههاای تلفیقای باین اساتانی)
ارزیابی کرده اند .نتایج پژوهش آنها نشان داد رابطة مستقیمی بین بیکاری و آسیبهای اجتماعی از قبیال قتال عماد،
سرقت و خودکشی وجود دارد و آثار تخریبی بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم است.
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اهداف و پرسشهای پژوهش
توزیع جرم در سطح منطقه از لحاظ جغرافیایی یکسان نیست و در هر منطقه با توجه به ویژگی خاصی کاه دارد،
نوع خاصی از جرم اتفاق می افتد .در ایجاد عوامل اولیه برای زیر پاگذاشتن قانون و ارتکاب جرم باه دسات انساان،
چندین عامل ازجمله وسوسه های ایجادشده ،فضا و محیط مؤثرندز از این رو فضاای جغرافیاایی یاک منطقاه نقاش
اساسی در تقویت قانون و اجرای عدالت دارد (شاهیوندی و همکاران)154 :1388 ،ز بنابراین اطالعات دربارة مکاان،
نوع جرم ،تعداد جرم و همچنین درنظرگرفتن اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ...در محدودههای جرمخیاز و
مسئلهدار کمک شایانی به تحلیل و سیاستگذاری برای محدودههای آسیبپذیر خواهد کرد (عماوزادة مهادیرجی و
شربتی) 130 :1390 ،ز بر این اساس پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل جغرافیایی درصدد تبیین ،تحلیل و ارزیابی ناوع
و پراکندگی جرائم در سکونتگاههای روستایی شهرستان نیمروز استز زیرا شاهد وقوع بعضی از جرائم و ناامنیهای
حاصل از آنها در این محدوده هستیم .از مهم ترین دالیل بروز جرم و جنایت در کل منطقاة سیساتان و همچناین در
روستاهای شهرستان نیمروز ،مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم با توجه به خشکساالی و پیامادهای ناشای از آن و
شرایط ویژة منطقه ناشی از بستهشدن مرز به دلیل مشکالت امنیتی است .پرسشهای مطارحشاده در ایان زمیناه باه
شرح زیر است:
 -1نوع جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز طی فصول سال چگونه است؟
 -2پراکندگی جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز طی فصول سال چگونه است؟
 -3نوع جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز بیشتر متأثر از کدام عوامل است؟
مبانی نظری پژوهش
جرم چیست؟ درحقیقت هیچگونه پاسخ روشن و صریحی به ایان پرساش وجاود نادارد .عقایاد ،اساتنبا هاا و
تصورات دربارة این موضوع که چه چیزی رفتار مجرمانه را به وجود میآورد ،هماواره در حاال دگرگاونی و تغییار
است .برای دقیق بیان کردن این مطلب باید بگوییم از آنجایی که تعری

هر فرد از جرم به عالیق و جهانبینی خاص

او وابسته است ،بنابراین هم جرم و هم جرمشناسی مفاهیم غیرقطعی هستند (وایت و هیانس)19 :1387 ،ز همچناین
نکتة جالب توجه در موضوع جرم این است که تعری

آن در کشورهای مختل

نیز متفاوت اساتز باه نحاوی کاه

ممکن است در کشوری ارتکاب فعلی جرم محسوب شود ،ولی انجام همان فعل در کشور دیگاری جارم نباشاد .از
منظر حقوقی ،جرم ،فعل یا ترل فعلی است که براساس قوانین برای آن مجازات تعیین شده است .براسااس ماادة 2
قانون مجازات اسالمی مصوب  1370/5/8هر فعل و ترل فعلی که در قانون بارای آن مجاازات تعیاین شاده باشاد،
جرم محسوب میشود (مداح و خیرخواهان.)194 :1390 ،
در بح

میزان جرم ،میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کال جمعیات کاه یاا باهوسایلة

محاسبة میزان مجرمان یا بهصورتی که بیشتر رایج است ،براسااس تعاداد جارائم ارتکاابی در دورة زماانی مشاخص
اندازهگیری میشود (صدیق.)321 :1387 ،
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دربارة مکان جرم نیز این گونه مطرح است که برای واحد مکان معموالً سراسر کشور را به علت وحادت حقاوق
جزا در سراسر آن کشور انتخاب میکنند و ممکن است از نظر مکان ،واحدها بهصورت استانها یا حوزههای قضایی
یا نواحی صنعتی یا نواحی کشاورزی ،یا نواحی مذهبی ،یا نواحی اقلیت های ملی یا مذهبی و  ...انتخااب شاوند .در
مطالعة تطبیقی آمار جنایی از لحاظ مکان باید تغییرات مرزی و وسعت خال را در نظار گرفات و چاون جارائم در
طول زمانهای پیدرپی به وقوع میپیوندند ،معموالً برای واحد زمان ،تعداد و اناواع جارائم را در یاک ساال تعیاین
میکنند (کینیا.)81 :1386 ،
دانشمندان علوم اجتماعی از دیرباز عالقة خاصی به توصی
جستوجوی تحلیل و توصی

جغرافیایی جرم داشتهاند .مطالعة جغرافیایی جرم در

خوشههای فضایی رفتارهای بزهکاری ،چگونگی ساختوساز و نظارت بر فضااها و

توضیح چگونگی گسترش اشکال پویایی اجتماعی و سیاسی ترس از جرم و پاسخ اجتمااعی باه آن اساتز بناابراین
جغرافیای جرم ،شاخه ای از علم جغرافیاست که بر آثار متقابل جرم ،فضاا و جامعاه تأکیاد دارد و قاانونشاکنیهاا،
تخلفات و تأثیرات جرم را تجزیهوتحلیل می کند .مطالعات درزمینة جغرافیای جرم به اواسط قارن ناوزدهم در اروپاا
برمیگرددز زمانی که کارتوگرافیستهاای جارمشناسای ساعی در نماایش الگوهاای منطقاهای جارم و تخلفاات در
محیطهای سکونتی و فیزیکی داشتند (رضوانی و همکاران.)44 :1389 ،
مکتب جغرافیایی کتله و میشل گری 1قائل به تأثیر زیاد عوامل جغرافیایی در ارتکاب به جرماناد و اعتقااد دارناد
نهادهای اجتماعی مانند مذهب و خانواده تا اندازه ای زیااد تاابع مقتضایات و شارایط جغرافیاایی و حتای توساعه و
موفقیت وابسته به محیط جغرافیایی هستند .براساس پژوهشی که کتله بنیانگذار ایان مکتاب انجاام داد ،اعاالم کارد
آدمکشی و سایر جرائم علیه اشخاص در نواحی جنوب و بهویژه در فصل گرما بیشتر اتفاق مایافتاد و جارائم علیاه
اموال در نواحی شمال و در فصل سرد بیشتر واقع میشود (خسروینیا و موغلی .)64 :1390 ،وی به کمک اعاداد و
ارقام ،همبستگی و ارتبا محیط جغرافیایی و جرم را نشاان داد .باه اعتقااد وی جارائم ارتکاابی در یاک جامعاه و
نوسانات متناوب آن مانند یک تابع ریاضی وابسته به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و مکان اسات .پاس
از آن ،پژوهش های کتله توجه بسیاری از دانشمندان کشورهای مختل

را جلاب کارد و هماین امار موجاب باروز

جنبشهای علمی جدید و ازجمله ایجاد رشتة جدیدی درزمینة آماری جنایی به نام «کتلتیسم» شاد .پاژوهشهاای او
باع

شد جرم ،یک پدیدة اجتماعی تابع متغیر زمان و مکان شناخته شود (پوراحمد و کالنتری.)56 :1381 ،
دربارة پیشگیری مکانی از جرم ،سه دیادگاه یاا رویکارد وجاود دارد :پیشاگیری از جارم باا طراحای محیطای،

پیشگیری وضعی از جرم و نظریة فضای قابل دفاع.
نظریة پیشاگیری از جارم باا طراحای محیطای یاا باه اختصاار  2CPTEDرا نخساتینباار جارمشناسای باه ناام
سی.ری.جفری 3وضع کرد .جفری به نظریههای دیگر در حوزة پیشگیری از جرم ،باهویاژه آنهاایی کاه باه دانشاگاه
شیکاگو تعلق داشتند ،این ایراد را وارد کرد که بیش از حد بر محیط اجتمااعی یاا رفتاار بزهکاار تمرکاز کاردهانادز
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بنابراین در نظریة پیشگیری از جرم با طراحی محیطی ،محیط زیست (علل فضایی) ،یکی از عوامل مؤثر در ارتکااب
جرائم در نظر گرفته و با کنترل آن تا حدود زیادی از جرم پیشگیری میشود .بهطور کلی طرح پیشگیری از جارم باا
طراحی محیطی ،از راه طراحی و مدیریت محیط فیزیکی ساختمانها ،اماکن مسکونی و محیطهاای تجااری ،امنیات
عمومی را افزایش و ترس از وقوع جرم را کاهش میدهد .درواقاع ایان ناوع از پیشاگیری شاامل تغییار در فضاای
زندگی و کار مردم در راستای ازبینبردن نقا کور ،زمینه هاای تحریاک بزهکااران و آماادگی بارای هشادار ساریع
درزمینة جرائم در حال وقوع است (احمدی و همکاران.)23 :1390 ،
نظریة پیشگیری وضعی از جرم با طراحی محیطای را قارن ناوزدهم در انگلساتان دانشامندانی چاون کاالرل و
مایهیو 1با تأکید بر کاهش فرصتها برای وقوع جرم از طریق بهباود طراحای و مادیریت محایط وضاع کردناد کاه
براساس آن ،انسان عقالنی است و با محاسبة خطرات و مزایای هر عمل ،مجموعهای از رفتارها را ترجیح مایدهاد.
این رهیافت به نظریة فعالیت روزمره بسیار نزدیک است (حاتمینژاد و همکاران.)69 :1391 ،
نظریة فضای قابل دفاع را معماری به نام اسکار نیومن 2در سال  1972مطرح کرد .وی در کتابی که در هماین زمیناه
نوشت از شکل مجتمعهای مسکونی در آمریکا بهشدت انتقاد کرد .میزان زیااد جارم در فضااهای عماومی مرباو باه
مجتمعهای مسکونی به علت فرم و طراحی نامناسب آنها ،همچنین رشد چشمگیر انبوهسازی مسااکن بادون توجاه باه
مسئلة تعامالت انسانی و روابط همسایگی در طراحی و معماری اینگونه از مساکن از مسائل مورد تأکید نیاومن اسات.
از نظر او این وضعیت موجب شده است برای ساکنان اینگونه از مجتمعهاا تشاخیص همساایگان و سااکنان باومی از
افراد غیربومی و همچنین بزهکاران و مجرمان دشوار باشدز به بیان دیگر کنترلهای غیررسمی در این محیطها بهشادت
کاهش مییابد و این امکان را فراهم میکند تا بزهکاران با ترس اندل از دستگیری مرتکب جرم شوند .به هماین سابب
نیومن و برخی دیگر از معماران روشنفکر مانند ریچارد گاردینر 3برای تغییر این شرایط و ارتقای ایمنی در ساختوسااز
واحدهای مسکونی پیشنهادهایی را دربارة طراحی آنها ارائه کردند .هدف اصلی نیومن و همکاران وی این بود که رفتاار
ساکنان این محیطها را دربارة اتفاقات اطراف و همچنین دیگر ساکنان تغییر و انگیازة آناان را بارای نظاارت عماومی و
حساسیت بیشتر به محیط عمومی اطراف خودشان ارتقا دهند (کالرل.)345 :1387 ،
بررسی مطالعات پیشین جغرافیای بزهکاری نشان میدهد تأکید بیشتر بر عوامل محایط طبیعای (آبوهاوا ،دماا،
عرض جغرافیایی و )...و تأثیر آن بر انسان و رفتار او بوده استز در حالی کاه در پاژوهشهاای کناونی باه عوامال
مربو به محیط انسانی (اجتماعی) و شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه شده است .براسااس عقیادة
غالب ،جرم پیش از اینکه پدیدهای جبرگرایانه و ناشی از عوامل قطعی و تغییرناپذیر محایط طبیعای باشاد ،پدیادهای
اجتماعی و متأثر از شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و مکان جرم اسات (احمادی و همکااران،
 .)51 :1392چنانچه در محدودة مطالعه شده خشکسالی و مشکالت معیشتی ،نگاه امنیتی به مرز و مسدودشادن آن و
اهمیت پیداکردن بیشتر مسائل اقتصادی به افزایش وقوع جرم و جنایت انجامیده است.
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تمامی ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی یا هر رفتار انسانی که مخال

نظم عمومی و ارزشهای جامعاه باشاد ،باه

هر نحو که از انسان سر بزند ،بستر زمانی و مکاانی دارد .ایان ویژگای موجاب مایشاود جارم و بزهکااری جنباة
جغرافیایی پیدا کند .بزهکار ،بزهد یده ،رفتار مجرمانه و ظرف مکانی و زمانی آن ،هر جرم را از دیگر رفتارهاا متماایز
میکند .مهمتر اینکه تفاوت در شرایط مکانی و ویژگی های رفتاری در کناار عامال زماان ،توزیاع فضاایی ناابرابری
جرائم را در پی دارد .همین امر موجب میشود در واحد مکان ،ناهنجاریهای اجتماعی بهطور یکسان پراکنده نباشد
(شاهیوندی و همکاران.)159 :1388 ،
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی ا تحلیلی است و همانند سایر پژوهشها دو زیربخش عمده برای انجام داردز بخاش اول
را مطالعات اسنادی و کتابخانهای بهمنظور بررسی مواردی چون ادبیات نظری موضاوع و پیشاینة پاژوهش باه خاود
اختصاص داده و بخش دوم در قالب پژوهش میدانی و پیمایشی برای جمعآوری اطالعات و سپس تدوین و تکمیل
پرسش نامه انجام پذیرفته است .پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/83برآورد شده که با
توجه به آستانههای در نظر گرفتهشده در منابع علمی معتبر ،از قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است.
جامعة آماری همة خانوارهای روستایی شهرستان نیمروز را شامل میشود که براساس آمار ساال  1390برابار باا
 10029خانوار است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران در سطح 95درصد اطمینان ( )T=1/96برابر با  370خانوار
تعیین شد که بهصورت تصادفی  32روستا از میان  118روستا با فرمول شارپ انتخاب و پرسشناماه در خانوارهاای
روستاهای نمونه تکمیل شد .در مراحل بعد تحلیل دادههای گاردآوریشاده باا اساتفاده از نارمافازار  SPSSو GIS

صورت گرفت و آزمونهای آنوا ،روش آنتروپی ،مدل الکتره ،کروسکال والیس ،ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل
مسیر برای پاسخگویی به پرسشها به کار رفت .در جدول زیر شاخصهای پژوهش آورده شده که با مطالعة مقاالت
مرتبط با موضوع ،گفتوگو با افراد آگاه و اهالی روستاها به دست آمده است (جدول .)1
جدول :1 -شاخصهای پژوهش
شاخصهای اقتصادی

شاخصهای اجتماعی

ا کمی درآمد

ا پایینبودن پایگاه اقتصادی و اجتماعی

ا بیکاری
ا بدهکاری

ا ضع

اعتقادات مذهبی

ا بیتوجهی به معیارهای اجتماعی (بایدها و نبایدها)
رقابتی و چشم و همچشمی)

ا رکود و نبود فرصتهای اشتغال

 -میزان نارضایتی از وضع زندگی (فرهن

ا ناتوانی در پرداخت اجارة خانه

 -بهدست آوردن ثروت و قدرت از هر راهی (عامل ارزشگذاری افراد)

ا مخارج سنگین زندگی

ا سطح سواد (بیسوادی یا کمسوادی)

ا تفاوت درآمدی و رفاهی نسبت به دیگران

ا اختالفات اجتماعی (دشمنیهای قومی و طایفهای)

ا زیادبودن درآمد غیرقانونی نسبت به درآمد قانونی

ا مسافرت ساکنان روستا (خالیشدن مساکن و خلوتی روستا)

ا تأثیر ارتکاب جرم برای جبران کمبودهای رسیدن به

ا کم و زیادبودن جمعیت روستا

موقعیت اقتصادی

ا اعتیاد
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شاخصهای اجتماعی

شاخصهای اقتصادی

ا ضع

شاخصهای کالبدی  -محیطی

قوانین

ا نبود پایگاه بسیج
ا موقعیت مکانی (دوری و نزدیکی به شهر)
ا بافت نامناسب (کوچههای باریک و پرپیچوخم)
ا تاریکی و خلوتی در شب

ا مشکالت ناشی از بادهای 120روزه (سروصدای ایجادشده و کاهش دید ناشی از گردوغبار)
ا مقطعیبودن آب برای کشاورزی (که باع

بیکاری فصلی در مشاغل کشاورزی میشود)

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

محدودة پژوهش
شهرستان نیمروز ،یکی از شهرستانهای جدید است که براساس تقسیمات جدید کشوری از بخش پشت آب باه
شهرستان نیمروز تغییر نام داد .ازنظر مشخصات جغرافیایی این بخش بین نقا  30درجه و  45دقیقه تا  31درجاه و
 31دقیقة عرض شمالی و  60درجه و  45دقیقه تاا  61درجاه و  40دقیقاة طاول شارقی باا وساعت تقریبای 8175
کیلومترمربع در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .این منطقه براساس سرشاماری عماومی نفاوس و
مسکن سال  1390جمعیتی حدود  45466نفر دارد .این شهر شامل دهستانهای قاائمآبااد ،بازی ،سافیدآبه و ادیمای
است (رضاییکیخا .)5 :1393 ،در زیر موقعیت شهرستان نیمروز آورده شده است (شکل .)1

شکل :1 -موقعیت شهرستان نیمروز ،نگارندگان1395 ،

یافتههای پژوهش
وضعیت جرائم طی فصول مختلف سال
با توجه به جدول ( )2در بررسی نوع جرائم در فصل بهار ازنظر پاسخگویان ،جرائمی از قبیل سرقت محصوالت
کشاورزی با 35/9درصد و نزاع و درگیری با 29/7درصد ،بیشترین میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند .یافتههاا
نشان میدهد از آنجا که دو فصل اول سال و بهویژه بهار زمان بهعملآمدن و برداشت محصوالت کشاورزی از قبیال
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غالت و نیز میوههایی از قبیل انگور یا اقوتی ،خربازه و هندواناه اسات ،بناابراین زمیناة وقاوع سارقت محصاوالت
کشاورزی فراهم می شود .از سوی دیگر از نظر کشاورزان دادن آخرین آب به محصوالت بسیار مهم اساتز بار ایان
اساس کمبود آب و دیر تخصیص دادن آب به کشاورزان در این زمان مهم ،زمینة وقوع اختالفات و درگیریهاایی را
بین برخی افراد فراهم میکند و این امر خود اختالفات طوالنیمدت و نزاع و درگیریهای شدید را به دنبال خواهاد
داشتز همچنین در این فصل به دلیل تعطیالت بهاره (عید نوروز) بسیاری از جشانهاا و مراسام شاادی برگازار و
بخشی از نزاعها و درگیریها به این جشنها مرباو مایشاود .در بررسای ناوع جارائم در فصال تابساتان از نظار
پاسخگویان ،جرائمی از قبیل سرقت منزل با 54/6درصد و سرقت محصوالت کشااورزی باا 21/6درصاد ،بیشاترین
میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
یافتهها نشان میدهد در فصل تابستان به دلیل تعطیالت و بستهبودن مدارس و نبود امکانات اوقات فراغت بارای
نوجوانان زمینة بزهکاری فراهم می شود .از سوی دیگر برخی افراد نیز برای گذران اوقات فراغت خود و فرزندان یاا
فرار از طوفانهای شن و ماسه در تابستان سفر میکنندز خالیبودن مساکن و خلوتی اماکن مساکونی خاود ماوقعیتی
مناسب برای سرقت از منزل است .بادهای 120روزه هم به دلیل محبوسکردن افراد در خانه و کاهش سطح کنترل و
آگاهی آنها از محیط اطراف خود در این امر تسهیل کننده استز همچناین چاون تابساتان زماان برداشات بعضای از
محصوالت کشاورزی است ،سرقت محصوالت کشاورزی نیز به میزان تقریباً زیاد در این فصل اتفاق میافتد.
در بررسی نوع جرائم در فصل پاییز از نظر پاسخگویان ،جرائمی از قبیال سارقت دام باا 45/9درصاد و سارقت
منزل با 30/8درصد ،بیشترین میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند .یافتهها نشان میدهد در ایان فصال باه دلیال
کمبود علوفه و افزایش قیمت دام ،سرقت دام بیش از سایر جرائم رخ میدهد.
در بررسی نوع جرائم در فصل زمستان از نظر پاسخگویان ،جرائمی از قبیل سرقت دام با 56/2درصاد و سارقت
منزل با 23/2درصد ،بیشترین میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند .یافتهها نشان میدهد در ایان فصال باه دلیال
کمبود آروقه و افزایش قیمت دام ،سرقت دام به میزان زیاد و بیش از سایر فصول سال رخ میدهد .سرمای شادید و
ناآگاهی و کنترل ناکافی افراد بر محیط زندگیشان میشاود و ایان امار سارقت دام و سارقت

بادهای سرد نیز باع

سایر وسایل زندگی افراد را آسان میکند.
جدول :2 -دادههای آماری مربوط به جرائم طی فصول سال ازنظر پاسخگویان
فراوانی هر جرم

فصول
سال

نزاع و درگیری

سرقت دام

سرقت منزل

سرقت محصوالت کشاورزی

تخریب یا خرابکاری

سایر جرائم

بهار

29/7

13/2

15/9

35/9

4/6

0/5

تابستان

4/3

14/1

54/6

21/6

4/1

1/4

پاییز

4/9

45/9

30/8

2/7

6/8

8/9

زمستان

5/9

56/2

23/2

3/8

7

3/7
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برای بررسی تفاوت نوع جرائم در فصول مختل

سال از آزمون آنوا استفاده میکنیم.
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جدول :3 -تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAبرای مقایسة نمرة نوع جرم در فصول مختلف سال
مؤلفه
میزان جرم

درجة آزادی

مجموع مربعها

بین گروهها

3

50/416

درون گروهها

1476

2821/811

کل

1479

2872/227

F

سطح معناداری

8/790

نتیجه
معنادار

0/000
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با توجه به جدول ( )3سطح معناداری بهدستآمده  0/000است .میان فصالهاای مختلا
تفاوت معنا داری دیده شد که حاکی است بین ارتکاب انواع جرم در فصول مختل

ساال و میازان جارم

ساال تفااوت معنااداری وجاود

دارد.
در ادامة پژوهش حاضر برای وزندهی دادهها از روش آنتروپی شانون استفاده شد .ایدة این روش این اسات کاه
هرچه پراکندگی و مقادیر یک شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص نسبت باه دیگار شااخصهاا اهمیات بیشاتری دارد
(.)Momeni, 2006: 14
همانگونه که جدول ( )4نتایج حاصل از وزندهی آنتروپی شانون را براساس شمارة هار معیاار نشاان مایدهاد،
هریک از معیارهای مطالعهشده وزنهای متفاوتی دارندز به گونهای که جمع این وزنها باید برابر با عدد یاک باشاد.
در این پژوهش جرمهای سرقت دام و سرقت منزل بیشترین اهمیت ( )0.209و جرم تخریب یا خرابکااری کمتارین
اهمیت ( )0.175را دارند.
جدول :4 -نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون و وزن هریک از معیارها
فصول سال

وزن هر جرم
نزاع و درگیری

سرقت دام

سرقت منزل

سرقت محصوالت کشاورزی

تخریب یا خرابکاری

بهار

0.662

0.102

0.127

0.560

0.204

تابستان

0.095

0.108

0.436

0.337

0.182

پاییز

0.109

0.354

0.245

0.042

0.302

زمستان

0.131

0.434

0.186

0.059

0.311

جمع

0.997

0.989

0.993

0.998

0.999

وزن

0.201

0.209

0.209

0.206

0.175

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

وضعیت پراکندگی جرائم طی فصول مختلف سال
با توجه به جدول ( ، )5در بررسی پراکندگی جارائم طای فصاول ساال از نظار پاساخگویان ،فصال تابساتان باا
35/7درصد و زمستان با 31/6درصد ،بیشترین میزان وقوع جرم (پراکندگی) را به خود اختصااص دادهاناد .یافتاههاا
نشان میدهد تابستان به دلیل تعطیالت ،نبود امکانات اوقات فراغات ،مساافرت افاراد باه دالیال مختلا  ،بادهاای
120روزه و مشکالت ناشی از آن ،برداشت محصوالت کشاورزی و  ،...بیشترین میزان وقوع جرم را نسبت باه ساایر
فصول ازنظر پاسخگویان به خود اختصاص داده است .در رتبة بعدی زمساتان اسات کاه باه دلیال سارما و بادهاای
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شدید ،کمبود آروقة دام ،افزایش قیمت دام و شرایط سخت زنادگی میازان چشامگیری از وقاوع جارم را باه خاود
اختصاص داده است.
جدول :5 -اطالعات مربوط به پراکندگی جرائم طی فصول سال ازنظر پاسخگویان
ردیف

فصول

فراوانی

درصد

1

بهار

61

16/5

2

تابستان

132

35/7

3

پاییز

31

8/4

4

زمستان

117

31/6

5

فرقی ندارد

29

7/8

6

جمع

370

100

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

درزمینة پراکندگی جرائم طی فصول سال از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .با توجه باه جادول ( )6ساطح
معناداری که از آزمون کروسکال والیس به دست آمده است و همچناین جادول پراکنادگی وقاوع جارم در فصاول
مختل

سال مشخص شد وقوع جرائم در فصلهای مختل

کم یا زیاد میشود.

جدول :6 -آزمون آماری کروسکال والیس
Chi-square

23/260

درجة آزادی

4

سطح معناداری

0/000

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

در ادامه با بهره گیری از مدل الکتره ،فصلهای سال ازنظر وقوع میزان جرم و جنایت اولویتبندی شد .این مادل
برمبنای روابط غیررتبهای استز بنابراین پاسخهای بهدستآمده بهصورت مجموعهای از رتبههاست که در آن پاس از
ماتریس بیمقیاسشده ،پارامترهای هماهنگی و ناهماهنگی ،درجة اعتبار و روابط غیررتباهای بارای مقایساة زوجای
گزینهها از طریق ترکیب شاخصهای مقادیر هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه مایشاود .جادول ( )7مااتریس نهاایی
حاصل از این مدل را نشان میدهد که حاصلضرب عناصر ماتریس هماهن

مؤثر و ماتریس ناهماهن

جدول :7 -ماتریس نهایی براساس مدل الکتره
فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

بهار

-

0

1

1

تابستان

1

-

1

1

پاییز

0

0

-

0

زمستان

1

0

1

-
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مؤثر است.
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براساس جدول ( )7امتیاز نهایی هر روستا ،حاصل اختالف بین اعداد برد و باخت هریاک از فصالهاا ،محاسابه
شد که نتایج آن در جدول ( )8آمده است .این اعداد هرچه بزرگتر و منبت باشند ،نشاندهندة وقوع جرم و جنایات
بیشتر در آن فصل است و هرچه کمتر و به سمت منفی باشند ،نشانة وقوع جرم و جنایات کمتار در آن فصال ساال
است .همانطور که مالحظه میکنید بیشترین جرائم در روستاهای مدنظر در فصل تابستان و کمترین جرائم در فصل
پاییز روی داده استز بنابراین با توجه به این موضوع ،پراکندگی جرائم در نواحی روساتایی شهرساتان نیماروز طای
فصول سال متفاوت است.
جدول :8 -رتبهبندی نهایی فصلها براساس میزان و پراکندگی وقوع جرم
رتبة فصل

فصلهای سال

3

بهار

1

تابستان

4

پاییز

2

زمستان
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وضعیت میزان جرائم در هریک از روستاهای نمونة شهرستان نیمروز
در بررسی میزان جرم در  32روستای نمونه ،روستاهای دهافسری ،بزیعلیا ،کن

پیاران و محمادآباد هرکادام باا

میانگین  ،2کمترین و روستاهای ده فتحاهلل ،سهقلعه ،فقیرلشکری و دالرامی به ترتیاب باا میاانگینهاای ،3/40 ،3/51
 3/28و  3/15بیشترین میزان جرم را به خود اختصاص دادهاندز از این رو نتایج نشان میدهد روساتاهای ده فاتحاهلل،
سه قلعه ،فقیرلشکری و دالرامی به دلیل داشتن جمعیت زیاد و جوان ،بیکاری زیاد ،اعتیاد برخی افاراد و نزدیکای باه
مراکز شهری میزان زیادی از وقوع جرم را دارند .شکل ( )2وضعیت جرائم را در روستاهای نمونه نشان میدهد.

شکل :2 -وضعیت جرائم در روستاهای نمونه ،نگارندگان1395 ،
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وضعیت میزان جرائم در هریک از دهستانهای شهرستان نیمروز
در بررسی میزان جرم در  4دهستان شهرستان نیمروز ،دهستانهای بزی و سفیدآبه به ترتیب با میانگینهای 2/24
و  ،2/70کمترین و دهستانهای قائمآباد و ادیمی به ترتیب با میانگینهای  3/24و  ،2/96بیشترین میازان جارم را باه
خود اختصاص دادهاند .یافتهها نشان میدهد دهستانهای قائمآباد و ادیمی به دلیل داشاتن جمعیات زیااد و جاوان،
بیکاری زیاد ،اعتیاد برخی افراد و نزدیکی به مراکز شهری میزان بیشتری از وقوع جرم را نسبت به دهستانهای بازی
و سفیدآبه دارند .شکل ( )3وضعیت جرائم را در سطح دهستانها نشان میدهد.

شکل :3 -وضعیت جرائم در سطح دهستانهای شهرستان نیمروز ،نگارندگان1395 ،

وضعیت شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی  -محیطی در روستاها
برای تحلیل وضعیت شاخصهای اقتصادی در روستاهای شهرستان نیمروز ،شاخصهایی با توجه به بررسیهای
انجامگرفته در منطقه انتخاب و در تکتک روستاهای مطالعهشده بررسی شد که بدین شرح استز با توجه به جدول
( ،)9در بررسی شاخصهای مدنظر در روستاهای مطالعهشده شاخصهای تفااوت درآمادی و رفااهی و نااتوانی در
پرداخت اجارهخانه به ترتیب با میانگینهاای  3/55و  ،3/71کمتارین و شااخصهاای بیکااری و زیاادبودن درآماد
غیرقانونی باه ترتیاب باا میاانگینهاای  4/22و  ،4/12بیشاترین وزن را باه خاود اختصااص دادهاناد .نتیجاه آنکاه
شاخصهایی همچون بیکاری و زیادبودن درآمدهای غیرقانونی ،مهمترین عوامل اقتصادی وقوع جرم در روساتاهای
نمونه ازنظر پاسخگویان استز از این رو ایجااد فرصاتهاای اشاتغال و کاارآفرینی از ساوی بخاشهاای دولتای و
خصوصی و نیز افزایش نظارت و نظم و امنیت در نواحی روستایی از سوی نهادهای مسئول در این زمینه سودبخش
است.

 / 118فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره دوم( ،پیاپی  ،)29تابستان 1397

جدول :9 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای اقتصادی در روستاهای نمونه ازنظر پاسخگویان
فراوانی هر شاخص
شاخصهای اقتصادی

بسیار

بسیار

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

3/85

0/947

0/24

0/833

0/19
0/24

میانگین

کم

متوسط

زیاد

کمی درآمد

1/6

7/8

22/2

39/7

28/6

بیکاری

1/1

3

10/5

43/2

42/2

4/22

بدهکاری

2/2

7/8

20/8

47/6

21/6

3/78

0/943

رکود و نبود فرصتهای اشتغال

2/2

3/5

13/5

45/1

35/7

4/08

0/906

0/22

ناتوانی در پرداخت اجارهخانه

3

7/6

24/3

44/9

20/3

3/71

0/969

0/26

مخارج زندگی

1/6

8/9

22/4

41/1

25/9

3/80

0/975

0/25

تفاوت درآمدی و رفاهی

3

11/9

26/8

43/2

15/1

3/55

0/984

0/27

زیادبودن درآمد غیرقانونی

2/2

3

10/8

48/1

35/9

4/12

0/875

0/21

جبران کمبودهای موقعیت اقتصادی

9/1

6/5

16/2

45/9

29/5

3/94

0/941

0/23

کم

زیاد
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جدول :10 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای اجتماعی در روستاهای نمونه ازنظر پاسخگویان
فراوانی هر شاخص
شاخصهای اجتماعی

بسیار

بسیار

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

3/41

0/922

0/27

0/916

0/24
0/27

میانگین

کم

متوسط

زیاد

3

11/9

35/4

40/3

9/5

2/2

7/6

22/2

49/7

18/4

3/74

3/8

7/6

23

43/2

22/4

3/72

1/013

5/1

7/8

17/3

50

19/7

3/71

1/032

0/27

ثروت و قدرت از هر راهی (عامل ارزشگذاری افراد)

3

7

20/3

52/2

17/6

3/74

0/929

0/24

سطح سواد (بیسوادی یا کمسوادی)

5/1

11/9

32/4

36/8

13/8

3/42

1/033

0/30

اختالفات اجتماعی (دشمنیهای قومی و طایفهای)

4/3

7/8

17/8

49/2

20/8

3/74

1/012

0/27

2/7

8/6

14/1

50/8

23/8

3/84

0/972

0/25

کم و زیادبودن جمعیت روستا

3

8/1

17/6

49/7

21/6

3/78

0/970

0/25

اعتیاد

2/7

6/5

12/2

34/1

44/6

4/11

1/029

0/25

قوانین قضایی

1/6

7/8

22/2

43/3

24/1

3/81

0/943

0/24

1/6

7

23/8

47/8

19/7

3/77

0/900

0/23

کم
پایینبودن پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد
اعتقادات مذهبی

ضع

بیتوجهی به معیارهای اجتماعی
وضع زندگی (فرهن

رقابتی و چشم و همچشمی)

مسافرت ساکنان روستا (خالیشدن مساکن و خلوتی
روستا)

ضع

نبود پایگاه بسیج

زیاد

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

برای تحلیل وضعیت شاخصهای اجتماعی در روستاهای شهرستان نیمروز ،شاخصهایی با توجه به بررسیهای
انجامگرفته در منطقه انتخاب و در تکتک روستاهای مطالعهشده بررسی شد کاه بادین شارح اساتز باا توجاه باه
جدول ( ،)10در بررسی شاخصهای مدنظر در روستاهای مطالعهشده ،شااخصهاای ساطح ساواد (بایساوادی یاا
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کمسوادی) و وضع زندگی (فرهن

رقابتی و چشم و همچشمی) به ترتیب با میانگینهای  3/42و  ،3/71کمتارین و

شاخصهای اعتیاد و مسافرت ساکنان روستا (خالیشدن مساکن و خلوتی روستا) به ترتیب با میاانگینهاای  4/11و
 ،3/84بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .یافتهها نشان میدهاد شااخصهاایی همچاون اعتیااد و مساافرت
ساکنان روستا (خالی بودن مساکن و خلوتی روستا) ،از مهمترین عوامل اجتمااعی وقاوع جارائم در روساتاها ازنظار
پاسخگویان است.
برای تحلیل وضعیت شاخصهای کالبدی  -محیطی در روستاهای شهرستان نیمروز ،شاخصهایی باا توجاه باه
بررسیهای انجامگرفته در منطقه انتخاب و در تکتک روستاهای مدنظر بررسی شد که بدین شرح استز با توجه به
جدول ( ،)11در بررسی شاخصهای مدنظر در روستاهای مطالعهشده ،شاخص مقطعیبودن آب برای کشااورزی باا
میانگین  ،3/61کمترین و شاخصهای تاریکی و خلوتی در شب ،بافت نامناسب (کوچههای باریک و پرپیچوخام) و
مشاکالت ناشاای از بادهااای 120روزه (سروصاادای ایجادشااده و کاااهش دیااد ناشاای از گردوغبااار) بااه ترتیااب بااا
میانگینهای  4و  ،3/91بیشاترین وزن را باه خاود اختصااص دادهانادز از ایان رو نتاایج پاژوهش نشاان مایدهاد
شاخصهایی همچون تاریکی و خلوتی در شب ،بافت نامناسب (کوچههای باریک و پرپیچوخم) و مشکالت ناشای
از بادهای 120روزه (سروصدای ایجادشده و کاهش دید ناشی از گردوغبار) ،از مهامتارین شااخصهاای کالبادی-
محیطی وقوع جرم در روستاهای این شهرستان ازنظر پاسخگویان استز ایان امار توجاه ویاژة نهادهاای مربوطاه را
درزمینة روشنایی روستاها و افزایش کنترل هنگام شب و نیز تعریض و گسترش کوچهها میطلبد.
جدول :11 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای کالبدی ـ محیطی ازنظر پاسخگویان
فراوانی هر شاخص
شاخصهای کالبدی ـ محیطی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

0/980

0/25
0/23

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

1/9

8/4

18/6

42/7

28/4

3/87

1/4

6/2

20/3

43/8

28/4

3/91

0/923

تاریکی و خلوتی در شب

2/4

3/2

17/8

44/9

31/6

4

0/919

0/22

مشکالت ناشی از بادهای 120روزه

1/4

4/6

20

49/2

24/9

3/91

0/865

0/22

مقطعیبودن آب برای کشاورزی

3/5

10/5

26/5

39/7

19/7

3/61

1/027

0/28

موقعیت مکانی (دوری و نزدیکی به شهر)
بافت نامناسب (کوچههای باریک و
پرپیچوخم)

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

درزمینة بررسی رابطة عوامل اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی  -محیطی با نوع جرم در ناواحی روساتایی از آزماون
«ضریب همبستگی اسپیرمن» استفاده شده است .این آزمون رابطة عوامل مختل

را باا ناوع جارم ناواحی روساتایی

شهرستان نیمروز به ما نشان دهد .برای این کار نخست میانگین شاخصهای عوامال اقتصاادی ،عوامال اجتمااعی و
عوامل کالبدی و از سوی دیگر میانگین شاخصهای جرم را به دست آوردیم و سپس رابطة باین آنهاا را باا آزماون
ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه کردیم.
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جدول :12 -نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطة عوامل اقتصادی با میزان جرم
شاخصها
عوامل اقتصادی

نوع جرم

عوامل اقتصادی

نوع جرم

ضریب همبستگی

1/000

0/995

سطح معناداری

0/000

0/000

تعداد

370

370

ضریب همبستگی

0/995

1/000

سطح معناداری

0/000

0/000

تعداد

370

370

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

همانطور که از جدول باال (جدول  )12مشخص است ،مقدار معناداری  0/000با سطح کمتر از  0/01و از طرف
دیگر نمرات حد کم و زیاد همة شاخصها منبت استز بنابراین با 99درصاد اطمیناان باین میاانگین شااخصهاای
عوامل اقتصادی و میانگین انواع جرم در روستاهای شهرستان نیمروز رابطاة معنااداری وجاود دارد .هماانطاور کاه
مالحظه میشود چون ضریب همبستگی بهدستآمده ( )0/995زیاد است ،نشان میدهد عوامل اقتصادی رابطة منبات
بسیار زیادی با وقوع جرائم در این مناطق دارند.
جدول :13 -نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطة عوامل اجتماعی با میزان جرم
شاخصها
عوامل اجتماعی

نوع جرم

عوامل اجتماعی

میزان جرم

ضریب همبستگی

1/000

0/552

سطح معناداری

0.000

0.000

تعداد

370

370

ضریب همبستگی

0/552

1/000

سطح معناداری

0.000

0.000

تعداد

370

370

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

با توجه به جدول باال (جدول  ،)13مقدار معنااداری  0/000باا ساطح کمتار از  0/01و از طارف دیگار نمارات
حد کم و زیاد همة شاخصها منبت استز بنابراین با 99درصد اطمینان بین میانگین شاخصهای عوامل اجتمااعی و
میانگین انواع جرم در روستاهای شهرستان نیمروز رابطة معناداری وجود دارد .همانطور که مالحظه میشاود چاون
ضریب همبستگی بهدستآمده  0/552است ،نشان می دهد عوامل اجتماعی رابطة منبت نسبتاً زیادی با وقوع جرم در
این مناطق دارند.
براساس (جدول  ،)14مقدار معناداری  0/000با سطح کمتر از  0/01و از طرف دیگر نمرات حد کم و زیاد هماة
شاخصها منبت استز بنابراین با 99درصد اطمینان بین میانگین شاخصهای عوامل محیطی و میاانگین اناواع جارم
در روستاهای شهرستان نیمروز رابطة معناداری وجود دارد .همانطور که مالحظه میشود چاون ضاریب همبساتگی
بهدستآمده  0/361است ،نشان میدهد عوامل محیطی رابطة منبت متوسط رو به زیادی با وقوع جرم در این منااطق
دارند.
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جدول :14 -نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطة عوامل محیطی با میزان جرم
شاخصها
عوامل محیطی

نوع جرم

عوامل محیطی

میزان جرم

ضریب همبستگی

1/000

0/361

سطح معناداری

0.000

0.000

تعداد

370

370

ضریب همبستگی

0/361

1/000

سطح معناداری

0.000

0.000

تعداد

370

370

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

در پایان مدل تحلیل مسیر به کار گرفته شد که نشان داد عوامل اقتصادی بیشترین ساهم را در ایان زمیناه دارناد.
میزان تأثیر این متغیر   = 0/414استز بدین صورت که با کمی درآمد ،افزایش بیکاری و  ،...میزان جرم نیز افزایش
مییابد .عوامل اجتماعی در مرتبة دوم تبیین قرار دارند .میزان تأثیر این متغیر   = 0/280و میزان اثرگاذاری عوامال
محیطی در وقوع جرم   = 0/153است.
0/414

وقوع جرم

عوامل اقتصادی

0/280
عوامل اجتماعی
0/153
عوامل محیطی

نمودار :1 -مدل تحلیلی عوامل مختلف تأثیرگذار بر وقوع جرم

شاخصهای پژوهش در روستاهای نمونه
در بررسی شاخصهای اقتصادی در  32روستای نمونه ،روستاهای ده میرخان و امامی به ترتیب با میاانگینهاای
 3/37و  ،3/44کمترین و روستاهای چرل و احمدآباد به ترتیب با میانگینهاای  4/17و  ،4/16بیشاترین وزن را باه
خود اختصاص دادهاندز از این رو نتایج نشان میدهد پاسخگویان در روستاهای ده میرخان و امامی بر شااخصهاای
اقتصادی تأکید کمتر و پاسخگویان در روستاهای چرل و احمدآباد بر شاخصهاای اقتصاادی وقاوع جارائم تأکیاد
بیشتری داشتهاند .شکل ( ،)4وضعیت شاخصهای اقتصادی را در روستاهای نمونه نشان میدهد.
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شکل :4 -وضعیت شاخصهای اقتصادی در روستاهای نمونه ،نگارندگان1395 ،

در بررسی شاخصهای اجتماعی در  32روستای نمونه ،روستاهای حسینآبااد خواجاه و دهرضاا باه ترتیاب باا
میانگینهای  3/14و  ،3/45کمترین و روستاهای فتحاهلل و کنا

پیاران باه ترتیاب باا میاانگینهاای  4/12و ،4/04

بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاندز از این رو نتایج نشاان مایدهاد پاساخگویان در روساتاهای حساینآبااد
خواجه و دهرضا بر شاخصهاای اجتمااعی تأکیاد کمتار و پاساخگویان در روساتاهای فاتحاهلل و کنا

پیاران بار

شاخصهای اجتماعی مؤثر بر جرم تأکید بیشاتری داشاتهاناد .شاکل ( ،)5وضاعیت شااخصهاای اجتمااعی را در
روستاهای نمونه نشان میدهد.

شکل :5 -وضعیت شاخصهای اجتماعی در روستاهای نمونه ،نگارندگان1395 ،

تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز 123 /

در بررسی شاخصهای کالبدی  -محیطی در  32روستای نمونه ،روستاهای حسینآباد خواجاه و حسانآبااد باه
ترتیب با میانگینهای  3/02و  ،3/37کمترین و روستاهای کن

پیران و دهعلیم باه ترتیاب باا میاانگینهاای  4/50و

 ،4/40بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاندز از این رو نتایج نشان میدهد پاسخگویان در روستاهای حسینآباد
خواجه و حسنآباد بر شاخصهای کالبدی  -محیطی تأکید کمتر و پاسخگویان در روستاهای کن

پیاران و دهعلایم

بر شاخصهای کالبدی  -محیطی مؤثر بر وقوع جرائم تأکید بیشتری داشتهاناد .شاکل ( ،)6وضاعیت شااخصهاای
کالبدی  -محیطی را در روستاهای نمونه نشان میدهد.

شکل :6 -وضعیت شاخصهای کالبدی  -محیطی در روستاهای نمونه ،نگارندگان1395 ،

نتیجهگیری
جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچهای به قدمت زندگی انسان دارد و از زماانهاای بسایار دور توجاه
اندیشمندان را جلب کرده است .درواقع جرم و انحراف ،چراغ پرخطری است که نشان از کمبودها و نقایص جامعاه
و معموالً علل و عوامل مختلفی دارد .نواحی روستایی نیز از این پدیده مستننی نیستند و بهویژه در سالهای اخیر بار
جرم و جنایت در نواحی روستایی ایران افزوده شده است .این پاژوهش تأییدکننادة پاژوهش رضاوانی و همکااران
( )1389مبنی بر تغییر جرائم طی فصول مختل

سال استز همچنین هماهن

باا پاژوهش شااهیوندی و همکااران

( )1388مبنی بر اینکه توزیع جرم در سطح منطقه از لحاظ جغرافیایی یکساان نیسات و در راساتای نتاایج پاژوهش
عباسینژاد و رمضانی ( )1391کاه مسائلة بیکااری و مشاکالت معیشاتی را باعا

شایوع جارائم در ساطح منطقاة

مطالعهشده دانستهاند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد در بررسی نوع جرائم در فصل بهار جرائمی از قبیل سرقت محصاوالت
کشاورزی با 35/9درصد و نزاع و درگیری با 29/7درصد ،فصل تابستان جرائمی از قبیل سرقت منزل با 54/6درصاد
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و سرقت محصوالت کشاورزی با 21/6درصد ،فصل پاییز جرائمی از قبیل سرقت دام با 45/9درصد و سارقت منازل
با 30/8درصد و فصل زمستان جرائمی از قبیل سرقت دام با 56/2درصد و سارقت منازل باا 23/2درصاد ،بیشاترین
میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
در بررسی پراکندگی جرائم طی فصول سال ،فصل تابستان با 35/7درصاد و زمساتان باا 31/6درصاد ،بیشاترین
میزان وقوع جرم (پراکندگی) را داشتهاندز همچنین از لحاظ میازان وقاوع جارم در  32روساتای نموناه ،روساتاهای
دهافسری ،بزی علیا ،کن

پیاران و محمادآباد هرکادام باا میاانگین  ،2کمتارین و روساتاهای ده فاتحاهلل ،ساهقلعاه،

فقیرلشکری و دالرامی به ترتیب با میانگینهای  3/28 ،3/40 ،3/51و  ،3/15بیشترین میزان جرم را دارند .در بررسای
میزان جرم در  4دهستان شهرستان نیمروز ،دهستان های بزی و سفیدآبه باه ترتیاب باا میاانگینهاای  2/24و ،2/70
کمترین و دهستانهای قائمآباد و ادیمی به ترتیب با میانگینهاای  3/24و  ،2/96بیشاترین میازان جارم را باه خاود
اختصاص دادهاندز همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر وقوع جرم در محدودة پژوهش عوامل اقتصادی است.
با توجه به نتایج بهدست آمده درزمینة نوع و پراکندگی جرائم طی فصول ساال در ناواحی روساتایی نکاات زیار
پیشنهاد داده میشود:
 از آنجا که عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در وقوع جرائم داشتهاند ،از این رو ایجاد فرصاتهاای اشاتغال و
کارآفرینی ازجمله اعطای تسهیالت بانکی با بهرة کم و  ...به اشخاص جویاای کاار درزمیناة راهانادازی طارحهاا و
فعالیتهای اقتصادی الزم است.
 تأمین آب مورد نیاز روستاییان درزمینة فعالیتهای کشاورزی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصادی.
 کمکگرفتن از ریشسفیدان در حل اختالفات اجتماعی.
 کمک به افزایش سطح دانش و فرهن

افراد.

 از آنجا که مشخص شد اعتیاد از مهمترین دالیل اجتماعی بروز جرم در محدودة پژوهش محسوب میشود ،از
این رو کمک به درمان افراد معتاد و جلوگیری از بازگشت دوبارة آنها به اعتیاد کمک شایانی به ایان مسائله خواهاد
کرد.
 افزایش تعداد پاسگاههای انتظامی در سطح منطقه.
 برخورد شدیدتر دستگاههای قضایی با مجرمان.
 اجرای طرحهای هادی روستایی درزمینة تعریض و آسفالت کوچهها و روشنایی آنها.
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