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Abstract 

This study aims at examining the relation between the tendency towards 

commodity smuggling and the role of cultural homogeneity in strengthening the 

culture of profitability and weakening the culture of work in border cities of 

Kermanshah the province. According to the nature of the subject and the 

intended objectives, the present research design is a descriptive survey research. 

The statistical population of the study is all the citizens who have been involved 

in commodity smuggling from 2019 to 2020 in the border cities of Kermanshah 

the province. Using Cochran's formula to determine the sample size, the 

acceptable number was 385 people who were selected through random selection 

sampling method. Structural equation modeling was used to investigate the main 

purpose of the research. Our collected data were then analyzed through SPSS 

version 22 and Lisrel modeling software. According to the obtained fit indices, it 

was found that the developed model has a good fit. Cultural homogeneity 
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showed a significant effect on increasing the tendency towards commodity 

smuggling. It means that cultural homogeneity has been able to mediate 

significantly between the culture of profitability and weakening the culture of 

work. The culture of profitability with a path coefficient of 0.68 and the cultural 

homogeneity between the two borders with a path coefficient of 0.71 had the 

highest coefficients of the influence of the path. The RMSEA index was within 

the standard and the model of tendency towards commodity smuggling and the 

culture of profitability and weakening the culture of work mediated by the 

cultural homogeneity between the two borders in the border cities of 

Kermanshah the province was fit. The highest coefficients of the influence of the 

path belonged to the culture of profitability (0.68), cultural homogeneity 

between the two borders (0.71), and weakening the culture of work (0.66). One 

of the practical results of this study is demonstrating the significant relation 

between the cultural homogeneity of the residents of the two bordering areas and 

the culture of profitability in these areas and how this homogeneity has brought 

about the tendency towards commodity smuggling in these areas. The model 

worked out of this study can be useful and effective in planning and 

implementing some educational programs and cultural preventive policies to 

decrease the tendency towards commodity smuggling in border areas. 

Keywords: Commodity smuggling, culture of profitability, weakening work 

culture, cultural homogeneity, border cities of Kermanshah the province 
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 چكيده
نقهش تاهچنف هرهی هی  ر      ف از این تحقیق بررسی رابطه گرایش بهه اچاهچک الهچ      هد

تقویت هرهیگ سو آ ری   تضعیف هرهیگ الچر  ر شهر هچی مرزی استچن الرمچنشچه است. 

پژ هش حچضر بچ توجه به مچهیت موضوع   اهداف مهور نرر  از نهوع تحقیقهچی پیشچیشهی     

هچی  شهرستچن ری پژ هش نیز اللیه سچالیین)توصیفی( از نوع هشبست ی است. جچمعه آمچ

 ر  شههرهچی مهرزی  رگیهر بهچ      1398تهچ سهچل    1397مرزی الرمچنشچه است اله از سچل 

  اند. ازطریق هرمول الوالران برای تعیین حاه  نشونهه بهرای جچمعهه     گرایش به اچاچک بو ه

شهیوه   ونهه بهه  این تعهدا  نش  اله نفر شدند 385ابول برابر بچ  مور مطچلعه  تعدا  نشونه اچبل

سهچزی   گیری اتفچای انتخچب شهدند. جههت بررسهی ههدف اصهلی پهژ هش از مهدل        نشونه

   SPSSاهزار آمچری  هچ از    نرم  تحلیل  ا ه معچ  ی سچختچری استفچ ه شد. جهت تازیه

 ه آمهد   سهت  بهه  بهراز   یههچ  شهچخ   طبقاست.  شده سچزی لیزرل استفچ ه اهزار مدل نرم

تاهچنف هرهی هی بهر     .اسهت برخور ار  میچسبی براز  از شده تد ین مدل اله شد مشخ 

معیهچ الهه تاهچنف هرهی هی      بهدین   اری  ار . اهزایش گرایش به اچاهچک الهچ  تهر یر معیهچ    

گهری خهو  را    است بین هرهیگ سو آ ری   تضعیف هرهیگ الهچر نقهش میهچنای    توانسته
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licenses/by-nc-nd/4.0/ )اسز. 

mailto:fathi.soroush@gmail.com
mailto:.shiri.tahmores@gmail.com
mailto:.shiri.tahmores@gmail.com
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/


 1399زمستان  ♦ 37شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      188

ط بهه هرهیهگ سهو آ ری     اری ایفچ الید. بیشترین ضریب تهر یر مسهیر مربهو    طور معیی به

میهزان  ( اسهت.  71/0  تاچنف هرهی ی بین    مرز )ضریب مسهیر=  (68/0)ضریب مسیر=

مدل گرایش به اچاچک الچ    هرهیگ سو آ ری  رحد استچندار  است    RMSEAشچخ  

گری تاچنف هرهی ی بهین    مهرز  ر شههرهچی مهرزی        تضعیف هرهیگ الچر بچ میچنای

از  است. بیشهترین ضهریب تهر یر مسهیر مربهوط بهه هرهیهگ        استچن الرمچنشچه  ارای بر

(   71/0  تاچنف هرهی ی بین    مهرز )ضهریب مسهیر=    (68/0)ضریب مسیر=سو آ ری 

یکی از نتچیج الچربر ی این پژ هش رابطه  ( است.66/0تضعیف هرهیگ الچر )ضریب مسیر=

هیهگ سهو آ ری    ار تاچنف هرهی ی سچالیین    میطقه مرز   نیز ارتبچط آن بهچ هر  معیی

موجو   ر میچطق مرزی است الهه  ر گهرایش بهه اچاهچک الهچ    ر ایهن پهژ هش نقهش         

توانهد  ر آمهوز    پیشه یری     تر یرگذاری  اشته است   مدل حچصل از این پژ هش می

 هرهی ی  ر امر گرایش به اچاچک الچ   ر میچطق مرزی مفید   مؤ ر بچشد.

آ ری  تضعیف هرهیگ الچر  تاچنف هرهی هی   اچاچک الچ   هرهیگ سو  های کليدی: واژه

 شهرهچی مرزی استچن الرمچنشچه

 18/11/99تاریخ پذیرش:    30/10/99تاریخ بازبينی:    30/09/99تاریخ دریافت: 

 214-185، صص 1399 زمستان، 37، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

ساز قاچاق بیشتر به مباحث اقتصادی  زمینه  امروزه در مطالعات مربوط به بررسی علل
الزم است  بته     توجه شده، ولی برای حل این موضوع و توجه به مسائل فرهنگی آن

روانی جامعه، فرهنگ محیطی جامعته،    مسائلی مانند فرهنگ اجتماعی جامعه، فرهنگ
تقابتل    فرهنگ مصرفی در جامعه، فقر فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ فقتر، فرهنتگ  

مسافرت و سوغات، گستتر     ریخی مل  با دول ، فرهنگ سنتی تجارت، فرهنگتا
گریزی و فساد و فقدان فرهنگ حمای  از مالکی  معنتوی نیتز توجته     فرهنگ قانون
شتود، دارای   عنوان یک پدیده شوم یتاد متی   دیگر قاچاق کاال که از آن به کرد. ازطرف

نتتای  منفتی و تبعتات و ابعتاد     اثرات منفی بر اقتصاد فرهنگ و امنی  کشور است .  
توجته بته آن باعتث آثتار      قدری مهم اس  کته عتدم   بار این پدیده به گوناگون و زیان

شتود. الزمته توستعه اقتصتادی کشتورها، امنیت         مخرب اجتمتاعی و اقتصتادی متی   
انتدازد،   اقتصادی اس . ازجمله مواردی که امنی  اقتصادی یک کشور را به خطر متی 

های پیچیده اقتصتادی و اجتمتاعی است      چاق کاال ازجمله پدیدهقاچاق کاال اس . قا
شود و عبارت است  از آنچته ورود آن    عنوان اقتصاد پنهان یاد می نوعی از آن به که به

انکاری کته   به کشور  یا معامله آن ازطرف دول  ممنوع باشد. باتوجه به نقش غیرقابل
دنبتا    ن پتووهش محقتب بته   این پدیده بر امنی  اقتصتادی یتک کشتور دارد، در ایت    
ود. اهمیت  ایتن پتووهش    شت  شناسایی عواملی اس  که منجر به ایجاد این پدیده می

در شتهرهای مترزی    رابطه بین عوامل فرهنگی گرایش به قاچتاق کتاال   برای شناختن
دلیل تجانس مردمان و ساکنین دو مترز   شود که به از آنجا مشخص میاستان کرمانشاه 

شتللی، متردم ختود بتا استتفاده از عوامتل        -ن آمایش اقتصادی ان و عراق و نبودایر
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آورند. گزار  رسمی کمیسیون صنایع مجلس، آمتار   فرهنگی به قاچاق کاال روی می
میلیتاردی قاچتاق بته ایتران را تاییتد       ۲۲سای  رسمی گمرکات جهانی مبنی بر رقم 

لیارد دالر قاچاق، میلیارد دالر اس . هر یک می 1۲گوید این رقم  کند اما دول  می می
. براستا  آمتار ستازمان    (1389غالمی باغی,  &)تاری برد  می هزار شلل را ازبین ۵۰
فقتره   7۵3(، از1397هتای قاچتاق در ستا  )    آوری اموا  تملیکی، آمتار پرونتده   جمع

اس  که بیشترین کشفیات مربوط به پلیس آگتاهی   شده پرونده کاالهای قاچاق تشکیل
تترین کاالهتای مکشتوفه     اس . عمده کرمانشاه، هنگ مرزی و پلیس آگاهی پاوه بوده

-4منستوجات، -3آرایشی و بهداشتی،-۲مواد دخانی، -1ترتیب اولوی  عبارتند از:  به
وجته بته   (. بات1: 1398آوری امتوا  تملیکتی کرمانشتاه،    احشام قاچاق )سازمان جمتع 

کنتد   تواند در این پدیتده دخالت    افزایش آمار قاچاق کاال در کشور، علل مختلفی می
مانند سودآوری، باورهای غلط فرهنگی، تجانس فرهنگی بین جوامع ستاکن دو مترز   

عنتوان یتک مع تل اساستی از ثمترات       لذا، امروزه عوامل گرایش به قاچاق کتاال بته  
ه نگرانی همگتانی را درپتی داشتته و عتالوه بتر      اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی بوده ک

بار بر تولید و صنایع داخلی، تعطیلی تعتدادی از کارخانجتات و اختال      تأثیرات زیان
. (1389غالمتی بتاغی,    &)تتاری  است    شده در شبکه اقتصادی کشور را نیز موجب

هتتا، باورهتا و هنجارهاست  کته در ستتاختار     ای از ارز  راین فرهنتگ، گستترده  بنتاب 
ملی از این جه  که عامتل اقتتدار و انستجام ملتی است ، نقتش مترثری دارد         امنی 

(Monjon & Quirion, 2010) ن، ستاماندهی وضتعی    مبارزه با آ . قاچاق کاال و اهمی
ارتی هتای ن ت   حرک  به سم  اقتصاد شفاف و تطبیب رفتتار دستتگاه   مبادالت مرزی

محورهای عملیاتی درجهت    ترین ل ، از مهمتوسط دوشده  برمبنای اصالحات انجام
. بنابراین پتووهش حاضتر بتا تأکیتد بتر      (Tamura, 2010)مبارزه با قاچاق کاال هستند 

فرهنگتی مترثر بتر گترایش بته قاچتاق دارد.        رویکرد فرهنگی سعی در تبیتین علتل  
درصورت توجه به راهکارهای فرهنگی و پیشگیرانه و ایجاد شلل، نقتش مترثری در   
کاهش قاچاق خواهد داش . بدیهی اس  که تدوین قوانین و حمایت  از تجتارت و   

عمتومی   های انسانی و اخالقی موجتب تتأمین امنیت     تولید داخلی و توجه به ارز 
مناطب مرزی خواهدشد. بنابراین سرا  اصلی این پووهش ایتن است  کته:    ویوه در  به



 191    ... و سودآوری فرهنگ تقویت در فرهنگی تجانس نقش  و کاال قاچاق به گرایش رابطه

گرایش به قاچاق کاال و فرهنگ سودآوری و ت تعی  فرهنتگ کتار بتا     تدوین مد  
 چگونه اس ؟ گری تجانس فرهنگی بین دو مرز در شهرهای مرزی کرمانشاه میانجی

 اهداف

 کلی هدف

سودآوری و ت تعی  فرهنتگ   گرایش به قاچاق کاال و فرهنگ تدوین مد  تعیین 
 گری تجانس فرهنگی بین دو مرز در شهرهای مرزی استان کرمانشاه کار با میانجی

 اهداف جزئی

 تجانس فرهنگی بین دو مرز و گرایش به قاچاق تعیین رابطه
 در گرایش به قاچاقفرهنگ سودآوری تعیین رابطه 

 در گرایش به قاچاقت عی  فرهنگ کار  تعیین رابطه

گرایش به قاچتاق کتاال و فرهنتگ ستودآوری و ت تعی       تعیین براز  مد  
گری تجانس فرهنگی بین دو مرز در شهرهای مترزی استتان    فرهنگ کار با میانجی

 کرمانشاه

 سؤاالت تحقيق

گرایش به قاچاق کاال و فرهنتگ ستودآوری و ت تعی  فرهنتگ کتار بتا       آیا مد  
 )استان کرمانشاه( دارای براز  اس ؟گری تجانس فرهنگی بین دو مرز  میانجی

 های جزئی تحقيق سؤال

چته  تجانس فرهنگی ساکنین بین دو مترز و گترایش بته قاچتاق      میزان رابطه
 اندازه اس ؟

 چه اندازه اس ؟در گرایش به قاچاق فرهنگ سودآوری رابطه  میزان
 چه اندازه اس ؟در گرایش به قاچاق ت عی  فرهنگ کار  رابطه میزان

 يقتحق روش

این پووهش؛ کاربردی و از نوع آمیخته اس . در تحقیب حاضر ابتدا در بخش کیفتی،  
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های استان کرمانشتاه شناستایی    عوامل فرهنگی مرثر بر گرایش به قاچاق در شهرستان
شتده از بختش کیفتی آزمتون      شوند و در گام دوم در بخش کمّی متد  استتخرا    می
هتا و طراحتی متد  از     تخرا  مرلفته شود. در این تحقیب در بخش کیفی جه  اس می

جامعه آماری پووهش نیتز کلیته شتهروندان ستاکن     اس .  شده رو  داده بنیاد استفاده
های مرزی کرمانشاه هستند که در کار گرایش به قاچاق کاال به هتر نحتوی    شهرستان

طرح پووهش حاضر باتوجه به ماهی  موضوع و اهداف متوردن ر، از   درگیر هستند.
رو  پووهش ترکیبتی در   ت پیمایشی )توصیفی( از نوع همبستگی اس .نوع تحقیقا

این پووهش، روشی اس  که هر دو پووهش کیفی و کمّی را با هم ترکیب یا مترتبط  
. در طرح تحقیب آمیخته اکتشافی در این تحقیب ابتدا از طترق رو  تحقیتب   سازد می

هتا،   هتا، زیرستاخ    محتوری  مقولته کیفی اطالعات موردنیاز درمورد شترایط علتوی،   
شتود و روابتط عل تی و همچنتین شترایط       ها و پیامدها گردآوری می ها و تعامل کنش
های کیفتی از رو  کدگتذاری بتاز،     ای آنان مشخص شد. در رو  تحلیل داده زمینه

عمده، کدگذاری محتوری و ارتبتاط عل تی بتین      تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله هوای
ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتختاب   های فرآیندی، زمینه یین مقولهها، تع مقوله

هتای پتووهش و    وتحلیتل داده  محوری استفاده شد. برای تجزیته  و تعیین مقوله هسته
 استفاده شد. LISREL & SPSSافزار  ( و نرمx2آمده، از آزمون خی دو ) دس  الگوی به

 تحقيق نظری مبانی

های  اس ، مد  داده که بنیاد ن ری این پووهش را تشکیل ترین ن ریات موجود از مهم
نتوعی   هستند که هرکدام به 4و ادوین. اچ.ساترلند 3، پترسون۲، دورکایم1ن ری بوردیو

با متلیرهای پووهش حاضر در ارتباطند. فرهنگ؛ نمایشگر رفتارها و باورهتای واال و  
اعمتا  افتراد در جمتع و    جاافتاده جامعه اس  و شامل آدابی اس  که الگتو و استوه   

. ازجملته عتواملی کته    (139۰میرزایی پتور,   &)عزتی نمایانگر روح هرجامعه اس  

                                                                                                                                 

1  . Pierre Bourdieu 

2  . Dourkime 
3  . Pitersone 

4  . Advine h. saterlande 
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دنبا  دارد، وجود اشتراکات و تجتانس فرهنگتی بتین     مراودات تجاری و قاچاق را به
دو همسایه و مردمتان دو مترز ایتران و عتراق است ، تجتانس فرهنگتی و تبتادالت         

کننتده در متراودات و    فرهنگی ساکنین دو مرز ایران و عراق است  کته نقتش تعیتین    
 .(1394رسولی نواد,  &)آرمند کند  تبادالت اقتصادی و قاچاق کاال ایفا می

 نظریه تجانس فرهنگی بوردیو

توانتد تجتانس فرهنگتی را     براسا  ن ریه بوردیو هرگونه اشتراکات فرهنگتی متی  
ه و براسا  نواد و قبیله و طایفه، براسا  تشابهات و یکنواختی اجتماعی ایجادکرد

دیگتر   جلرافیتایی ایجتاد کنتد، کته ازطترف      -براسا  همزمانی موقعیت  مکتانی   
انگتاری است . ایتن     شناختی، ضتد دوگانته   اجتماعی، ساختار تشکالت جامعه تقابل

شده در مباحث  کند تا ت ادها را که تمایزکننده خطوط دائمی تعیین عقیده سعی می
گرایتی و   های عینتی  شناختی اس ، حذف کند. خطی که بین شیوه بنیادی در جامعه

پردازی، بین ابعاد مادی و نهتادی زنتدگی اجتمتاعی و نیتز بتین       یی ن ریهگرا ذهنی
. است   شتده  سطح تحلیلی و تفسیری، همزمانی در سطح کالن، تعریت  و طراحتی  

تواند مقدمات مراودات رفتتاری تجتاری و    بوردیو معتقد اس  تجانس فرهنگی می
کرده و همتین  اقتصادی را براسا  فرهنگ مشترک در دو موقعی  جلرافیایی ایجا 

امر مشترکات آنان را بیشتر تقوی  کند لذا ایشان کارکردهای اجتمتاعی فرهنتگ و   
واری از کتاربرد   های موجود را در جوامع امتروزی و تصتویر متد     سلطه حکوم 

دهند. بنابر تئوری ایشتان،   گانه ساختمان ذهنی، سرمایه و زمینه نشان می مفاهیم سه
گیری طبقات، با شناخ  وبری درباره تمایز و  شکلپافشاری بر علیّ  اقتصادی در 

فرهنگی، با مسئله موردتوجته دیتدگاه دورکتیم در متورد      -اختالف ن م اجتماعی 
هتای فتردی، داوری    پتذیری  اس . جدای از بیان برخی حتس  شده بندی آمیخته طبقه

زیباشناختی یک توانایی اجتماعی است  کته از تربیت  و پترور  طبقتاتی ناشتی       
فتر    پی بردن به ارز  تبادالت و تجانس فرهنگی براستا  ایتن پتیش    شود. می

اس  که این امر، ختود نیازمنتد    یافته اس  که فرد بر کدهای نمادین خاصی مهارت
میرزایتی پتور,    &)عزتتی  دراختیارداشتن نوع مناسبی از سترمایه فرهنگتی است     

. به عقیده بوردیو حس فرهنگی مشابه و اشتراکی یتک واقعیت  عملکتردی    (139۰
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شتان در   ه یکی از کارکردهای آن، این اس  که به افراد، ادراکتی از جایگتاه  اس  ک
هتایی را   کند. حس فرهنگی مشتترک، آن  اقتصادی مشترک ارائه می-ن ام اجتماعی 

ها را از کسانی که حس و  سازد و آن می های همسانی دارند، به هم نزدیک که سلیقه
هتا ازطریتب کاربردهتا و     رو انستان کنتد. از ایتن    هیجان متفاوتی دارند، متمایز متی 

کنند و در این فراگترد خودشتان را    بندی می های عملی، ذائقه چیزها را طبقه دالل 
هتایی کته از خودشتان نشتان      ها را برحستب ذائقته   کنند. مثالً آدم بندی می نیز طبقه

تتوان   متی  مصترف کتاال  شان برای انواع متفاوت  های شدن دهند و با ترجیح قائل می
بندی کرد. دو زمینه مرتبط اس  که در بررسی بوردیو از سلیقه دخالت  دارد.   دسته

نخس  روابط طبقاتی و بعد روابط فرهنگی، لذا ایشان فرهنگ را مانند نوعی تقابل 
ها بیشتر سترمایه فرهنگتی از    کند. در این بازار، انسان اکونومیک یا بازار تعری  می

اجتمتاعی و   ی. این سرمایه از خاستگاه طبقته گذارند تا سرمایه اقتصاد خود مایه می
. بنابر تئتوری اجتمتاعی   (1379)احمدی, گیرد  تجارب آموزشی مردم سرچشمه می

ات و تجانس فرهنگی بین دو همستایه و ستاکنین دو مترز ایتران و     بوردیو مشترک
شتود کته از حتدود مرزهتای نتوادی و       عراق دامنه با مساح  بسیاری را شامل می

اس . یکی از مناطقی که در حوزه وسع  فرهنگی کشور  سیاستی کنونی عبورکرده
هتای   گیترد و ایتن تجتانس در موقعیت      عزیزمان جمهوری اسالمی ایران قرار متی 

تواند در گرایش به قاچاق مرثر باشد و متراودات   کنونی دو کشور عراق و ایران می
دیگر عالوه بر بوردیتو، ستودآوری    تجاری را به انواع مختل  افزایش دهد. ازطرف

وری اقتصاد فردی و خانوادگی افتراد درصتد درآمتد بیشتتر را بترای       و نیاز به بهره
ایش اقتصتادی در دو ستوی مترز بتر     ساکنین دو مرز بخصوص نبتود شتلل و آمت   

 .(1379)احمدی, اس   زده گرایش قاچاق دامن

 نظریه فرهنگ سودآوری دورکایم

پتردازان   کشتورمان کته مورداجمتاع بستیاری از ن ریته     دق  به وضعی  اجتمتاعی  
ازن ر تأکید بر آرزوهتا   1اجتماعی اس ، بین تئوری آنومیسم امیل دورکیم و مورتن

شناستی   ها، اهمی  زمان و سرع  تلییرات، انسان و اهداف و وسایل دستیابی به آن
                                                                                                                                 

1  . Anomey  of mortan & dourkime 
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ری ن تم، اثتر   ها، تأکید برپایه اخالقی دربرابر پایته هنجتا   و منشأ آرزوها و خواسته
کته   درحتالی  .طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعی  تبیین تفاوت وجود دارد

شود، مرتن به کمبود وسایل  آنومی ازن ر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می
متعارف و عرفی برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتتی تجتویز شتده    

کننتده است ؛ امتا     برای دورکیم عامل تعیین اشاره دارد. لذا زمان و سرع  تلییرات
مورتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنتومی حتاد و هتم بته آنومیستم      
مزمن دق  و گترایش داشت ، امتا مترتن صترفًا بته آنومیستم متزمن پرداخت  و          

دلیل موضوع سرع  تحوالت از دستور کار او خار  شد. مترتن بترخالف    همین به
دانست ، بلکته آن را متتأثر از     خواهی را ذاتی بشتر نمتی   بی و فزونطل دورکیم، جاه

دورکیم به پایه اخالقی ن م و مرتن به پایه هنجاری ن م . دانس  فرهنگ جامعه می
توجه داش . دورکیم معتقد اس  طبقات باالتر، بیشتر مستتعد آنتومی و پیامتدهای    

ن بتاور است  کته    آن همچون خودکشی هستند؛ اما مورتن برخالف دورکیم بر ایت 
طورمستاوی   دس  پیدا کردن به اهداف و آما  انسانی و درونی برای اکثر افتراد بته  

کننتد،   متی  فراهم نیس  و از این جنبه طبقه پایین اجتماع، فشار بیشتتری را تحمتل  
بنابراین بیشتر احتما  دارد دس  به جرم و جنایت  بزننتد یتا درگیتر ستایر انتواع       

. همچنتین براستا    (139۰, میرزایتی پتور   &)عزتتی   انحراف و ناهمنوایی بشوند
فرهنگ سودآوری دورکیم، سودآوری اقتصادی عامل مهمی برای گترایش بته امتر    

 .(138۵)نوری, اس   قاچاق به دور از فرآیندهای قانونی و گمرکی شده

 گرایی، سبک زندگی پترسون نظریه تجمل

گرایی، سبک زندگی پترسون، اکثر اجتماعات قشر میانی بته استتفاده    در ن ریه تجمل
دهند؛ بنتابراین   تمایل نشان می  دار فرهنگی وبرق از کاالهای کشورهای صنعتی پرزرق

کاالهایی اس  که ازن ر پترسون لزوماً از مد  بوردیویی در مصترف    زوج  قاچاق نیز
اند. ایشان بر این باور اس  که در دوران جدید، مد  مصرفی عالوه بتر   تبعی  نکرده

را به داشتن یک الگوی مصترف    تلییر، بیشتر نیز شده اس  که دیگر افراد طبقات باال
کنتد. در   بودن عنتوان متی   کاره ا همهاس . او این مد  مصرف ر نکرده مشخص محدود

  هتا و هنرهتا استتفاده    چنین مد  مصرف جدیدی، طبقات باال از همه انتواع فرهنتگ  
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اعتنتتا هستتتند، مالح تتات  مراتتتب نانرهتتای فرهنگتتی بتتی  کننتتد و بتته سلستتله متتی
انتد، ستوق دادن    شتده  شناختی که برمبنای شرایط فردی توصتی  و بستط داده   زیبایی

  را  گیرنتتد، هادلستتتون چنتتین تحتتولی هتتا را برعهتتده متتی قهزنتتدگی و ق تتاوت ستتلی
معنای نفی جداستازی ارزشتی میتان     خواند و به زیباشناختی شدن زندگی روزمره می

 .(1389همکاران,  &)دهدشتی شاهرخ های اجتماعی امروزی اس   انواع فرهنگ

 نظریه تضعيف فرهنگ کار و فقر فرهنگی ادوین. اچ.ساترلند

اقتصتادی  -ادوین. اچ.ساترلند از اع ای مکتتب شتیکاگو، جترم را از من تر فرهنگتی      
ستوم   ت عی  فرهنگ کار و فقر فرهنگتی نامیتده است  و آن را در کشتورهای جهتان     

توان تفستیرکرد.   ویوه در گرایش به قاچاق می اقتصادی به -عنوان یک آسیب اجتماعی به
هتای   فرهنتگ  ای کته دارای خترده   ر جامعهمفهوم تفاوت ارتباطات، بسیار ساده اس ، د
کته   هتای غیرقتانونی هستتند، درصتورتی     گوناگون متعددی اس ، برخی مشوق فعالی 

های اجتماعی معموالً افراد ازطریتب ارتبتاط بتا     های دیگر چنین نیستند، در محیط محیط
)نتوری,  شتوند   دیگران که حامل هنجارهای تبهکارانه هستتند، بزهکتار یتا تبهکتار متی     

ای بترای تبیتین رفتتار بزهکارانته      مرحله 9. ساترلند و کرسی، اصو  و فرایندی (138۵
کننتد: رفتتار بزهکارانته یتادگرفتنی است : یعنتی        مطرح میازجمله انحرافات اجتماعی 

توانتد رفتتار    باشتد، نمتی   موروثی و تقلیدی نیست  و کستی کته بزهکتاری یادنگرفتته     
ویتوه کردستتان    تجانس فرهنگی و پیوستگی کُرد و کردستتان بته   .بزهکارانه داشته باشد

نیادی متعتددی  عراق با فرهنگ و تمدن ایرانی موضوع مهمی اس  که براسا  عناصر ب
ورسوم اجتماعی، آثتار باستتانی و ستیر تحتوالت      همانند: نواد، زبان، دین و آیین، آداب

مطالعه و بررسی اس . یکی از ارکان اساسی پیونتدهای فرهنگتی کردهتا و     سیاسی قابل
ازجمله کردهای عراق با ایران و ایرانیان، موضتوع پیوستتگی نتوادی و متذهبی است .      

هتا   ی نتوادی کردهتا وجتود دارد کته بع تی از آن      ی ریشته  دربارههای مختلفی  دیدگاه
ای دارند و برخی نیز مبتنی بر رویکردی تتاریخی و بته استتناد     ی اسطوره و افسانه جنبه

های علمی هستند. برآیند ایتن تحقیتب نشتان     شناسی و یافته های باستان شواهد و کاو 
د و توجته بتر استتمرار روابتط و     داد که آنچه بیش از هرچیز دارای اهمی  اس ، تأکیت 

تأکید بر مشترکات فرهنگی و پیوستگی نوادی اس  که کردهای عراق با ایرانیان داشتته  
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. (1389همکتاران,   &)دهدشتتی شتاهرخ   و ضروری اس  که این پیونتدها ارتقایابنتد   
هتای   سبک زندگی امروزی اس . سبک ساز قاچاق کاال دیگر عوامل ن ری زمینه ازطرف

انه هتایی از نشت   ن تام   نوبه ختود، بته   فرهنگی هستند که به سرمایه  زندگی محصو  من م
های فرهنگی مبنتایی است     شوند. شرایط ساختی و سرمایه می  تشخص اجتماعی تبدیل

شتده   های احسا  ن امی از تفاوت  سرمایه، یعنی ترازنامه روابط قدرت را، به  که توزیع
)کهنته پوشتی,   ستازد   و خصوصیات متمایز، یعنی توزیع سرمایه مشتروع، متحتو  متی   

عنوان یک مع ل فرهنگی، اجتماعی، اقتصتادی و   دیگر پدیده قاچاق به ازطرف .(1391
سیاسی که منجر به سوق دادن ابعاد و وجوه مختل  یک کشتور بته ستم  وضتعی      

تتوان بته آن    ها و دالیل مختلفی دارد کته در ابعتاد مختلفتی متی     شود، ریشه بحرانی می
هتای نتاگواری    دمه و آستیب های مختل  کشتور صت   پرداخ . همواره قاچاق به بخش

گرایش بته قاچتاق کتاال،      وارد کرده اس ، لذا برای کاهش و از بین بردن این پدیده در
عوامل مختل  اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، سیاسی و فرهنگی سهم دارند. بتاال  

هایی که بترای   ها و ممنوعی  بودن مآخذ حقوق ورودی بسیاری از کاالها و محدودی 
لتذا تلییتر    .(138۵متداح,   &)پوویان شود، دلیل اصلی قاچاق اس   می  اعما  واردات

شیوه زندگی بر فرهنگ ساکنین دو مرز ایران و عتراق تتأثیر گذاشتته و ستبک زنتدگی      
هتای   شتمارآمده و در بررستی   اجتماعی نتوین بته   های کلیدی مفاهیم علوم یکی از مرلفه

رستولی   &)محمتدعلی  اس   تدری  جایگاه خاصی یافته اجتماعی و فرهنگی معاصر به
 .  (1394نواد, 

 منطقه جغرافيایی پژوهش

کشتور  درصد از کل مساح   1,۵کیلومترمربع،  ۲۵,۰۰9استان کرمانشاه با مساح  
آبادغرب،  های اسالم را به خود اختصاص داده اس  و دارای سیزده شهرستان با نام

ذهاب، سنقر، هرسین، کنگاور، جوانرود، صحنه، پتاوه، گیالنلترب، روانستر،     سرپل
عنتوان شتاهراه    داالهو، قصرشیرین و ثالث باباجانی است . از استتان کرمانشتاه بته    

کیلتومتری مترز ایتران و عتتراق     ۲۰۰شتود و در   ارتبتاطی شترق و غترب یتاد متتی    
 946،6۵1اس . طبب آخرین سرشماری، استان کرمانشاه، جمعیتی بالغ بر  قرارگرفته

 .(139۰میرزایی پور,  &)عزتی نفر را در خود جای داده اس  
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 های مرزی و شهر کرمانشاه نقشه ارتباطی مسیر قاچاق کاال از شهرستان .1شکل 

 برداری کشور مأخذ: سازمان نقشه

 پژوهشپيشينه 

چون تاکنون در ایران تحقیب مشابه این پووهش در مورد عوامل فرهنگتی گترایش   
صورت مد  ارائه و انجتام نشتده است  لتذا مطتابب اصتو  رو         به قاچاق کاال به

های پووهش که به متلیرهتای تحقیتب    ترین پیشینه تحقیب در پیشینه تاریخی نزدیک
 اس .   شده اشارهاس ،  حاضر همخوانی و نزدیکی محتوایی داشته

های بیگانه به قاچتاق   تحقیقی با عنوان رویکرد رسانه 1394پورنقدی در سا  
است .   داده وامنی  در منتاطب مترزی استتان کردستتان انجتام      کاال و تهدیدهای ن م

توانتد در منتاطب    ربط می های ذی نهاد و سازمان های مردم دول  با همکاری سازمان
نت امی به مبتارزه بتا پدیتده قاچتاق کتاال و تهدیتدهای       مرزی با نهادهای امنیتی و ا

تترین   وامنی  مرزهای استان کردستان جه  تحقب توسعه پایدار بپتردازد. مهتم   ن م
گتذاری، ایجتاد    راهکار مبارزه با قاچاق کاال در مناطب مرزی، توسعه پایدار سترمایه 

 تم و  های اقتصادی و مشتارک  مردمتی ستاکنین مترز در حتوزه ن      اشتلا  و طرح
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 امی اس .امنی  با نهادهای امنیتی و انت 
عنتوان،   تحت  1397شهرضتا در ستا     در تحقیقی که توسط رامتوز و شتعاعی  

پووهش درباره عواقب گرایش به قاچاق کاال و ارز بتر فرهنتگ اجتمتاعی مردمتان     
مرزنشین انجام شده اس ، نتای  نشان داد که، قاچتاق کتاال و ارز یکتی از مستائل     

یافتته بتا آن    کشورهای مختل  خصوصاً کشتورهای کمتتر توستعه    اصلی اس  که
عنوان یک کشور درحا  پیشترف  بتا    سو کشور ما به دس  به گریبان هستند. ازیک
عنوان یتک مشتکل ملتی مواجته است  کته حاصتل آن         پدیده قاچاق کاال و ارز به

 پیامدهای ناگوار در ابعاد مختل  اقتصادی، سیاستی، فرهنگتی و اجتمتاعی است .    
هتای   ایران، بیتانگر چتالش   اسالمی ازسوی دیگر، بررسی فرآیند توسعه در جمهوری

هویتی در فرآیند توسعه اس . به این معنا که در فرآیند توسعه و پیشترف  جامعته   
های هتویتی در ایتن    ایران، عوامل بیرونی و درونی گوناگونی منجر به ایجاد چالش

ده قاچاق کاال و ارز در فرآینتد توستعه و   اند، به همین منوا  امروزه پدی حوزه شده
اساسی در امر هویت  فرهنگتی و دینتی جامعته ایتران در       عنوان چالشی پیشرف  به

 .(1397شعاعی شهرضا,  &)راموز شود  سطح ملی قلمداد می
( در تحقیقی با عنوان مطالعه تجربی رابطه بین عوامتل فرهنگتی   ۲۰1۰هارت )

اس  تا به بررسی الگوهای مصرف مشتتریان از   کرده و الگوهای مصرف کاال تال 
( تاثیر قاچاق بر اقتصاد کشورها، در بخشی از  ۲۰1۲ابعاد فرهنگی بپردازد. ارگبین)

رد بتا جعتل، تقلتب و قاچتاق،     تفتاوتی اولیته در برختو    وکار و صتنع ، بتی   کسب
اثر مقتررات   اجرا، اجرای بی وجود چارچوب قانونی و ن ارتی مشخص و قابل عدم

گستتر  هرچته بیشتتر قاچتاق     های ن تارتی باعتث    و فقر هماهنگی میان سازمان
 شود. می

عنوان عوامل فرهنگی  تح  (Monjon & Quirion, 2010)در تحقیقی که توسط 
شد، نتتای    تأثیرگذار بر قاچاق کاال در مناطب مرزی کشورهای آمریکای التین انجام

داد که زبان و تجانس فرهنگتی ستاکنین دو مترز، بیشتترین نقتش را در ایتن        نشان
ی در ستاکنین  اس .لذا باورهای فرهنگی و تلییر رفتار بته ستودآور   فرآیند ایفاکرده

عنوان عامل اصلی تلییر نگر  به تلییتر رفتتار در امتر     این مناطب مشترک مرزی به
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( در تحقیقتی بته بررستی    ۲۰۰9و همکتاران )  1اس . کومار دنبا  داشته قاچاق را به
انتد. آنتان بته عنصتر فرهنگتی اشتاره        گرایی و خرید کاالهای خارجی پرداخته ملی
در پایان تحقیب محققتان بیتان کردنتد کته آرزوی      صورت که اند بدین ای کرده ویوه

کننتدگان در   شتود، مصترف   های غربی باعث متی  داشتن یک زندگی همانند فرهنگ
وستیله خریتد    هتا را بته   کنند راه و رسم غربتی  توسعه اغلب سعی کشورهای درحا 

( در ۲۰1۰در ستا  )  2های خارجی تقلیدکنند. در تحقیقی که توسط براد بری مارک
عنوان نقش تجارت آزاد و فرهنگ دو مرز انجام شد، نتای  نشان  نادا تح کشور کا

داد که، عوامل فرهنگی مشترک و نیز تجانس فرهنگی دو مترز، عامتل گترایش بته     
است . در تحقیتب    شتده  تجارت آزاد و نیز قاچاق کاال خار  از عرف گمرگ عنوان

دو مترز کته در    ویوه تجتانس فرهنگتی ستاکنین    حاضر متلیرهای اصلی فرهنگی به
جا و بتا هتم موردتحقیتب در     صورت یک قاچاق کاال در مناطب مرز دخال  دارد به

هتای گذشتته ایتن رویتداد و      است  کته در پتووهش    شتده  یک مد  معنادار بررسی
همزمانی چندین متلیر فرهنگی در گرایش به قاچاق کاال مورد بررستی و پتووهش   

موجتود را جبتران کترده و عتالوه بتر      اس ، بنابراین ایتن تحقیتب، خت      نشده واقع
شناسایی عناصر فرهنگی قاچاق کاال در شهرهای مرزی کرمانشتاه، نقتش فرهنگتی    

اس . لذا از این ن ر، تحقیب جدید بتوده   هر متلیر را در قاچاق کاال مدن ر قرارداده
 و ازن ر ارائه مد  کمّی و کیفی دارای نوآوری اس .

 تحقيق روشی مبانی

باتوجته بته ماهیت  موضتوع و اهتداف متوردن ر، از نتوع         طرح پتووهش حاضتر  
رو  پتووهش ترکیبتی در    تحقیقات پیمایشی )توصیفی( از نوع همبستگی است . 

این پووهش، روشی اس  که هر دو پووهش کیفتی و کمّتی را بتا هتم ترکیتب یتا       
این رو  مستلزم مفروضات فلسفی، استفاده از رویکردهای کیفی  .سازد مرتبط می
ترکیب این دو رویکرد در یک مطالعته است ؛ بنتابراین، رو  پتووهش      و کمّی و

ایتن مطالعته    ،ترکیبی چیزی بیش از گتردآوری و تحلیتل هتر دو نتوع داده است      
                                                                                                                                 

1  . komar 

2  . Bradbury 
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قتوت کلتی    کته نقطته   طوری مستلزم استفاده همزمان از هر دو نوع رویکرد اس ، به
و  و  تنهایی بتیش از پتووهش کمّتی یتا کیفتی است  )کترو         ای به چنین مطالعه
 (.۲۰۰7، 1همکاران

 بنياد داده نظریه در گيری نمونه

فرمتو  کتوکران    گیری در دستر  اس  و ازطریب گیری پووهش نمونه شیوه نمونه
 اس . شده برای تعیین حجم نمونه استفاده

 
n ،حجم نمونه :t 96/1:  ضریب اطمینان که برابر اس  با،:p   :۵/۰احتما   وجود صف  در جامعه 

:q5/0وجود صفز در جامعه:    احتمال و ن،d % :)5:  )دقز مطموب براي تعميم نتايج نمونه به جامعه 

𝐧 =
𝐍𝐭𝟐𝐩𝐪

𝐍𝐝𝟐 + 𝐭𝟐𝐩𝐪
=≅ 𝟑𝟖𝟓 

  وري ش . پرسشنامه جمع =n  385كه درنهايز 

 پژوهش انجام روش

وسیله  به 8۲/۰پرسشنامه محقب ساخته با روایی محتوایی ازن ر متخصصین و اعتبار 
ابتدا با استفاده از رو  مصاحبه به گردآوری  است .  شتده  آلفای کرونبتاخ محاستبه  

مشکالت هتای اصتلی    حیطته به شناسایی ها  براسا  آنپردازد تا  کیفی میهای  داده
داده ، با پیمایشی، کند. پس از آنرا تدوین پرداخته و پرسشنامه سپس طرح تحقیب 

پووهشگر کتته  کنتتد. درصتتورتی  متتی آوری مدهتتانجام رو  تحقیب توصیفی را گر
به مشاهده گیتتتتری،  انتتتتدازهبرای بررسی یک مسئله با تدوین یک ابزار ، بخواهد

کنتد  کیفی را گردآوری های ، دادهالزم اس  در مرحله او ، متلیرهای کم ی  بپردازد
، در مرحله بعد با استفاده از ابزار یادشده، سپس،  ساختهشودگیتتری  انتتدازهتا  ابزار 

 کند. میکم ی را گردآوری های  داده
 
 

                                                                                                                                 

1  . Croswell et al 
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 ها پژوهش و تحليل آنهای کاربردی  یافته

 های توصيفی یافته

 
 دهندگان وضعیت سنی پاسخ .1نمودار 

نفتر   38۵شد کته از تعتداد    ها مشخص باتوجه به نمودار سنی موجود در پرسشنامه
نفتر در   114تعتداد  سا  قرارداشتتند و   31-3۵نفر در دامنه سنی  179گروه نمونه، 
نفتر در دامنته    ۵3سا  به باال و  3۵نفر در دامنه سنی  39سا  و  3۰-۲6دامنه سنی 

 ساله قراردارند. ۲۵ -۲۰سنی 

 وضعيت نرمال بودن متغيرهای اصلی

آزمون نرما  بودن، با ایجاد یک نمودار احتما ِ نرما  بودن )به شکل زنگوله و نیتز  
پردازد که آیا مشاهدات پووهش  زمون این فر  میمتقارن نسب  به میانگین(، به آ

های انسانی مانند هتو ،   کنند یا خیر. بسیاری از مشخصه می از توزیع نرما  تبعی 
ها و شخصی  در جمعی  )جامعه( دارای توزیع نسبتاً نرما  هستند. اهمی   نگر 

هتای   هتا در ایتن است  کته برختی رو       آشنایی و سنجش نرما  بودن توزیع داده
و آزمون تحلیل واریتانس بتر فتر      tهای  آماری مانند همبستگی پیرسون، آزمون

 ها )در جامعه( استوارند. نرما  بودن توزیع داده
 مقادیر آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت ارزیابی نرمال بودن متغیرها. 1جدول 

 داري سطح معنی  ماره متغير

 144/0 17/1 تجانس فرهنگی بي  دو مر 
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 141/0 15/1 سود وريفرهنگ 

 114/0 20/1 تضعيف فرهنگ كار

 های تحقیب مأخذ: یافته

آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بیانگر ایتن است  کته فتر       دس  نتای  به
آمده  دس  داری به ( سطح معنیP> ۰۰1/۰توان ردکرد ) توزیع نرما  متلیرها را نمی

اس . درمجموع نتای  نشان از این دارد  ۰۰1/۰برای تمامی متلیرها بیشتر از مقدار 
تتوان   توجهی از توزیع نرمتا  نتدارد و متی    که توزیع متلیرهای اصلی، انحراف قابل

هتای   کرد و از آزمتون  توزیع متلیرهای پووهش را نرما  یا نزدیک به نرما  ارزیابی
 (.1394پارامتریک بهره برد. )کریمی، 

 های اجراشده در پژوهش ههای پرسشنام آزمون اعتبار خرده .2جدول 
   فاي كرونباخ تع اد سؤاالت متغير

 82/0 8 تجانس فرهنگی بي  دو مر 

 75/0 7 فرهنگ سود وري

 86/0 8 تضعيف فرهنگ كار

 های تحقیب مأخذ :یافته

 آمار استنباطی

مهتتم استتتنباط آمتتاری در بتتر داشتتتن گتتزار  از صتتح  احتمتتالی یتتا     ی جنبتته
ای اس  کته مقتدار پتارامتر جمعیت  را پیشتگویی       نمونه ی آمارهاطمینان از  ی درجه
بته آزمتون    ون همبستگی پیرسون و آزمون خی دوکند. درادامه با استفاده از آزم می
 ها و روابط پووهش پرداخته شد. یهفرض

 گری تجانس فرهنگی ميانجی

تأثیر تجانس فرهنگی بر افزایش گرایش به قاچاق کاال  نتای  حاکی از این اس  که
است  بتین    معنتا کته تجتانس فرهنگتی توانستته      (. بدینP< ۰۵/۰داری دارد ) معنی

طتور   گتری ختود را بته    فرهنگ سودآوری و ت عی  فرهنتگ کتار نقتش میتانجی    
داری ایفا کند. شدت تأثیر تجانس فرهنگی بر فرهنگ ستودآوری و ت تعی     معنی

تجتانس فرهنگتی بتر     دار است .  و معنی 118/۰فرهنگ کار در مرحله او  برابر با 
 بینی اس . پیش گرایش به قاچاق کاال ازطریب تجانس فرهنگی قابل

گری تجانس فرهنگی دررابطه با تجانس فرهنگی بر فرهنگ سودآوری و  بررسی اثر میانجی .3جدول 

 تضعیف فرهنگ کار



 1399زمستان  ♦ 37شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      204

سطح 
 داري معنی

مل ار 
T 

 ضريب استان ارد
(Beta) 

خطاي 
 bاستان ارد 

 نوع روابط bمل ار 

023./ 93/2 118./ 007./ 016./ 
گرايش به قاچاق كاال بر فرهنگ 

 سود وري
 1مرحمه 

015./ 45/1 011./ 006./ 018./ 
تضعيف بر گرايش به قاچاق كاال 
 فرهنگ كار

 2مرحمه 

 3مرحمه  فرهنگ سود وري تجانس فرهنگی بر /.084 /.035 /.123 47/2 /.016

 های تحقیب یافته مأخذ:

قاچاق کاال براسا  متلیر تجانس فرهنگی دو مرز در رابطه بتا فرهنتگ   گرایش به 
 بینی اس . پیش سودآوری و ت عی  فرهنگ کار قابل

 های مربوط به مسیرهای مدل عوامل فرهنگی و پیامدهای قاچاق در گرایش به آن شاخص. 4جدول
 RSMEAشاخص بر ار ش  (Pسطح ) Tنيبز  βضرايب استان ارد ش ه  βضرايب  شاخص

تجانس فرهنگی بي  دو 
به گرايش به قاچاق مر  

 كاال
71/0 71/0 19/8 𝑃 ≤ 0/00 

𝑅𝑆𝑀𝐸𝐴 ≤ 0/0001 
 معنادار اسز.

تضعيف فرهنگ كار به 
 گرايش به قاچاق كاال

66/0 66/0 5/9 𝑃 ≤ 0/00 
𝑅𝑆𝑀𝐸𝐴 ≤ 0/0001 

 معنادار اسز.
فرهنگ سود وري به 
 گرايش به قاچاق كاال

68/0 68/0 2/9 𝑃 ≤ 0/00 
𝑅𝑆𝑀𝐸𝐴 ≤ 0/0001 

 معنادار اسز.

 های تحقیب مأخذ :یافته

است  و مستیر   71/۰بررسی مسیر او  مد : مقدار ضریب بتتا مستیر او  برابتر بتا     
تتوان گفت  تجتانس     درصد معنادار است . پتس متی    99مربوطه در سطح اطمینان 

 فرهنگی بین دو مرز در گرایش به قاچاق کاال مرثر اس .
و   66/۰م مد : مقدار ضریب بتا مربوط به مسیر ششم برابر با بررسی مسیر دو

ت تعی  فرهنتگ   درصد معنادار اس ؛ بنابراین  99مسیر مربوطه در سطح اطمینان 
 در قاچاق کاال تأثیرگذار اس .کار 

 68/۰بررسی مسیر سوم مد : مقدار ضریب بتا مربوط به مسیر هشتم برابر بتا  
درصد معنادار اس ؛ بنابراین توجته فرهنتگ    99 و  مسیر مربوطه در سطح اطمینان

 در قاچاق  کاال تأثیرگذار اس . سودآوری

و  ۰87/۰ط به مستیر نهتم برابتر بتا     بررسی مسیر چهارم مد : مقدار ضریب بتا مربو
در قاچتاق  ها  رسانهدرصد معنادار اس ؛ بنابراین توجه  99مسیر مربوطه در سطح اطمینان 

سازی معتادالت ستاختاری، مقتدار     جه به الگوی تفسیری در مد باتو کاال تأثیرگذار اس .
محاسبه شده بتین   tدرصد معنادار اس . مقادیر  99در سطح  ضریب بتا برای همه مسیرها
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 99بتوده و در ستطح    ۲,۵8تتر از   تمامی متلیرهای مستقل و وابسته موجود در مد  بزرگ
 دهد. تاری را نشان میعبارتی مناسب بودن مد  ساخ درصد معنادار هستند و به

 
گیری مدل گرایش به قاچاق کاال و فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار با  . مدل اندازه2شکل 

)تجانس فرهنگی  گری تجانس فرهنگی بین دو مرز )استان کرمانشاه(براساس ضرایب استاندارد میانجی

(T.F ،)( تضعیف فرهنگیT.Z.F( و فرهنگ سودآوری )M.SO.) 

 های تحقیب :یافتهمأخذ 

عوامتل فرهنگتی و    های مربوط به مسیرهای مد  های شاخص : استاندارد مرلفه۲شکل 
داری  ، تحلیتل عتاملی مرتبته دوم در حالت  معنتی     پیامدهای قاچاق در گترایش بته آن  

)ارتباط بین متلیرهای اصلی مد (. مد  تحلیل عاملی تأییتدی مرتبته دوم را در حالت     
گیتری    دهد. این مد  درواقع تمامی معادالت انتدازه  می ( نشان (t-valueمعناداری مقادیر 

کنتد )یتادآوری    آزمتون متی  T مرتبه او  و دوم )بارهای عاملی( را بتا استتفاده از آمتاره   
 دار اس (. باشد، معنی 96/1تر از  بزرگ T ی شود که اگر مقدار قدر مطلب آماره می
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گری  کاال و فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار با میانجیگرایش به قاچاق : مدل چهار عاملی 3شکل 

 (های تحقیق مأخذ :یافته) (تجانس فرهنگی بین دو مرز )استان کرمانشاه

 مشخصات مدل جدید پژوهش .5جدول 
  شاخص
 برا ن گی
  ا گو

 

 

VALUE-P GFI AGFI CFI CMIN CFI NFI RMSEA 

ا گوي 
 پيشنهادي

59/205 583 46/0 000/0 90/0 90/0 95/0 2/2 95/0 98/0 078/0 

 های تحقیب مأخذ :یافته

، x2مقتدار  لیزر   خروجی به اس . باتوجه مد  بودنباتوجه به خروجی لیزر  مقدار 
که مقدار مناسب اس . پایین بودن میزان این  46/۲مجذور کای به درجه آزادی برابر 

شتده   های مشاهده دهنده تفاوت اندک میان مد  مفهومی پووهش با داده شاخص نشان
دهتد   متی  ، برای مد  نشان۰۵/۰برابر  RMSEAتحقیب اس . همچنین خروجی میزان 

کمتر  RMSEA، هرچه میزان شاخص x2ر اس . عالوه ب ۰8/۰تر از مقدار  که کوچک
گترایش بته قاچتاق    تری برخوردار اس . بنابراین: متد    باشد، مد  از براز  مناسب

گری تجانس فرهنگی بتین   کاال و فرهنگ سودآوری و ت عی  فرهنگ کار با میانجی
 دارای براز  اس . دو مرز در شهرهای مرزی استان کرمانشاه

 تارینتایج تحلیل مدل ساخ. 6جدول 
 نتيجه Tمل ار بجرانی ضريب ميير متغير وابيته متغير ميتلل ونوان فرضيه

 تائي  فرضيه 19/8 71/0 گرايش به قاچاق كاال تجانس فرهنگی بي  دو مر  فرضيه اول

 تائي  فرضيه 5/9 66/0 گرايش به قاچاق كاال تضعيف فرهنگ كار  فرضيه دون

 تائي  فرضيه 2/9 68/0 قاچاق كاالگرايش به  فرهنگ سود وري فرضيه سون

 تائي  فرضيه 35/5 078/0 گرايش به قاچاق كاال 𝐑𝐒𝐌𝐄𝐀 برا ش م ل چهارن فرضيه

 های تحقیب مآخذ :یافته

2df
df

2
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تر هستتند، بنتابراین    بزرگ 96/1دار اس  زیرا از  بحرانی معنی Tبرآیند متلیر باتوجه به 
متد  دارای بتراز     ۵اند و بنابراین در فرضتیه   بینی کرده همه متلیرها همدیگر را پیش
صتورت مثبت  و مترثر     بین اثرات خود را بر متلیر مالک بته  اس  چون متلیرهای پیش

 شد که: فوق، مشخصشده در جدو   انتقا  داده اس . براسا  نتای  ارائه
( و معنادار )مقدار 71/۰ضریب مسیر=، تأثیر مثب  )تجانس فرهنگی بین دو مرز

( بر نشانگرهای عوامل فرهنگی گرایش به قاچتاق  96/1تر از  و بزرگ 19/8بحرانی = 
 گیرد.   کاال دارد. از این رو فرضیه او  پووهش حاضر مورد پشتیبانی قرار می

( و معنتادار )مقتدار   66/۰)ضتریب مستیر=  مثب ، تتأثیر  ت عی  فرهنتگ کتار  
( بر عوامل فرهنگی گرایش به قاچتاق کتاال دارد.   96/1تر از  و بزرگ ۵/9بحرانی = 

 گیرد. درنتیجه فرضیه ششم پووهش حاضر مورد پشتیبانی قرارمی
( و معنادار )مقدار بحرانتی  68/۰)ضریب مسیر=، تأثیر مثب فرهنگ سودآوری

( بر عوامل فرهنگی گرایش به قاچاق کاال دارد. درنتیجته  96/1تر از  و بزرگ ۲/9= 
 گیرد. فرضیه هشتم پووهش حاضر مورد پشتیبانی قرارمی

 اند، یعنی: های پووهش موردتائید قرارگرفته بنابراین فرضیه

 بین تجانس فرهنگی بین دو مرز و گرایش به قاچاق رابطه وجود دارد.

 بین فرهنگ سودآوری در گرایش به قاچاق رابطه وجود دارد. 

 بین ت عی  فرهنگ کار در گرایش به قاچاق رابطه وجود دارد.
گرایش به قاچاق کاال و فرهنگ ستودآوری و ت تعی  فرهنتگ کتار بتا      مد  
گری تجانس فرهنگی بین دو مرز در شهرهای مرزی استان کرمانشتاه دارای   میانجی

 براز  اس .

 پيشنهادهای سياستی ارائه و گيری هنتيج
رابطه گرایش به قاچاق کاال و فرهنتگ ستودآوری و ت تعی     پووهش حاضر با هدف 

ای مرکتب از   نمونته نفتر   38۵رو تعتداد   ازاین انجام شد.فرهنگ کار با تجانس فرهنگی 
اع ای جامعه آماری موردبررسی قرارگرفته و نتای  تحقیب حاضر منت  بته متدلی شتد    

است .   مل فرهنگی گرایش به قاچاق کاال را متورد ارزیتابی و پشتتیبانی قترارداده    که عوا
متتد  ایتتن پتتووهش دارای نیکتتویی بتتراز  استت ؛ زیتترا کلیتته نشتتانگرهای متتد  بتتا 
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آمتده در ایتن    دست   نشانگرهای براز  استتاندارد مطابقت  دارد. عوامتل فرهنگتی بته     
رهنتگ ستودآوری، ت تعی     پووهش مانند: نشانگرهای تجانس فرهنگی بین دو مرز، ف

فرهنگ کار با گرایش به قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان کرمانشاه ارتباط داشتته و  
صورت یتک هنجتار مشتابه در شتهرهای      بخش امر قاچاق هستند و به این عوامل تداوم

تتوان یکتی از    و می گیرد می صورت اصوالً قاچاق در مناطب مرزی اس . شده مرزی بد 
ذکرکرد. مناطب مترزی کته در   پدیده های مناطب مرزی را وجود همین  گیترین ویو مهم

بتا پدیتده    اق، در غرب کشور  قرار دارند، به اشکا  مختلت  عرالمللی ایران با  مرز بین
نتای  حاصل از مد  این پووهش در امر پیشتگیری از قاچتاق   قاچاق کاال ارتباط دارند. 
نگتتی و اداره مبتتارزه بتتا قاچتتاق کتتاال و  هتتای فره ویتتوه ارگتتان کتتاال کتتاربرد دارد بتته

داد کته عوامتل فرهنگتی     هتای توصتیفی نشتان    نتای  حاصل از شاخص انت امی. نیروی
تجتانس  دار است .   گرایش به قاچتاق در شتهرهای مترزی کرمانشتاه در ستطح معنتی      

معنا کته   . بدین(P< ۰۵/۰)داری دارد قاچاق کاال تأثیر معنیفرهنگی بر افزایش گرایش به 
اس  بین فرهنتگ ستودآوری و ت تعی  فرهنتگ کتار نقتش        س فرهنگی توانستهتجان

داری ایفاکند. شدت تأثیر تجانس فرهنگی بتر فرهنتگ    طور معنی گری خود را به میانجی
دار است .   و معنتی  118/۰سودآوری و ت عی  فرهنگ کتار در مرحلته او  برابتر بتا     
بینی است .   پیش فرهنگی قابلتجانس فرهنگی بر گرایش به قاچاق کاال ازطریب تجانس 

و  (68/۰)ضتریب مستیر=  بیشترین ضریب تأثیر مسیر مربتوط بته فرهنتگ ستودآوری     
نتای  پووهش حاضر با نتتای    (  اس .71/۰)ضریب مسیر=تجانس فرهنگی بین دو مرز

ان گفت   تتو  ین ایتن نتتای  متی   در تبیو همسو بوده  .(1391)کهنه پوشی, های  پووهش
هتای   ترین ویوگتی  توان یکی از مهم گیرد و می می ق در مناطب مرزی صورتقاچا اصوالً
المللی ایران بتا   طب مرزی را وجود همین پدیده ذکرکرد. مناطب مرزی که در مرز بینمنا

با پدیده قاچاق کاال ارتبتاط دارنتد.   عراق، در غرب کشور قراردارند، به اشکا   مختل  
ادامه یافتن قاچتاق کتاال و ارز در درازمتدت ختود باعتث افتزایش       ازطرفی گستر  و 

است  کته قاچتاق     بیکاری و درنتیجه گستر  فقر خواهدشد. ریشه این تسلسل در آن
افتراد   کنتد و بترای اکثریت     کاال و ارز برای تعداد محدودی ایجاد درآمدهای کالن متی 
پتذیر است  و    مسیر تولید امکانفقط کارکرد امرارمعا  را دارد  و اشتلا  پایدار تنها از 

به عرصه قاچاق، اشتلا  کاذب و ناپایدار اس  که هرگز به توستعه منتاطب منجتر     ورود
آمده ازطریب قاچاق، هرچند کالن نیتز باشتد، در    دس  های به شود از آنجاکه سرمایه نمی
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گیترد،   هتای کشتاورزی و صتنع  قترار نمتی      گذاری در بختش  خدم  تولید و سرمایه
هتا نقشتی در ایجتاد     . چرا که این سرمایهشود می به کاهش بیکاری و فقر منجر درنتیجه

اشتلا  ندارند و منجر به ایجاد اشتلا  کاذب و موقتی و زودگذر و باال بردن نرخ رشتد  
گستتردگی منتاطب مترزی، متعتدد بتودن       .(Monjon & Quirion, 2010)شود  بیکاری می

مبادی ورودی کاالهای قاچاق، روا  فرهنگی مصرفی کاالهای قاچاق در جامعته، نتوع   
دیدگاه مرزنشینان به پدیده قاچاق ازجمله عوامتل گستتر  قاچتاق کتاال در مرزهتای      
کشور اس . وضعی  نامناستب اقتصتادی مرزنشتینان و رشتد و توستعه نتاموزون در       

ملت   -گیری دولت   مختل  کشور که معلو  نوع خاصی از فرایند تاریخی شکل مناطب
اس  تا میزان توسعه مناطب مرزی، نستب  بته مرکتز بستیار      شده در کشور بوده و باعث

قاچاق کتاال   شوند. ترین عوامل گستر  پدیده قاچاق محسوب می تر باشد، از مهم پایین
آثار و عتواقبی کته در ستطح اقتصتاد ملتی      از اقسام جرایم اقتصادی اس  که باتوجه به 

شتود و   هتای اصتلی کشتور محستوب متی      عنوان یکی از اولویت   با آن به  دارد، مبارزه
پردازند. هرچند علت    عنوان متولی مبارزه با قاچاق به فعالی  می های متعددی به دستگاه

رد؛ ولتی  های مربوط به بازرگتانی پیتدا کت    عمده گرایش به قاچاق کاال را باید در بخش
توانتد بته    های عمیب فرهنگتی دارد کته شناستایی ایتن عوامتل متی       همین عوامل ریشه

تجتانس فرهنگتی بتر     اساسی این پدیتده کمتک زیتادی کنتد.      یابی قاچاق و حل ریشه
بینتی است . بیشتترین ضتریب      پیش گرایش به قاچاق کاال ازطریب تجانس فرهنگی قابل

و تجانس فرهنگتی بتین    (68/۰یب مسیر=)ضرتأثیر مسیر مربوط به فرهنگ سودآوری 
در حد استاندارد است  و   RMSEAمیزان شاخص ( اس . 71/۰)ضریب مسیر= دو مرز

گتری   مد  گرایش به قاچاق کاال و فرهنگ سودآوری و ت عی  فرهنگ کار با میانجی
تجانس فرهنگی بین دو مرز در شهرهای مرزی استتان کرمانشتاه دارای بتراز  است .     

و  (68/۰)ضتریب مستیر=  تأثیر مسیر مربتوط بته فرهنتگ ستودآوری      بیشترین ضریب
(و ت تعی  فرهنتگ کتار )ضتریب     71/۰تجانس فرهنگی بین دو مرز )ضریب مستیر= 

دار تجتانس   توان بته رابطته معنتی    از نتای  کاربردی این پووهش می ( اس .66/۰مسیر=
ود در منتاطب  فرهنگی ساکنین دو منطقه مرز و نیز ارتباط آن با فرهنگ سودآوری موجت 

کرد که در گرایش به قاچاق کاال در این پووهش نقتش تأثیرگتذاری داشتته     مرزی اشاره
تواند در آموز  و پیشتگیری فرهنگتی در امتر     اس  و مد  حاصل از این پووهش می

 گرایش به قاچاق کاال در مناطب مرزی مفید و مرثر باشد.
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 پيشنهادهای سياستی

ط به عوامل فرهنگی قاچاق در تلویزیون و مرسستات  های آموزشی مربو محتوای برنامه
من تور تقویت  فرهنتگ پیشتگیری از قاچتاق کتاال        علمی و پووهشی و دانشگاهی بته 

 دیگر بیشتر شود. سازی تلویزیونی ازسوی سو و ایجاد سازوکارهای برنامه ازیک
کشتاورزی و   آمایش سرزمین ازمن ر توسعه اقتصادی و ایجاد شتلل و توستعه  

صنایع وابسته به فرهنگ مناطب مرزی ازسوی دول  و مجلس انجتام پتذیرد   ایجاد 
 داش . خواهد  دنبا  یافتگی موجبات کاهش به امر قاچاق را به زیرا توسعه
وکارهتای موجتود    کستب  زایتی و  برای تقوی  فرهنگ اشتتلا   دول  حمای 

 صورت الگو و مد  کاربردی مبد  شود. به
کننتده   عنوان متلیر تعتدیل  نند سطوح اقتصادی بههایی ما شود متلیر پیشنهاد می

 های دیگر مورد بررسی قرارگیرد.   در پووهش

هتای آتتی    شود از نتای  این مد ، متلیرهتای میتانجی در پتووهش    پیشنهاد می
 شود. محققان درن رگرفته

هاى اجتماعى راهکارى  ها، باورها و نگر  سازی و رشد سطح آگاهى فرهنگ
 ا پدیده قاچاق.بنیادى در مواجهه ب
صترفه نبتودن و افتزایش     به هایى براى کاهش سوددهى و مقرون اتخاذ سیاس 

 درصد ریسک قاچاق کاال.

شفافی  در ارائه اطالعات )اگر اطالعات بهنگام به مردم ارائه شتده و فعتاالن   
معنا خواهد بود، رقاب  منجتر   اقتصادى بتوانند در این مسیر رقاب  کنند، قاچاق بى

 خواهدداد(. مرور، قاچاق سودآورى خود را ازدس  حاشیه سود شده و به به کاهش

 های آینده پيشنهادهایی برای پژوهش

مشتکالت اقتصتادی در   و وجتود  ( العتالی  مدظلته )رهبری مع م مقامباتوجه به رهنمودهای 
رسد، عوامتل   ن رمی و برای رونب تولید و جهش در این امر مهم، الزم بهکشور عزیزمان 

ریزان اقتصادی در سطوح خرد و کتالن لحتاش شتود؛     قاچاق کاال مدن ر برنامه فرهنگی
اس ، دغدغه اصلی مدیران  شده ها اشاره بنابراین این مشکالت که در این پووهش به آن
های جدید در این حوزه نمایان شده اس .  اجرایی و سیاسی کشور بوده و خ  پووهش

 شود: هشگران در آینده به قرار ذیل ارائه میلذا پیشنهادهای تحقیقاتی آتی برای پوو
      پووهش درزمینه بررسی متلیرهای آمایش سترزمینی و عوامتل وابستته بته
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 گرایش قاچاق کاال.
  پتتووهش درزمینتته بررستتی متلیرهتتای خطتتای انستتانی در گمتترک ازن تتر

 مشکالت نیروی انسانی و عوامل وابسته به گرایش قاچاق کاال.
  هتا، باورهتا و    سازی و رشد سطح آگتاهى  بررسی فرهنگپووهش درزمینه
هاى اجتماعى راهکارى بنیادى در مواجهه با پدیتده قاچتاق در گمرکتات و     نگر 

 مناطب مرزی.
  پووهش درزمینه بررسی متلیرهای آمایش سرزمینی مناطب مرزی محروم و

 با درصد باالی بیکاری و نقش آن بر گرایش قاچاق کاال.
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