فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)33تابستان 1393
تاریخ دریافت94/7/3 :

تاریخ پذیرش94/11/11 :

صص 43 – 66

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سرقت در شهر گرگان
عبدالرضا ادهمی ،*1زینب تجری

2
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چكيده
هدف این مقاله شناخت عوامل اجتماعی مؤثر در ارتكاب سرقت در بین زندانیان مررد شرهر
گرگان و همچنین تعیین تأثیر متغیرهاي مستقل مانند فقر ،معاشرت با دوستان بزهكار ،دینرداري
شخصی ،مشاركت در فعالیتهاي روزمره ،تعهد و میزان نظارت والدین برر متغیرر وابسرته یعنری
سرقت و ارایه راهكارها و پیشنهادهاي مناسب براي كاهش سرقت است .جامعه آمراري در ایرن
پژوهش  414نفر از زندانیان مرد متهم به سرقت در سال  1391اسرت ،كره ملرل سركونت آنهرا
شهر گرگان بوده است .روش نمونهگیري مورد استفاده در ایرن پرژوهش ،نمونره گیرري اتفراقی
ساده است و از میان این جامعه تعداد  111نفر نمونه جهت مطالعه انتخاب شدهاند .روش مطالعره
پیمایشی و براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده اسرت .تجزیره و تللیرل دادههرا
در سطح آمار توصیفی و در سطح آمرار اسرتنطاطی ،برا اسرتفاده از رریب همطسرتگی پیرسرون،
آزمون كاي اسكوئر ،رگرسیون چند متغیره و تللیل مسیر انجام گرفته اسرت .برراي تطیرین ترأثیر
متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته سررقت ،از بنیرانهراي نظرري :مررتن ،سراترلند ،دوركریم،
گالك و استارك ،هیرشی و نی استفاده شده اسرت .نتراین نشران داد ،كره متغیرر مسرتقل فقرر و
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میزان رابطه با دوستان بزهكار داراي رابطه ي مثطت و معنی داري با متغیر وابسته ي میزان سرقت
است و متغیرهاي دینداري شخصی ،تعهد و میزان نظارت والدین داراي رابطه معكروس و معنری
داري با میزان سرقت است و نتاین به دست آمده از رگرسیون و تللیل مسریر نشران دهنرده ایرن
است كره از برین متغیرهراي مرورد سرنجش در ایرن پرژوهش ،فقرر بیشرترین ترأثیر را برر سررقت
میگذارد.
واژههای كليدی :سرقت ،عوامل اجتماعی ،بزهكار.
مقدمه و بيان مسأله
مطالعه و بررسی آسیبها و انلرافات اجتماعی از جمله پدیرده سررقت از گذشرتههراي دور
مورد توجه و عالقه متفكران و اندیشمندان بوده است .و همیشره در جوامرع مختلرم ،میزانری از
جرم در هر زمان وجود داشته و خواهد داشت ،به قول « دوركریم» جررم ،هرم پدیرده اي ططیعری
است (ابراهیمی مینق .)33 :1333 ،با كمی عالقه و بررسی در بروزانواع جرایم اجتماعی به ویرژه
در سنین جوان كشورمان ،بیشتر اندیشمندان اجتمراعی ،دهره هشرتاد را بره عنروان یر

« بلرران

اجتماعی» قلمداد میكنند.
در استان گلستان نیز ،سرقت به عنوان پنن معضل اصلی استان معرفی شده است ،و از للرا
فراوانی وقوع و شمار دستگیر شدگان شهر گرگان در رتطه نخست قرار دارد و شهرهاي گنطرد و
علی آبادكتول در رتطههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند ،به طوري كه تعداد دستگیرشردگان مرتهم
به ارتكاب سرقت در شهر گرگان در سال 1637 ،1339نفر گزارش شده است در حالی كره در
سال  791 ،1333نفر بوده است .بدین ترتیب ما شاهد افزایش  111درصدي هستیم و در سه مراه
اول سال  414 ،1391نفر از سارقان ساكن در شهر گرگان در زندان بسر میبردند و اموال مادي
كه در راس اموال مسروقه قرار دارند عطارتند از :موتورسریكلت  361مرورد ،منرزل  ،173داخرل
خودرو  79و مغازه  69مورد گزارش شده است.
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جدول ( )1آمار سارقان دستگير شده
سال
شماردستگیرشدگان متهم به
سرقت(مرد)
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سه ماه اول 1391

33

331 313

331

791

1637

414

منطع :فرماندهی انتظامی استان گلستان

منشاً بسیاري از جرایم در كشورمان از عوامل اجتماعی ر اقتصرادي ر فرهنگری ر قرومی تراثیر
پذیرفته است و موجب پدیدآمدن پدیده مذمومی بنام «سرقت» گشته است .این پژوهش تنها بره
برخی از عوامل اجتماعی موثردرارتكاب سرقت مانند:خانواده ،فقر ،دوسرتان نابراب و دینرداري
شخصی پرداخته است .براي اینكره سرازمان اجتمراعی جامعره حفر شرود بایرد اعضراي جامعره
اجتماعی شوند و اگر این اجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد ،جامعره برا اشركالی از هنجرار
شكنی و قانون شكنی مواجره خواهرد شرد .اولرین نهرادي كره هنجارهراي اجتمراعی را در افرراد
نهادینه می كند ،نهاد خانواده ،است .چون هیچ كس از مادر مجرم متولد نمی شرود و انسران در
دوران اولیه زندگی خود معصوم است و خانواده بعنوان اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهرا و
معیارهرراي فكررري ،نقررش مهمرری در تعیررین سرنوشررت و خررن مشرری زنرردگی آینررده فرررد دارد و
ارزشها و معیارهاي اجتماعی از طریق خانواده ،به كودك منتقل مریشرود و واكرنش كرودك
نسطت به ملین خود بالططع تلت تاثیر موازین اجتماعی وفرهنگی گروهی است كه در میان آن
بزرگ شده است( .احمدي و ملسنی)131 :1373 ،
همچنین باید توجه داشت تراثیر گرروه همسرا ن،همفكرران ،همكراران و دوسرتان در رشرد
شخصیت افراد كمتر از تاثیر خانواده نیست چرا كه فرد پس از خانواده ،منلصراً زیر نفوذ گروه
قرار می گیرد و گروه همسا ن و دوستان الگوهاي مورد قطول ی

فرد در شیوه گفتار ،كردار،

رفتار و منش او هستند .فرد براي اینكه مقطول جمع دوستان و همسا ن بیفتد و برا آنهرا ارتطرا و
معاشرت داشته باشد ،ناگزیر از پذیرش هنجارها و ارزشهاي آنها است .در غیر این صورت ،از
آن جمع طرد می شود.از این رو به شدت متأثر از آن گروه میگردد ،تا حدي كه اگر بنرا باشرد
در رفتار فرد تغییري ایجاد شود یا باید هنجارها و ارزشهاي آن جمع را تغییر داد یا ارتطا فررد
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را با آن گروه قطع كرد .ساترلند در نظریه «انتقال فرهنگری كجرروي» خرود برر ایرن نكتره مهرم
تأكید میكند كه رفتار انلرافی همانند سایر رفتارهاي اجتماعی ،از طریق معاشرت برا دیگرران ر
یعنی منلرفان و دوستان ناباب ر آموخته میشود(.ستوده.)149 :1333 ،
با توجه به موارد مطرح شده و نیز به دلیل اینكه امروزه یكی از دغدغههراي اصرلی مسريولین
استان گلستان مخصوصاً شهر گرگان ،افزایش قابل توجره سررقت و متعاقطراً گسرترش نرا امنری و
تهدیدهاي مالی و جانی براي مردم استان می باشد لذا پژوهشرگر در صردد اسرت در حرد تروان
تأثیر برخی عوامل اجتماعی را به عنوان متغیر مستقل بر میزان سررقت (بره عنروان متغیرر وابسرته)
مطالعه و میزان تأثیرگذاري و همطستگی هر كدام از عوامل یاد شده را مشخص نماید.
ضرورت پژوهش
درجامعه مانیز با توجه به ارزشهاي دینی ،اخالقری ،فرهنگری ،اجتمراعی ،سراختار جمعیتری
بسیار جوان و وجود مشكالت عدیده اقتصرادي،انلرافات (ازجملره سررقت) بره عنروان یكری از
پیچیدهترین مسایل اجتماعی به شمار میآید (حجازي و صراللی .)111:1333 ،فراگیرري جررم
سرقت در جامعه بسیار بیشتر از مواردي است كه در آمارهاي رسمی گزارش میشود .منطقاً بره
نظر میآید كه تعداد سرقتهایی كه سارقان آنران هریچ گراه شرناخته نمریشروند و همرین طرور
مواردي كه سارقان شناخته میشوند ،اما با وساطت دیگران ویا به د یل دیگر ،صراحب مرال از
تعقیب سارق صرفه نظر میكند از تعداد دزدهایی كره مرورد رسریدگی قررار مریگیرنرد ،كمترر
نطاشد (اجاللی .)64 :1333 ،آمارها نشان میدهند تعداد دستگیرشدگان به اتهام سرقت در شرهر
گرگان در سال  1637به تعداد  1339نفر بوده است در حالی كه شمار سرقتهاي گزارش شده
در همین سال  4179مورد اعالم شده است .بدین ترتیرب افرزایش  161درصردي در ایرن مرورد
مشاهده میشود (فرماندهی انتظامی استان گلستان) .كه این آمارهانشران دهنرده افرزایش نگرران
كننده شمار مرتكطان سرقت در شهر گرگان است.
درهر صورت سرقت یكی از عواملی است كه موجب برهم خروردن نظرم وآرامرش جامعره
می شود واین گونه حركرات تراثیر عمیقری درایجراد نراامنی ووحشرت میران افرراد دارد .دربراره
رورت مطارزه به هیچ وجه اختالفی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچره اختالفری
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باشد درباره شیوه مطارزه است برراي مطرارزه اساسری برا برزه سررقت بایرد برا علرل آن بره مطرارزه
برخاست نه با معلول به نظر میرسد پرداختن به علل و عوامل اجتماعی پدیرده سررقت در كنرار
سایر عوامل اقتصادي ،فرهنگی وسیاسی اثرگذار ،براي شناخت عمیقتر این پدیرده و پیامردهاي
مخرب فرهنگی واجتماعی آن اهمیت زیادي دارد.
پس هدف این پژوهش این است كه تاثیر متغیرهایی چون :رابطه برا دوسرتان بزهكرار ،فقرر،
دینداري شخصی ،اشتغال ،مشاركت در فعالیتهاي روزانه،تعهد و میرزان نظرارت والردین را در
ارتكاب سرقت مورد بررسی قرار داد .امید است این پرژوهش برا شناسرایی برخری از جنطرههراي
اجتماعی موثر در ارتكاب سرقت ،مورد استفاده پژوهشرگران و راهگشراي مشركالت اسرتان در
رابطه با افزایش مرتكطان سرقت باشد.
اهداف پژوهش
الف :هدف اصلی
شناخت عوامل اجتماعی موثر در ارتكاب سرقت دربین زندانیان مرد شهر گرگان
ب :اهداف فرعی
تعیین تأثیر متغیرهاي مستقل مانند:دینداري شخصی،رابطه با دوستان بزهكار ،فقر ،مشراركت
در فعالیت هاي روزمره ،تعهد ،میزان نظارت والردین و اشرتغال برر متغیرر وابسرته یعنری ارتكراب
سرقت و ارایه راهكار و پیشنهادهاي مناسب براي كاهش سرقت.
پيشينه پژوهش
پژوهشی با عنوان ،بررسی عوامل موثر برر جررایم اجتمراعی منطقره  14تهرران (نمونره مرورد
بررسی سرقت در سالهاي  )1331-33توسن ابوالفضل رفیع انجام شد .نتاین پژوهش نشران داد
كه بین دو متغیر سن و عمل سرقت رابطه وجود دارد و اكثر سارقین در بین سرن  13ترا  13سرال
قرار داشتهاند و همچنین دو متغیر دوستان ناباب و عمل سرقت نیرز در سرطح برا یی تأییرد شرد.
ریب همطستگی « كرامر » نشان مری دهرد كره دو متغیرر نقرش دوسرتان نابراب و عمرل سررقت
همطستگی 74درصد وجود دارد.
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در پژوهشی دیگر به عنوان آسیب شناسی سرقت و عوامل موثر برر آن (مرورد شرهر تهرران)
توسن مسعود بابایی پناهی انجام شده است .نتاین به دست آمده نشان میدهد كه اعتیاد به مرواد
مخدر بیشترین میزان تأثیر را در تطیین سرقت داشته است و  Betaآن  1/391بوده اسرت و چهرار
عامل اعتیاد به مواد مخدر ،میزان تلصریالت ،ارتطرا برا دوسرتان نابراب و یرأس مجموعر ًا 43/3
درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین میكنند.
در پژوهشرری دیگررر بررا عنرروان «پدیررده سرررقت و عوامررل اجتمرراعی مرررتطن بررا آن در اسررتان
كردستان» طی سال  1376-77توسن احسران هوشرمند وناهیردكوه شركاف انجرام شرده اسرت.
ملقق به این نتیجه رسیده است كه بین سابقه ملكومیت و ارتكاب سرقت رابطره وجرود دارد و
 33درصد از آنها داراي سرابقه ملكومیرت برودهانرد و  31/1درصرد بره علرت سررقت ملكروم
شدهاند و همچنین بین استفاده از مواد مخدر و ارتكاب سرقت نیز رابطه معناداري وجرود دارد و
34درصد از سارقان از مواد مخدر استفاده كردند.
پژوهشری توسرن ملمررد ر را مشرركانی و زهررا سررادات مشركانی در سررال  1371برا عنرروان
(سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهكاري نوجوانران) در برین نوجوانران پسرر و
دختر كانون اصالح و تربیت انجام شد .مشخص گردید كه مؤلفه وابستگی نوجوان بره خرانواده
در شدت بزهكاري مؤثر است ..بدین ترتیب كه هر چه پیوندهاي عراطفی نوجوانران برا خرانواده
بیشتر میشود و روابن پدر و مادر با فرزندان سالمتر و امنتر باشرد بزهكراري كراهش مرییابرد
مؤلفه هاي مربو به پیوند افتراقی و مؤلفه ارتطرا نوجوانران برا دوسرتان و اقروام نشران مریدهرد
وجود همسایگان خالفكار و ملله جرم خیز در بزهكاري مؤثر است.
چارچوب نظری
جامعه شناسان ریشره بسریاري از كرن رفتراريهرا را در ملرین و شرراین اجتمراعی جسرتجو
میكنند و علل زمینه ساز بسیاري از آنها را خود جامعره مریداننرد .كاسرانی از مكترب ملرین
اجتماعی و فرهنگی معتقد است ،مجرم مسيول عمل خود نیست و این اجتماع و تقصیرات دسرته
جمعی هستند كه در عمل فرد نگون بخت ظهور میكند .كاسانی میگوید « :تمرام مرردم دنیرا
به استثناء جنایتكاران مقصرند».
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مرتن در نظریه آنومی خود بی هنجاري را به فشاري اطرالق مریكنرد كره وقتری هنجارهراي
پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند ،بر افراد وارد مریآیرد (سرتوده .)119 :1333 ،مررتن
ریشه انلرافات اجتماعی رادر شكاف میان دو عنصر اساسی سراختارفرهنگی جسرتجو مریكنرد.
اولین عنصر در نظریه مرتن شامل اهداف ،مقاصد و عالیقری اسرت كره توسرن فرهنرع جامعره
تعریم و تعیین شده و به عنوان خواستهاي مشروع مورد پذیرش اكثریت جامعه مطرح هستند
كه در ی

سلسله مراتب ارزشی دستهبندي میشود .عنصر دوم ساختارفرهنگی ،شیوهها ،راههرا

و هنجارهاي مشروع رسیدن به اهداف و آرمانهاي فرهنگی را تعیین ،تنظیم ونظرارت مریكنرد
(كوزر و روزنطرگ.)433 :1373 ،
مرتن افراد جامعه را به دو گروه افراد راست رفتار و افرراد كرن رفترار تقسریم مریكنرد كرن
رفتاران از نظر مرتن شامل چهار نوع هستند :نوآوران ،مراسم گرایان ،انزوا جویران و شورشریان.
مرتن ساخت اجتماعی را در ایجاد جرم موثر میداند و این تراثیر گرذاري سراخت را از دریچره
اهدافی كه در چنین ساختی نهادي شده میبیند .در حالی كه امكان دستیابی همگان براي نیل به
اهداف مورد نظر در این ساخت مقدور نیست .بر این اساس به طور مثال ،پول و پرول دار شردن
به عنوان ی

هدف نهادي شده پذیرفتره مری شرود و نظرام اجتمراعی ،قرادر بره ایجراد مشراغل و

راههایی كه بتواند افراد را بدان هدف برسراند ،نطاشرد آنرومی و نابسرامانی و از هرم گسریختگی
اجتماعی ایجاد می شود كه در آن صورت باید منتظر هنجرار شركنی و انلرراف برود (مسراواتی
آذر .)31-33 :1374 ،هیرشی به عنوان پیشگام نظریه كنتررل اجتمراعی علرت همنروایی افرراد برا
هنجارهاي اجتماعی را «پیوند اجتماعی» آنها دانسته است .این تيوري بر این فرض اسرتوار اسرت
كه كجروي ناشی از عم یا گسستگی تعلق فرد به جامعه اسرت كره در اثرر كنتررل و نظرارت
اجتماعی به وجود می آید .هیرشی معتقد اسرت وابسرتگی بره جامعره داراي چهرار عنصرر اصرلی
است:
1ر داشتن تعلق خاطر نسطت به افراد و نهادها
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1ر تعهدبه رفتار عادي باعث میشود ،افراد در هر جامعه اي به فعالیتهاي متداول زندگی
روزمره «متعهد» بوده و از كجرفتاري میپرهیزند تا موقعیتهایی را كه به دست آورده حف
كنند.
3ر مشغول بودن مردم درفعالیتهاي قراردادي و متداول ،افراد را چنان مشغول همنوایی
میكندكه وقتی براي ارتكاب كن رفتاري یا حتی فكر كردن به آن برایشان باقی نمیماند.
4ر اعتقادبه هنجارهاي عادي.
ایوان نی ،یكی دیگر از نظریه پردازان كنترل اجتماعی است كه بررابطه خانواده وبزهكراري
متمركز شده و رابطه معناداري را میان متغیرهاي خانوادگی مانند روابن والدین ر فرزند به وسیله
شاخص هایی چون پرذیرش وطررد فرزنردان از طررف والردین ،روشهراي برخرورد والردین برا
فرزندان و تنطیه را اندازهگیري نموده است (احمدي.)111:1337 ،
نی معتقد است كه خانواده با اعمال نظارت درونی از طریق درونی كردن هنجارها و نظارت
غیر مستقیم با ایجاد رابطه عاطفی با فرزنردان و نظرارت مسرتقیم و همچنرین توانرایی خرانواده در
تأمین زندگی باعث تقویت پیوند اجتماعی فرزندان میشود .از نظر نی میزان همنوایی جوانان برا
هنجارهاي اجتماعی و در نتیجه دوري از كجروي بستگی به توانایی خانواده در تلقق این امرور
دارد (ممتاز .)113:1337 ،به نظر دوركیم دین در افرادحس وظیفهاي اخالقی ایجاد میكند كره
از طریق آن فشار اجتماعی ملترمانرهاي را احسراس كننرد و آنران را بره تطعیرت از خواسرتههراي
اجتماعی وادار میكند (كروزر197:1331 ،؛ همیلترون .)173:1331 ،هرري آلرررت كره یكری از
شارحان آثار دور كیم است می نویسد كاركردهاي دین از نظر دوركریم را مری تروان در چهرار
گروه قرارداد :انضطا بخش وآماده ساز ،انسجام بخش ،حیات بخش و خوشطختی بخش.
به بیان دوركیم ،هر گاه شیرازه تنظریم هراي اجتمراعی از هرم گسریخته شروند ،نفروذ نظرارت
كننده جامعه بر گرایشهاي فردي دیگر كاراییاش را از دسرت خواهرد داد و افرراد جامعره بره
خودشان واگذار خواهند شد .دوركیم چنین و عیتی را آنومی (بیهنجاري) می خواند (كوزر،
 . )191 :1331بنابراین یكی از عوامل جلوگیري كننرده از بری هنجراري ،احسراس تعلرق فررد بره
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جامعه ،میراث فرهنگی و ارزشهاي اجتمراعی اسرت .در تعریرم عملیراتی دینرداري از الگروي
گالك و استارك اسرتفاده شرده اسرت بره نظرر گرالك و اسرتارك ،همره ادیران دنیرا بره رغرم
تفاوتهایی كه در جزئیات دارند ،عرصههاي مشتركی دارند كره دیرنداري در آن جرا متجلری
میشود .این عرصهها كه میتوان آنها را ابعاد مركزي دینداري به حساب آورد عطارتند از:
1ر بعد اعتقادي یا باورهاي دینی :مانند اعتقاد به خدا ،اعتقاد به معاد و روز جزا؛
 1ر بعد مناسكی یا اعمال دینی :همچون عطادات ،نماز ،شركت در آئرینهراي دینری خرا ،
روزه گرفتن؛
 3ر بعد تجربی یا عواطم دینی :مانند ترس از خدا ،توبه و تقرب به خدا؛
 4ر بعد فكري یا دانش دینی :توانایی خواندن قرآن ،دانستن روشهاي صلیح عطادات؛
 3ر بعد پیامدي یا آثار دینی :مانند پرهیز از مصرف خوراكیها و آشامیدنیهاي خا

مثرل

مشروبات الكلی.
ادوین ساترلند ،یكی از نامدارترین جامعه شناسان كرن روي فرهنگری اسرت ،فر ریه اصرلی
ساترلند این است كه رفتارانلرافی مثل سایر رفتارهاي اجتماعی از طریق همنشرینی و پیوسرتگی
با دیگران آموخته می شود .به نظر او رفترار انلرافری نره روان شرناختی اسرت و نره ارثری .همران
طوري كه مردم در مصاحطت و معاشرت با همنوایان در طرول یر

جریران جامعره پرذیري كره

نكته بر احترام و مقطولیت هنجارها دارد ،متمایل به همنوایی میشوند ،اگر جریان جامعه پرذیري
طغیان و تخطی از هنجارها را بیاموزد ،افراد به سوي رفتار انلرافی كشانده خواهند شد .فراوانری
معاشرت از نظر دفعات وقوع ،مدت ،ارجلیت و شدت مری توانرد متفراوت باشرد .یعنری میرزان
معاشرت فرد با افراد كن رفتار در مقابل افراد بهنجار مرورد نظرر اسرت .فراوانری و مردت زمران
معاشرت بسیار با اهمیتاند .ارجلیت با اهمیت است از این نظر كره اگرر رفترار موافرق رعایرت
قانون در كودكی آموخته شود ،فرد در و عیتی متفاوت با كسی قرار دارد كه از ابتردا بره عردم
رعایت قانون تشویق شده است.
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فرضيههای پژوهش
ر اگر میزان فقر افزایش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر میزان دینداري شخصی كاهش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر میزان رابطه با دوستان بزهكار افزایش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر اشتغال كاهش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر میزان میزان نظارت والدین بر فرزندان كاهش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر میزان مشاركت درفعالیتهاي روزمره كاهش یابدپس میزان سرقت افزایش مییابد.
ر اگر میزان تعهد كاهش یابد پس میزان سرقت افزایش مییابد.
روش پژوهش
روش اصررلی ایررن پررژوهش پیمایشرری اسررت و جامعرره آمرراري عطررارت اسررت از 414 ،نفررر از
زندانیان مرد متهم به سرقت در سال  ،1391كه ملل سكونتشان شرهر گرگران بروده اسرت.براي
نمونه گیري در این تلقیق از روش نمونه گیري اتفاقی ساده استفاده شده است كره یر

روش

غیر احتمالی است .حجم نمونه بر اساس فرمرول كروكران برابرر برا  111نفرر اسرت .برراي جمرع
آوري اطالعات از زندانیان از ابزار پرسشنامه استفاده شرده اسرت .اطالعرات بره دسرت آمرده از
پرسشنامهها با كم

نرم افزار  spssتجزیه و تللیل شده است .نتاین آن با استفاده از جرداول و

نمودارها در بخش توصیفی ،با هدف نمایش چگونگی توزیع جامعه نمونه برر اسراس متغیرهراي
مورد مطالعه و در بخش تطیین ،نتاین حاصله با هدف یافتن روابن بین متغیرهاي مسرتقل و متغیرر
وابسته از طریق ریب همطستگی پیرسون،آزمون كاي اسكوئر ،رگرسیون چند متغیرره ،تللیرل
مسیر ارایه شده است.
براي سنجش اعتطار در این پرژوهش  ،ابتردا پرسشرنامه برا اسرتفاده از كارهراي انجرام شرده و
مطاحث نظري پژوهش طراحی شده و سرس تو سرن اسرتاد راهنمرا و مشراور مرورد بررسری قررار
گرفته شد كه پس از اعالم نظر مساعد اساتید ملتررم اقردام بره تكثیرر پرسشرنامه در برین جامعره
نمونه گردیده است .براي تعیین میزان پایایی از آزمون آلفاي كرونطاخ اسرتفاده شرده اسرت كره
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ریب آلفاي كرونطاخ متغیر وابسته ،سرقت  34درصد و متغیر مستقل فقر  66درصرد و رریب
آلفاي كرونطاخ بقیه متغیرهاي مستقل با ي  71درصرد بروده اسرت كره از نظرر آمراري معنرادار
ملسوب میشود.
تعریف نظری و عملی متغيرهای تحقيق
سرقت :سرقت تنها وقتی موجود است كه شی مو وع جرم بدون آگاهی و بر خرالف میرل
صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید ،زمه آن گرفتن،برداشرتن
و كش رفتن است (ستوده .)133 :1333 ،مراد از میزان سررقت در ایرن پرژوهش تركیطری از سره
ویژگی میزان ملكومیت ،تعداد دفعات رفتن به زندان و تعداد سرقت مرتكرب شرده اسرت كره
مجموعاً میزان فعالیت فرد را در بزه سرقت نشان میدهد.
فقر :در لغت فقر ،به معناي شكاف و فاصرله اي اسرت كره در چیزهرا پدیرد مریآیرد .بردین
للا  ،استخوان هاي كمر را ،كه مهره اي شكل و داراي فاصله و شكاف هستند «ستون فقررات»
می نامند .به همین دلیل به نیازمندانی كه زندگی آنها مشكل وكمرشان زیر بار مشكالت خمیرده
شده ،فقیر گفته میشرود (اصرفهانی .)461 :1411 ،در جامعره شناسری فقرر را معمرو ً «بررآورده
نشدن نیازهاي اساسی بشر در حد كفایت » تعریرم كرردهانرد (راچ .)13 :1334 ،شراخصهراي
بررسی فقر در این تلقیق عطارت است از :میزان درآمرد ماهانره خرانوار ،نروع منرزل مسركونی و
قیمت آن ،داشتن وسیله نقلیه و قیمت آن و میزان پسانداز.
دوستان بزهكار :دوست به كسی گفته میشود كه فرد با او داراي اشتراك فكرري و روانری
است(كوئن .)31 :1373،مراد از معاشرت با دوستان بزهكار در ایرن تلقیرق اینسرت كره :میرزان
معاشرت و دلطستگی پاسخگویان به گروه دوستان و همسا ن كه گروه مرجع وي هستند،چقدر
است.كه این متغیر با شاخص هراي فراوانری دوسرتان بزهكرار ،مردت زمران آشرنایی برا دوسرتان
بزهكار و شدت رابطه با دوستان بزهكار مورد سنجش قرار گرفته است.
دینداري شخصی :منظور ،التزام فرد به دین مورد قطول خویش است .این التزام در مجموعره
اي از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردي و جمعی كه حول خداوند و رابطه ایمانی برا اوسرت،
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سامان می پذیرد .در این پژوهش دینداري افرراد در چهرار بعرد اعتقرادات ،احساسرات ،مناسر
مذهطی و پیامدي مورد سنجش قرار گرفته است.
میزان نظارت والدین بر فرزندان :منظرور از ایرن متغیرر آن اسرت كره والردین ترا چره انردازه
فرزندان خود را آزاد می گذارند ،به عطارت دیگر ،میزان كنترل و نظارت والدین بر فرزندان چه
اندازه است؟ كه این متغیر با شاخصهاي آشنا كردن فرزندان با مفراهیمی ماننرد قناعرت ،توجره
كردن به زمان ورود و خروج فرزندان ،تشویق كردن فرزندان و تنطیه كردن آنها به علرت انجرام
اعمالی مانند سرقت و تأمین نیازهاي اساسی فرزندان مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاركت در فعالیتهاي روزانه :این عنصر نشان دهنده میزان مشراركت افرراد در فعالیتهراي
اجتماعی و روزمره است (صدیق سروستانی11 :1333 ،ر .)11شاخصهاي مرورد اسرتفاده برراي
بررسی ای ن متغیر عطارت است از میرزان فعالیرت روزانره افرراد در كرار و تلصریل و شرركت در
فعالیتهاي ورزشی وكالسهاي آموزشی.
تعهد :دینی است كه مردم نسطت به خانواده و جامعه دارند .هر چقردر كره سررمایه گرذاري
مردم در تلصیالت ،سوابق شغلی ،خانه و سایر داراییهاي خود بیشتر باشد ،دلیل بیشتري دارنرد
تا همنوا باشند و بتوانند از دستاوردهاي خود ملافظرت نماینرد ،برر عكرس كسرانی كره سررمایه
كمتري دارند ،خطر كمتري در ارتكاب جرایم میبینند (فیضاللهری .)33 :1331 ،شراخصهراي
مورد استفاده در این زمینه شامل :انجام دادن وظایم نسطت به خانواده ،كار و تلصریل ،اهمیرت
دادن به خانواده و همسایگان و شركت در تصمیم گیريهاي خانوادگی است.
یافتههای پژوهش
دراین پژوهش پس از تكمیل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  spssبه تجزیه و تللیل دادهها
پرداخته شد .در مقاله حا ر ،نتاین تلقیق بر اساس آمار استنطاطی بررسی میشود .براي بررسری
رابطه بین متغیر وابسته سرقت و متغیرهاي مستقل در سطح فاصلهاي ریب همطسرتگی پیرسرون
گرفته شده است.
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جدول ( )2ضریب همبستگی پيرسون بين متغير سرقت با فقر ،معاشرت با دوستان ناباب،
دینداری شخصی ،مشاركت در فعاليت روزمره ،تعهد ،ميزان نظارت والدین
رابطه با
سرقت

فقر

1

دوستان
بزهكار

ریب همطستگی
سرقت

پیرسون

ریب همطستگی
فقر

پیرسون
(اطمینان) sig

تعداد
ریب همطستگی
معاشرت

1/311

1

1/119

-1/149

-1/191

-1/133

-1/111

1/677

1/131

1/133

1/414

1/149

111

111

111

111

111

1/111
111

111

(اطمینان) sig

تعداد

111

111

111

-1/319

-1/149

-1/113

(اطمینان) sig

1/111

1/131

1/139

تعداد

111

111

111

111

1/193

-1/191

-1/133

1/171

(اطمینان) sig

1/179

1/133

1/414

1/114

تعداد

پیرسون

پیرسون

1

-1/113

-1/133

-1/131

-1/174

1/139

1/414

1/136

1/134

111

111

111

111

1

1/171

1/113

1/114

1/114

1/117

1/111

111

111

111

1

1/346

1/161

1/111

111

111

111

111

111

111

111

-1/111

-1/133

-1/131

1/131

1/346

1

1/343

(اطمینان) sig

1/114

1/414

1/136

1/117

1/111

تعداد

پیرسون

1/111

111

111

111

111

111

111

111

-1/369

-1/111

-1/174

1/114

1/161

1/343

1

(اطمینان) sig

1/111

1/149

1/134

1/111

1/111

1/111

تعداد

111

111

111

111

111

111

ریب همطستگی
نظارت

111

111

111

111

111

111

111

1/111

ریب همطستگی
تعهد

1/111

1/111

1/111

1/179

1/114

1/111

1/677

ریب همطستگی
مشاركت

1/311

1/133

-1/319

-1/193

1/133

پیرسون

روزمره
1/111

1/119

ریب همطستگی
دینداري

شخصی

در فعالیت

تعهد

والدین
-1/369

(اطمینان) sig

تعداد

دینداري

مشاركت

نظارت

پیرسون

111
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با توجه به جدول با  ،بین میزان سرقت با میزان فقر ،میزان رابطه با دوسرتان بزهكرار ،میرزان
دینداري شخصی ،میزان مشاركت در فعالیت روزمره ،میزان تعهد ،میزان نظارت والردین رابطره
وجود دارد .یعنی سطح اطمینان ریب همطستگی پیرسرون از  1/13سرطح اطمینران قابرل قطرول
كمتر است .پس  تأیید و  ابطال می شود.
1

0

جدول ( )3بررسی ميزان همبستگی بين دو متغير ميزان سرقت و وضعيت اشتغال قبل
از دستگيری
مقدار

درجه آزادي

sig

پیرسون كاي اسكوئر

1/73

3

1/33

Cikelihood Ratio

1/73

3

1/33

Linear-by-Linear
Association

1/71

1

1/39

تعداد

111

سطح اطمینان به دست آمده به وسیله آزمون كاي اسكوئر برابر با  1/33است و از آنجرا كره
سطح اطمینان ملاسطه شده در جدول بیشتر از سطح اطمینران قابرل قطرول  1/13اسرت ،در نتیجره
رابطه معنا داري بین دو متغیر میزان سرقت و و عیت اشتغال قطل از دستگیري وجرود نردارد .در
نتیجه فر یات:
1ر اگر میزان فقر افزایش یابد پس میزان سرقت افزایش می یابد
1ر اگر میزان رابطه با دوستان بزهكار افزایش یابد پس میزان سرقت افزایش می یابد
3ر اگر میزان دینداري شخصی كاهش یابد پس میزان سرقت نیز افزایش پیدا می یابد.
4ر اگر میزان تعهد كاهش یابد پس میزان سرقت نیز افزایش پیدا می یابد.
3ر اگر میزان نظارت والدین كاهش یابد پس میزان سرقت افزایش می یابد.
در این مرحله متغیرهاي مستقل در سطح فاصلهاي كه در ریب همطستگی پیرسون معنرادار
شدهاند و میزان سرقت به عنوان متغیر وابسته در معادله رگرسیون آورده شد.
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جدول ( )4محاسبه تحليل رگرسيون بين متغيرها
مدل

R

1

1/333

ریب تعیین تعدیل شده

ریب تعیین

1/171

1/19

در جدول فوق مقدار ریب تعیین  1/19است كه ایرن مقردار بیرانگر ایرن اسرت متغیرهراي
مستقل میتوانند به اندازه  1/19متغیر میزان سرقت را تطیین كنند.
جدول ( )5محاسبه تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون بين متغيرها
مدل

جمع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

مقدار F

( Sigاطمینان)

رگرسیون

349/361

3

119/971

16

1/11

رزي دال

1347/314

114

6/614

جمع

1397/163

119

با توجه به معناداري نتیجه آزمون در جدول فوق كه برابرر برا  sig = 1/11اسرت مریتروان برراي
نوشتن فرمول (معادله خن) رگرسیون به جدول بعدي رجوع كرد.
جدول ( )6محاسبه تحليل رگرسيون بين متغير وابسته سرقت و متغيرهای مستقل
معنادار شده از ضریب پيرسون
مدل

ریب استاندارد نشده

ریب استاندارد شده
ریب Beta

مقدار

اطمینان

3/663

1/111

4/116

1/111
1/111

B

خطا

عدد ثابت

7/366

1/336

فقر

1/169

1/141

1/141

معاشرت با دوستان ناباب

1/147

1/144

1/111

3/371

دینداري شخصی

-1/131

1/117

-1/131

-1/937

1/114

تعهد

-1/131

1/141

-1/149

-1/773

1/441

میزان نظارت والدین

-1/114

1/117

-1/173

-4/166

1/111

رگرسیون :متغیرهاي مستقل :فقر ،معاشرت با دوسرتان بزهكرار ،دینرداري شخصری و میرزان
نظارت والدین معنادار هستند .یعنی اینكره  sigآنهرا كروچكتر از  1/13اسرت .در جردول فروق،
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رگرسیون استاندارد نشده و بتا ریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده است .نوشتن معادلره خرن
رگرسیون پیش بینی از رایب تأثیر استاندارد نشده متغیرها انجام می گیرد كه در فرمول خطری
رگرسیون قرار میگیرد .كه به صورت زیر است:
 =   a  b11  b2  2  b3 3  b4  4معادله خن
(میزان نظارت والدین)  1/114ر (دینداري شخصی)  1/131ر (رابطه با دوستان بزهكار) 1/147
( +فقر) y = 7/366 + 1/169

معادله خن استاندارد شده :كدام متغیر بیشترین اثر را دارد.
  11  2  2  3 3  4  4

(میزان نظارت والدین)  1/173ر (دینداري شخصی) ( – 1/131رابطه با دوستان بزهكار)
( +1/111فقر) y = 1/141

میزان تأثیرگذاري فقر بیش از متغیرهاي دیگر است.
تحليل مسير :با رویكرد تلفيقی ـ تركيبی
در مرحله اول ابتدا رگرسیون بین متغیر سرقت با متغیرهاي فقر ،معاشرت با دوستان بزهكرار،
دینداري شخصی ،تعهد و میزان نظارت والدین گرفته شده است .در رگرسیون هر كردام را كره
معنا دارشده را نگه داشته میشود و آنهایی كه معنادار نشدهانرد را كنرار گذاشرته و بعرد دوبراره
رگرسیون گرفته میشود .در مرحله دوم :بین آنهایی كره معنرادار شردند هرر كردام كره رریب
 Betaآن بیشتر بود متغیر وابسته میشود و بقیه مستقل .حا بین متغیر وابسرته برا متغیرر مسرتقل و
آنهایی كه در مرحله اول كنار گذاشته شده دوباره رگرسیون گرفته میشود .این كرار را آنقردر
تكرار میشود كه دیگر متغیر معناداري وجود نداشته باشد و یا اینكه ی
متغیر مستقل وجود داشته باشد.

متغیرر وابسرته و یر
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جدول ( )7محاسبه تحليل رگرسيون بين متغير وابسته سرقت متغيرهای مستقل معنادار
شده (فقر ،رابطه با دوستان بزهكار ،دینداری شخصی و ميزان نظارت والدین)
مدل

ریب استاندارد نشده

ریب استاندارد شده
ریب Beta

مقدار

اطمینان

3/319

1/111

4/111

1/111
1/111

B

خطا

عدد ثابت

7/171

1/131

فقر

1/169

1/141

1/141

رابطه با دوستان بزهكار

1/149

1/144

1/113

3/419

دینداري شخصی

-1/131

1/117

-1/134

-3/113

1/113

میزان نظارت والدین

-1/111

1/113

-1/139

-4/761

1/111

ریب  Betaفقر   1/141 متغیر وابسته میشود
و سرس متغیرهاي مستقل معنادار شده در رگرسیون اول (رابطه با دوستان بزهكار ،دینرداري
شخصی ،میزان نظارت والدین) و همچنین متغیر مستقل معنادار نشده (تعهرد) رگرسریون جدیرد
گرفته میشود.
جدول ( )8محاسبه تحليل رگرسيون بين متغير وابسته فقر و متغيرهای مستقل
مدل

ریب استاندارد نشده

ریب استاندارد شده
ریب Beta

مقدار

اطمینان

3/967

1/111

1/117

1/913
1/167

B

خطا

عدد ثابت

11/134

1/141

رابطه با دوستان بزهكار

1/113

1/171

1/117

دینداري شخصی

-1/131

1/113

-1/131

-1/341

تعهد

-1/114

1/167

-1/113

-1/113

1/333

میزان نظارت والدین

-1/133

1/144

-1/163

-1/363

1/337

با متغیر وابسته فقر هیچ متغیر مستقلی معنادار نشد.
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بحث و نتيجهگيری
بر اساس ریب همطستگی پیرسون افزایش فقر رابطه مثطت و معنی داري با افرزایش سررقت
دارد .همانطور كه در چارچوب نظري گفتیم ،از نظر مرتن هنگامی كه فررد نتوانرد وسرایل زم
را براي رسیدن به هدفهاي مورد نظر در اختیار داشته باشد و هدف اصلی فراموش نشود ،افراد
اهداف و آرمانهاي مورد نظر جامعه را نمی تواننرد برا پیرروي از راههراي مجراز و نهرادي شرده
تعقیب كنند افراد براي رسیدن به اهداف مورد نظر خود به فعالیتهرایی ماننرد دزدي در جامعره
روي می آورنرد ،از ایرن رو ،دزدي ،فریرب كراري و ارتكراب انرواع جررایم در جامعره افرزایش
مییابد (گیدنز .)141 :1374 ،به طوري كه ،این پژوهش نشان میدهد  34/3درصد پاسخگویان
میزان درآمد متوسن ( 311تا  311هزارتومان) داشتهاند ،میزان فقر در  39درصد از پاسرخگویان
زیاد و خیلی زیاد یعنی كمتر از ( 311هزار تومان) بوده است.این یافته پژوهش با نتیجه پرژوهش
رنیس دانا ( )1379و فو دي ( ) 1331مطنی برر اینكره همطسرتگی معنری داري میران میرزان فقرر و
میزان سرقت وجرود دارد ،همسرو و هماهنرع اسرت .در ایرن پرژوهش برین میرزان معاشررت برا
دوستان بزهكار و افزایش سرقت نیز رابطه مثطت و معنی داري وجود دارد.
بر اساس نظریه پیوند افتراقی میتوان بلث نمود كه افرادي كه معاشرت بیشتري برا دوسرتان
و همسا ن بزهكار خود دارند .به دلیل یادگیري و همنروایی برا گرروه دوسرتان بره سروي رفترار
بزهكارانه كشیده شدهاند ،و ازسوي دیگر ،تأثیر گروه همسا ن دردوره بلوغ به اوج مریرسرد ؛
یعنی دوره اي كه این گروه سنی ططق سلیقهها ،نلوه پوشش ،اصطالحات ،ارزشها و قهرمانران
خود آماده شكل بخشیدن به ی

خرده فرهنع متمایز است (ستوده )44 :1376 ،به طوري كه،

ایرن پرژوهش نشران مری دهرد  49درصرد پاسرخگویان در سرنین ( 11ر  )16سرالگی برا دوسرتان
بزهكارشان آشنا شدهاند .كه این یافته با نتیجه پژوهش فو دي ( )1331كامالً هماهنع است.
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ریب همطستگی پیرسون رابطه معنادار و معكوسی را بین متغیر میرزان دینرداري شخصری و
میزان سرقت نشان میدهد  .هر دینی نظرامی از اصرول اخالقری دارد كره شریوه رفترار درسرت و
نادرست را مشخص و مجازاتهایی (عمدتاً مابعد الططیعی) را علیه خالفكراران تعیرین مریكنرد.
وقتی معیارهاي اخالقی رفتار آدمیان در ی

جامعه به اقتدار مابعدالططیعی ومقدس مجهز شوند،

ارزشها و تجویزهایشان الزام آورتر میگردند؛ این معیارها و اصرول اخالقری كره صرطغه دینری
پیدا كردهاند به عنوان شكل مهمی ازكنترل اجتماعی در مقابل رفترار انلرافری عمرل مرینماینرد
(كررننررت و گالسررطرگ .)1996 ،1در پررژوهش حا ررر نیررز 31 ،درصررد از پاسررخگویان میررزان
دینداریشان متوسن رو به پایین است و 41/3درصد افرادي كه میزان دینداریشان متوسرن رو بره
پایین است خیلی زیاد مرتكب سرقت شدهاند كه نشان دهنده این است دینداري به عنروان یر
كنترل كننده درونی در این افراد بسریار رعیم اسرت كره ایرن یافتره برا یافتره پرژوهش طالطران
( )1331هماهنع و همسو است .نتاین بدست آمده از ریب همطستگی پیرسون رابطه رعیم
و معكوسی را بین دو متغیر میزان مشاركت در فعالیتهاي روزانه و میزان سرقت نشان میدهرد،
اما این رابطه در سطح اطمینان  % 93معنی دار نیسرت .مشراركت برراین فررض اسرتوار اسرت كره
درگیري در فعالیتهاي مورد قطول جامعه ،موجب میشود وقت و آزادي ملردود فررد صررف
شده و نتواند به سراغ عمل بزهكارانه برود و اشتغال به كار ،ورزش كردن ،درس خوانردن ...،از
این نوع فعالیتهاست (علیوردينیرا و آرمران مهرر .)114 :1336 ،نتراین بدسرت آمرده ازجامعره
آماري بر خالف نظریه پیوند اجتماعی است.
چون مشاركت در فعالیتها روزمره و باشگاههاي ورزشری برراي ایرن قطیرل از پاسرخگویان
خود جرم زا بوده و شراین مناسب را براي ارتكاب جرم فراهم میكنند .حتی بعضری ورزشهرا
نیز انگیزه زورآزمایی ،تقلب و شر بندي پیش گویانه را افزایش میدهد .در این پرژوهش نیرز،
میزان مشاركت در فعالیتهاي ورزشی 66/7 ،درصد متوسن رو به با بوده است .همچنین ایرن
یافته با نتیجه پژوهش كرباسی و وكیلیان ( )1377هماهنع است.
همچنین بین دو متغیر میزان تعهد و میزان سررقت رابطره معنری دار و معكوسری وجرود دارد.
براساس نظریه پیوند اجتماعی تعهد مربو به سرمایه گذاري اسرت كره فررد برراي دسرتیابی بره
1 Kenneth and Glosberg
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اهداف عرفی نظیر تلصیالت با و شغل....،و تالش براي حصول ایرن اهرداف انجرام مریدهرد
هرچه سرمایه گذاري ها بیشتر باشد یا انگیزه برراي كسرب آن برا تر باشرد دلیرل بیشرتري برراي
همنوایی با هنجارهاي جامعه وجود دارد (علیوري نیا،آرمان مهرر )114 :1336 ،تلقیقرات انجرام
شده برروي پاسخگویان نشان میدهد كه  47/1درصرد پاسرخگویان مجررد هسرتند .و همچنرین
میزان تلصیالت بیشتر پاسخگویان در حد راهنمایی ( 41درصد) و متوسطه ( )33/1درصد بوده
است .و و عیت شغلی بیشتر پاسرخگویان قطرل از ملكومیرت 41درصرد بیكرار و  33/1درصرد
خوداشتغال بودهاند .بنابراین سه عامل تعهدساز (متأهل بودن ،شغل مناسرب و تلصریالت عرالی)
در افراد پاسخگو عیم است .یافتهها بیانگر رابطره معكروس و معنریداري برین میرزان نظرارت
والدین و سرقت است.
بر اساس نظریه نی یكی از نظریه پردازان نظریه كنترل اجتماعی است ،میتروان بلرث نمرود
كه خانواده نقش بسزایی در كنترل درونری از طریرق جامعره پرذیري و كنتررل بیرونری از طریرق
نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر فرزندان دارد .در خانوادههرایی كره از زمران كرودكی برخری از
صفات اخالقی مانند قناعت ،درستكاري را در فرزندانشان نهادینه نكردهاند و هیچگونره نظرارت
مستقیمی بر فرزندان مانند ورود و خروج آنها از منزل ندارند ،فرزندان در چنین خانوادهها بریش
از خانواده هایی كه در این امر موفق هستند شاهد هنجار شركنی و برروز رفتارهراي بزهكارانره از
طرف فرزندان خواهند بود .بر اساس آزمون كاي اسكوئر رابطه عیفی بین دو متغیرر اشرتغال و
میزان سرقت وجود دارد ،اما این رابطه در سطح اطمینان 93درصد معنی دار نیست.
براساس نظریه پیوند اجتماعی داشتن شغل با عنوان فعالیتی كه بخرش عمرده وقرت و انرر ي
افراد را به خود اختصا

میدهد به عنوان مهمترین عامل در كاهش رفتار بزهكارانه افرراد بیران

میگردد .شاغالن تعلق خاطر بیشتري نسطت به افراد و نهادها دارند ،افراد براي حف این منزلرت
و همچنین تالش آنها براي رسیدن به اهداف دیگرر زنردگی ،باعرث پیونرد بیشترشران برا جامعره
میشود .نتاین به دست آمده از جامعه آماري برخالف نظریه پیوند اجتماعی است.
از  111نفر نمونه مورد مطالعه 44/7 ،درصد بیكار ودر حال تلصریل و  33/1درصرد شراغل
هستند ،كه از این تعداد 33/1 ،درصد خرود اشرتغال برودهانرد ،و از  33/1درصرد از افرراد خرود
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اشتغال  17/3درصد خیلی زیاد مرتكب سرقت شدهاند ،كره نشران مریدهرد بسریاري از سرارقان
حرفه اي سرقت را به عنوان ی

شغل پذیرفتهاند ،ولی از بیان آن خودداري كردهاند.

پيشنهادههای پژوهش
آنچه از این پژوهش بر میآید این است كه بهترین راه مطارزه با سرقت به معنراي واقعری آن
را باید در بهسرازي فضراي خرانوادههرا پیردا كررد .در ایرن پرژوهش زمینرههراي مختلفری چرون
ملرومیت هاي مادي ،داشتن پیوند اجتماعی ،نظارت والدین و رابطره برا دوسرتان بزهكرار را در
فصل نتیجه گیري برشرمردیم و اكنرون راههراي را برراي كراهش ،كنتررل و تعردیل آن پیشرنهاد
میكنیم:
 1ر از بین بردن فقر و ملرومیرت برا توجره بره ترأثیر مهمری كره او راع نابسرامان اقتصرادي ر
اجتماعی خانوادهها در ارتكاب به سرقت دارد؛
1ر كنترل و مراقطت پدر و مادر در مورد دوسرتان نابراب و بره طرور كلری در مرورد دوسرتان
فرزند خود ی

رورت است؛

3ر والدین در خانوادهها باید در فرد احساس مسيولیت را به وجود آوردند و كارهایی را كره
منجر به ایجاد احساس مسيولیت در آنها میشود ،واگذار كنند؛
4ر تقویت اعتقادات فرزنرد بره ویرژه در كرودكی و نوجروانی در كنرار پایطنردي والردین بره
آموزههاي دینی؛
3ر مراقطت والدین نسطت به اعمال و رفتار فرزندان خود؛
6ر برنامه ریزي مناسب براي تنظیم اوقات فراقت نوجوانان و جوانان؛
7ر برنامه ریزيهاي اصولی و صلیح براي اشتغال در جامعه.
از آنرو كه از جمله عوامل مؤثر در ارتكاب جرم ،بیكراري و فقرر مری باشرد مری بایسرت برا
برنامه ریزي دقیق كه نیاز به عرزم ملری دارد ،نسرطت بره اشرتغال در جامعره و ریشره كنری فقرر و
بیكاري اقدام زم و بایسته صورت گیرد.
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