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از صفحه  1تا 22
چکیده
زمینه و هدف :ورود مهاجران داخلي و خارجي از يكسو و همچنین توسعه شهر از سوی ديگر ،باعث گسترش
محلههای حاشیهنشین در شهر بندرعباس شدهاند .اين عوامل باعث گرديد تا محالت شهر بندرعباس پايداری خود را
از دست بدهند و به محالت مسئلهدار شهری تبديل شوند .چنین شرايطي زمینه را برای جرائم مختلف اجتماعي،
سیاسي ،فرهنگي و اقتصادی از جمله سرقت مهیا كرده است.
روششناسی :روش پژوهش بهصورت پیمايش ،از نوع همبستگي است و از روش كتابخانهای و بازخواني پروندههای
وقوع سرقتهای شايع در سال  49در شهرستان بندرعباس انجامشده است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان از
بین پروندههای سرقت محاسبه گرديد كه تعداد  153پروندههای سرقت مورد برآورد و محاسبه گرديد .برای ارزيابي روايي
دادهها از فن تحلیل عاملي استفادهشده است.
یافتهها :با توجه به مقادير بهدستآمده از ضريب همبستگي پیرسون ،با سطح معناداری (  )0/003و با احتمال صحت
44/4درصد ارتباط بسیار قوی بین «سرقت در شهرستان بندرعباس» و متغیر مستقل مؤلفههای اجتماعي تأثیرگذار
وجود دارد .همچنین يافتههای بهدست آمده از آزمون رگرسیون چندگانه ،نشاندهنده اين واقعیت است ،تأثیر گروه
همساالن ،خانواده ،فقر و بیكاری ،مهاجرت ،محله زندگي و تحصیالت» به ترتیب تأثیرگذاری با مقدار بتا (،)/.95
( )/.31( ،)/.35( ،)/.31( ،)/.00( ،)/.13در سطح عالي با (احتمال صحت  44/4درصد) بیشترين میزان جرم سرقت را
تبیین نمودند.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد كه فقر فرهنگي ،نقش اساسي در ايجاد جرم دارد و غالب مجرمان بيسواد بوده و در اثر
فقدان امكانات رشد فكری ،برای پیشرفت و ترقي خود از شیوههای ديگر فرهنگي مانند توانمندیهای جسمي بهره
جستهاند .وجود بیكاری و فقر باعث ايجاد يك رابطه معنادار بین شرايط اقتصادی فرد مرتكب به سرقت شده است.
نتايج نشان داد هر چه خاستگاه سارق ،آلودهتر و جرمخیزتر باشد ،احتمال انجام سرقت توسط وی بیشتر است .شهر
بندرعباس از دهه هفتاد شاهد مهاجرت اقوام آذری از خاستگاه خود در استانهای همجوار به جهت جستن
فرصتهای شغلي بهتر و همچنین مهاجرت از ساير شهرستانهای استان به لحاظ يافتن كار بهتر و كسب درآمد
بیشتر در مركز استان بوده است.

واژههای کلیدی :سرقت ،تحصیالت ،گروه همساالن ،فقر  ،بیكاری ،محله زندگي ،مهاجرت.

 - 3استاديار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامي امین (نويسنده مسئول)
- 0استاديار دانشگاه علوم انتظامي امین
- 1كارشناس ارشد دانشگاه علوم انتظامي امین
- 9استاديار دانشگاه علوم انتظامي امین.
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سرقت همانند جرائم ديگر ،از جهت كمي و كیفي دچار تحول و از لحاظ تنوع ،در انواع
و اشكال مختلفي رواج يافته است و مكان و زمان نميشناسد .و در هر لحظه از شبانهروز
احتمال وقوع آن هست و اين پديده نه تنها نظام مالي افراد و اشخاص ،بلكه به اقتصاد و
روان جامعه نیز لطمههای جبرانناپذيری وارد مينمايد (رضاييراد و همكاران:3111 ،
 .)45يكي از مسائل و مشكالتي كه امنیت اقتصادی و اجتماعي شهروندان را تهديد
ميكند و به نوعي با نظم و امنیت كشور در ارتباط است سرقت ميباشد و از جمله
جرائمي است كه احساس ناامني را در جامعه ترويج داده و سبب تزلزل امنیت اجتماعي
و موجب بحران روحي و دلسردی عامه مردم نسبت به امنیت خود ميشود .در اين
زمینه استان هرمزگان قابلیتهای مناسبي برای اين دسته از مجرمین داشته و دارد
بهطوریكه ميتوان گفت استان بارانداز مناسب قاچاقچیان ،خوابگاه مهاجرين است؛ شهر
بندرعباس دارای محلههای قديمي و حاشیهای است؛ محلههايي همچون دوهزار ،سورو،
خواجهعطا و غیره دارای اين نوع بافت هستند .ورود مهاجران داخلي و خارجي از يكسو
و مهاجرت ساكنان بافت مركزی شهر به محالت ديگر از سويي ديگر ،سبب شده است
كه محلههای مركزی اين شهر در چند سال گذشته ناامن و مكاني مناسب برای زندگي
تبهكاران حرفهای شود.
ازطرفي با گسترش و توسعه شهر ،محلههای حاشیهنشین نیز گسترش مييابند .همه
اين عوامل دستبهدست هم دادهاند تا محالت شهر بندرعباس پايداری خود را از دست
بدهند و به محالت مسئلهدار شهری تبديل شوند .چنین شرايطي زمینه را برای جرائم
مختلف اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادی از جمله سرقت مهیا كرده است .زيرا دو
عامل مؤثر در جرم يعني انسان و جغرافیای مناسب در استان وجود دارد .اما علیرغم
فعالیتهای صورت گرفته در اين زمینه توسط كالنتریها و اداره مبارزه با سرقت ،آمارها
حاكي از روند رو به تزايد اين جرم است .هدف اصلي اين پژوهش تعیین رابطه عوامل
اجتماعي و جغرافیايي با جرم سرقت در شهر بندرعباس است .در اين راستا پژوهش
حاضر درصدد است تا اين سؤال را كه در ذهن محقق تداعي ميكند پاسخ دهد ،يعني؛
عوامل اجتماعي و جغرافیايي چه رابطهای با جرم سرقت در شهر بندرعباس دارد؟

پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع عوامل اجتماعي و جغرافیايي مرتبط با جرم سرقت تحقیقات زيادی
در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است كه ذيالً به برخي از تحقیقاتي كه مرتبطتر
با موضوع تحقیق هستند اشاره ميشود.
محققین

موضوع

نتایج

مداح()3140

تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی
بر جرم (سرقت) در سطح
استانهای كشور

رابطه قوی و معناداری میان نابرابری درآمدی و فقـر بـا جرم
سرقت وسايل نقلیه و سرقت كل .اثر مثبت و معنادار نسبت
جمعیت جوان بر نرخ جرم در دو مدل و تراكم جمعیت بر نرخ
جرم در مدل جرم سرقت وسايل نقلیه.

طیبي()3140

بیشترين نقش داده الگوهای رفتاری مجرمانه خانواده ،در وقوع
تأثیر الگوهای رفتاری مجرمانه در
سرقت ساده نوجوانان .تأثیر الگوهای رفتاری مجرمانه محله ،گروه
سرقت ساده نوجوانان
همساالن ،رسانه و مدرسه بیشترين را در سرقت نوجوانان.

لطفي و فیض
پور()3141

رشد صنعتي و جرم)شواهدی از
استانهای كشور طي برنامههای
سوم و چهارم توسعه)

رابطه مثبت و معنيدار رشد صنعتي بر جرم.

در زمینه جرائم امنیتي؛ كالنتری 31با بیشترين و به ترتیب
كالنتریهای  31و  33و  30و  ،39در زمینه جرائم اقتصادی؛
تحلیل فضايي جرم و مكانهای
كالنتری  33با بیشترين و به ترتیب  31 ،30 ،31و  39دارای
نصیری ،گلمهر
جرمخیز؛ مطالعه موردی :بزه سرقت
بیشترين جرائم ،در زمینهٔ جرائم اجتماعي؛ بیشترين مورد در
و رحماني ( ) 3141
در شهر قزوين
كالنتری  33و كالنتریهای  31 ،31 ،30و  39در مرتبههای
بعدی قرار دارند.
ابريشمي و
رضائي()3149

بررسي اثر تجربي تورم بر جرائم در اثر معنادار و مثبتي تورم همواره در بلندمدت و كوتاهمدت بر انواع
جرائم دارد.
ايران

بني اسد و همكاران علل افزايش سرقت به عنف (مطالعه
موردی شهر بندرعباس)
( )3149

تأثیرگذاری زياد «ضعف در باورها و اعتقادات ديني» « ،فقر و
بیكاری»« ،ناكامي و محرومیت»« ،ضعف انضباط اجتماعي»،
«نقش گروه همساالن»« ،نقش رسانه»« ،نقصان و ناكارآمدی
جريان جامعهپذيری»« ،شرايط محیطي و جغرافیايي»« ،ضعف
اعتماد میزان برسرقت به عنف».

تمنا و دعاگويان
()3149

فقدان روشهای كارآمد و فراگیر ،برای آموزش صحیح مشاركت در
پیشگیری از سرقت و افزايش كم و كیف آگاهي مردم و
موانع مشاركت مردمي در راستای
درعینحال عدم توجه به نهادينهسازی اين آگاهيها در بستر
مأموريت نیروی انتظامي در
ساختارهای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي به عنوان موانع اصلي
پیشگیری سرقت از منازل
بسط و توسعه مشاركت مردمي در پیشگیری از سرقت.

مختاری و صفينژاد
()3149

بررسي رابطه مواجهه با نیروهای رابطه معنيداری بین احتمال مواجهه با نیروهای امنیتي ،حمايت
امنیتي و حمايت اجتماعي با اجتماعي و ارتكاب سرقت .احتمال مواجهه با نیروهای امنیتي برای
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محققین

فیروزی،آقايي
جنتمكان()3149
اكبری و
همكاران()3145

موضوع

نتایج

ارتكاب سرقت در بین جوانان شهر
ياسوج

افراد ،احتمال كاهش ارتكاب به سرقت آنها و برعكس؛
حمايتهای اجتماعي سبب كاهش احتمال ارتكاب سرقت.

تحلیل جرمشناختي سرقتهای
مسلحانه

علل شخصي ،علل اجتماعي و وضعي در سوق دادن افراد بهسوی
ارتكاب سرقت مسلحانه و علل وضعي در پیشگیری از ارتكاب
سرقت مسلحانه.

توزيع سرقت ،از الگوی متمركز تبعیت ميكند عدم معنادار
تحلیل فضايي-جامعهشناختي جرم
همبستگي بین نابرابری و سرقت از منزل .تفاوت شكلگیری جرم
سرقت از منزل در شهر كرمانشاه
در فضاهای مختلف شهری

مبانی نظری
نظریه شهرنشینی مکتب شیکاگو
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ازنظر مكتب شیكاگو ،شهر درآن واحد هم يك نظام پیچیده از افراد و نهادهای به
هم وابسته بود و هم يك نظم اجتماعي كه در آن پديد آمدن خردهفرهنگها و
بیگانهگرايي زمینهای مساعد مييافت.
نظریات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط

پیشگیری از جرم از طريق طراحي محیط به محیطهايي كه جرم اتفاق ميافتد
متمركز ميگردد و روشهای برای كاهش آسیبپذيری در اين محیطها ارائه ميدهد.
پیشگیری از وقوع جرم از طريق طراحي محیط و تدابیر اجتماعي را ميتوان بهعنوان
قسمتي از راهكارهای جامع در جهت اجتناب از جرم بررسي كرد.
پیشگیری از جرم از طريق طراحي محیطي و تدابیر اجتماعي بهمنظور جلوگیری از
جرم بر روی راهكارهايي برای حلوفصل مشكل تأكید ميكند .بهعالوه همكاری
تنگاتنگي را جهت كاهش جرم و ترس از ارتكاب جرم میان پلیس و مردم برقرار
ميسازد و همچنین از اين طريق به مكان معین تأكید دارد .پلیس ،شهروندان و دولت
در جلوگیری از ارتكاب جرم تحت همین راهكارهای ارائهشده نقش عمدهای را بازی
ميكنند .و از طريق طراحي و مديريت محیط فیزيكي ساختمانها ،اماكن مسكوني،
محیطهای تجاری ،امنیت عمومي را افزايش و ترس از وقوع جرم را كاهش
ميدهد(مدنيپور.)300:3119 ،

نظریه طراحی در برابر جرم

نظریه انتخاب منطقی

اين نظريه بر پايه فرصتهای جرم استوار است و به وسیله كورنشین و كالرك در
سال  3441مطرح شد .در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مجرم در انتخاب هدف
مجرمانه خود تصمیمي كامالً منطقي و عاقالنه ميگیرد و برای اين كار كامالً به نوع
جرم ،زمان ،جاذبهها و امكانات مكان برای انجام عمل مجرمانه ميانديشد ،عدم حضور
نگهبان ،امكان دسترسي و فرار سريع از محل ارتكاب جرم وجود اهداف مجرمانه
فرصتهايي است كه احتمال جرم را افزايش ميدهد لذا به شكل منطقي وجود
فرصتهای جرم بیشتر در يك مكان موجب افزايش جرم و كم شدن اين فرصتها
میزان جرم را كاهش ميدهد (لوكايتو.)1 :3441 ،
 )3فرصتهايي كه مربوط به افراد است (فرصتهای متنوع برای فرد ،ايجاد
فرصتهای ترجیحي از سوی مجني علیه ،فرصتهای ناشي از الگوهای فعالیت
روزمره)؛
 )0فرصتهايي كه مربوط به اشیاء موردنظر در جرم است (در اختیار بودن اموال،
مسائل مربوط به امنیت فیزيكي ،نظارت و سرپرستي)
بدون شك بسیاری از جرائم بهصورت فرصتطلبانه رخ ميدهد و به نظر ميرسد،
برای جلوگیری از آنها مثالً بهجای دشوارسازی امر دستیابي به هدف ،بايد توجه
1- Loukaitou
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تقريباً همزمان با شكلگیری نظريه پیشگیری از جرم از طريق طراحي محیط در
جامعه علمي بريتانیا ،نظريههای مشابهي مطرح گرديد .بهطوریكه در خالل دهه 3410
پونیز در كتاب خود با عنوان «طراحي علیه جرم» اظهار داشت برای جلوگیری از وقوع
جرائم شهری بايستي به مكانهايي با امكان دسترسي سريع مجرمین (و همچنین امكان
خروج سريع) توجه كافي شود .چرا كه اين مكانها عامل مهمي در وقوع جرائم هستند
(لوكايتو.)1 :34413،اين ديدگاه برخي مشخصات كالبدی شهر را مؤثر از وقوع جرم
دانسته و به طراحان شهر برای ساخت فضاهای مقاومتر در برابر جرم توصیههايي دارد.
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بیشتری را به كاستن اينگونه فرصتها معطوف نمود (ابرندآبادی و هاشمبیگي،
 .)014:3111در بررسيهای جغرافیای جرائم شهری به چهار عامل كلیدی (قانون،
مجرم ،قرباني جرم و مكان جرم) بسیار تأكید ميشود (براون .)0 :0000،با توجه به
ارتباط موضوع فقط رديف چهارم توضیح داده ميشود .هر جرم به وسیله انسان در
مقطع زماني و مكاني خاص رخ ميدهد و به ديگر سخن ،تمامي ناهنجاریهای اجتماعي
به هر صورت كه انجام ميشود دارای ظرف زماني و مكاني منحصربهفردی است كه آن
را از ديگر رفتارها متمايز ميسازد .نكته حائز اهمیت آن است كه تفاوت در شرايط
مكاني و خصوصیات رفتاری ،در كنار عامل زمان باعث ميشود تا جرم و جنايت در واحد
مكان توزيع فضايي يكساني نداشته باشد .آنچه مسلم است برخي مكانها به دلیل
ساختار كالبدی خاص و همچنین ويژگيهای اجتماعي ،اقتصادی ساكنان آن ،امكان و
فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند .در نقطه مقابل ،برخي مكانها مانع و بازدارنده
فرصتهای مجرمانه هستند و همین امر موجب ميشود تا بزهكاران در انتخاب محل
جرم خود به دنبال كمخطرترين و مناسبترين فرصتها و شرايط مكاني برای ارتكاب
عمل مجرمانه باشند .بنابراين شناسايي شرايط مكاني به وجود آورنده و تسهیلكننده
اين فرصتها و ارائه رهنمود برای تغییر اين شرايط و تبديل آن به فضاهای مقاوم در
برابر ناهنجاریهای اجتماعي از مهمترين اهداف بررسيهای جغرافیای جرم و جنايت در
شهرها محسوب ميشود.
نظریه الگوی جرم

به موجب نظريه الگوی جرم؛ هر بزهكاری در اطراف گرههای فعالیت روزمره خود
(خانه ،مدرسه و محل سرگرمي) و گذرگاههای بین اين گرهها ،به دنبال طعمه خود
ميگردد و برهمین اساس است كه مردم بیشتر در گذرگاههايي كه در فعالیت روزمره
خود طي ميكنند ،مورد بزه واقع ميشوند .براين اساس ،نظريه الگوی جرم در تبیین و
تجزيه و تحلیل جرم به توزيع جغرافیای جرم و آهنگ فعالیت روزمره زندگي توجه
خاصي را معطوف ميكند .نظريه الگوی جرم در تجزيه و تحلیل جغرافیايي جرم و حل
معمای جرايم زنجیرهای اهمیت زيادی دارد .نكته بسیار مهم ديگر آن است كه
نظريهپردازان الگوی جرم و ساير جرمشناسان محیطي نشان دادهاند كه طراحي و

مديريت محله ،شهر و مناطق تجاری ميتواند تغییرات اساسي در نرخ جرايم ايجاد كند
(محمدنسل.)041 :3111،
بیکاری و فقر در ارتکاب به جرم سرقت

بیكاری عامل مهم ديگری در ايجاد فقر است و فقر نیز يكي از عوامل اصلي سرقت و
جرم محسوب ميگردد .از بین تمام عوامل ،عامل«فقر» بیش از ساير عوامل در پیدايش
و تشديد مسائل اجتماعي در شهرها مؤثر است .بیكاری از دو جهت در ازدياد كیفقاپي

تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس

بیكاری به عنوان عارضهای كه باعث عدم استفاده از نیروی كار ميباشد ،بیماری
است مزمن و خوشايند هیچ نظام اقتصادی نميباشد .عدم دسترسي يا دسترسي محدود
به فرصتها و منابع كسب درآمد و اشتغال كه در جامعه به صورت بیكاری يا كمكاری
عینیت مييابد از عوامل موجد فقر و نابرابریها اقتصادی است ،چرا كه اين عوامل باعث
بروز جنايات ،انحرافات ،تنشها و بينظميهای اجتماعي و خشونت ميشود .بنابراين
جرم به عنوان يك پديده همانند ديگر پديدههای اجتماعي دارای ابعاد و وجوه مختلفي
است و عوامل متعددی ميتواند در پیدايش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل است
كه تغییر و تحول پديدههای اجتماعي معموالً به كندی صورت ميگیرد .بنابراين ،محیط
اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي در میزان ارتكاب جرم تأثیر مستقیم دارد ،اما سهم هريك
از اين محیطها بسته به نوع جوامع متفاوت است و نسخهای همهگیر برای مقابله با
چنین پديدههايي وجود ندارد (عباسينژاد ،رمضاني و صادقي .)11 :3143 ،از نظر
آسیبشناسي اجتماعي ،بیكاری و فقر نیز ميتواند عامل عمدهای در پیدايش
ناهنجاریهای رفتاری و رواني و درنتیجه باال رفتن انواع كجرویهای اجتماعي
بهخصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتي خودكشي باشد (ستوده .)10 :3119 ،مطالعات
اجتماعي نشان ميدهد در كشورهايي كه توزيع ثروت بهصورت عادالنه نباشد هرروز
فقرا ،فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر ميشوند فاصله طبقاتي فزوني مييابد و به علت عدم
آموزشهای اجتماعي و ضعف فرهنگي ،فقدان احساس همبستگي ناشي از مادیگرايي و
فردگرايي كه از خصوصیات جامعههای در حال توسعه است افراد قادر به هدايت درست،
علیه اين بيعدالتي اجتماعي نیستند در نتیجه شاهد آنیم كه ارزشهای اجتماعي فاقد
اعتبار ميشود ،نظارت اجتماعي سست ميگردد و بزهكاری و تبهكاری عمومیت پیدا
ميكند (ستوده .)10 :3119 ،
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نقش دارد ،يكي ،وجود فرصتهای اضافي و خالي بودن اوقات فراقت؛ ديگری ،نداشتن
درآمد كافي برای گذراندن زندگي (ستوده .)310:3119 ،پژوهشهای جامعهشناختي در
مورد عوامل اجتماعي كیفقاپي بیانگر آن است كه بین كیفقاپي و افزايش بيرويه
جمعیت ،افزايش نرخ بیكاری ،باال رفتن مخارج زندگي و تغییرات سريع در الگوهای
مصرف ،رابطه معنيدار و مثبت وجود دارد (احمدی .)340 :3119 ،فقر ،نیاز و
محرومیت مادی ،در جوامعي كه نظام تأمین اجتماعي و نهادهای حمايتي نتوانند فقر را
كنترل نموده ،نیازمندان را تحت پوشش و حمايت مادی قرار دهند ،فقرا گروههای
پرخطری خواهند شد كه چاقوكشي را راهحلي برای فقرزدايي انتخاب ميكنند (احمدی،
 .)341:3119تحقیقات نشان ميدهد؛ درصد بااليي از بیكاران در بین سارقین
دستگیرشده ميباشند .اين شامل جوانان ،زنان خانهدار و افراد مسن ميباشند( .المونتاژ)
و ديگران در مطالعاتشان بر اساس مدارك دادگاه كشور كانادا از سال3411تا 3443به
اين نتیجه رسیدند كه  51/1درصد سارقین ،افراد بیكار بودهاند (هاتفي.)333:3119 ،
جوانان به اقتضای سن و نیازهای طبیعي و اجتماعي خود توقع دارند كه اين نیازهای
آنان تأمین شود .به هر دلیل كه يك جوان از حق داشتن كار ،سرپناه و درآمد الزم برای
رفع نیازهای خود محروم بماند؛ خواهناخواه به مسیرهای انحرافي كشیده ميشود .تا
معضل بیكاری حل نشود نميتوان انتظار داشت كه میزان جرائم جوانان كاهش پیدا كند
و هرگز قادر نخواهیم بود با افزايش مراكز نظارتي و نیروهای انتظامي با رشد روزافزون
تخلفات كه از بستر بیكاری برميخیزد ،مقابله كنیم (شامبیاتي.)014:3111 ،
رابطه تحصیل با جرائم و انحرافات اجتماعی

روانشناسان اجتماعي جرم و كجرویها را سرپیچي از هنجارها ،رسمها ،سنتها و
قوانین جامعه ميدانند .رسمها ،سنتها و قوانین هر جامعه بهعنوان مجموعهای از
ارزشهای فرهنگي آگاهانه يا ناآگاهانهای است كه از نسلهای قبل به نسلهای بعدی
منتقل ميشود ،مورد احترام است ،تجاوز به آن جرم محسوب ميگردد .فقر فرهنگي،
نقش اساسي در ايجاد جرم دارد .دزدان اكثراً بيسوادند و بيسوادان در اثر فقدان
امكانات رشد فكری ،برای پیشرفت و ترقي خود از شیوههای ديگر مثالً توانمندیهای
جسمي بهره ميگیرند .ساترلند در تبیین علل جرم به عوامل قومي ،مهاجرت،

ناسازگاریهای برخي از گروهها و عدم رشد خردهفرهنگها توجه دارد و تبهكاری را
مسئلهای ناشي از تعارض فرهنگي ميشناسند (سخاوت.)15 :3111 ،

به اعتقاد گاتفريدسون و هريشي ( )3440از صاحبنظران نظريه كنترل اجتماعي
جواناني كه برخي از محیطهای اجتماعي نظیر مدرسه ،كارخانه را به علت اعمال انضباط
و سرپرستي شديد دوست ندارند ،به گذران اوقات فراغت در خیابانها و همجنس خود
تمايل دارند (احمدی .)390 – 393 :3119 ،لذا؛ درصورتيكه محیط و خاستگاه اين
افراد و معاشريني كه با آنان مواجه ميشوند افراد منحرفي ميباشند انتظار ميرود كه
اين گروه از جوانان با تأثیرپذيری از آنان مرتكب رفتار بزهكارانه ازجمله سرقت شوند.
بررسی رابطه خانواده سارقین با ارتکاب به جرم سرقت

ويلیام گود با استعانت از مفهوم آنومي و تعمیم آن به نهاد خانواده بهعنوان مهمترين
آژانس اجتماعيكننده ساختار خانواده سازمان و انگارههای آن را كلیدی برای شناخت
شخصیت و رفتار فرد پرورشيافته در آن تلقي ميكند و هرگونه نابساماني و بيسازماني
در اين نهاد و ساختار آن را در بروز توسعه و تكوين شخصیت بزهكار و كجرو دخیل
ميداند به نظر وی؛ هنگاميكه يك يا چند تن از اعضای يك خانواده نتوانند وظايف و
نقش خود را بهطور مناسب و شايستهای انجام دهند گسیختگي خانوادگي به وجود
1- Tygart
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آزمون تجربي نظريه كنترل اجتماعي نیز تأثیر متغیرهای مدرسهای بر بزهكاران
جوانان را تائید كرده است .يافتههای اين پژوهشها نشان ميدهد كه افت تحصیلي با
بزهكاری جوانان همبستگي مثبت دارد اما فقدان دلبستگي جوانان بر معلمان و ناتواني
در نیل به اهداف تحصیلي و شغلي علل اولیهای است كه هم موجب شكست تحصیلي و
هم ارتكاب به رفتار بزهكارانه ميشود؛ امپي ( ،)3410تیگارت )3440( 3در مطالعه
تجربي خود روی دانشآموزان به اين نتیجه رسیدند كه در مدارسي كه كنترل و نظارت
و انضباط ضعیف است الگوهای بزهكارانه از جوانان سنین باال به جوانان پائینتر منتقل
ميشود بهعالوه احساس فشاری كه در جوانان طبقات پايین جامعه در فرايندهای
آموزشي و مدرسهای ايجاد ميشود گرايش به بزهكاری را در آنان افزايش ميدهد
(احمدی.)311 – 390 :3119 ،

ميآيد و اين ازهمگسیختگي باعث انحراف اعضای آن خانواده خواهد بود (محسني
تبريزی51 – 55 : 3111 ،؛ به نقل از گود.)094: 3150 ،
تعداد فرزندان در هر خانواده كار تربیت و رسیدگي به آنها را مشكل مينمايد در
جامعه شهری ،اقتصاد بر مبنای تصمیم تعلیمات بوده و جوانان بهعنوان عضو تولیدكننده
بايد در سطح كمي و كیفي مناسب و مطلوب تحصیل كنند ،انبوهي جمعیت در شهرها
و نبود امكانات تربیتي مناسب در سطح جامعه و خانواده موجب ميشود كه شرايط برای
بزهكاری و ارتكاب جرم مهیا شود (احمدی.)311 –310 :3119 ،
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از عواملي كه در دامن زدن به انحراف مؤثرند اختالفات خانوادگي ازجمله نزاع و
درگیری زن و شوهر در حضور فرزندان ،تضادهای فكری عقیدتي ،اعضای خانوادگي
اختالف در مباني اخالقي ،القیدیهای والدين نسبت به زندگي و فرزندان و سر سامان
زندگي ،كیفیت روابط زوجین ،والدين و فرزندان بر اساس تضاد و مسائلي چون طالق
است .دوركیم خانواده را در حد يك مكتب برای فراگیری اصول اخالقي ميداند .خانواده
الگويي است برای رفتار كودك و فراگیری وی در مرحله يادگیری (حسیني:3113 ،
 .)111-110در آزمون نظريه كنترل اجتماعي دريافت كه افزايش تقید جوانان به والدين
و گذران بیشتر اوقات فراقت فرزندان با خانواده گرايش جوانان به بزهكاری را كاهش
ميدهد« .گسیختگي خانوادگي» 3يكي از عوامل مهم در تولید رفتار بزهكارانه است.
زيرا ،هنگاميكه فرزندان والدين خود را در اثر طالق از دست ميدهند ،همچنین
مراقبت ،سرپرستي و كنترل و راهنماييهای آنان را نیز از دست خواهند داد گسیختگي
خانوادگي فرآيند جامعهپذيری فرزندان را با مشكل مواجه خواهد ساخت(احمدی،
 .)310 :3119تحقیقات انجامشده در ايران در دهههای اخیر بیانگر رابطه معنيدار بین
گسیختگي خانوادگي و بزهكاری جوانان است .پژوهش انجامشده بر روی جوانان بزهكار
اردوی كار شهر تهران نشان ميدهد كه متالشي شدن خانوادهها ،يا فاقد والدين بودن بر
بزهكاری جوانان مؤثر است .از میان افراد مورد مطالعه تنها  10درصد پدر و مادر و
خانواده باثبات داشتهاند1 ،درصد از جوانان بزهكار از والدين فوتشده  00درصد فقط
پدر يا مادر داشته و بقیه با ناپدری يا نامادری ميزيستهاند (احمدی .)311 :3119 ،در
اينجا به تعدادی از اين نكات و انحرافات اشاره ميشود؛ موقعیت منزل و قرار داشتن در
1- Family socio – economic status

بررسی رابطه گروه همساالن با ارتکاب جرم سرقت

گروه همساالن نقش مهمي در جامعهپذيری جوانان دارند .يكي از متداولترين
تبیینها برای بزهكاری جوانان كه نظريهپردازان ،نظريههای خردهفرهنگي 3نظیر؛
كوهن )3455( 0و ماتزا )3419(1بر آن تأكید كردهاند كاربرد مستقیم الگوهای بزهكاری
است كه در گروه همساالن به جوانان منتقل ميشود .كه ارضای نیازهای اساسي جوانان
برای پذيرفته شدن ،دوستي و احترام جوانان ديگر از طريق مشاركت با گروههای غیر
بزهكار ،رسمي و قراردادی دشوار باشد .در چنین شرايطي كه فرد از طريق خانواده و
مدرسه نیز حمايت نميشود ارضای نیازها به شیوههای بزهكارانه با مشاركت افرادی كه
شبیه خود ميباشند بهآساني قابل وصول است (احمدی .)390 – 314 :3119 ،مرتن
( )3451بر اين باور است كه برخي از جوانان قشرهای محروم جامعه با تشكیل گروههای
همسال به رفتار بزهكارانه مشغول ميشوند زيرا بعضي از نیازهای آنان بهويژه نیازهای
عاطفي ،تنها در برون از خانواده و مدرسه ميتواند ارضاء شود .جوانان قشرهای محروم
نوعاً در طغیان علیه خانواده و مدرسه گروههای همسال بزهكار را شكل ميدهند.
معاشرت جوانان با افرادی كه سابقه ارتكاب سرقت دارند نقش مؤثری در تمايل آنان به
سرقت خواهد داشت بر مبنای يافتههای پژوهشي درباره سرقت در ايران  90درصد از
1- Subculture
2- KooHew
3- Matzu
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مناطق در معرض آسیب ،تعداد زياد برادران و خواهران ،اختالف بین پدر و مادر ،نحوه
رفتار پدر و مادر با آنها ،القیدی پدر و مادر ،نداشتن سرپرست مناسب و مسئول ،وجود
نامادری نامهربان و بدرفتار ،وجود ناپدری ،شغل پدر يا مادر ،وضعیت اقتصادی خانواده و
محدوديتهايي از اين جهت ،مواجه بودن با كمبودهای مختلف محبت مادر در زندگي،
پايین بودن سطح فرهنگ اجتماعي خانواده ،ايجاد عقده در كودكي به لحاظ كمبودهای
عاطفي و رواني ،بدرفتاری والدين با سرپرست خانواده و خصوصیات تند اخالقي آنها،
كتك زدن زياد پدر و مادر ،عدم كنترل و مراقبت از سوی پدر يا مادر ،فرار از منزل به
داليل مختلف ،جدا شدن از خانواده در سنین نوجواني يا جواني ،دور بودن از خانه ،عدم
مراقبت والدين ازنظر غیبت از منزل ،داشتن مسئولیت در رابطه با هزينه زندگي ،جذب
شدن به مظاهر فساد ،وجود طالق در خانواده پدری( قربان حسیني.)011 :3113 ،

سارقان تحت بررسي دوستان منحرف داشته و  15درصد از آنان با چنین دوستاني
رفتوآمد زياد و طوالني داشتند (قربان حسیني.)019 :3113،
فرد بزهكار در طول حیات خود از طريق پیوستگي با ديگران انگیزهها ،گرايش و
ارزشهای انحرافي را فرا ميگیرد ،به نسبت همنشیني و ارتباطي كه با قانونشكنان
دارند كجرو ميشوند و عوامل چندی اين تأثیرپذيری را تعیین مينمايند ازجمله؛
تماسهای زيادی با دوستان منحرف ،برقراری تماس در سن نوجواني و جواني ،تعداد
زمانهای تماس .ساترلند رفتار بزهكارانه را ناشي از تماس با اشخاص در اثر فرآيند
يادگیری ميداند كه مخصوصاً از روابط شخصي در داخل يك گروه محدود نظیر:
خانواده ،مدرسه ،كوچه و محله تعلیم گرفته ميشود (كينیا.) 11 :3110 ،
فصلنامة پژوهشهای انتظام اجتماعی  /سال دهم  /شماره سوم /پاییز 1331

12

بررسی رابطه (محله زندگی) محل وقوع جرم با سرقت

در سال 3414اولین بار توسط«كوهن»3و «نلسون» 0برای تبیین جرائم سرقت و
غارتگری مطرح گرديد .اين رويكرد برای فردی استوار است كه برای وقوع سرقت بايد
سه عنصر در زمان و مكان بر يكديگر منطبق شود .بزهكار ،هدف مجرمانه مناسب و نبود
يك نگهبان برای مقابله با بزه ،سه عنصر تأثیرگذار بر سرقت هستند .تاريكي از جمله
عواملي است كه ميتواند بهشدت از كنترل اجتماعي بكاهد ،اين امر باعث ميشود تا
احتمال وقوع برخي جرائم بیشتر شود .نتايج بررسيها تأثیر روشنايي يا تاريكي را در
وقوع جرائم نشان ميدهد .سرقت در تاريكي بیشتر رخ ميدهد و ارتباط معناداری با
میزان روشنايي محل دارد .جرم سرقت بیشتر از آنكه متكي به تاريكي باشد به عامل
خلوتي و دنج بودن محل نیازمند است .در يك تحقیق حدود 11/1درصد از سارقان
مكان سرقت خود را دارای ويژگي خلوت اعالم داشتهاند .هر قدر تراكم در ناحیه يا
منطقهای از شهر بیشتر باشد احتمال وقوع جرم افزايش مييابد .تراكم جمعیت و
صنعتي شدن بهعنوان معضل جديد ،آسیبهای روحي ساكنان شهرهای بزرگ را دامن
ميزند (پرفیت.)331: 3111،

1- Cohen
2- Nelson

بررسی رابطه مهاجرت با ارتکاب جرم سرقت

مهاجرت نیز يكي از عوامل مؤثر در ارتكاب بزهكاری جوانان است بسیاری مردم
مجبورند برای به دست آوردن كار ،محل تولد و سكنهی اولیه خود را ترك و به محل
ديگری مهاجرت نمايند .از مطالعاتي كه تابهحال بهعملآمده است معلوم گرديده كه
جرائم در نقاط توسعهيافته و پیشرفته و در آنجايي كه كار بیشتر است ،تعداد جرائم
بیشتر از مناطق روستايي و شهرهای توسعهنیافته است چراكه يكسان بودن جمعیت در
روستاها ،كم جنبوجوش بودن اهالي ،جمعیت كم جهت اختفاء جرائم و غیره از جمله
عواملي است كه در كاهش ارتكاب جرائم در روستاها امر قطعي دارد .حال اگر همین
روستانشینان ترك وطن كرده و به شهرهای صنعتي و بزرگ جهت پیدا كردن كار
مهاجرت و اقامت گزينند در اين صورت بهسختي ميتوانند خود را با محیط جديد
انطباق دهند ،چراكه آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخالقي محیط خاص خود
پرورشيافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترك خاستگاه خود و ورود به محیط
ديگر كه اصول و آداب خاص در آن حكمفرماست بهآساني قادر به خو گرفتن و انطباق با
محیط جديد نبوده و همین عدم انطباق ممكن است وضعي به وجود آورد كه اصطالحاً
بدان تضاد فرهنگي ميگويند و اين تضاد فرهنگي ممكن است گرايش افراد به بزهكاری
شود (شامبیاتي.)090:3111 ،

1- Marginal

13
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«رابرت پارك» از سردمداران مكتب شیكاگو در مطالعه حاشیهنشیني 3و سپس
شاگرد وی به نام «ايورت استونكوسیت» معتقدند ،فرد ساكن مناطق حاشیهنشین خود
را وابسته و متعلق به هر دو نظام فرهنگي قبل و حین شرايط زندگي ميداند ،به سبب
باور نداشتن ارزشهای جديد و احساس بیگانگي با موقعیت نورسیده ،به هیچيك از آن
دو احساس تمايل و تعلق كامل نميكند .در نتیجه توان جامعهپذير شدن در نظام
هنجاری نوين را از دست ميدهد .اين وضعیت نیز به معنای از دست رفتن ارتباط
منطقي و فرهنگي او با محیط است و سبب ميشود كه وی ،از جامعه كنار بگیرد و در
حاشیه بماند و دست به جرائم مختلف بزند (وايت.)313: 3111،

مدل پژوهش
برای متمايز كردن عوامل اجتماعي تأثیرگذار بر سرقت در سطوح مختلف تحلیل ،با
استفاده از نظريههای مطرحشده رابطه مورد نظر به اختصار تبیین و مورد بررسي قرار
گرفته شد ،و مدل تحلیلي زير ارائه شد::
سطح تحصیالت

بسترهای کجروی

آشفتگیهای خانوادگی
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تاثیر گروه همساالن

عوامل اجتماعي

سرقت

فقرو بیکاری

محله زندگی

مهاجرت

کنش غیر متعارف اجتماعي

محله زندگي
شکل  -1مدل مفهومی تبیین رابطه عوامل اجتماعی بر سرقت

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر بهصورت پیمايش از نوع همبستگي است .از روش كتابخانهای كه با
استفاده از كتابهای علمي و تخصصي و از روش اسنادی و بازخواني پروندههای وقوع
سرقتهای شايع در سال  49در شهرستان بندرعباس و آرشیو مطالب علمي مرتبط با
تحقیق انجامشده است .جامعه آماری در اين تحقیق كلیه پروندههای وقوع سرقت سال
 49در شهر بندرعباس به تعداد  3939فقره پرونده ميباشد .برای انجام نمونهگیری در
پژوهش حاضر از روش چندمرحلهای كه تركیبي از روشهای تصادفي سیستماتیك

(منظم)  3از بین جامعه آماری ،مورداستفاده قرار گرفت .حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان از بین پروندههای سرقت محاسبه گرديد كه تعداد  153پروندههای سرقت مورد
برآورد و محاسبه گرديد .پايايي سؤاالت پرسشنامه اين پژوهش بر اساس آزمون آلفای
كرونباخ تعیینشده است كه دامنه آن بین  0تا  3ميباشد بر اين مبنا به پايداری دروني
گويهها پي برده ميشود .آلفای كرونباخ سؤاالت پرسشنامه در جدول شماره  0آمده است.
شاخص

تعداد گویهها

مقدار آلفا

سطح تحصیالت

11

0/15

آشفتگيهای خانوادگي

03

0/11

تأثیر گروه همساالن

1

0/43

فقر و بیكاری

33

0/11

محله زندگي

31

0/10

مهاجرت

35

0/19

یافتههای پژوهش
جدول شماره  1نشان ميدهد ،در مقايسه بین مقادير برحسب نوع سرقت و اهلیت
پاسخگويان در مجموع بیشترين درصد فراواني مربوط به سارقین كیفقاپ با (31درصد)
كه در اين میان ( 30/1درصد) افراد بومي و ( 5/1درصد) افراد غیربومي ميباشد.
كمترين درصد فراواني مربوط به سارقین اماكن خصوصي با ( 1/3درصد) كه در اين
میان ( 0درصد) افراد بومي و ( 1/3درصد) افراد غیر بومي ميباشد .و نتايج حاكي اين
مسئله ميباشد كه اكثر سارقین لوازم داخل خودرو و منزل بیشتر غیربومي و اهل
كهنوج و سیستان بلوچستان ميباشد .اكثر سارقین منزل غیربومي لرستاني و كوهدشتي
بودند و در بقیه سرقتها بیشتر بومي بودند.
جدول -3درصد فراوانی نسبی افراد مورد بررسی برحسب نوع سرقت و اهلیت
نوع گروه
نوع سرقت
سرقت داخل خودرو

اهلیت

جمع فراوان

فراوانی

بومی

غیربومی

فراواني

34

11

50

درصد

5/9

4/9

39/1

1- Systematic Random Sampling

تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس

جدول  -2اعتبار شاخصهای پژوهش

15

اهلیت

نوع گروه
نوع سرقت
سرقت منزل

سرقت به عنف
كیفقاپي
سرقت اماكن خصوصي
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سرقت موتورسیكلت
ساير سرقتها
جمع كل

جمع فراوان

فراوانی

بومی

غیربومی

فراواني

00

14

54

درصد

5/1

33/3

31/1

فراواني

90

00

10

درصد

33/9

5/1

31/3

فراواني

91

00

11

درصد

30/1

5/1

31

فراواني

39

33

05

درصد

9

1/3

1/3

فراواني

01

5

10

درصد

1/1

3/9

4/3

فراواني

95

35

10

درصد

30/1

9/1

31/3

فراواني

001

391

153

درصد

54/1

90/1

300

همانطوركه در جدول شماره  9مشاهده ميشود19 ،درصد از سارقین فاقد شغل
بودند .ضمن آنكه  33/1درصد از آنان كارگر 1درصد را محصلین 1،درصد را دانشجويان
و  1/1درصد ديگر را مشاغل آزاد تشكیل دادهاند.
جدول  -4بررسی وضعیت شغلی سارقین
اشتغال

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

بیكار

010

19

19

كارگر

90

33/1

15/1

شغل آزاد

31

1/1

14

محصل

01

1

41

دانشجو

30

1

300

جمع كل

153

300

در جدول شماره  5همانطور كه مالحظه ميشود  91درصد از سارقین در
محلهايي زندگي ميكنند كه زياد آلوده و جرمخیز است .اين در حالي است كه
31درصد از آنها محل زندگيشان در حد خیلي زياد جرمخیز بوده و 39درصد در
اماكني زندگي ميكردند كه كمتر آلوده بوده است.

جدول  -5بررسی محله زندگی سارقین
محله زندگی

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

خیلي كم

00

5/5

5/5

كم

10

1/5

39

تا حدودی

40

01

90

زياد

353

91

11

17

خیلي زياد

10

31

300

جمع كل

153

300

تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس

جدول  1بیانگر رابطه بین میزان تحصیالت جرم سرقت ميباشد .جهت بررسي رابطه
از آزمون جدول  ( 1آنوا) استفاده گرديده است .سطح معناداری كه كمتر از 0/005
است )gis=0/009( ،آزمون آنوا مبین آن است كه بین سطح تحصیالت افراد و ارتكاب
جرم سرقت تفاوت معنيداری وجود دارد .بنابراين ميتوان چنین عنوان نمود كه بین
تحصیالت و جرم سرقت رابطه معنادار و معكوس وجود دارد .اين مسئله بدين معني
است كه با كاهش تحصیالت میزان جرم افزايش مييابد.
جدول -6فرضیه اول آزمون تحلیل واریانس ( آنوا) رابطه بین تحصیالت و گرایش افراد به جرم سرقت
تحلیل واریانس ارتباط بین دو
متغیر

مجموع مجذورات

مجذور
میانگین

واريانس بین گروهي

5/343

3/110

واريانس درونگروهي

391/991

0/111

جمع

350/111

F

9/13

سطح معنیداری

0/009

نتايج مندرج در جدول 1نشان ميدهد با توجه به اينكه سطح معنيداری آزمون
همبستگي بین شرايط از هم گسیختگي خانوادگي و گرايش افراد به كیفقاپي
برابر( ،)0/000از خطای  5درصد كمتر است .لذا؛ فرض متقابل تأيید ميگردد .نتايج
حاكي از اين است كه بین خانواده و افراد گرايش به جرم سرقت به مراتب بیشتر از افراد
(غیر سارق) ميباشد .و يكي از فاكتورهای تأثیرگذار در سرقت كشیده شدن افراد مجرم
به سمت انحراف است.


جدول  -7فرضیه دوم آزمون اسپیرمن رابطه بین خانواده و گرایش افراد به جرم سرقت
متغیر
خانواده

گرایش افراد به جرم سرقت
N
153

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

** 0/014

0/000

** = سطح اطمینان 0/03
* = سطح اطمینان 0/05
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نتايج مندرج در جدول 1نشان ميدهد با توجه به اينكه سطح معنيداری آزمون
همبستگي بین نقش گروه همساالن و گرايش افراد به جرم سرقت برابر( )0/03از خطای
 5درصد كمتر است .لذا؛ فرض متقابل تأيید ميگردد .يعني بین نقش گروه همساالن و
گرايش افراد به جرم سرقت رابطه وجود دارد .يعني افراد سارق تحت تأثیر گروه دوستان
اقدام به سرقت نمودهاند.
جدول -8فرضیه سوم آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی رابطه بین نقش گروه همساالن و گرایش
افراد به جرم سرقت
متغیر
نقش گروه همساالن

گرایش افراد به جرم سرقت
N
153

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

0/055

0/03

** = سطح اطمینان 0/03
* = سطح اطمینان

با توجه به جدول  ،4ضريب همبستگي محاسبهشده بین فقر و جرم سرقت برابر
است  0/111است و اين رابطه در سطح  0/03معنيدار است .بنابراين بین زندگي افراد
در شرايط اقتصادی بد و جرم سرقت رابطه وجود دارد لذا ميتوان گفت كه يك
همبستگي مثبتي بین افراد فقیر و جرم سرقت وجود دارد.
جدول -9فرضیه چهارم آزمون همبستگی پیرسون بین فقر و گرایش افراد به جرم سرقت
متغیر
فقر
** = سطح اطمینان 0/03
* = سطح اطمینان 0/05

گرایش افراد به جرم سرقت
N
153

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

** 0/111

0/000

جدول دوبعدی  30جهت بررسي رابطه بین بیكاری سارقین و ارتكاب جرم سرقت
ميباشد كه برای بررسي آن از آزمون خيدو و اسپیرمن استفاده گرديده است .سطح
معناداری آزمون كمتر از 0/05و مقدار خي دو حاصل از آزمون  49/315ميباشد كه
بیانگر وجود رابطه بین دو متغیر فوق ميباشد.
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جدول -10فرضیه پنجم آزمون همبستگی پیرسون بین بیکاری سارق و جرم سرقت
حرفهای

اشتغال

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

بیكار

95

94/9

10

14/1

300

11

035

300

كارگر

05

01/9

35

35

90

05/0

10

300

شغل آزاد

33

09/9

1

5/4

1

1/1

01

300

محصل

5

5/9

1

5/4

1

5

34

300

دانشجو

5

5/9

9

1/4

5

1/3

39

300

جمع

43

300

303

300

354

300

153

300

df = 1
Sig = 0/003

Sig = 0/000

X0 = 49/315
Spearman's rho = 13/005

جدول  30بیانگر رابطه بین محل سكونت سارقین و جرم سرقت ميباشد .جهت
بررسي رابطه از آزمون خيدو و اسپیرمن استفاده گرديده است .همانگونه كه مالحظه
ميشود خاستگاه اكثريت سارقین ،مناطق حاشیه و فقیرنشین ميباشد .نتیجه حاصل از
آزمون با نظر به سطح معناداری كه كمتر از  0/05است ،و مقدار خي دو حاصل از
آزمون  315/35ميباشد .بیانگر وجود رابطه بین دو متغیر فوق ميباشد .بنابراين فرضیه
محقق گرديده و لذا هر چه خاستگاه سارق ،آلودهتر و جرمخیزتر باشد ،احتمال انجام
سرقت توسط وی بیشتر است.
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مبتدی

جرم سرقت

نیمهحرفهای

جمع

جدول -11فرضیه ششم بررسی رابطه بین محله زندگی سارقین و گرایش افراد به جرم سرقت
مبتدی

جرم سرقت

نیمهحرفهای

حرفهای

محل محله زندگی

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

حاشیه شهر

31

01

10

10/1

15

00/0

11

300

مركز شهر

1

1/1

30

30/3

10

31/0

91

300

محالت فقیرنشین

10

11/9

15

00/1

11

11

313

300

محالت معمولي

03

01

00

00/1

11

03/0

11

300

محالت اعیاننشین

1

9

9

9

1

1/9

31

300

جمع

11

300

44

300

319

153

300

df = 1

Sig = 0/001

Sig = 0/000
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جمع

= 313/35

X0

Spearman's rho = 14/910

نتايج مندرج در جدول 30نشان ميدهد با توجه به اينكه سطح معنيداری آزمون
همبستگي بین شرايط مهاجرت سارقین و گرايش افراد به جرم سرقت برابر( )0/000و
از خطای  0/05كمتر است .لذا؛ فرض فوق تأيید ميگردد .يعني بین مهاجرت سارقین و
گرايش افراد به جرم سرقت رابطه وجود دارد .با توجه به اينكه اين استان از
شهرستانهای با تنوع قومیتهای مختلف تشكیل شده است؛ شاهد اين مسئله هستیم
كه سرقتهای خاص را افراد غیربومي مهاجر انجام ميدهند و اين نشان ميدهد كه
هرچه تعداد مهاجرتها بیشتر ،ارتكاب به جرم سرقت سیر صعودی را طي خواهد كرد.
جدول  -13فرضیه نهم آزمون همبستگی اسپیرمن بین مهاجرت و گرایش افراد به جرم سرقت
متغیر
مهاجرت

گرایش افراد به جرم سرقت
N
153

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

** 0/595

0/000

** = سطح اطمینان 0/03
* = سطح اطمینان 0/05

آمارهای چند متغیری (تحلیل رگرسیونی)
در اين بخش از رگرسیون چندگانه خطي با فن گامبهگام3جهت برازشي مدل استفاده
گرديده است .كه نتايج در قالب جدول شماره  39ارائهشده است.

1-Stepwise

جدول -14رگرسیون چندگانه شاخصهای متغیر مستقل بر متغیر وابسته جرم سرقت
مدلها

فقر بیكاری

***0/91
()5/011

***0/19
()31/104

**0/10
()1/144

***0/09
()5/934

***0/34
()9/411

***0/00
()5/39

تأثیر گروه همساالن

-

***0/11
()1/300

***0/11
()30/599

***0/51
()30/113

***0/99
()33/155

***0/95
()30/010

مهاجرت

-

-

***0/01
()5/144

***0/09
()5/311

***0/31
()9/415

***0/31
()9/411

محله زندگي

-

-

-

***0/35
()5/019

-

-

خانواده

-

-

-

-

***0/90
()4/151

***0/13
()5/193

تحصیالت

-

-

-

-

-

***0/31
()0/510

ضريب تعینR0

0/001

0/151

0/135

0/191

0/404

0/435

ضريب تعديلشده
R0adj

0/031

0/191

0/104

0/193

0/405

0/430

فراواني()N

153

153

153

153

153

153

متغیرهای مستقل



اعداد داخل پرانتز نسبت  Tمیباشد ( اعداد بزرگتر از  2نشانه معنادار بودن است)

همانطور كه در جدول  39مشاهده ميشود؛ متغیرهای مستقل« تأثیر گروه
همساالن »« ،خانواده »؛ « فقر و بیكاری» « ،مهاجرت» «محله زندگي» و « تحصیالت»
بهصورت مرحلهای و جداگانه بر متغیر وابسته جرم سرقت ارائه شد .درنتیجه؛ مدل  1بر
اساس بیشترين مقدار  betaبهعنوان مدل پژوهش انتخاب شده است برای پرهیز از
طوالني شدن توصیف مقادير به دستآمده برای فرآيند هر مدل از توصیف تمام مدلها
بهصورت تكبهتك خودداری شد در نتیجه؛ يافتههای جدول نشان ميدهد كه در
مدلهای شماره  3تا  ،1معرفهای تأثیرگذار بر جرم سرقت هركدام بهصورت جداگانه
وارد مدل رگرسیوني شدهاند .در بین آنها مدل  1با شاخصهای «تأثیر گروه
همساالن»« ،خانواده»« ،فقر و بیكاری»« ،مهاجرت» « محله زندگي» و «تحصیالت» به
ترتیب تأثیرگذاری با مقدار ،)./31( beta ،)/.00(beta ،)./13( beta ،)./95( beta
 )./31( beta ،)./35( betaدر سطح عالي با (احتمال صحت  44/4درصد) بیشترين
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مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

میزان جرم سرقت را تبیین نمودند .بنابراين؛ با توجه يافتههای رگرسیون چندگانه
جدول  39ميتوان تحلیل مسیر را در نمودار  0مدل تحلیل مسیر رگرسیوني اثبات كرد:
تاثیر گروه همساالن
آشفتگی خانواده
فقر و بیکاری

جرم سرقت در

مهاجرت

شهرستان بندرعباس

موقعیت مکانی
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تحصیالت
نمودار  - 2مدل تحلیل مسیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته جرم سرقت

نتیجهگیری
يافتهها نشان داد كه در فرضیه اول بین تحصیالت و ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری
وجود دارد لذا افراد با تحصیالت پايینتر ،بیشتر اقدام به سرقت نمودند .روانشناسان و
علمای تعلیم و تربیت عنوان داشتهاند كه فقر فرهنگي ،نقش اساسي در ايجاد جرم دارد.
غالب مجرمان بيسواد بوده و بيسوادان در اثر فقدان امكانات رشد فكری ،برای پیشرفت
و ترقي خود از شیوههای ديگر مثل ،توانمندیهای جسمي بهره ميگیرند .اين فرضیه با
تحقیقات كالته و همكاران(  )3110همسو ميباشد لذا فرض فوق تأيید ميگردد .در
فرضیه دوم يافتهها نشان داد كه بین آشفتگي خانوادگي و ارتكاب جرم سرقت رابطه
معناداری وجود دارد .خانوادهای كه فرد در آن متولد ميشود از نظر عامل محیط بین
عوامل اجتماعي بیشترين نقش و سهم را در تربیت انسان دارد .خانواده از نظر رفتاری
در شكلگیری شخصیت و ساختار اخالق انسان نقش اول را ايفاء ميكند و بیش از
محیطهای ديگر بر اعضای جامعه اثر ميگذارد .نتايج اين يافته با نتايج (قربان حسیني،
( ،)3113احمدی )310 :3119 ،همسو ميباشد .در مورد فرضیه سوم نیز يافتهها نشان
داد كه بین گروه همساالن و ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد .يعني افراد
سارق تحت تأثیر گروه دوستان اقدام به سرقت نمودهاند .رفتار انحرافي مانند ساير

در مورد فرضیه چهار ،يافته نشان داد بین فقر سارقین و ارتكاب جرم سرقت رابطه
معناداری وجود دارد .لذا يافتههای اين فرضیه با ديدگاههای (ستوده)3119؛
(احمدی)3119؛ (هاتفي )3119و (شامبیات )3111همسو ميباشد .در خصوص فرضیه
پنجم يافتهها نشان داد كه بین بیكاری و ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود
دارد .وجود فرصتهای اضافي و خالي بودن اوقات فراقت ،نداشتن درآمد كافي برای
گذراندن زندگي ،افزايش بيرويه جمعیت ،افزايش نرخ بیكاری ،باال رفتن مخارج زندگي
و تغییرات سريع در الگوهای مصرف از مواردی هستند كه يك رابطه معنادار با جرم
سرقت ايجاد ميكند .اين يافتهها با نظريات چون (ستوده)3119،؛ (احمدی)3119 ،؛
(هاتفي )3119 ،و (شامبیاتي )3111 ،همراستا ميباشد .در مورد فرضیه ششم ،يافتهها
نشان داد كه بین محل زندگي و ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.
هر چه خاستگاه سارق ،آلودهتر و جرمخیزتر باشد ،احتمال انجام سرقت توسط وی
بیشتر است .يعني بین شرايط محیطي و جغرافیايي و گرايش افراد به كیفقاپي رابطه
وجود دارد .يعني هرچه شرايط محیطي و جغرافیايي افراد بهتر باشد گرايش به جرم
سرقت كمتر ميشود .اين يافته از فرضیه با نظريات (حبیبي( ،)3110،تیلور و رالف،
( ،)3441ابرند آبادی -هاشم بیگي)3111،و (لوكايتو )3441 ،همسو و همراستا ميباشد.
در مورد فرضیه هفتم ،يافتهها نشان داد بین مهاجرت و ارتكاب جرم سرقت رابطه
معناداری وجود دارد .شهر بندرعباس از جمله مناطق شهری است كه به لحاظ
ويژگيهای خاص جغرافیايي ،اجتماعي و اقتصادی بافت ناهمگون جمعیتي را در خود
جای داده است .اين شهر از دهه هفتاد شاهد مهاجرت اقوام آذری از خاستگاه خود در
استانهای همجوار به جهت جستن فرصتهای شغلي بهتر ،مهاجرت روستانشینان به
دنبال كوچك شدن قطعات كشاورزی و بهصرفه نبودن نظام خرده مالكي در روستاها و
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رفتارهای اجتماعي از طريق همنشیني و پیوستگي با ديگران آموخته ميشود .بر مبنای
يافتههای بهدستآمده ،درباره ارتكاب به جرم سرقت بیشتر سارقان تحت بررسي،
دوستان منحرف داشته و يا با چنین دوستاني رفت و آمد زياد و طوالني داشتند.
بنابراين؛ افراد آسیبديده و يا در معرض آن دوستان خوبي ندارند .لذا؛ فرض فوق تأيید
ميگردد نتايج اين يافته با نتايج (قربان حسیني )3113،و (كينیا )3110 ،همسو
ميباشد.

همچنین مهاجرت از ساير شهرستانهای استان به لحاظ يافتن كار بهتر و كسب درآمد
بیشتر در مركز استان بوده است .مضاف بر اين در سالهای پاياني دهه هفتاد به دنبال
وقوع زلزله مهیب در شهرستانهای رودبار و منجیل و تخريب زيرساختهای اقتصادی
اين دو شهر خیل كثیری از شهروندان آنها را نیز در خود جای داده است .اين يافته از
فرضیه با نظرياتي (شامیبیاتي )3111 ،همراستا و هم سو ميباشد.
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منابع
 ابريشمي ،حمید و رضائي ،زكیه ( .)3149بررسي اثر تجربي تورم بر جرائم در ايران .فصلنامه مجلس و
راهبرد ،)11(00 .صص.19-93
 احمدی ،حبیب ( .)3119جامعهشناسي انحرافات .تهران :انتشارات سمت.

 بني اسد زيبا؛ براتي مصلح ،محمدسعید و عمرانينژاد ،فاطمه ( .)3149بررسي علل افزايش سرقت به عنف
(مطالعه موردی شهر بندرعباس) .فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعي ،)93(0 .صص.10-91
 تمنا ،سعید و دعاگويان ،داوود ( .)3149موانع مشاركت مردمي در راستای مأموريت نیروی انتظامي در
پیشگیری سرقت از منازل .فصلنامه انتظام اجتماعي ،)1(1 .صص.11-13
 رضاييراد ،مجید؛ هندياني ،عبداله و ذاكراستقامتي ،محمدرضا ( .)3111عوامل سرقت منزل در فرماندهي
انتظامي تهران بزرگ .فصلنامه مديريت انتظامي ،)1( .صص.49-339
 ستوده ،هدايت اهلل ( .)3119مقدمهای بر آسیب اجتماعي .تهران :انتشارات آوای نور ،ج سوم.
 سخاوت ،جعفر ( .)3111جامعهشناسي انحرافات اجتماعي .تهران :مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
 شامبیاتي ،هوشنگ ( .)3111بزهكاری اطفال و نوجوانان .تهران :انتشارات ژوبین.
 عباسينژاد ،حسین؛ رمضای ،هادی و صادقي ،مینا ( .)3143بررسي رابطه بین بیكاری و جرم در ايران:
رهیافت دادههای تلفیقي بین استاني .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،)19(00،صص.15-11
 فیروزی ،مصطفي و جنتمكان ،حسین آقايي ( .)3149تحلیل جرمشناختي سرقتهای مسلحانه.
فصلنامه علمي -تخصصي دانش انتظامي پلیس پايتخت ،)3(1 .صص .1 - 4
 قربان حسیني ،علي اصغر ( .)3113جرمشناسي و جرميابي سرقت .مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي.
 كالته جاری ،مهرداد؛ خسروی ،احمد؛ عودی ،داوود؛ عليآبادی ،فاطمه و فرهادی ،زهرا ( .)3119مقايسه
ويژگيهای اجتماعي ،شخصیتي و خانوادگي نوجوانان بزهكار پسر استان مازندران با گروه شاهد .فصلنامه
علمي-پژوهشي مراقبتهای نوين 3(0 ،و  ،)0صص.4-5
 كينیا ،مهدی ( .)3110روانشناسي جنايي .تهران :انتشارات رشد.
 لطفي ،عزتاله و فیضپور ،محمدعلي ( .)3141رشد صنعتي و جرم (شواهدی از استانهای كشور طي
برنامه های سوم و چهارم توسعه) .فصلنامه مجلس و راهبرد ،)10(03.صص.10-14
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 اكبری ،امین؛ ملكي ،امیر؛ زاهدی ،محمدجواد و رستمي ،شاه بختي ( .)3145تحلیل فضايي-
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