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چکیده
زمینه و هدف :سرقت به عنف نسبت به سایر انواع سرقتها حأثقر بقشتری بر کاهش امقنت عامومی ده
جامته داشته م موجب افزایش احساس نا امنی ده شمهرمندان میگمردد .ده ایمن پمژمهش از همیکردهمای
جامته شناختی ده خصوص انقراف م جرم شامل حئوهی فشاههای ساختاهی ،حئوهی انتیال فرهنگی (پقوند
افتراقی ساحراند) حئوهی کنترل اجتااعی (آافرد هقرشی) م حئوهی برچسپ (انگ) استفاد شد است.
روش شناسی :این پژمهش از نوع پقاایشی بما همش حوصمقفی م حقلقمل اسمت .ابمزاه ایمن پمژمهش
پرسشنامه مقیق ساخته با ضریب آافا کرمنباخ  1/85است .جامته آماهی این پژمهش کلقه مرحکبقن سرقت
به عنف شهر کرمان میباشد که طی سال  9385حوس کالنتریها م آگاهی کرمان دستگقر شد م ده دادگا
جرم شان اثباو گردید است ( )n=392است.
نتایج :عاد حرین نتایج عباهحند از :عدم قاطتقت دستگا قضایی با مزن بتای ( ،)-1/28عدم بازداهندگی
م کم اثر بودن مجازاوها با مزن بتای ( ،)-1/39عدم نایز به برنامه هیزی م امکاناو خماص بما مزن بتمای
( ،)-1/39عدم حوجه مردم به نکاو ایانی م حردد ده مناطق خلوو با مزن بتای ( ،)-1/33ضتف م ناحوانی
جسای مال باختگان ده اثر پقری ،کم سمن م سمال بمودن م ...بما مزن بتمای ( ،))1/92احسماس ناکمامی م
اجقاف با مزن بتای ( ،))1/38عدم امکان هدیابی اکثر اشقاء مسرمقه با مزن بتای ( ،))-1/49کم هنگ بودن
حضوه پلقس با مزن بتای ( )-1/98م پایقن بودن هیسک دستگقری با مزن بتمای ( )-1/62کمه مجاوعما ده
حدمد ( 88دهصد) ماهیانس افزایش انگقز همانی ساهققن به انجام سرقت ها حبققن میناایند.
واژههای کلیدی :سرقت به عنف ،تئوری فشارهای ساختاری ،تئوری انتقال فرهنگی ،تئوری کنترل
اجتماعی ،تئوری برچسپ.
 - 0عضههههو هیههههات علمههههی دانشههههگاه آزاد اسههههالمی کرمههههان ،ایههههران (نویسههههنده مسههههئول)-94133554449 -
traffic_safety 2@yahoo. com
 -2دانهش آموختهه ارشهد علهوم سیاسهی ،عضهو پژوهشهگران دفتهر تحقیقهات کهاربردی فرمانهدهی انتظهامی اسهتان کرمهان-
mirzaii2929@gmail.com - 94146659659
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بیان مسئله
از نظر اغوی سرقت کلاهای است عربی از مادۀ «سوروقو» به فتح یما کسمر هاء بمه متنمای
«دزدیدن» م مصده آن «سرقۀ» است .سرقت ماژ ای عربی م به متنمای «هبمایش» اسمت .ده
منابع فیهی حتریف مشخصی از سرقت نشد است مای ده قانون مجازاو اسالمی از آن بمه
هبودن مال غقر به طوه پنهانی ،حتریف شد است (ماد  )957ده پماه ای از متمون علامی م
حیوقی سرقت ها؛ هبودن متیلبانه مال منیول متتلق به غقرحتریف ناود اند( .صبری:9388 ،
)43
ده موهد انواع سرقت نقز هاانند حتاهیف مربوط بمه آن بما دسمته بنمدیهای متتمددی
همبرم هستقم دسته بندیهای که گا سرقت ها به اقاظ حیوقی ،گا به اقاظ شکل م فرم
م مقتوی ،گا به اقاظ نوع مسقله سرقت شد م گا به اقاظ شقو عال سماهق صموهو
گرفته که هر کدام ده جای خود کاهبردهای میژ خود ها داهند ده اکثر کشوههای جهمان،
جرم سرقت به داقل حنوع م گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یمک شمرای خماص م
مجازاو مخصوص به خود ها داهد ،حفکقک شد است برای مثال (سمرقت سماد  ،سمرقت
مسلقانه ،سرقت از بانکها م  )....که متاوال هر کمدام بنما بمه شمکل م مقتموی خمود م
پقامدها م اثراحی که بر جامته میگذاهند م به هامان نسمبتی کمه امقنمت جامتمه ها حقمت
ااشتاع خود قراه مقدهند ،یکی از انواع سرقتها که بویژ ده چند سال گذشته ده جامتمه
متاسفانه به شکل نسبتا زیاد م گسترد ای هماج یافته است سرقت به عنف میباشد کمه بمه
اشکال متنوع م مختلفی از سوی برخی از ساهققن ده جامته انجام میشود مامی شماید بمه
داقل جدید م نو ظهوه بودن آن متاسمفانه حتریمف علامی محتمی حیموقی چنمدانی از آن
مجود نداهد .این نوع از سرقت متاوال به شکل گرمهی (دم یا چند نفر ) م با اسمتفاد از
موحوه سقکلت انجام میشود م ساهققن برای انجام آن کوچهها ،خقابانها م متمابر خلموو
م یا متابری که کاتر موهد حرددم نظاهو پلقس قراه داهنمد ها انتخماب کمرد م بمه بلموه
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متاول با خشنونت م حهدیمد م اسمتفاد از سمالحهای سمرد افمرادی ها کمه عامدحا حنهما
میباشند ها سرقت قراه داد م کقف ،ساک دستی ،موبایل م مقتویاو جقبهمای آنمان ها
هبود م باال فاصله به مسقله نیلقه خود متواهی میگردند.
ده حال حاضر از آنجا که از یک طرف این نوع از سرقتها متاسفانه بلوه نسبتا زیمادی
ده جامته مشاهد شد م ده حال گسترش میباشد م از طرف دیگر نسبت به سمایر انمواع
سرقتها حأثقر زیادحری بر کاهش امقنت عاومی ده جامته داشته م افزایش احساس نا امنی
م ایجاد هعب م محشت ده شهرمندان میگردد .بقشتر حساسقت ممردم م مسمئواقن بمویژ
مدیران م دستنداهکاهان ها به خود متلوف ناود م این سواالحی ها ده ذهن متباده میسازد
که اساسا دالیل م هیشههای انجام م شقوع چنقن جرمی ده جامته جقسمت؟ چمرا م بمه بمه
داقل چه عواملی برخی مرحکب انجام سرقت به عنف میشوند؟ چگونه م با استفاد از چمه
شقو ها م ها کاههایی میحوان موجباو کماهش ایمن نموع جمرم م شمقوع آن ده جامتمه ها
فراهم آمهد؟ م ...که قلتا پاسخ دادن به ایمن سمواالو ده گمرم داشمتن اطالعماو دققمق م
علای است اذا بر هاقن اساس بر آن شدیم حما بما انجمام ایمن پمژمهش ضمان برهسمی م
ماکامی علای این مسئله م شناسایی م هیشمه یمابی دالیمل ،شمقو ها م هاهکاههمای عالمی
کاهش آن ها شناسایی ناایقم .بر هاقن اساس اهداف حقیقق از انجام این پمژمهش برهسمی
م شناسایی مهمحرین عوامل خانوادگی ،اجتااعی ،اقتصادی ،فرهنگی (خمرد فرهنگهما) م
شناسایی ها کاههای عالی م شمقو های مموثر کماهش جمرم سمرقت بمه عنمف ده کرممان
میباشد که امقد است نتایج حاصل از این پژمهش بتواند مسئواقن م مدیران انتظامی ها ده
مباهز  ،میابله م کاهش سرقت بمه عنمف ده جامتمه م نهایتما افمزایش احسماس امنقمت ده
شهرمندان موثر باشد.
پیشینه و مفاهیم تحقیق
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سرقت :از نظر اغوی سرقت کلاهای است عربی از مادۀ «سوروقو» به فتح یما کسمر هاء بمه
متنای «دزدیدن» م مصده آن «سرقۀ» اسمت .سمرقت ماژ ای عربمی م بمه متنمای «هبمایش»
است .ده منابع فیهی حتریف مشخصمی از سمرقت نشمد اسمت مامی ده قمانون مجمازاو
اسالمی از آن به هبودن مال غقر به طوه پنهانی ،حتریف شد است (ماد  )957ده پاه ای از
متون علای م حیوقی سرقت ها؛ هبودن متیلبانه مال منیول متتلق به غقرحتریمف ناود انمد.
(صبری.)43 :9388:
سرقت به عنف :سرقت به عنف سرقتی است که متاوال به شکل گرمهی (دم یما چنمد
نفر ) م با استفاد از موحوه سمقکلت انجمام میشمود م سماهققن بمرای انجمام آن کوچمهها،
خقابانهای خلوو م یا متابری که کاتر موهد حرددم نظاهو پلقس قمراه داهنمد ها انتخماب
کرد م به بلوه متاول با خشنونت م حهدید م اسمتفاد از سمالحهای سمرد افمرادی ها کمه
عادحا حنها میباشند ها موهد سرقت قراه داد م کقمف ،سماک دسمتی ،موبایمل م مقتویماو
جقبهای آنان ها هبود م باال فاصله به مسقله نیلقه خود متمواهی میگردنمد؛ امذا میحموان
میژگیهای این نوع از سرقت یتنی سرقت به عنف ها ده مواهد ذیل خالصه ناود.
 گرمهی بودن آن (دم یا چند نفر بودن)؛ استفاد از مسائل نیلقه حند هم ده انجام آن (بلوه متاول موحوه سقکلت)؛ انجام م اجرای آن ده کوچهها م خقابانهای خلوو م یا متا بری که کاتر موهد حرددم نظاهو پلقس قراه داهند؛
 حال سالح سرد بوسقله ساهققن مانند چاقو ،کاهد ،حبمر م ...م اسمتفاد مموهدی از آنبرای حهدید افراد؛
 هبودن کقف ،ساک دستی م مقتویاو جقب افراد ده این نوع سرقتها؛ -متواهی شدن سریع ساهققن بوسقله مسقله نیلقه (موحوه سقکلت).
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انواع سرقت به عنف
سرقت به عنف مصادیق متنوع م مختلفی داهد م به اشکال گوناگونی انجام مقگقمرد امما
بلوه کلی میحوان آن ها به دم دسته ذیل دسته بندی ناود.
الف :سرقت به عنف به شکل حرفهای :سرقت به عنف از نوع حرفهای آن بما نیشمه م
قصد قبلی م حقت نظر گرفتن مال باخته از سوی ساهققن م متاوال ده مراکز م متابری کمه
ده آنها بانکها ،فرمشگا ها ی از جواهر فرمشی م ...انجام میشود .ده این نوع از سمرقت
به عنف ساهققن متاوال بلوه دائم م همزمر به این کاه مبادهو میمهزند .ده ایمن نموع از
سرقت به عنف متاوال اهزش اقتصادی م هیاای اشقاء هبود شمد م مقتویماو آن زیماد م
قابل مالحظه میباشد.
ب :سرقت به عنف از نوع آماتور و غیر حرفهای :سرقت به عنمف از نموع آمماحوه آن
متاوال بوسقله افراد غقر حرفهای م بدمن قصد م نیشه قبلی م بصموهو آنمی م عامدحا ده
مقلهها م متابری خلوو انجمام مقگقمرد .ده ایمن نموع متاموال سماهققن بصموهو دائمم م
حرفهای به انجام سرقت اشتغال نداشته م متاوال انگقز انجام سرقت ده آنها بقشتر ناشمی
از بی مباالحی م عدم حوجه شهرمندان به نکاو ایانی میباشمد ده ایمن نموع از سمرقت بمه
عنف متاوال اهزش اقتصادی م هیاای اشقاء هبود شد حوس ساهققن چنمدان قابمل حوجمه
نایباشد.
چارچوب تئوریکی و نظری پژوهش
هرجا جاتی از انسانها گردهم آمد اند ،برای هفع آسان حمر م بهتمر نقازهمای خمود بمه
امنقت ،آسایش م سالمت م هر نوع نقاز دیگری ،هنجاههایی ساختهاند م هاه ها به حبتقمت
از آنها فراخواند اند .مجاوعه هنجاهها ،اابته بمه حبمع حماهیخ ،جغرافمی م طبمع م طبقتمت
انسانها متفامو م مقزان حبتقت افراد م گرم ها از این هنجاهها متغقمر بمود اسمت .ملمابق
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هاان هنجاهها ،هاقشه متخلفان ها مجازاو کرد م متاوال به هانوایان پاداش داد انمد .امما
از هاان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف اسمت م علمت حخلمف ام چقسمت،
مناقشاو فرامانی مجود داشته است اذا حبققن ایمن موضموع کمه چمرا ممردم از هنجاههمای
خاصی سرپقچی کرد م میکنند ،هاقشه م مثل هر حوز دیگری از مباحث علای ،برعهمد
نظریه هاست .پرداختن به مباحث نظری موضوع ،به میمژ زممانی ضمرمهو بقشمتری پقمدا
میکند که حجم کج هفتاهیهای مردم از سیف حقامل جامتمه فراحمر هفتمه م نگرانیهمایی
ایجاد کرد باشد .ده زمانه موجود که برخمی هنجاهشمکنیها از جالمه حخلفماو هاننمدگی،
سرقت ،نابهنجاهیهای اخالقی ،اختالس م هشو خواهی ،حیلمب ،اعتقماد بمه ممواد مخمده،
ایدز ،کودکان م زنان خقابانی ،از حد متاول م آشنای جامته بقشتر شد م نمرخ فزاینمد ای
هم یافته است ،هاه جا م هاه کس میپرسند چرا این هاه از مردم کج هفتاهی میکننمد ،م
برعهد نظریه هاست که به این سؤال مهم م اساسی پاسخ گویند .مجاوعه صاحب نظرانمی
که حتریفی از کج هفتماهی اهائمه داد انمد ها میحموان بمه چنمد گمرم بمزهگ حیسمقم کمرد.
(شقخامندی)29 :9388 :
یک گرم آنانکه کج هفتاهی ها پدید ای زیستی دانسته م آن ها از دیدگا های زیسمتی م
جساانی موهد برهسی قراه داد اند م همیکرهای زیستی ها مد نظر قراه داد انمد .دسمته دمم
آنانکه مدعیاند کج هفتاهی ازمما هیشه همان شناختی داشمته م م بمه آن از جنبمه فمردی م
همانی باید نگا کرد م ده حقلقل م حبقن انقمراف م جمرم همیکمری همان شناسمانه داهنمد.
دسته سوم بر این بامهند که هیشه م علمل جمرم م انقمراف ها بایمد ده مسمائل م موافمهای
اقتصادی جستجو ناود؛ اذا ده حبققن جرم نگا م همیکردی اقتصادی داهنمد .دسمته چهماهم
که جامته شناسان هستند جرم م انقراف ها پدید ای اجتااعی دانسته م بر این بامهنمد کمه
هیشه انجرافاو م جرائم ها باید ده اجتااع جسمتجو نامود؛ امذا همیکمردی کمامال جامتمه
شناسانه ده حقلقل م حبققن انقرافاو م جرائم داهند.
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اابته ده این مقان چون این پژمهش اساسا پژمهشی اجتااعی م از نوع ملااتماو جامتمه
شناسی انقرافاو م آسقب شناسی اجتااعی است اذا ده این پژمهش همیکردهمای جامتمه
شناختی ده خصوص انقراف م جرم موهد حوجه بود م ستی بر آن داهیمم کمه ده حمدمین
طراحی چاهچوب حئوهیک م نظری پژمهش از ایمن دسمته از حئوهیهما م نظریماو بقشمتر
استفاد ناایقم.
رویکردهای جامعه شناختی انحرافات رفتاری
جامتهشناسان متتیدند که بسمقاهی از صموهوهای هفتماه انقرافآمقمز از شخصمی بمه
شخص دیگر انتیال مییابد .م این فراگرد آموزشمی نقمز هامان مکانقسممهای فراگردهمای
آموزشی دیگر ها داهد .جامتهشناسان به دنبال این نقستند که چرا اشخاص متقنی به اعامال
انقرافی دست میزنند بلکه آنها مایل هستند بفهاند چرا انقراف اصوال برمز میکند ،چرا
از ااگوهای متقنی پقرمی میکنند م چرا بتضی اعاال م نه بتضی دیگمر ده ابتمدا انقرافمی
نامقد میشوند .جامتهشناسان برای حبققن عوامل مؤثر بر هفتاه انقرافی بر حسب اجتاماعی
شدن ناهسا شقو های مختلفی ها برمیگزینند .یکی از شقو ها ایمن اسمت کمه فمرض کنمقم
افرادی که به صوهو صققح اجتااعی نشدند هنجاههمای فرهنگمی ها ده خمود جمایگزین
نکردند م بدینسان قاده نقستند بقن هفتاه مناسب م نامناسب حاایز قایمل شموند .شمقو دمم
این است که باید متلوم شود که فرد چگونه هفتاه انقرافی ها میآموزد؟ زیمرا انمواع صموه
کجرمی از فردی به فرد دیگر منتیل میشود م سوم آنکمه آیما میحموان انقمراف ها نتقجمه
ناهسائقهای موجود بقن فرهنگ م ساخت اجتااعی بدانقم؟ ده جامته شناسی بمویژ جامتمه
شناسی انقرافاو م آسقب شناسی اجتااعی نظریاو م حئوهیهمای مختلفمی ده خصموص
علل م عوامل م اصوال چرای برمز جرم م انقراف از سوی اندیشاندان م جامتمه شناسمان
مختلف ده قااب مکاحب متتدد ملرح گردیمد اسمت کمه همر کمدام از آنهما از دیمدگا م
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منظری ستی ده حبققن این پدید اجتااعی داشتهاند که از مهمحرین آنها میحوان بمه ممواهد
ذیل اشاه ناود.
 -9نظریه م حئوهی فشاههای ساختاهی
 -2نظریه م حئوهی انتیال فرهنگی (پقوند افتراقی ساحراند)
 -3نظریه م حئوهی کنترل اجتااعی (آافرد هقرشی)
 -4نظریه م حئوهی برچسپ (انگ)
نظریههای فشارهای ساختاری :سؤال اصلی ده نظریه فشماه مثمل همر نظریمه دیگمری ده
پاهادایم اثباو گرایی این است که چرا مردم کج هفتاهی میکنند م پاسخ کلی این نظریه بمه
این سؤال ،این است که عواملی ده جامته مجود داهند که برخی مردم ها حقت فشماه قمراه
میدهند م آنان ها مجبوه به کج هفتاهی میکنند (اگنقو .)9559 ،ده مقان نظریاو فشماههای
ساختاهی نظریه دمهکقم م هابرو مرحون از اهاقت بقشتری برخوهداه میباشند.
نظریه دورکیم :ده بقن حئوهیسقنهای نظریه فشاههای ساختاهی امقل دمهکقم این فشماه
ها ناشی از ساختاه اجتااعی میدانست که بر اثر آن هابستگیهای اجتااعی سست شمد م
باعث گسست اهحباط اجتااعی مقان فرد م جامتمه میگمردد م ده نهایمت فمرد ها ماداه بمه
انجام هفتاههای مجرمانه از جاله خودکشی مینااید اذا بر هاقن اسماس می خودکشمی ها
نتقجه فشاههای ساختاه اجتااعی م کاهش هابستگی اجتااعی م نهایتا افول هابله فمرد بما
جامته حفسقر میکند( .آزاد)39 :9372 ،
ناوداه شااه ( :)9نظریه فشاههای ساختاهی امقل دمهکقم
فشارهای

کاهش همبستگی

گسست رابطه فرد

انجام رفتارهای

ساختاری

اجتماعی

با جامعه

انحرافی
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نظریههای انتقال فرهنگی (یادگیری اجتماعی)
مجاوع صاحب نظرانی که موضموع انتیمال فرهنگمی م یمادگقری اجتاماعی ها ملمرح
ساختهاند بر این بامهند که کج هفتاهی م هانوایی طی فرایندهایی مشابه یاد گرفته میشوند
م کج هفتاهی نتقجه یادگقری هنجاهها م اهزشهای انقرافی به میمژ ده چماهچوب خمرد
فرهنگها م گرم های هااالن است .بنابراین نکته اصلی ده این نظریهها این است که افمراد
کج هفتاهی ها ده طول حتامل خود م طی فرایندهای خاصی که حوضقح داد خواهد شد یاد
میگقرند( .ستود )99 :9384 :
ساترلند و نظریه انتقال فرهنگی (پیوند افتراقی) :نظریه پقوند افتراقی ادمیمن سماحراند،
مشهوهحرین نظریه از مجاوع نظریههای جامته پذیری یا یادگقری ده مباحث کمج هفتماهی
اجتااعی است .نکته اصلی نظریه ساحراند این اسمت کمه افمراد بمه ایمن علمت کمج هفتماه
میشوند که حتداد حااسهای انقرافی آنان بقش از حااسهای غقرانقرافی شان اسمت .ایمن
حفامو حتامل افراد با کسانی که اید های کج هفتاهانه داهند نسبت به افرادی که از ایمد های
هانوایانه برخوهداهند (یتنی حااس بقشتر آنان با کج هفتاهان یا اید های کج هفتاهی) علمت
اصلی کج هفتاهی آن هاست .خالصهای از همیکرد سادهاند به مسأاه کج هفتاهی ها به داقل
اهاقت فرامان آن نیل میکنقم( :سقف ااهی)95 :9359 :
9م کج هفتاهی یادگرفتنی است .نه اهثی است م نه مقصول بهر هوشی پایقن یا آسقب
مغزی م امثال آن
2م کج هفتاهی ده حتامل با دیگران آموخته میشود.
3م بخش اصلی یادگقری کج هفتاهی ده حلیه دهمن گرم همی میدهمد م هسمانههای
جاتی م ملبوعاو نیش دمم ها ایفا میکنند.
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4م یادگقری کج هفتاهی شامل آموختن فنون خمالف کماهی م سمات م سموی خماص
انگقز ها ،کششها م گرایشها میشود.
9م سات م سوی خاص انگقز ها م کششها از حتریفهای مخااف م موافق هنجاههما
یاد گرفته میشود.
6م فرد به داقل بقشتر بودن حتریفهای موافق حخلف ،به نسبت حتریفهمای موافمق بما
هانوایی با هنجاهها کج هفتاه میشود.
این نکته ،قضقه کلقدی نظریه سادهاند است.
7م پقوندهای افتراقی ماکن است از نظمر فرامانمی ،دمام ،هجقمان م شمدو ،متفمامو
باشند.
8م فرایند یادگقری کج هفتاهی از طریق حتامل با کج هفتاهان م هانوایان ،سمازمکاههای
مشابهی با هر نوع یادگقری دیگر داهد.
5م کج هفتاهی ها که خود حجلی نقازها م اهزشهای کلی است نایحوان با هاقن نقازها
م اهزشهای کلی حبقن کرد.

نظریه و تئوری کنترل اجتماعی (آلفرد هیرشی)
حتاهیف کنترل اجتااعی :کنترل اجتاای «به مکانقسممهایی اطمالق میشمود کمه جامتمه
برای ماداشتن اعضایش به سازگاهی م جلوگقری از ناسمازگاهی بمه کماه میبمرد » .کنتمرل
اجتااعی به مجاموع عواممل مقسموس م نامقسوسمی کمه یمک جامتمه ده جهمت حفمظ
متقاههای خود به کاه میبرد م مجاوع موانتی که بمه قصمد جلموگقری افمراد از کجمرمی
اجتااعی ده ها آنان قراه میدهد ،گفته میشود .مجاوعهای از منابع ممادی م نامادینی کمه
ده اختقاه جامته قراه داهد م برای حصول اطاقنان از هانوایی هفتاهی اعضای بما اصمول م
میرهاحی از پقش حتققن شد م موهد حایقد ،از آن استفاد میکند( .شغفوهی.)72 :9385 :
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طرفداهان نظریه کنترل اجتااعی میگویند که باید به «هفتاه مجرمانمه» ده جامتمه حوجمه
داشت نه هانوایی؛ زیر زندگی همی هم هفته پر از مسوسه م فریب اسمت .ممردم فیم بمه
این داقل با هنجاهیهای اجتااعی هانوایی نشان میدهند که جامته قاده است ،هفتاه آنمان
ها کنترل کند م اگر چنقن کنترای نبود ،ماکن بود« ،هانموایی» کامی مجمود داشمته باشمد.
(فرجاد)49 :9352 :
شیوههای کنترل اجتماعی :کنترل اجتااعی ده جامتمه بمه دم شمقو متفمامو صموهو
میگقرد -9 :از طریق اجباه :کمه بمر اسماس آن افمراد ها بمه پمذیرش شمقو های زنمدگی م
ااگوهای هفتاهی جامته ،با به کاه بردن مسایل گوناگونی نظقر مجازاحهای حیموقی م حنبقمه،
مامی داهند -2 .از طریق اقناع :که بر اساس آن افمراد ها بما مسمایل گونماگون اقنماع چمون:
حبلقغ ،پاداش ،اعتباه ،اعلای دهجه ،حاجقمد کمردن ،حشمویق م قمدهدانی ،ماداه بمه پمذیرش
هنجاههای اجتااعی میکنند( .شقخامندی)84 :9388 :
انواع کنترل اجتماعی :کنترلهای اجتااعی ها میحوان از نظر هدفهایی کمه ده جامتمه
داهند ،به انواع زیر حیسقم کرد( :هاان)89 ،
 -9کنترل غقرهسای :کنترل غقرهسای ،شکلی از کنترل اجتاماعی اسمت کمه ده عرصمه
همیاهمی اجتااعی اعضای جامته ده خانواد  ،مدهسه ،مقل کاه م … حقیق مییابد .افرادی
که بر خالف هنجاهیهای سنتی م متباههای خانوادگی م اجتاماعی هفتماه کننمد ،از سموی
دیگران برای هانوایی با هنجاههای اجتااعی حقت فشاه قراه میگقرنمد ،افمراد نماهانوا از
جامته طرد میشوند یا موهد حاسخر م استهزای دیگران قراه میگقرد.
 -2کنترل هسای :کنترل هسای مبتنی بر عنصر حیوقی م قانونی کنترل اجتااعی اسمت.
ده کنترل هسای ،قوانقن جامته ،هاهناای اعضای آن هست م گرمههایی نقز مجود داهد که
این قوانقن م میرهاو ها ده جامته اعاال میکنند م کجرمان اجتااعی م مجرمان ها دستگقر
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میکنند .ده کناه این گرم ها ،موسساو م سازمانهایی چون مدهسمه ،اداه م … نقمز مجمود
داهند که داهای متقاهها م میرهاحی برای کنترل اجتااعی است.
 -3کنترل اجتااعی مثبت م منفی :ده کنترل اجتااعی اگر بخمواهقم افمراد جامتمه ها بما
هنجاهها م اهزشهای اجتااعی هانوا سازیم باید از مکانقسم کنترل اجتااعی مثبت استفاد
کنقم که حشویق ها ،آفرینها ،قدهدانقها م اعاال شوق انگقز ده این مکانقسم جمای میگقمرد.
اما اگر ده کنترل اجتااعی بخواهقم افراد جامته ها از هفتاهها م گرایشمهای ضمد اجتاماعی
منصرف کنقم باید از مکانقسم کنترل اجتااعی منفی بهر جویم که حنبقه ،حوبقخ ،حهدید ،بمی
اعتنایی ،هیشخند ،جریاه م زندان ده این مکانقسم قراه داهد.
نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرسچی« :حرامیس هقرسچی» بمه عاممل «هابسمتگی»
برای کنترل اجتااعی ایاان داهد م متتید است گرمهی که اعضایش با هم هابستگی قموی
داشته باشند ،بهتر قاده به اعاال کنترل اجتااعی همی اعضایش خواهد بود حا گرمهمی کمه
بقن آنها هابستگی استواهی مجود نداشته باشد( .هفقع پوه)997 :9388 :
می بقان میداهد که انسمانها ده جامتمه بمه مسمقله چهماه عنصمر زیمر بمه همم پقونمد
میخوهند:
 -9عالقه :کسانی که به دیگران عالقمه م حوجمه داهنمد ،هفما م احساسماو ایمن گونمه
مردمان ها ده نظر میگقرند؛ اذا مایلند با مسئواقت عال کنند .بر عکس ،کسمانی کمه چنمقن
عالقهای نداهند  ،نگران این نقستند که هماب اجتااعی خود ها بمه خلمر اندازنمد ،بنمابراین
بقشتر احتاال داهد که ده جامته مرحکب جرم شوند.
 -2حتهد :افرادی که نسبت به جامته از حتهد بقشمتری برخوهداهنمد ،بمرای حفاظمت از
دستامهدهای خود م اهزشهای جامته ،با دیگمران هانموا میشموند ده میابمل کسمانی کمه
نسبت به جامته حتهد کاتری داهند ،خلر کاتری ده اهحکاب جرم میبقنند م حتمی ماکمن
است فرصتی برای سود بردن از آن نقز به دست آمهند.
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 -3گرفتاهی م مشاهکت :عنصر سوم ده پقوند با جامته ،گرفتاهی م مشاهکت اجتاماعی
است .متاوال کسانی که گرفتاه کاه ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی م … هستند ،کاتر فرصت
پقدا میکنند که ده هفتاههای انقرافی شرکت جویند .بر عکس آدم بقکاه م عاطمل م باطمل
دست به کاه خالف میزند .یتنی کسانی که کاهی نداهند م یا ده فتااقتهای مرسوم جامتمه
مشاهکتی نداهند ،فرصت بقشتری ها برای کجرمی پقدا میکنند.
 -4ایاان :ایاان یتنی مفاداهی فرد به اهزشهای م هنجاههای اخالقی .اگر مردمی قویما
بامه داشته باشند که برخی از هفتاههای انقرافی دهست نقست ،مشاهکت جسمتن ده آنهما
برایشان دمه از حصوه است .ده میابل ،کسانی که نسبت به هنجاههای اخالقی م اجتاماعی
مفاداهی ضتقفی داهند ،ماکن است حاایل بقشتر داشته باشند کمه اهزشهمای اجتاماعی ها
نادید گرفته م از هنجاههای اجتااعی انقراف مهزند.
ناوداه شااه ( :)2نظریه کنترل اجتااعی حرامیس هقرسچی
عالقه
تعهد

همبستگی
اجتماعی

گرفتاری و مشارکت

کنترل
اجتماعی

رفتارهای
مجرمانه

ایمان

نظریه و تئوری برچسپ (انگ)

1

بسقاهی از جرم شناسان هدپای نظریه برچسب زنی ها به کتماب «جمرم م اجتاماع»
( )9538اثر فرانک حانن بام 2باز میگردانند ام متتید بمود مقتمی فمردی بمه عنموان بزهکماه
- Labelling theory
- frank Tannenbaum
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دستگقر میشود این برچسمب ببزهکماهیع عمالم بمر اینکمه میحوانمد حصمویر شمخص از
خودش ها حغققر دهد موجب میشود حا مردم نسبت به آن برچسب م نمه بمه خمود آن فمرد
ماکنش نشان دهند اکن این حفکر حانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت حا اینکمه ده
سال  9563آقای هواهد بکر 9استاد دانشگا شمقکاگو نظریمه حمانن بمام ها همز آممد کمرد م
حئوهی برچسب زنی یا انگ زنی یا اکه زنی 2ها اهائه کرد( .عبدی)58 :9388 :
یکی از مهمحرین همیکردها برای دهک حبهکاهی نظریه «برچسب زنی» نام گرفته اسمت.
نظریه سازان برچسب زنی کجرمی ها نمه بمه عنموان مجاوعمهای از میژگیهمای افمراد یما
گرم ها ،بلکه به عنوان یک فرآیند کنش متیابل بقن کجمرمان م نماکجرمان حبقمقن میکننمد.
کسانی که ناایند نقرمهای نظم م قانون هستند یا میحوانند حتاهیف اخالق متتماهف ها بمر
دیگران حقاقل میکنند ،منابع اصلی برچسب زنی ها فراهم میسازند .ایمن زمقنمهها حوسم
ثرمحاندان برای فیرا ،مردان برای زنان م حوس افراد مسمن حمر بمرای افمراد جموان حنظمقم
میشود .مثل فراه از مدهسه ،ده مقله مرفه یک فرآینمد نسمبتا متصمومانه ده مرحلمه هشمد
(جوان) حوس ماادین ده نظر گرفته میشود ،از سوی دیگر ده نواحی فیقرنشقن این قبقمل
اعاال ماکن است گرایش به بزهکاهی حلیی شود( .برمس)924 :9381 :
نظریه برچسب زنی مهم است زیرا مبتنی بمر ایمن فمرض اسمت کمه همقچ عالمی ذاحما
حبهکاهانه نقست .حتاهیف قدهحاندان از حبهکاهی از طریق حنظقم قوانقن م حبقمقن آن حوسم
پلقس م نهادهای اصالح خالفکاهان مقیق میشود .حئوهی بر چسب زنمی حمائز دم اصمل
اساسی میباشد -9 :برخی مردم با اهحکاب به برخی اعاال منقمرف شمناخته میشموند .ده
عقن حال که دیگران (با اعاماای مشمابه) از برچسمب« انقرافمی» مصمون میماننمد م ایمن

- Howard Becker
- stigmatization
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مضتقت (حبتقض آاود) حاات فرآیندگونه داهد -2 .با یک باه برچسب« انقرافی» انقمراف
م جرم ده افراد برچسب خوهد عادی گردید م حیویت میگردد( .بقرامی)69 :9388 :
اارو انقراف ها به انقراف نخستقن م انقراف ثانویه حیسقم مینااید م متیتد است
که«:انقراف ده مرحله نخستقن خوا جنبه آزمایشی داشته باشد یا از همی کنجکامی باشمد
یا با مقاسبه انجام شد باشد اثر چندانی برخود پنداه  ،شمخص بمه عنموان فمردی دهسمت
هفتاه نایگذاهد م فرد آن ها یک حخلف جزئی میدانمد کمه ده موقتقتهمای خماص قابمل
حوجقه است» مای متتید است که اگر به هر داقلی فرد مرحکب انقراف اماقه گردد م جامته
از هفتاه انقرافی فرد آگا شد م به می برچسپ م انگ منقرف بزند این برچسپ م انمگ
میحواند زمنه انقرافاو ثانویه ها ده می ایجاد نااید( .مقری آشتقانی)68 :9383 :
نمودار شماره ( :)1مدل تئوری برچسپ
تقویت رفتارهای مجرمانه در فرد و
انحراف بیشتردر وی

تکرار و پررنگ شدن برچسپ و انگ و
تقویت خود انگاره مجرمانه در فرد

تکرار انحراف در فرد
دراثر انگ و برچسپ خورده شده

آگاهی جامعه از رفتار مجرمانه فرد و خوردن
برچسب یا انگ مجرم به وی و ایجاد خود انگاره مجرمانه در فرد

بروز و انجام انحراف اولیه در فرد
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روش تحقیق
ده این پژمهش از همش «پقاایش» بمه عنموان همش اصملی م از همش «حماهیخی» همم
عنداالزمم به عنوان همش حکاقلی استفاد شد است .پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابمزاه م
حکنقک ده این ملااته انتخاب گردید که مشتال بر  49سوال بمود م داد هما م اطالعماو
الزم به مسقله این حکنقک گردآمهی میشود .بنقاد م شااود پرسشنامه بر اساس چماهچوب
نظری م باستناد حتریف عالقاحی متغقرها م اهزیابی مفاهقم ،ساز ها م ابتاد این متغقرهما کمه
به مصادیق متداماشان اهجاع داد شد  ،ده سلوح انداز گقری م طقفهای مناسب طراحی
گردید است.
ده این پژمهش ،بمرای سمنجش مقمزان همایمی از همش هابسمتگی دهمنمی گویمهها م
هاچنقن «آافای کرمنباخ» که مبتنی بر ماحریس هابستگی گویهای اسمت م ضمریب همایمی
کل طقف ها مشخص میکند ،استفاد گردید بر هاقن اساس ضریب همایی کمل پرسشمنامه
برابر با  1/85مقاسبه گردید است (مظلومان.)52 :9384 ،
این مرحله از پژمهش پس از احاام گردآمهی اطالعاو م بمازبقنی کلقمه پرسشمنامهها م
کدگذاهی 9متغقرها بر اساس سلوح انداز گقمری متغقرهما م شاخصمها 2انجمام میپمذیرد.
مرحلهای که داد ها جهت حجزیه م حقلقل 3آماهی ماهد کامپقوحر شد م بمرای پمردازش 4م
حبدیل آنها به اطالعاو موهد نقاز از طریق بسته نرم افزاهی  SPSSآماد شد حما از طریمق
حجزیه م حقلقل داد ها م آزمون فرضقاو ده دم حاامت کامی م کقفمی حقلقمل م پمردازش
شوند .اابته همشهای مناسب جهت حجزیه م حقلقل کای ها با کاک فرمولهای آمماهی از
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جاله فرامانی دهصد ،ضریب هابستگی ،9هگرسقون ،2انجام شد م داد های خمام پمردازش
میشوند م سپس مللوبترین همشهای حجزیه م حقلقل کقفی ها جهت داد های طبیه بنمدی
شد مشخص میگردند .ده هر حال جهت پردازش داد ها م برای اسمتنتاج م بقمان همابم
بقن متغقرها م حبققن متغقر مابسته ده این پژمهش از آزمونهای آماهی م حقلقل هماب بمقن
متغقرها از جاله ،ضریب هابسمتگی پقرسمن 3م اسمپقرمن 4اسمتفاد میشمود .هاچنمقن از
هگرسقون چند متغقری 9م حقلقل مسقر 6نقز بهر گرفته شد است.
جامته آماهی م همش ناونه گقری :جامته آمماهی مما ده ایمن پمژمهش کلقمه ممرحکبقن
سرقت به عنف شهر کرمان میباشد که طی سال  9385حوس کالنتریها م آگماهی کرممان
دستگقر شد م ده دادگا جرم شان اثباو گردید است میباشند که ازحاامی آنان بصموهو
حاام شااهی اطالعاو موهد نقاز جاع آمهی گردید است بدین حرحقمب کمه طمی یکسمال
بقش از  392نفر از این افراد شناسایی م با هااهنگی بتامل آممد بما اداه کمل زنمدانهای
استان پرسشنامهها بوسقله پرسشگران ده بقن آنان حوزیع م حکقال گردید اسمت؛ امذا ایمن
پژمهش بصوهو سرشااهی یا حاام شااهی انجام خواهد گرفت.
یافتههای تحقیق
 :H1بقن دم متغقر مقزان حقصقالو ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر مقزان حقصقالو ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
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با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 999 .1م .1
 )125مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
مقزان حقصقالو ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر مضتقت اشتغال ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر مضتقت اشتغال ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 193 .1م .1
 )195مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
مضتقت اشتغال ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر اعتقاد ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر اعتقاد ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 111م )111
مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ اذا بمقن اعتقماد
ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر زندگی ساهققن ده مقالو جرم خقز م سرقت به عنف هابلمه مجمود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر زندگی ساهققن ده مقالو جرم خقز م سرقت به عنف هابلمه مجمود
داهد.
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با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 132 .1م .1
 )139مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
زندگی ساهققن ده مقالو جرم خقز م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر متاشرو ساهققن با دمستان مجرم م سمرقت بمه عنمف هابلمه مجمود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر متاشرو ساهققن با دمستان مجرم م سمرقت بمه عنمف هابلمه مجمود
داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 125 .1م .1
 )122مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
متاشرو ساهققن با دمستان مجرم م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر عدم مجود ماادین ده خانواد ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر عدم مجود ماادین ده خانواد ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود
داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 126 .1م .1
 )128مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم مجود ماادین ده خانواد ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر عدم زندگی ساهققن با خانواد م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر عدم زندگی ساهققن با خانواد م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
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با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 139 .1م .1
 )138مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم زندگی ساهققن با خانواد م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر مقزان حقصقالو پده ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر مقزان حقصقالو پده ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 139 .1م .1
 )125مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
مقزان حقصقالو پده ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر مقزان حقصقالو ماده ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر مقزان حقصقالو ماده ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 141 .1م .1
 )135مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
مقزان حقصقالو ماده ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر بتد خانواه ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر بتد خانواه ساهققن م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 129 .1م .1
 )127مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
بتد خانواه ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر عدم قاطتقت دستگا قضایی م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
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 :H9بقن دم متغقر عدم قاطتقت دستگا قضایی م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 129 .1م .1
 )122مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم قاطتقت دستگا قضایی م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر عدم بازداهندگی م کم اثر بودن مجازاوها م سرقت بمه عنمف هابلمه
مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر عدم بازداهندگی م کم اثر بودن مجازاوها م سرقت بمه عنمف هابلمه
مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 139 .1م .1
 )127مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم بازداهندگی م کم اثر بودن مجازاوها م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر عدم نقاز ساهققن به برنامه هیزی م امکاناو خاص م سرقت به عنمف
هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر عدم نقاز ساهققن به برنامه هیزی م امکاناو خاص م سرقت به عنمف
هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 194 .1م .1
 )198مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم نقاز ساهققن به برنامه هیزی م امکاناو خاص م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود
داهد.
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 :H1بقن دم متغقر عدم حوجه مردم به نکاو ایانی م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر عدم حوجه مردم به نکاو ایانی م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 128 .1م .1
 )135مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
عدم حوجه مردم به نکاو ایانی م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر ضتف م ناحوانی جسای مال باختگان م سرقت به عنف هابله مجمود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر ضتف م ناحوانی جسای مال باختگان م سرقت به عنف هابله مجمود
داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 194 .1م .1
 )199مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
ضتف م ناحوانی جسای مال باختگان م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر احساس ناکامی م اجقاف ساهققن م سرقت بمه عنمف هابلمه مجمود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر احساس ناکامی م اجقاف ساهققن م سرقت بمه عنمف هابلمه مجمود
داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 129 .1م .1
 )195مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
احساس ناکامی م اجقاف ساهققن م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
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 :H1بقن دم متغقر پایقن بودن احتاال هد یابی اشقاء مسرمقه م سمرقت بمه عنمف هابلمه
مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر پایقن بودن احتاال هد یابی اشقاء مسرمقه م سمرقت بمه عنمف هابلمه
مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 139 .1م .1
 )138مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
پایقن بودن احتاال هد یابی اشقاء مسرمقه م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر کم هنگ بودن حضوه پلقس م سرقت به عنف هابله مجود نداهد.
 :H9بقن دم متغقر کم هنگ بودن حضوه پلقس م سرقت به عنف هابله مجود داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 192 .1م .1
 )197مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
کم هنگ بودن حضوه پلقس م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
 :H1بقن دم متغقر پایقن بودن هیسک م احتاال دستگقری م سرقت به عنف هابله مجود
نداهد.
 :H9بقن دم متغقر پایقن بودن هیسک م احتاال دستگقری م سرقت به عنف هابله مجود
داهد.
با حوجه به اینکه ضرایب هابستگی پقرسن م اسپقرمن به حرحقب برابمر بما ( 129 .1م .1
 )129مقاسبه گردید با حوجه به اینکه ( P>1/19میداه) فرض صفر هد میشود؛ امذا بمقن
پایقن بودن هیسک م احتاال دستگقری م سرقت به عنف هابله متناداهی مجود داهد.
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اهم نتایج آزمونهای رگرسیون چند متغییره و تحلیل مسیر
عاد حرین متغقرهای حأثقر گذاه بر سرقت به عنف برحسب مقزان هابستگی بمه حرحقمب
اماویت عباهحند از :فیر م حاایل به کسب دهآمد با مزن بتای ( ،) 1/68انگقز های همانی بما
مزن بتای ( ،)1/49مقزان کنترل اجتااعی خانواد با مزن بتای ()-1/38ماهحباط بما مجمرمقن
با مزن بتای ( )1/39که ده مجاوع حدمد ( 89دهصد) ماهیانس گرایش سرقت به عنمف ها
حبققن میناایند.
نمودار شماره ( :)0مدل تحلیلی
کنترل اجتماعی خانواده

فقروتمایل به کسب درآمد

-0/16

0/86

سرقت
به
عنف

0/13
ارتباط با مجرمین
0/54
افزایش انگیزه روانی سارقین به
انجام سرقت

بررسی عوامل مرتبط و شناسایی راهکارها و شیوههای موثر کاهش سرقت به عنف 051 /

عاد حرین متغقرهای حأثقر گمذاه بمر فیمر م حاایمل بمه کسمب دهآممد برحسمب مقمزان
هابستگی به حرحقب اماویت عباهحند از :اعتقاد با مزن بتای ( ،) 1/68بقکماهی بما مزن بتمای
( 1/33م مقزان حقصقالو با مزن بتای ( )-1/28که ده حدمد ( 73دهصد) ماهیمانس متغقمر
فیر م حاایل به کسب دهآمد ها حبققن میناایند.
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/86
-0
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/11
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تئوری فشارهای
ساختاری
ساختاری

عاد حرین متغقرهای حأثقر گمذاه بمر هانشمقنی م اهحبماط بما مجمرمقن برحسمب مقمزان
هابستگی به حرحقب اماویت عباهحند از :مقمزان متاشمرو بما دمسمتان مجمرم بما مزن بتمای
()1/44م زندگی ده مقالو جرم خقز بما مزن بتمای ( )1/39کمه مجاوعما ده حمدمد (75
دهصد) ماهیانس متغقر هانشقنی م اهحباط با مجرمقن ها حبققن میناایند.
نمودار شماره ( :)5مدل تحلیلی
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عاد حرین متغقرهای حأثقر گذاه بر کنترل اجتااعی خانواد برحسمب مقمزان هابسمتگی
عباهحند از :عدم مجود ماادین ده خانواد ده اثر فوو یا طالق با مزن بتای ( ،) -1/39عدم
زندگی با ماادین ده خانواد با مزن بتای ( ،)-1/35مقزان حنش م نابسامانی ده خمانواد بما
مزن بتای ( ،)-1/42حقصقالو پده با مزن بتمای ( ،)1/28حقصمقالو مماده بما مزن بتمای
()1/22م بتد خانواه با مزن بتای ( )-1/41کمه ده مجاموع حمدمد ( 88دهصمد) ماهیمانس
کنترل اجتااعی خانواد ها حبققن میناایند.
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عاد حرین متغقرهای حأثقر گذاه بمر افمزایش انگقمز همانمی سماهققن بمه انجمام سمرقت
برحسب مقزان هابستگی عباهحند از :عدم قاطتقت دستگا قضایی بما مزن بتمای (،)-1/28
عدم بازداهندگی م کم اثر بودن مجازاوها با مزن بتای ( ،)-1/39عدم نایز به برنامه هیمزی
م امکاناو خاص با مزن بتای ( ،)-1/39عدم حوجه مردم به نکاو ایانی م حردد ده منماطق
خلوو با مزن بتای ( ،)-1/33ضتف م ناحوانی جسای مال باختگان ده اثر پقری ،کمم سمن

بررسی عوامل مرتبط و شناسایی راهکارها و شیوههای موثر کاهش سرقت به عنف 060 /

م سال بودن م ...با مزن بتای ( ،))1/92احساس ناکامی م اجقماف بما مزن بتمای (،))1/38
عدم امکان هدیابی اکثر اشقاء مسرمقه با مزن بتای ( ،))1/49کم هنگ بودن حضوه پلقس بما
مزن بتای ( )-1/98م پایقن بودن هیسک دستگقری با مزن بتمای ( )-1/62کمه مجاوعما ده
حدمد ( 88دهصد) ماهیانس افمزایش انگقمز همانمی سماهققن بمه انجمام سمرقت ها حبقمقن
میناایند.
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بر اساس نتاج حاصل از این پژمهش عاد حرین متغقرهای حأثقر گذاه بر افزایش انگقمز
همانی ساهققن به انجام سرقت برحسب مقزان هابستگی عباهحند از :عدم قاطتقمت دسمتگا
قضایی با مزن بتای ( ،)-1/28عدم بازداهندگی م کمم اثمر بمودن مجازاوهما بما مزن بتمای
( ،)-1/39عدم نایز به برنامه هیزی م امکاناو خاص بما مزن بتمای ( ،)-1/39عمدم حوجمه
مردم به نکاو ایانی م حردد ده مناطق خلموو بما مزن بتمای ( ،)-1/33ضمتف م نماحوانی
جسای مال باختگان ده اثر پقری ،کم سن م سال بودن م ...با مزن بتای ( ،))1/92احسماس
ناکامی م اجقاف با مزن بتای ( ،))1/38عدم امکان هدیابی اکثر اشقاء مسرمقه با مزن بتمای
( ،))-1/49کم هنگ بمودن حضموه پلمقس بما مزن بتمای ( )-1/98م پمایقن بمودن هیسمک
دستگقری با مزن بتای ( )-1/62که مجاوعا ده حدمد ( 88دهصد) ماهیانس افزایش انگقمز
همانی ساهققن به انجام سرقت ها حبققن میناایند.
پیشنهادها
الف :پیشنهادات و راهکارها در بعد قضایی و حقوقی
 افزایش بازدهاندگی مجازاوهای جرم سرقت بویژ سرقت بمه عنمف متناسمب بمامصادیق م اشکال مختلف آن م با حوجه به نوع اموال مسرمقه م شقو انجام جرم
 حهقه م حدمین قوانقن حیوقی م قضایی خاص ده اهحباط با جرم سرقت به عنف قاطتقت بقشتر دستگا قضایی م قضاو مقتمرم ده خصموص سماهققن بمه عنمفبویژ ساهققن حرفهای م سابیه داه
ب :پیشنهادات و راهکارهای در بعد خانوادگی
 آگا سازی خانواد ها م حساس ناودن آنان نسبت به کنترل فرزندان خمود بمویژده خصوص متاشرو آنان با دمستان م هاساالن مخصوصا ده مناطق جرم خقز
 -حوجه بقشتر ماادین به فرندان م نقازهای مختلف اقتصادی ،همحی م عاطفی آنان
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 مراقبت م حوجه بقشتر ماادین نسبت به فرزندان خود ده خصوص اعتقاد بمه مموادمخده
 حوجه بقشتر به خانواد های از هم گسمقخته م حمک سرپرسمت از سموی دمامت مدستگا های حاایتی از جاله بهزیستی ،کقاته امداد م...
 :پیشنهادات و راهکارهای در بعد اجتماعی و اقتصادی
 کاهش اعقتاد ده جامته کاهش بقکاهی ده جامته کاهش فیر ده جامته کاهش فاصله طبیاحی ده جامته افزایش امکاناو گذهان امقاو فراقت ده جامتمه بمویژ بمرای جوانمان بمویژ دهمناطق جرم خقز
 آگا سازی جوانان بویژ ده مناطق جرم خقزد :پیشنهادات و راهکارهای در بعد اطالع رسانی و اگاه سازی عمومی
 حدمین م اجرایی برنامه مختلمف اطمالع هسمانی از طریمق هسمانههای مختلمف مافزایش آگاهیهای عاومی ده ایمن خصموص م حسماس نامودن ممردم نسمبت بمه
هعایت نکاو ایانی م عدم حردد ده مناطق خلوو بویژ بصوهو انفرادی
 اطالع هسانی م حساس ناودن به هعایت نکاو ایانی بویژ ده مناطق م مقالحمیکه سرقت به عنف ده آن بقشتر انجام میگردد
ه :پیشنهادات و راهکارهای در بعد انتظامی
 افزایش حضوه فقزیکی پلقس بویژ ده مناطق م مقالحی که سمرقت بمه عنمف دهآن بقشتر انجام میگردد.
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 استفاد از امکاناو م حجهقزاو کنترل نامقسوس ماننمد نصمب دهمبمقن بمویژ دهمناطق م مقالحی که سرقت به عنف ده آن بقشتر انجام میگردد.
 افزایش گشتهای موحوهی جهت کاهش احتاال فراه ساهققن م افمزایش هیسمکدستگقری آنان بویژ ده مناطق م مقالحی که سمرقت بمه عنمف ده آن بقشمتر انجمام
میگردد
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