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Abstract
Kurdistan is one of the provinces with low level of theft occurrences.
Considering the theories based on cultural elements and components and
adopting quantitative approach and survey method, this study aimed at
identifying the socio-cultural preventives of tendency towards committing theft.
The statistical population of the study included the citizens, experts, law
enforcement experts, and cultural affairs experts of different organizations in
Sanandaj from which 265 persons were selected as the sample. The results
showed that the citizens’ beliefs in religious teachings, their adherence to the
teachings of the Holy Qur'an, Sharia affairs, and Halal- and -Haram;observing
Islamic ethics, social control, and self-control; respecting the collective values;
the rule of law; high social security in the province; high level of contentment;
familialism and family orientation; patience, tolerance, and fatalism;
socioeconomic homogeneity of the society ; and citizens' awareness of the
crimes were among the most important preventive measures against the
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occurrence and/or less tendency to committing theft in Sanandaj. In sum, the
results of the study indicate a high level of effectiveness of socio-cultural
preventive measures against tendency towards committing theft in this region.
Although the context of each issue or problem and its solutions are different, the
results of this study support the effectiveness of relying on culture and its
elements in reducing crimes and in establishing security in the society,
especially in vulnerable ones.
Keywords: socio-cultural preventive, self-control,the tendency towards
committing theft
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چکیده
استان کردستان یکی از استانهای کشور با سطح پایین وقوع سرقت است .این مطالعه باا
هدف شناخت بازدارندههای فرهنگی -اجتماایی رارایب باه اربکااق سارقت بار اساا
نظریههای مبتنی بر یناصر و مؤلفههای فرهنگای و باا اساتفاده از رویکارد کمیای و رو
پیمایشای اناااگ ررفتاه اسات .جامعاه ممااری پاشوهب شاامر شااروندانگ خبررااانگ و
کارشناسان امور انتظامی و فرهنگی سازمانهای مختلف مرکز اساتانگ سانند گ باود کاه
 265نفر از منان بهینوان نمونه انتخاق شدند .نتایج پشوهب نشان داد کاه یاواملی مانناد
معتقد بودن شاروندان به مموزههای دینیگ پایبندی به قرمن و امور شرییگ اخالقمداری و
پایبندی به حالل و حراگگ کنترل اجتمایی و خود-کنترلی و احتراگ به ارز های جمعیگ
قانونرراییگ امنیت اجتمایی باالی موجود در استانگ قنایت باالگ خانوادهررایایگ داشاتن
صبر و بردباری و بقدیررراییگ یکدست بودن جامعه از لحاظ اقتصادی -اجتمایی و مراهی
جوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

 1ایج یجم ملا جه دسترسجی تاد ججز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز
ملا ه حاضر مخشی ات نتایج یم طرح ژوهشی ما دنوان «شناخز دواما فرهنگی مؤثر مر این مودن وقجو
سرقز در استان کردستان» اسز که در سال  1394و ما حهایز دفتر جلنلات کارمردک فرمانجدهی ننجروک
انتظامی استان کردستان مه ان اا رسنده اسز مدی وسناه ات حهایزهاک ن دفتر و نظرات ارتشجهند داوران
مجترا ملا ه قدردانی میشود
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شاروندان از جرائم از جمله مامبرین بازدارندههای وقاوع یاا رارایب کمتار باه اربکااق
سرقت محسوق میشوند .در ماموعگ نتایج مطالعه بیانگر اثرراااری بااالی ویشرایهاای
فرهنگی -اجتمایی در جات بازدارندری از ررایب به اربکااق سارقت در ایان منطقاه از
کشور میباشد .اررچه بستر هر موضوع یا مسأله و راهحرهای من متفاوت استگ اما نتاایج
این بحقیق بکیه بر فرهنگ و یناصر من را در کاهب جرایم و برقراری امنیات در جامعاه
بهویشه در نقاط مسیبپایر بصریح میکند.

واژههای کلیدی :بازدارنده فرهنگی -اجتماییگ خود-کنترلیگ ررایب به اربکاق سارقتگ
بازدارندههای اجتمایی
تاریخ دریافت ٩٩/10/30 :تاریخ بازبینی ٩٩/11/17 :تاریخ پذیرش٩٩/12/18 :
فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،37زمستان  ،13٩٩صص 184-155

مقدمه
آمارها حکایت از آن دارد که سرقت یکی از جرایم شایع در ایران است .ایرران ارا
 122750مورد سرقت در سال ،رتبه ایستوسوم را در این کشورهای دنیا داراسرت
(صدیقسروستانی .)86 :1383 ،همچنین ،طبق آمار رسمی مرکز آمار ایرران ارهازای
هر صدهزار نفر در کشور در سال  248 ،1380فقره سرقت صرور

ررفتره و ایرن

آمار در سال  1394اه  974فقره رسیده است (مرکز آمار ایران .)1394 ،اااینوجود،
اسرت .در دوره زمرانی

توزیع نسبت سرقت در ارین اسرتان هرای کشرور متفراو

 ،1370 -1381استانهای تهران ،سمنان ،کرمان ،اصفهان و خراسران همرواره دارای
ااالترین میانگین وقوع سرقت و استانهای ایالم ،لرستان ،کردستان و رریالن دارای
پایینترین نسبت وقوع سرقت در کشور اودهاند (شکل  .)1در دوره زمانی -1395
 1390نیز ،استانهای تهران ،سمنان ،البررز ،خراسرانرضروی و قرم دارای اراالترین
میانگین وقوع سرقت و استانهای سیستانوالوچسرتان ،همردان ،اردایرل ،رریالن و
کردستان دارای پایینترین نسبت وقوع سرقت اودهاند (شکل .)2
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شکل  .1تعداد وقوع سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت در استانها طی سالهای  1370 -81به ترتیب
بیشترین و کمترین

منبع :پردازش ار اساس (علیوردینیا1378 ،؛ صدیقسروستانی1383 ،؛ مقاال
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شکل  .2تعداد سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت در پنج استان رتبه اول و رتبه آخر از لحاظ وقوع،
سالهای 1390 -95

منبع :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران1395 ،

مطااق اا آمارهای فوق ،وقوع سرقت در ارخی از استانهای کشور یک مسأله مهرم
اجتماعی است .وقوع سرقت در استان کردستان نیز شایع است ،اما همانطرور کره
مشاهده شد ،یکی از استانهای اا پایینترین نسبت وقوع محسرو

مریشرود لر،ا،

پایین اودن نرخ وقوع سرقت در استان کردستان ،ایرن پرسرش را اره هرن متبرادر
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میسازد که چه عواملی در پایین اودن میزان وقوع و ررایش کمتر اره ارتکرا

آن

نقش داشته یا دارند؟
سرقت همچون اسیاری از جرایم دیگرر ،تحرتترأییر عوامرل ملتلرر فرردی،
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی است .پرووهشهرای انارامررفتره ایرانگر آن
است که عوامل و سازوکارهایی مانند سررمایهی اجتمراعی (Moore & Recker, 2013؛
Roh & Lee, 2013؛ چلبی ،)1394 ،ناارااری ( ،)Jongmook, 2008فقر (چلبری،)1384 ،
ایکاری

(2012

 ،)Altindag,جااهجایی جمعیرت (فیلرد ،)1384 ،کارآمردی جمعری و

کنترل ( ،)Sampson, Raudenbush & Felton, 1997اصول اخالقی (،)Wikström, 2014
خودکنترلی 1و کنترل اجتماعی 2و  ...از جمله دالیل وقوع جرم و اهخصوص سررقت
است .پووهش حاضر موضوع پاییناودن سرقت را اا رویکردی فرهنگی -اجتمراعی
اه اررسی ر،اشته و اه دنبال پاسر اره ایرن سربال اروده اسرت کره اازدارنردههرای
فرهنگی -اجتماعی ررایش کمتر اه ارتکا

سرقت در استان کردستان کدامند؟

 .1مبانی نظری
 .1-1فرهنگ و برخی از مظاهر و کارکردهای آن در پیشگیری از وقوع جرم

اهالی فرهنگ و متلصصان علوم انسانی اتفاقنظر دارند که ظرفیت الیه زیررین یرا
ساحت معنوی فرهنگ است که قادر است،آراستهشدن اه فضایل اخالقی و صفا
معنوی چون خیرخواهی ،ایثار ،انضباط اجتماعی ،وجردان کراری ،آرمرانخرواهی،
کمالجویی ،خالقیت ،دانشطلبی ،عز نفر ،،مقاالره ارا خرافرا

و موهومرا

و

تحار فکری را موجب شده یا آنها را تقویت کنرد (عزیزآارادی فراهرانی:1389 ،
.)111-110
فرهنگ ،آموزهها و کارکردهای متنوعی دارد .یکی از ااعاد این آموزههرا ،جهرت
دینی فرهنگ همچون نماز ،ترویج اخالق فاضله و امراهمعروف و نهیازمنکرر اسرت
که میتواند در پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) نقش داشته ااشد .نماز از آموزههرای
1. Self-control
2. Social Control
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فرهنگی مهم از جهت دینی (اسالمی) است که میتواند در مقاال هوای نف ،آدمری-
که هرلحظه او را اهغفلت و سرکشی سوق داده و اه افزونطلبری و تمامیرتخرواهی
فرا میخواند -اه عنوان عاملی قوی و اازدارنده جلوی ر ایل را سد کرده و فرد را اه
سمت عز

سوق دهد (صالحی و صادقیراد.)12-11 :1390 ،

 .2-1نظریه پیوند اجتماعی هیرشی

هیرشی ،1نظریه خود را در کتا

2

«علل کجروی» مطرح کرد و پرسش اصلیاش ایرن

اود که «چرا اا اینهمه فرصت و فشار ارای ارتکا

جرم ،اکثرر مرا در اغلرب مواقرع

پیرو قانون هسرتیم؟» ( .)Hirschi, 1969: 151مفهروم اساسری نظریره کنتررل هیرشری،
پیوند 3افراد اه جامعه است .هیرشی این فرضیه را مطرح میکند که تمام افرراد ارالقوه
قانونشکناند ،اما ایشتر آنها کنترل میشوند ،زیرا میترسند که رفتارهرای غیرقرانونی
اه روااط آنها اا دوستانشان ،خانواده ،همسایه و کارفرمایانشان آسیب ارساند .اردون
این پیوندهای اجتماعی یا روااط و ادونحساسریت نسربت اره منرافع دیگرران ،فررد
آزادانه مرتکب فعالیتهای کجروانه مریشرود .او نشران مریدهرد کره در ارین تمرام
رروههای اجتماعی ،افرادی که اه طور ضعیر اه جامعه متصرل شرده ااشرند ،امکران
دارد ،قراانی الگوهای مارمانه شوند (.)Reid, 2000: 165
 .3-1نظریههای کنترل

دورکیم نظریه کنترل اجتماعی را فرموله کررد .او دو سرازوکار کنتررل اجتمراعی را
پیشنهاد کرد :دلبستگی اه دیگران و محدودیتهای اجتماعی (دورکیم.)74 :1376 ،
از نظر دورکیم ،اجتماعیشدن عبار

است از دلبستگی اه رروه اه مثااره پایره آن،

یعنی شکلی از شناسایی افراد اا نهادهای اجتماعی .این نوع از دلبستگی نیازمند اره
افراد است ،که اه نواه خود ،منبعی ارای تعهد اه اصول اخالقری افرراد یرک ررروه
است .ارر دلبستگی نلستین سرازوکار اجتمراعیشردن اسرت ،نیازهرای افرراد اره
محدودیت های اجتماعی کمک می کنرد کره اجتمراعیشردن کارآمرد ااشرد .آنهرا
1. Hirschi
2. Causes of Delinquency
3. Bound
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نیرویهایی هستند که خویشتنداریها 1و حدود را ار رفتار افراد اعمرال مریکننرد.
نای مفهوم محدودیت های اجتماعی را اا متمایزساختن آن از کنترلهرای مسرتقیم-
غیرمستقیم ،درونی -ایرونری و رسرمی -غیررسرمی شررح داد (.)Nye, 1958: 145
اخیراً ،سامپسون و الئو  2اا استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی اه مفهوم پیوندها و
کنترل اجتمراعی اره شریوه نرای اشراره مریکننرد (.)Sampson & Laub, 1993: 286
راتفردسررون 3و هیرشرری اررر ادعررد روانشررناختی خررودکنترلی در توضررید جرررم در
نظریهشان تأکید دارند .این نظریه دو پریشفرر

اصرلی دارد :خرودکنترلی پرایین،

مهررمترررین عامررل علرری در توضررید رفتارهررای ضررداجتماعی اسررت و در افررراد
ضداجتماعی یاات ااقی میماند (.)Gottfredson & Hirschi, 1990: 147
لیاالنک 4رویکردی نظاممند در زمینه کنترل و کجروی را پیش مریریررد .در
نظریه او چهار سازوکار کنترل شلصی وجرود دارد :پیونردخوردن ،5دررخرواهی،6
الگوسازی 7و محدودشدن8؛ و دو وضرعیت کره آنهرا را تعردیل مریکنرد :پایگراه
اجتماعی و ظرفیت زیستی ( .)Le Blanc, 1997; 2006پیونردخوردن اره شریوههرای
ملتلفی که اه وسیله آن افراد اا هم درمیآمیزند ،اشراره دارد .دررخرواهی ،الروغی
روانشناختی است ،رشد طبیعی و تفکیک که خودکنترلی و شلصریت را در طرول
زمان مشلص می کند و الگوسرازی وجرود الگوهرای موافرق اجتمراعی اسرت کره
همنوایی و فرصت ها را که ارای افرادی که دردسرترس هسرتند ،شرکل مریدهنرد.
محدودشدن تنظیم همنوایی اه واسطه محدودیتهای متنوع مستقیم و غیرمستقیمی
است که اهوسیله نهادهای ملتلر اجتماعی ،مانند اازارهای اجتماعیشردن اعمرال
میشوند .این چهار سازوکار از طریق فرایندهای یرادریری فعرال مریشروند .ترأییر
1. Restraints
2. Sampson & Laub
3. Gottfredson
4. Le Blanc
5. Bonding
6. Allocentrism
7. Modeling
8. Constraining
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فرایند یادریری ار رفتار کرجروی اره نظریرههرای همنشرینی تفراوتی یرا یرادریری
اجتماعی اشاره میکند ( .)Sutherland & Cressey, 1960; Akers, 1998سازوکارهای
پیونرردخوردن ،الگوسررازی و محدودشرردن ارره کنترررل اجتمرراعی اشرراره مرریکننررد
درحالیکه سازوکار دررخواهی ،خودکنترلی را تعیین خواهد کرد.
 .4-1نظریه انتقال فرهنگی یا همنشینی تفاوتی ادوین ساترلند
2

ساترلند 1اظهار میدارد که کجروی از طریق یک جریران «همنشرینی تفراوتی» یراد
ررفته میشود .فرضیه اصلی او این است که رفتار کرجروی مثرل سرایر رفتارهرای
اجتماعی از طریق همنشینی اا دیگران آموخته میشود (ااراهیمی مینق.)96 :1380 ،
همانطوری کره مرردم در مصراحبت و معاشرر

ارا هرمنوایران در طرول جریران

جامعهپ،یری که ار احترام و مقبولیت هناارهرا تکیره دارد ،متمایرل اره هرمنروایی
میشوند ،ارر جریان جامعهپ،یری تلطی از هناارها را ایراموزد ،افرراد اره سروی
رفتار کج روی کشانده خواهند شد .پ ،انااراین نظریه ،نزدیکران و همسراالنی کره
ازهکار ااشند ،تأییر زیادی ار تشکیل و تقویت نگرش کجروی میر،ارند و فرد را
اه سوی کجروی سوق میدهند.
هاران و مککاریی 3نیز ،ایان میکنند که« :ساترلند ،در تئوری خرود ارر اصرل
یادریری تأکید میکند.ادین معنا که افراد از طریرق پیونرد و همنشرینی ارا دوسرتان
کجرو اه سمت کجروی کشیده میشوند» (.)Hagan & McCarthy, 1992: 538
 .5-1نظریه محرومیت نسبی رابرت گِر

محرومیت نسبی عبار

است از اختالف میران انتظرارا

مشرروع و واقعیرت (رِرر،

 .)54 :1377محرومیت نسبی زمانی اه وجود میآید که فرد چیرزی را مشراهده کنرد
که خودش ندارد ،اما دیگری دارد و آن فرد مایل اسرت کره آن چیرز را داشرته ااشرد
(رفیعپور .)44 :1377 ،اساس این تئوری ار مقایسه این افرراد و ررروههرا قررار دارد.
هنگامی که افراد طبقا

پایین یک جامعره ،شررایط زنردری خرود را ارا اقشرار مرفره
1. Sutherland
2. Differential Association
3. Hagan & McCarthy
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مقایسه میکنند ،احساس محرومیت ،سررخوردری ،ناکرامی و ناخرسرندی مریکننرد.
ناکامی مستمری که ناشی از این مقایسه است ،سبب ایاراد پرخاشرگری ،خصرومت
سرکو شده و جبران و این امر موجب اروز جررایم در جامعره مریشرود (محسرنی
تبریزی و پروین.)40 :1388 ،
 .2چارچوب نظری
نظریههاییکه مرور شدند اا مفاهیم ملتلر -که همپوشرانی قاارلتروجهی ارا هرم
داشتند -ار نقش اازدارندههای فرهنگری -اجتمراعی در پیشرگیری از کرجرفتراری
ازجمله سرقت تأکید می کردند .هیرشی ار نقش پیوندهای اجتماعی تأکید داشت و
عناصر پیوندهای اجتماعی در نظریه او دلبستگی ،تعهد ،مشرارکت یرا مشریولیت و
ااور اودند .دورکیم اهصور

همزمان ار نقش تعیین خودکنترلی و کنترل اجتماعی

اه مثااه تنظیم رفتار اشاره میکند .سرازوکارهای کنتررل اررای او عبرار

اودنرد از

دلبستگی اه دیگران و محدودیتهای اجتماعی .سازوکارهای کنترل ارای لیاالنک
عبررار

اودنرررد از پیونرردخوردن ،دررخرررواهی ،الگوسررازی و محدودشررردن و

تعدیل کنندههای آنهرا همچرون پایگراه اجتمراعی و ظرفیرت زیسرتی و سرازوکار
فعالشدن آنها عبار

اودند از یادریری .در نظریه همنشینی تفراوتی سراترلند نیرز

سازوکار یادریری اجتماعی مهرم ارود .اره عقیرده او اررر فررد ارا دیگرران کرجرو
همنشینی و تعامل داشته ااشد ،کجرفتاری را از آنها میآموزد .اراسراس نظریره رِرر
نیز محرومیت نسبی که ریشه ارخی از کجرفتاریهاست ،ناشی از مقایسه خرود ارا
دیگران در یک جامعه اا ساخت نااراار است؛ اما در جوامعی که میزان نراارااری در
آنها کمتر است ،انسانها کمتر دچرار مقایسره اجتمراعی و لر،ا محرومیرت نسربی
میشوند.
اراساس آنچه مرور شد الیههای ملتلفی وجود دارند که در ترکیب ارا هرم و
اه واسطه سازوکارهایی که تولید مریکننرد ،ااعر
اجتماعی از جملره ارتکرا

پیشرگیری از کرجرفتراریهرای

سررقت مریشروند .نلسرت ،مرا ،جامعره و نهادهرای

اجتماعی آن همچون خانواده ،دین ،همساالن ،مدرسه و کار را داریرم؛ دوم فررد را
داریم؛ سوم ،عرواملی کره ارین فررد و جامعره پیونرد ارقررار مریکننرد و چهرارم،
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سازوکارهایی که در این میان اه وجود میآیند و مانع کجرفتراری مریشروند .ایرن
الیهها در مدل زیر ترسیم شدهاند:

شکل  .3مدل چندسطحی بازدارندههای فرهنگی-اجتماعی کجروی

مدل ااال مدلی اجتماعی -فرهنگی است .مدل ادعا میکنرد؛ سرازوکارهای نزدیرک
پیشگیری از کجرفتاری از جمله سرقت عبارتند از خودکنترلی و کنتررل اجتمراعی.
این سازوکارها اازدارنده های نزدیک هستند و در خأل تولید نمیشوند الکه وااسته
اه استر فرهنگری -اجتمراعی هسرتند .پیونردخوردن اره دیگرران و چیزهرا ،اسرتر
شکلریری آنها هستند .آنگاه که افراد اه دیگران پیونرد مریخورنرد ،ارزشهرا یرا
فضایل اخالقی را درونی میکنند؛ ارزشهایی همچون دررخواهی ،صداقت ،تالش
و کوشش ،وجدان کاری ،احترام اه حقوق دیگران و عدمتعرر

اره جران و مرال

دیگران .این ارزشها در صورتی که درونی اشوند و در طول نسلها انتقرال یاانرد،
اه عنوان سرمایه متراکمشده عمل میکنند که اه مثااه راهنمای کنش عمل میکننرد.
همچنین پیوندخوردن اه دیگران احساس دلبستگی ایااد میکنرد.این احسراس اره
مثااه منبع عمده خودکنترلی عمل میکند.
مسیر دوم اه واسطه کنتررل اجتمراعی اسرت .کنتررل اجتمراعی نشران دهنرده
ظرفیت نهادهای اجتماعی ارای نظار

ار رفتار ،ظرفیت آنها ارای اجتماعیکرردن

اعضا و اعمال محدودیتها در مقاال کجرفتاریهاست .پ ،انرا اره ایرن تعریرر،
کنترل اجتماعی اه خودکنترلی پیوند میخورد .لر،ا دیگرر کنتررل اجتمراعی ،کرنش
اتفاقی ارای اه قاعده درآوردن رفتار نیست ،الکه ظرفیت رروهها ارای نظرار

ارر

رفتار افراد ،اعمال محدودیتها و اجتماعیکردن اعضایش اسرت .در نهایرت ،کرر
دو نکته در ارتباط اا مدل ارائهشده حائزاهمیت است؛ نلسرت ،هرر پیونردخوردنی
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اه نهادها ،سرازوکارهای یادشرده را تولیرد نمریکنرد ،پر ،الزم اسرت از ماهیرت
پیوندهای اجتماعی پرسش کنیم ،چراکه هر نوع پیونردی تولیرد رفتارهرای موافرق
اجتماعی نمیکند .دوم ،در جامعهای که ناارااری زیاد است اه واسطه مقایسرههرای
اجتماعی که افراد میکنند ،احسراس محرومیرت دارنرد ،در ایرن شررایط سرازوکار
درونیکردن ارزشها اا اختالل مواجه میشرود ،چراکره ارزشهرایی کره از سروی
نهادهای اجتماعی و عامالن آنها مانند معلمان ،روحانیون ،والدین و غیرره تررویج
میشوند ،مقبولیت اجتماعیشان کاهش مییااد.
 .3پیشینه تجربی پژوهش
پووهش های زیادی درااره جرم و سرقت اناام شده است .علیوردینیا ( )1383ارا
مقایسه استان های کشور نشان داده است که نظرار
جمعیت و اعتیاد ،تیییرا

اجتمراعی غیررسرمی ،میرزان

نرخ سرقت در این استانهای کشور را توضید میدهند.

ساودی ( )1392اا اررسی عوامل مبیر ار سرقت از اماکن نشان داده است که این
سرقت از اماکن عمومی -خصوصری و میرزان تحصریال  ،مر،هب ،دلبسرتگی اره
خانواده ،اوقا

فراغرت و کنتررل ایرونری رااطره معنراداری وجرود داشرته اسرت.

ساودی ( )1392در مطالعهای دیگر اا اررسی عوامل مبیر ار نگرش اه سررقت در
شهر رشت نشان داده است که این جنسیت ،میزان درآمد خانواده ،کنترل درونری و
کنترل ایرونی و نگرش اه سرقت ،رااطه معناداری وجود دارد و این میرزان درآمرد
خانواده و نگرش اه سرقت ،رااطه مستقیم و ضعیر وجرود دارد .شرم،الردینی و
جمینی ( )1396اه مطالعه فضایی سرقت در میان اسرتانهرای کشرور پرداخترهانرد.
یافتههای این پووهش نشان میدهد اره لحراش شراخصهرای سررقت؛ سره اسرتان
سمنان ،البرز و تهران دارای ایشترین میزان سرقت و استانهای کردستان ،زناران و
همدان کمترین میزان سرقت را داشتهاند اه رونهای که شکاف عمیقی اه این لحاش
میان استانهای کشور وجود دارد .میانیرحیمی و همکاران ( )1396نشران دادهانرد
دالیل اصلی سرقت در شهر کرمان؛ ایکاری ،فقدان یا کمبود مراقبرتهرای پلیسری،
موقعیت مکانی ،اافت کالبدی -محیطی و عامرل زمران اسرت .وطنری و همکراران
( )1396اا مقایسه دو ررروه سرارقان و شرهروندان عرادی نشران دادهانرد ،تفراو
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معناداری میان دو رروه اه لحاش میزان پیوند اجتماعی ،انرزوای اجتمراعی و میرزان
ازهم رسیلتگی خانوادری وجرود دارد .کمرایگری و درویشری ( )1398ارا مطالعره
ویوری های سارقان استان ایالم نشان دادهاند ،ایشتر سارقین مررد در سرنین 21-30
سال هستند و الش زیادی از آنان ایکار و دارای وااستگی اه موادملدر ارودهانرد.
خضری و همکاران ( )1399نشان دادهاند توزیع خوشهای جرم در سرطد محلره را
میتوان اا ویوریهای ساختاری محلهها یعنی فقر ،ناپایرداری مسرکونی ،نراهمگنی
قررومی ،نحرروهی اسررتفاده از زمررین -اسررتفاده ترکیبرری -و کالبررد ازهررمرسرریلته و
سازوکارهای ارآمده از این ویوری ها یعنی کارآمدی جمعی و نحوه اجتماعیشردن
ساکنان توضید داد ،اه رونهای کره ویورریهرای سراختاری محلرههرا ارا تضرعیر
کارآمدی جمعی ساکنان و اختالل در اجتماعیشدن مبیر کودکران ،اسرتر را اررای
جرم از جمله سرقت فراهم میکنند.
 .4روششناسی
پووهش حاضر اه لحاش ماهیت و روش رردآوری دادهها ،کمّی از نوع پیمایشری و
ار اساس طرح مقطعی است که اا فن پرسشنامه خوداظهاری اناام ررفتره اسرت.
اه عبار

دیگر ،ارای پاس اه پرسشهای تحقیق ،اه کمک نظریرههرا و مفراهیم و

متییرهای استلراجشده از آنها ،از پرسشنامهای اا سباال

مشلص استفاده شرده

است.
جامعه آماری پووهش؛ تمامی کارکنان دولت دارای مدرک تحصیلی حروزوی و
دانشگاهی ،اعم از دانشگاهیان ،کارشناسان م،هبی و فرهنگری و مسرئوالن سیاسری و
امنیتی شاغل در ادارا  ،دستگاهها و سازمانهای شهر سنندج (همچون سازمان حرج
و زیار  ،دانشرگاههرا و مراکرز آمروزش عرالی ،اسرتانداری ،اداره کرل کرار و امرور
اجتماعی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اداره کرل اوقراف و ردههرای آرراهی و
معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی) است که تعداد آنهرا ارر اسراس الرش
نیروی انسانی سالنامه آماری استان کردستان در سال ( 1390مرکز آمار ایران،)1390 ،
اهتقریب  850نفر ارآورد شد .در ارخی از منااع ،حدنصا هایی اررای تعیرین انردازه
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نمونه پیشنهاد شده است .یکی از این منااع ،جدول مشهور کرجسی و مورران 1است
( .)Krejcie & Morgan, 1970ار اساس این جدول و مطااق اا جامعره آمراری ،حارم
نمونه  265نفر خبرره و کارشرناس تعیرین شرد .ارا توجره اره اکرر ارودن مطالعره و
عدم وجود چارچو

و عناصر نمونهریری ،از روشهرای نمونرهریرری غیراحتمرالی

هدفمند و مطلعین کلیدی ارای انتلا

نمونهها استفاده شده است .الزم اه کر است

که از تعداد  265پرسشنامه اختصاصیافته اه جامعه آماری ،تعداد  234پرسرشنامره
جمعآوری شده و قاالیت پردازش داشته است.
مفهوم یا متییر اصلی پووهش عالوه ار ویورریهرای جمعیتری پاسر رویران،
اازدارنده های فرهنگری اجتمراعی ارتکرا

سررقت اروده اسرت کره ارا مفراهیم و

متییرهای مندرج در جدول شماره  1سنایده شد.
جدول  .1نحوه عملیاتیکردن مفهوم بازدارندههای فرهنگ -اجتماعی
مفاوا

کنترل و
نوند
اجتهادی

متغنر (گویه)
 گاهی ات قوانن ردایز قوانن گاهی ات جرا مودن سرقز وجه مه موتشهاک ههگانی وجه مه موتشهاک رسهی ایبندک مه قر ن و اصول شردی ادتلاد و ایبندک مه حالل و حراا ادتلاد مه معروفات و منکرات ایبندک مه معروفات و منکرات ادتلاد مه ناظر مودن خداوند مرادهال ما
 ادتلاد مه وجود خدا و نلش مؤثرن در تندگی
 دها مه واجبات شردی دیندارک روحنه جهعگرایی و مشارکزجهعی در امور
 قوک مودن مبانی ادتلادک و دینی امننز اجتهادی احساس امننز اجتهادی احتراا و ایبندک مه ارتشهاکخانوادگی
 مراقبز وا دی ات رفتار فرتندان نوندهاک اجتهادی دهنق وماندگار

منامع

مفاوا

(کادک و وتیرک اک،
1388؛ صا جی و صادقی
راد1390 ،؛ رحنهی و
ادریسی1389 ،؛ Reid,

ماار و
خویشت دارک

2000؛ & Sampson
Laub, 1993؛ Le
)Blanc, 1997

متغنر (گویه)
 ادتلاد مه ارتشها وهن ارهاک دینی
 ایبندک مه ارتشها وهن ارهاک دینی
 رس ات مدنامی در جامعه رمنز و موتش صجنحفرتندان
 وجود فرهنگ کار والش
 وجود فرهنگ قنادز ددا طهع و طهعورتک ددا وجود راحزطابی شناخز حقوحلوق خود ودیگران
 ردایز حلوق دیگران عاد و مسئو نز ذیرک ردایز اصول اخالقی وارتشهاک ذیرفتهشده
 نو دوستی و احتراا مهحلوق ههنو
 ا گو قرار دادن انسانهاکدرستکار
 احساس عاق مه جهع ودورک ات فردگرایی
 -ادتلاد مه راتق مودن

منامع

( Gottfredson
& Hirschi,
1990؛ Nye,
1958؛ رحنهی و

ادریسی)1389 ،

1. Krejcie & Morgan
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احساس
مجرومنز
نسبی

 جصنالت ددا وجود شکاف طبلا ی -لدیرگرایی (ادتلاد مه سرنوشز)

(کادک و وتیرک اک،
1388؛ مجسنی بریزک و
روی )1388 ،

همنشننی
و ار باط

 گاهی ات تشز و مذموا مودنسرقز
 ادتلاد مه ارتشها و هن ارهاکاجتهادی
 ایبندک مه ارتشها و هن ارهاکاجتهادی
 گاهی ماال -روامط اجتهادی سا م

(کادک و وتیرک اک،
1388؛ سانهی و داورک،
1381؛ & Hagan
)McCarthy, 1992

خداوند
 لدیرگرایی (ادتلاد مهسرنوشز)
 تندگی در حال و ددانگرانی درماره ینده

جدول  .2سنجش پایایی مفاهیم (شاخصهای) پژوهش از طریق آلفای کرونباخ
عداد گویه
20
3
18
5

مفاهنم (متغنرها)
کنترل و نوند اجتهادی
احساس مجرومنز نسبی
ماار و خویشت دارک
ههنشننی و ار باط

ملدار فا
0.891
0.840
0.876
0.917

همچنین ارای اعتبار صوری پرسشنامه ،سباال اا متلصصان امر در میان ر،اشته شد.
عالوه ار این ،در تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است و ایرن تحلیرل
نیز (همانرونه که اعداً نشان داده میشود) ،اعتبار سازه ،پرسشنامه را اه تأییرد رسرانده
است .ارای سناش پایایی مفاهیم و شاخصهای موردمطالعه ،از مقیاس آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  2خالصه شده اسرت .آلفرای تمرامی متییرهرا،
ااالتر از  70درصد اوده و حاکی از پایایی و سازراری درونی ااالی رویههاست.
 .5یافتههای پژوهش
 .1-5ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان

ار اساس یافتهها 84 ،درصد از پاس رویان مرد و  14درصد زن و حدود  2درصرد
نیز ،جنسیت خود را مشلص نکردهاند .میانگین سن پاس رویان ،حردود  37سرال
است .تحصیال

 2درصد از پاسر رویران زیرردیپلم 6 ،درصرد دیرپلم 9 ،درصرد

فوقدیپلم 34 ،درصد لیسان 24 ،،درصد فوقلیسان 12 ،،درصد دکتری 3 ،درصد
حوزوی و حدود  11درصد نیز تحصیال

خود را مشرلص نکرردهانرد .ایشرترین

تعداد پاس رویران ارا  123نفرر و معرادل حردود  52/5درصرد نظرامی ،اره ویروه
کارشناسان و خبرران مرتبط اا مباح

سررقت ،پیشرگیری ،آرراهی و کالنترریهرا
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اودهاند .حدود  15/5درصد از پاس رویان نیز کارمندان دولت ،حردود  16درصرد
مدرسان دانشگاههای سطد شهر سنندج و اقیه سرایر وضرعیتهرای شریلی را دارا
اودهاند .ضمن اینکه 5 ،درصد از پاس رویان هرم ،وضرعیت شریلی خرود را ایران
نکردهاند .میانگین سااقه کار پاس رویان نیز ،حدود  14/5سال اوده است.
 .2-5پاسخ به سؤال اصلی تحقیق بر اساس آزمون تحلیل عاملی

همانطور که رفته شد ،در پرسشنامه اا  44رویه از پاس رویران پرسریده شرد کره
«فکر میکنید ویوریهای [ .]...تا چه حد ااع

شده است که مردم استان کردستان

مرتکب سرقت نشوند؟ یا رررایش کمترری اره ارتکرا

آن داشرته ااشرند؟» اررای

تحلیل دادههای این سبال ،از روش تحلیل عاملی استفاده شد .شرط انارام تحلیرل
عاملی ،اطمینان یافتن از این مسأله است که آیا میتوان دادههای موجود را تقلیل و
اه چندین عامل پنهانی کاهش داد یا خیرر؟ اردین منظرور ،از دو آزمرون شراخص
کفایت نمونهریری کیزر -میر -اولکین 1و کرویت اارتلت 2استفاده شد.
در جدول  ،3نتایج آزمونهای  KMOو کرویت اارتلرت اره منظرور شرناخت
امکان اناام تحلیل عاملی روی دادهها ارائه شده است .این جدول نشران مریدهرد
که مقدار آزمون  KMOاراار اا  0/866اسرت .چرون مقردار آزمرون از  0/70ایشرتر
است ،میتوان رفت که دادهها ،قاالیت کارارد در تحلیل عاملی را دارنرد .همچنرین
طبق جدول ،نتیاه آزمون اارتلت اا مقدار ( )8508/923در سطد خطای کوچکتر
از  0/01معنیدار است و این نشان میدهد که مراتری ،همبسرتگی ارین رویرههرا،
ماتری ،همانی و واحد نیست.
جدول  .3آزمون تناسب دادهها برای انجام تحلیل عاملی
دناصر تمون کنزر مایر او کن و مار از ()KMO and Bartlett
0/866
شاخص کفایز نهونهمردارک کنزر مایر او کن
8508/923
ملدار خیدو
تمون کرویز مار از
946
درجه تادک
0/000
معنیدارک

جدول  ،4مقادیر ویوه ،درصد از واریان ،و درصد واریان ،تراکمی هریک از عاملهرا
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's Test of Sphericity
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در تبیین ماموع تیییرا  44رویه (متییر) را نشان میدهد .این جدول از چهار الرش
عامل (تعداد اولیه عاملها در اولین مرحله تحلیل عاملی) ،مقادیر ویوه اولیره (درصرد از
واریان ،و درصد تراکمی از واریان ،)،ماموع ما،ورا اارهای عاملی استلراجشده
(توزیع واریران ،اعرد از اسرتلراج عامرلهرا) و مامروع مار،ورا اارهرای عراملی
چرخشیافته (توزیع واریان ،اعد از چرخش عاملها) تشکیل شده است .طبرق نترایج
مندرج در جدول ،نُه عامل دارای مقدار ویوه ااالتر از یک هستند .انرااراین ،از مامروع
 44رویه (متییر) ،میتوان نُه عامل ساخت و آنها را اه این نُه عامل اا فضاهای مفهومی
خاص تقلیل داد .سایر عاملهای اا مقادیر کمتر از یک نیز از مامروع عامرلهرا حر،ف
شدهاند .انااراین ،میتوان از ترکیب این  44رویه ،ساختار جدیدی ار اساس عاملهرا ارا
ترکیب جدید طراحی و ار اساس آن اه تحلیل دادهها پرداخت .همچنین ،سهم هر عامل
در تبیین واریان 44 ،متییر مراوط اه عوامل اازدارنده سرقت ،متفراو و اره صرور
نزولی است .یعنی عامل اول ایشترین سهم ( 40درصد اا مقدار ویوه  )17/6و عامل نُهم
کمترین سهم ( 2/4درصد اا مقدار ویوه  )1/04را در تبیین واریان 44 ،متییر داشتهانرد.
در ماموع ،تمامی نُه عامل اا مقادیر ویوه ااالتر از  1توانستهاند حردود  74/5درصرد از
واریان 44 ،متییر اازدارنده یا کاهشدهنده وقوع سرقت در استان را تبیین کنند.
جدول  .4مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی تبیینشده از مجموعه دادهها توسط هر عامل
م هو

ملادیر ویژه او نه
داما

کا
واریانس

درصد ات
واریانس

1
2
3
4
5
6
7
8

17.623
4.339
2.464
2.156
1.503
1.290
1.208
1.134

40.052
9.862
5.600
4.901
3.416
2.931
2.746
2.578

9

1.045

2.374

درصد
راکهی ات
واریانس
40.052
49.913
55.513
60.414
63.830
66.762
69.508
72.085

17.623
4.339
2.464
2.156
1.503
1.290
1.208
1.134

74.459

1.045

کا
واریانس

م ذورات مارهاک دامای
استخراجشده
درصد
درصد ات
راکهی ات
واریانس
واریانس
40.052
40.052
49.913
9.862
55.513
5.600
60.414
4.901
63.830
3.416
66.762
2.931
69.508
2.746
72.085
2.578

م هو م ذورات مارهاک دامای
چرخشیافته
درصد
درصد ات
کا
راکهی ات
واریانس
واریانس
واریانس
18.900
18.900
8.316
37.096
18.197
8.007
44.886
7.790
3.427
51.294
6.408
2.820
57.391
6.096
2.682
63.242
5.851
2.575
67.937
4.695
2.066
71.384
3.447
1.517

74.459

74.459

2.374

1.353

3.075

جدول  ،5ماتری ،همبستگی این رویهها و عاملهای استلراجشده ارا مقرادیر ویروه
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ااالتر از یک اعد از چرخش را نشان میدهد .در ایرن جردول ،مقرادیری کره در هرر
عامل اه صور

ارجسته مشلص شدهاند ،مبید آن است که میتواننرد ارا همردیگر

تشکیل عامل مراوطه را ادهند .طبق نتایج مندرج در جدول ،اراالترین ارار  12رویره
(متییر) اول روی عامل اول است .این رویرههرا (متییرهرا) عبارتنرد از -1 :اعتقراد و
پایبندی اه حالل و حرام -2 ،اعتقاد اه معروفا

و منکرا  -3 ،آرراهی از زشرت و

م،موم اودن سرقت -4 ،اعتقاد اه وجود خدا و نقش مبیر آن در زندری -5 ،پایبندی
اه معروفا

و منکرا  -6 ،پایبندی اه ارزشها و هناارهای دینری -7 ،پایبنردی اره

ارزشها و هناارهای اجتماعی -8 ،اعتقاد اه ارزشهرا و هناارهرای اجتمراعی-9 ،
اعتقاد اه ارزشها و هناارهای دینی -10 ،اعتقاد اه ناظر اودن خداوند ار اعمرال مرا،
 -11پایبندی اه قرآن و اصول شرعی و  -12ترس از ادنامی در جامعه .ماموعه این
متییر(رویه)ها را میتوان تحت عنوان عامل دینداری از ادعد اعتقادی اازشناخت.
در وهله دوم ،ااالترین اار  13رویه (متییر) اعدی روی عامرل دوم قررار دارد.
این رویهها (متییرها) عبارتند از -1 :نوعدوستی و احتررام اره حقروق همنروع-2 ،
مراقبت والدین از رفتار فرزندان -3 ،ترایت و آموزش صحید فرزندان -4 ،احتررام
و پایبندی اه ارزشهای خانوادری -5 ،تعهد و مسئولیتپ،یری -6 ،رعایت اصرول
اخالقی و ارزشهای پ،یرفتهشده -7 ،شناخت حق و حقوق خرود و دیگرران-8 ،
رعایت حقوق دیگران -9 ،الگو قرار دادن انسانهای درستکار -10 ،احساس تعلرق
اه جمع و دوری از فردررایی -11 ،روااط اجتماعی سالم -12 ،وجود فرهنگ کرار
و تالش ،و  -13اعتقاد اه رازق ارودن خداونرد .ماموعره ایرن متییر(رویره)ها را
میتوان تحت عنوان عامل کنترل اجتماعی و خودکنترلی نام نهاد.
در مرتبه سوم ،ااالترین اار چهار رویه (متییر) اعدی روی عامرل سروم قررار
دارد .این رویهها (متییرها) عبارتند از -1 :آراهی از قوانین -2 ،رعایت قوانین-3 ،
توجه اه آموزشهای رسمی و  -4توجه اه آموزشهرای همگرانی .ماموعره ایرن
متییر(رویه)ها را میتوان تحت عنوان عامل قانونررایی نام نهاد.
در مرتبه چهارم ،ااالترین اار سه رویه (متییر) اعدی روی عامل چهرارم قررار
دارد .این رویهها (متییرها) عبارتند از -1 :امنیرت اجتمراعی -2 ،احسراس امنیرت
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اجتماعی و  -3تحصیال

و آراهی ااال .ماموعه این متییر(رویره)ها را مریتروان

تحت عنوان عامل امنیت اجتماعی نام نهاد.
در مرتبه پنام ،ااالترین اار چهار رویه (متییر) اعدی روی عامل پرنام قررار
دارد .این رویهها (متییرها) عبارتند از -1 :دینداری -2 ،عمل اه واجبرا

شررعی،

 -3قوی اودن مبانی اعتقادی و دینی و  -4روحیه جمعررایی و مشرارکت جمعری

در امور .ماموعه این متییر(رویه)ها را میتوان تحت عنوان عامل دینداری از ادعرد
رفتاری نام نهاد.
در مرتبه ششم ،ااالترین اار سه رویه (متییر) اعردی روی عامرل ششرم قررار
دارد .این رویهها (متییرها) عبارتند از -1 :وجود فرهنگ قناعت -2 ،عردم طمرع و
طمعورزی و  -3عدموجود راحتطلبی .ماموعه این رویره(متییر)ها را مریتروان
تحت عنوان عامل قناعت نام نهاد.
در مرتبه هفتم ،ااالترین اار سه رویه (متییر) اعدی روی عامل هفتم قررار دارد.
این رویههرا (متییرهرا) عبارتنرد از -1 :پیونردهای اجتمراعی عمیرق و مانردرار-2 ،
تقدیرررایی (اعتقاد اه سرنوشت) و  -3زندری در حال و عدمنگرانری دراراره آینرده.
ماموعه این متییر(رویه)ها را میتوان تحت عنوان عامل تقدیرررایی نام نهاد.
و در مرتبه هشتم و نُهم ،ااالترین اار دو رویه (متییر) اعردی ارهترتیرب روی
عامل هشتم و نُهم قرار دارد .این متییرها اهترتیب عبارتند از :عردموجرود شرکاف

طبقاتی و آراهی از جرم اودن سرقت .این متییرها را میتوان اا عاملهای یکدست
اودن جامعه و آراهی از جرایم نامر،اری کرد.
جدول  .5ماتریس همبستگی بین گویهها و عاملهای استخراجشده با مقادیر ویژه باالتر از یک بعد از چرخش
متغنرها
ادتلاد و ایبندک مه حالل و حراا
ادتلاد مه معروفات و منکرات
گاهی ات تشز و مذموا مودن سرقز
ادتلاد مه وجود خدا و نلش مؤثر ن
در تندگی
ایبندک مه معروفات و منکرات
ایبندک مه ارتشها و هن ارهاک دینی
ایبندک مه ارتشها و هن ارهاک
اجتهادی
ادتلاد مه ارتشها و هن ارهاک اجتهادی

1

2

3

0.829
0.797
0.773

0.116
0.201
0.149

0.132
0.159

0.765

0.182

0.108

0.749
0.738

0.241
0.239

0.103
0.204

0.738

0.323

0.719

0.317

4

داماها
5

6

7

8

0.241
-0.143
0.233

0.140
0.191
0.153

0.182
0.195
0.101

0.130
0.187

9

0.143

0.106

0.148

0.245

0.141

-0.216

0.173
-0.202

-0.102
0.120

-0.224

-0.200
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ادتلاد مه ارتشها و هن ارهاک دینی
ادتلاد مه ناظر مودن خداوند مر ادهال ما
ایبندک مه قر ن و اصول شردی
رس ات مدنامی در جامعه

0.712
0.699
0.679
0.640

0.338

0.210
0.258
0.290
0.329
0.201

0.814
0.769
0.751
0.734
0.725

0.219

0.222

0.718

0.141

0.311

0.203

0.187
0.157
0.254

0.125
0.196
0.225

0.340
-0.354

0.128

نو دوستی و احتراا مه حلوق ههنو
مراقبز وا دی ات رفتار فرتندان
رمنز و موتش صجنح فرتندان
احتراا و ایبندک مه ارتشهاک خانوادگی
عاد و مسئو نز ذیرک
ردایز اصول اخالقی و ارتشهاک
ذیرفتهشده
شناخز حق و حلوق خود و دیگران
ردایز حلوق دیگران
ا گو قراردادن انسانهاک درستکار
احساس عاق مه جهع و دورک ات
فردگرایی
روامط اجتهادی سا م
وجود فرهنگ کار و الش
ادتلاد مه راتق مودن خداوند

0.711
0.639
0.616

0.305
0.238
0.155

0.152
0.196
0.167

0.298
0.280
0.277

0.535

0.421

0.303

0.255

0.216
0.294
0.282

0.469
0.451
0.425

0.155
0.328
0.128

0.151

0.109

0.324

0.311

گاهی ات قوانن
ردایز قوانن
وجه مه موتشهاک رسهی
وجه مه موتشهاک ههگانی

0.332
0.303
0.250
0.418

-0.317
0.256
0.107
0.238

0.765
0.765
0.722
0.532

0.154
0.147
0.199

امننز اجتهادی
احساس امننز اجتهادی
جصنالت و گاهی ماال

0.115

0.203
0.198
0.490

0.228
0.169

0.855
0.736
0.492

دیندارک
دها مه واجبات شردی
قوک مودن مبانی ادتلادک و دینی
روحنه جهعگرایی و مشارکز جهعی
در امور

0.231
0.211
0.403

0.339
0.133
0.138
0.157

-0.128

0.102

0.141
0.162

0.236

0.138

0.201

0.252
0.172

0.135

0.239

0.215

0.191
0.114

0.354

-0.152

0.133
0.401
0.254
0.239

0.222

-0.111
0.182
0.152

0.324

-0.313
0.345

0.175
0.153

0.262
0.245

0.335
0.340
0.405

-0.122
0.116

0.197
0.254

0.772
0.653
0.478

0.194
0.173
0.250

0.225
0.143

0.403

0.159

وجود فرهنگ قنادز
دداطهع و طهعورتک
دداوجود راحزطابی

0.224
0.213
0.149

0.346
0.434
0.444

0.195

نوندهاک اجتهادی دهنق و ماندگار
لدیرگرایی (ادتلاد مه سرنوشز)
تندگی در حال و ددانگرانی درماره ینده

0.133

0.341
0.180

گاهی ات جرا مودن سرقز

0.425

دداوجود شکاف طبلا ی

0.167

-0.183
-0.247

0.101
0.115

0.243

0.134
0.158

0.149

0.152

-0.245
0.119
0.286

-0.174
0.318

-0.242

0.160
0.190

0.200
-0.111
-0.330
0.213

0.277

0.163

0.147
-0.117

0.340

0.449

0.141

-0.273

0.163

-0248

0.146
0.201

0.164
0.244
0.313

0.711
0.621
0.583

0.205
0.123

-0.105

0.173

0.150
0.219
0.413

0.132
0.216
-0.160

0.316
0.471

0.788
0.560
0.481

0.228
0.276

0.236

0.326

0.136

0.149

0.751

0.550

0.140

0.198
0.102

0.555

*روش استلراج :تحلیل عوامل اصلی ،روش چرخش :واریماک ،اا نرمالسازی کیزر ،چرخش در 25
تعامل همگرا شده است.

نتیجهگیری
این پووهش مدعی عدموجود مسأله اه ویوه از نروع سررقتهرای خُررد در اسرتان
کردستان نیست.
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اما قرارداشتن استان کردستان در پایینترین جایگاه در ارین اسرتانهرای کشرور از
نظر وقوع سرقت اه ویوه اا توجه اره فقرر ،محرومیرت و عردمتوسرعهیرافتگی اسرتان،
حکایت از ویوریهای خاص فرهنگی -اجتماعی حاکم ار این نقطه از کشرور دارد کره
اازدارنده وقوع جرایمی چون سرقت است .در واقع ،ماموعهای از عوامرل فرهنگری-
اجتماعی ،ررایش اه ارتکا سرقت در میان مردم را در سطحی پرایین نگره مریدارد و
مردم آن را همچون عملی قبید میپندارند .طبق نتایج ،عرواملی ماننرد معتقرد ارودن اره
اصول و آموزههای دینی ،پایبندی اه قرآن و اصول شرعی ،اخالقمداری و پایبنردی اره
حالل و حرام ،خودکنترلی و کنترل اجتماعی ااالی مردم و احترام آنران اره ارزشهرای
جمعی ،قانونررایی ،امنیت اجتماعی ااالی موجود در استان ،قناعرت و خرانوادهررایری
ااالی مردم ،داشتن صبر و ارداراری و تقردیرررایی ،یکدسرت ارودن جامعره از لحراش
اقتصادی و اجتماعی و آراهی مردم از جرایم از جمله مهمترین عوامل یا ویورریهرای
اازدارنده ررایش پایینتر اه ارتکا

سرقت در استان محسو

میشوند.

مطااق اا نظر پاس رویان ،مردم کردستان اررچه ممکن است از ادعرد رفتراری و
مناسکی ،م،هبی اه نظر نرسند ،اما از ادعد اعتقرادی و ااورهرای دینری پایبنرد اروده و
اهویوه حرمت زیادی ارای آموزههای شرعی ،قرآن و سیره پیامبر (ص) و معصرومین
(علیهمالسالم) قائل هستند .پاس رویان ،همچنین اه این نکته ا عان کرده اودند که اه
دلیل وجود خصلت فوق ،مردم کردستان اعتقاد ویوهای اه حالل و حررام دارنرد و از
این رو ،سرقت از نگاه آنان یکی از راههای نامشروع رسیدن اه مال اوده و اه شرد
در نگاهشان م،موم و نکوهیده و جزء رناهران و منکررا کبیرره اسرت .در زاویرهای
دیگر ،پاس رویان اه اهمیت آارو و کرامتنف ،در میان مردم کردستان اشراره کررده
اودند .پاس رویان ا عان میکردند که مردم کردسرتان مردمری سرلتکروش اروده و
ارای زندری آارومندانه و شرافتمندانه اهمیت زیادی قائلند .در چارچو نظری ،ایرن
عناوین تحت عنوانهایی مانند کنترل اجتماعی و خودکنترلی از آنها یاد میشود کره
عامل اازدارنده جرم است .این عوامل ریشه در اعتقرادا

دینری و مر،هبی ،نظرار

خانواده و روااط آشنایی دارد که از منااع کنترل (خود و اجتماعی) هستند.
عالوه ار موارد فوق ،پاس رویان اه وجود ویوریهای دیگری در مرردم کردسرتان
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اشاره کرده اودند .آنها اهکرا از فرهنگ غنی مردم استان ،یعنی توجره اره شریوههرای
زندری مقبول و موردپ،یرش مطااق اا هناارهرا ،ارزشهرا ،رسروم ،سرنن ،عراد هرا،
عدرف ،مناسک و  ...در میان مردم اشاره کررده و ارر اصرالت و ریشرهداری ارزشهرا و
دستنلوردهماندن این ارزشها در میان ساکنان ا عان میکردند .تمامی این ویورریهرا
حاکی از نوعی یکدستاودن ،همرنگی و یکپارچگی فرهنگی در مردم است کره هنروز
رویای کاررزاری سنتها در استان کردسرتان اسرت کره اراز هرم از منرااع پیونردهای
اجتماعی و کنترل است .البته در کنار عوامل یادشرده ،پاسر رویران اره وجرود عوامرل
کنترلهای رسمی ،اه ویوه حضور پدررنگ نیروهای انتظامی نیز اشاره کرده اودند.
نتررایج فرروق ،اوال اررا نتیارره مطالعررا رحیمرری و ادریسرری ( )1389و ارره ویرروه
محسنیتبریزی و پروین ( )1388از جها

اسیاری انطباق دارنرد .یانیرا ،ارا انیرانهرای

نظری مطالعه حاضر نیز تا حدود زیادی انطباق دارند .ار ایرن اسراس مریتروان نتیاره
ررفرت کره چرون مرردم کردسررتان از پیونردهای اجتمراعی اراالیی ماننرد دلبسررتگی و
تعلقخاطر اه جمع ،تعهد و مشیولیت اجتماعی ارخوردار اروده و ااورهرا و اعتقرادا
اجتماعیشان قوی است ،پ ،نسبت وقوع سرقت یرا تمایرل اره ارتکرا آن در مرردم
پایین است (مطااق اا نظریههای کنترل و پیوند اجتمراعی هیرشری) .از طررفدیگرر ،از
آناا که در میان مردم کردستان تا حدودی یکپارچگی وجود داشته و جامعه اه واسرطه
غلبه ارزشها و هناارهای جمعی و دینی همشکل و یکدست است ،کنتررل اجتمراعی
از طریق کنترلهای ارزشی و عاطفی(وجدان درونی) قوی اروده و در نتیاره ،ارتکرا
سرقت یا ررایش اه ارتکا آن در سطد پرایینی قررار دارد .همچنرین ،از آنارا کره در
کردستان اه خاطر نظار خانواده و سایر افراد اجتماع و کارآمدی جامعهپر،یری افرراد،
خودکنترلی و کنترل اجتماعی ااالست ،پ ،تحمل افراد در اراار سلتیهرا ،نامالیمرا
و شرایط ایرنج زندری ایشتر شده و کمتر مستعد ارتکا سرقت میشروند(نظریههرای
کنترل) .اه عالوه ،از آناا که مرردم اسرتان ایشرتر در جهرت هرمنروایی ارا ارزشهرا و
هناارهای مقبول جامعه حرکت میکنند ،پر ،سررقت از نظرشران پدیردهای زشرت و
نکوهیده است و در نتیاه ،تمایلشان اه ارتکا آن پایین است(نظریه انتقرال فرهنگری
ادوین ساترلند) و سراناام ،از آناا که در اسرتان کردسرتان شرکاف طبقراتی در جامعره
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اسیار زیاد نیسرت و مرردم اره لحراش مالکیرت یررو و چیزهرای اراارزش تقریبراً در
وضعیت مشااهی قرار دارند ،احساس محرومیت نسبی در میان مردم نسبتا پایین اروده و
در نتیاه ،تمایلشان اه ارتکا

سرقت پایین است(نظریه محرومیت نسبی).

اه طور خالصه ،موضوع مقاله ناظر اه توضید علرل فرهنگری پرایینارودن نررخ
سرقت ها ار اساس نظرا

خبررران در شرهر سرنندج ارود .خبررران یرا کارشناسران

شناخت دقیقتری از موضوعا
ررایش اه ارتکا

و علل و عوامل آن در حوزه تلصصی خود دارنرد.

پایین سرقت در شهر سنندج و اا احتیراط در اسرتان کردسرتان ارا

ماموعهای از ویوریها و عناصر مثبت فرهنگی قاارل توضرید و تحلیرل اسرت .اره
عبار

دیگر ،پایداری و یکدستی شهروندان ،پیوند آنان اه نهادهایی همچون خانواده

و پایبندی آنها اه ارزشهای دینی ،اخالقی و اجتماعی و کنترلهای ارآمرده از آنهرا
توضید دهنده مسأله سرقت اسرت .نترایج مطالعره حاضرر ،تکیره ارر اازدارنردههرای
فرهنگی -اجتماعی و عناصر آن را در کراهش جررایم و در نتیاره ایاراد امنیرت در
جامعه اه ویوه در نقاط آسیبپ،یر تصرید میکند .البته اا توجه اره اینکره اسرتر هرر
موضوع یا مسأله و راهحلهای آن متفاو

است و نوع نمونهریری اهکار ررفته شرده

در مطالعه حاضر نیز غیراحتمالی و هدفمند اوده است ،اایستی در تعمیم نتایج اه کل
استان و نیز دیگر مناطق کشور جوانب احتیاط را در نظر ررفت.
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