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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،تعیین عوامل نابســامانی اجتماعی و تاثیر آنها در ســرقت اســت .در واقع رشد شتابان

جمعیت ،شهر را كانون مسايل اجتماعي مي نمايد و سامان اجتماعي شهر را با تغييرات سريع و بي نظمي مواجه

میکند که عامل بسياري از جرايم از جمله جرم مورد بررسي ما است .روش اصلی این پژوهش پیمایشی است .

برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری اتفاقی ساده استفاده شده است که یک روش غیر احتمالی

است  .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  146نفر از زنان و مردان شهر تهران ساکن در مناطق حاشیه
مهاجر نشــین حاشــیه تهران است .برای جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .اطالعات به

دســت آمده از پرسشــنامه با کمک نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شــده است  .در این پژوهش عامل مهاجرت
بیشــتر از ســایر عوامل بر سرقت تاثیر داشت .برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی در جرم مورد بحث ما الزم

است از مهاجرتهای غیر ضرور ،و با تنوع جمعیتی ،همچنین سکونتهای قومی در مناطق شهر با مشوقهای
مختلف جلوگیری شود .حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آنها به حل مشکل کمک میکند.
واژگان کلیدی :نابسامانی اجتماعی ،جرم ،سرقت ،مهاجرت
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مقدمه

سرقت یا دزدی یکی از رایجترین جرایم در همه جوامع و مخصوصاً جوامع شهری است .تردیدی نیست که وقوع

جرم در مناطق شــهری رو به فزونی نهاده اســت و به همین دلیل ترس و دلهره افراد جامعه از قربانی شــدن جرم
نیز به موازات آن افزایش یافته اســت .بر همین اســاس توجه زیادی به مبحث وقوع جرم در مناطق شهری توسط

محققین در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است .این توجه تا حدودی بدین دلیل است که ترس از جرم تأثیر قابل

توجهی بر کیفیت زندگی دارد .کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسائل پیشروی جهان امروز و از مباحث اساسی در

تکوین سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشود که موضوعاتی چون رفاه ،ارتقاء کیفیت زندگی سالمت محور ،رفع
نیازهای اساسی ،زندگی رو به رشد و رضایتبخش ،نوعدوستی و ازخودگذشتگی در میان جماعات را دربرمیگیرد.

وقوع جرم میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای افراد داشته باشد و احساس بی اعتمادی ،عدم امنیت و آسیب

پذیری را در افراد ایجاد نماید .البته پیامدهای جرم تنها به ســطح فردی محدود نشــده) .وقوع جرم میتواند در

س��طح اجتماعی نیز پیامدهای منفی را به همراه دارد (هال )23 :2016 ،اجتماعات را تجزیه کند و توان مقابله
اثربخش با فعالیتهای مجرمانه را کاهش دهد .اشــاعه ترس ازجرم ســرقت جرم منجر به رفتارهایی میشود که

عبارت دیگر ســارق با ارتکاب ســرقت سعی میکند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد .ایجاد

حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آنکه تا حد زیادی انگیزه آنان را برای تالش و کسب دارایی و ثروت
مشروع تضعیف میکند ،موجب افزایش هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن تزلزل در بنیانهای

نظم عمومی و تقویت نابســامانی اجتماعی نیز هســت .رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شــیوه ممکن است از

طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب «الگوی سرقت» به عنوان شیوهای برای تقویت خرده فرهنگهای

بزهکاری ،ظهور و شــیوع سایر جرائم میباشــد .در واقع وقوع جرم میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای افراد
داشــته باشــند و احساس بی اعتمادی ،عدم امنیت و آسیب پذیری را در افراد ایجاد نماید البته پیامدهای جرم

تنها به سطح فردی وارد نشده و در سطح اجتماعی هم پیامدهای منفی به همراه دارد(.مقیمی)149 :1396 ،
بیان مسئله

پژوهش و مطالعه اجتماعی پیرامون نابســامانی اجتماعی به صورت تحقیق علمی از  80سال پیش آغاز شده

اســت ،البته در آن زمان پژوهش کمتر جنبه واقع بینانه داشــتنه اســت ،ولی پس از مدتی پژوهشها بر شالوده
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برهم زننده کل اجتماع است ،پدیدهای است که همزمان بر هم زننده امنیت مالی و جانی دیگری میباشد؛ به

صحیحتری استوار شدند .یکی از پیامدهای نابسامانی اجتماعی پدیده سرقت میباشد .سرقت از جمله جرائمی
است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و میتوان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق

مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده اســت .از دیرباز که کاروان زندگی بشــر در مسیر نظم و 67
قانون قرار گرفته ،سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است .به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت سال سیزدهم

در مقایسه با جرائمی چون کالهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن ،بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی
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درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد .امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت،

مجازاتهای متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است ،مانند :سرقت ساده ،سرقت توام باآزار ،سرقت از

منازل مسکونی ،سرقت در شب ،سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها .در قوانین کیفری ایران ،از هنگام

تصویــب قانون مجازات عمومی مصوب  1352تا زمان تصویب قانون مجازات اســامی مصوب  ،1375مقررات

مربوط به ســرقت ،دچار دگرگونیهای فراوانی شــده اســت و به دنبال تغییرات پدید آمده ،پرسشها و ابهاماتی
درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

بخش بزرگی از جمعيت كشور ما ،ساكن شهرها ،از جمله شهرهاي بزرگ مانند تهران هستندكه معموال از نظر

فرهنگ ،زبان و قوميت تنوع زيادي دارند .به طوری که شهردار تهران در مصاحبه با روزنامه ایران در 19آذر  98از

افزایش  ۱۸درصدی رشد سکونت در حاشیههای پایتخت خبر داد .او اگرچه به آمار مشخصی در این زمینه اشاره

نمیکند و معتقد اســت که در این زمینه کار مطالعاتی مشــخصی انجام نشده ،اما به «ایران» میگوید که بیش
از  ۷۰درصد ساکنین مجموعه شهری تهران ،حاشیه نشین هستند و از استانهای مختلف مثل لرستان ،ایالم،
کرمانشاه و خوزستان به این نقطه مهاجرت کرده اند .مسئلهها و مشكلهای شهرنشيني 1در مورد تهيه مسكن،
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گذران زندگی و رقابت براي زندگي بهتر و سود بيشتر ،تحرك و سرعت بااليي به جمعيت 2میبخشد و ناهمگوني

فرهنگي 3را عميقتر میكند .رشد شتابان شهرها و نبود برنامه براي جمعيت اضافه شده ،در واقع عدم آمادگي
جامعه براي پذيرش آنها ،شهرهاي بزرگ را كانون مسئلهها و مشكلهای اجتماعي 4و اقتصادي مینمايد و سامان

اجتماعي 5شهرها را با تغييرهای سريع روبرو كرده و بي نظميهاي ايجاد شده میتواند عامل بسياري از جرمها
از جمله سرقت بوده يا آنها را تشديد كند .در شهرهاي پر جمعيت که قومها ،زبان و دینهای گوناگونی دارند
و هنجارهایشان مختلف و متعدد است ،نظام خانواده و خويشاوندي 6آنها گسیخته و متالشی میشود جرمهایی

مانند ،ســرقت 7از افزايش مســئله واري برخوردار میشود .وقتي سيل مهاجران روستايي و شهرهاي كوچك به
اين مجموعه اضافه میشــوند ،ســرعت رشــد جمعيت افزايش مييابد .محدوده جغرافيايي جمعيت متحرك و

متعدد میشــود و ضعف امكانات و خدمات رفاهي ،عدم حمايتهاي مادي و اخالقي از آنها اين مشــكلها را
تشديد میكند .با اين وضعيت دامنه مشكلها ،معضلهای اقتصادي ،اجتماعي و امنيتي پيچيدهتر ميگردد.

کشــور ايران در چند دهه اخیر ،با مهاجرتهای روســتایی و مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ

1-Urbanization
2-Population
3-Cultural unstandardised
4-social problem
5-Social order
6-Familly and kinship order Fracture
7-Theft

مواجه بوده اســت ،كه در نتيجه به افزایش جمعيت ،تراكم جمعيت 1و گوناگونی قوميتها 2در شــهرهاي بزرگ
منجر شده است همچنین مرکزهای شهری ناهماهنگ است و تمرکز و تراكم شدید در برخی از شهرها ،ناهمگوني

فرهنگي ،مســئلههای اجتماعي ،نا موزونی نظام و شــبکه شهری و باالخره عدم تعادل سلسله مراتبی شهری را
در پي دارد .عدم تجانس فرهنگي و نابساماني اجتماعي ،مشكلهای قانون شكني و جرم 3را به همراه دارد ،پس
برای جلوگیری از مشکلهای فراوان اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و بوم شناختی شهرهای بزرگ ،بررسی کمی
و کیفی این شــهرها از اهمیت زیادی برخوردار اســت .تراكم بيش از حد جمعيت ،تعارض فرهنگ ،4بيكاري 5و

شغلهای فریبنده ،6بي نظمي 7و بي ثباتي ،8احتماال منجر به مسئلههای ديگري چون سرقت میگردد.

امروزه مهاجرت بي رويه ،نه تنها بار شــهرهاي پر تراكم و مهاجر پذير را براي عرضه مســكن ،غذا ،كار و خدمات

عمومي سنگين كرده است بلكه روستاها و شهرهاي كوچك را از وجود افراد نسبتا كارا خالي كرده است .رشد اجتماعي

و اقتصادي اين منطقهها را دشوار كرده است و به بيكاري ،فقر و افزايش مسئلههای اجتماعي دامن زده است.

تراكــم جمعیتی يعنــي جمعيت باال درتهران ،باال بودن بعد خانوارهــا و تراكم باالي جمعيت در كوچهها و

محلهها ،موجب پايين آمدن ســطح زندگي ميشــود .گوناگونی قوميتها و ناهمگوني فرهنگي و اجتماعي ،نیز
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موجب پايين آمدن ميزان توافق در عمل به قانونها و مقررات میشود .در حال حاضر این کالنشهر با جمعیت

 13267637نفر ،بیســت و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیتترین شهر باختر آسیا به شمار میرود.

(مرکز آمار ایران )1395 ،مهاجرت به تهران به حدی اســت که شــهر تهران بزرگترین مبدا و مقصد مهاجران

در کل کشــور ایران اســت .مسئلههای مربوط به مهاجرت ،رشد جمعیت ،نبود امکانات مناسب و بحران ساخت
و ســاز ،موجب باال رفتن نرخ اجاره بها شــده و از طرف دیگر باال بودن هزینههای ســاخت و ساز منجر به بدون

مسکن ماندن عدۀ زیادی از مردم شده است .همینطور ،از نظر صنعتی و کار و شغل مرکزهای زیادی برای جذب
جمعیت مهاجر در حال افزایش وجود ندارد .بدی آب و هوا باعث شــده که اکثر مهاجرهای در حال افزایش در

کارهای داللی و واســطهگری مشغول شــوند .به نظر میرسد که مشکلهای اقتصادی و بیکاری ،جمعیت را به
ســکونت در منطقههای خاصی میراند .گوناگونی قومیت و ســکونت مهاجرها با قومیتهای مختلف و با جمعیت

زیاد در منطقههای مخصوص ،خرده فرهنگهای زیادی را به وجود آورده است.

رشد سريع جمعيت ،فقر و بيكاري و ...همه و همه باعث میشوند كه بسياري از افراد جامعه به ناچار به حاشيه
1-Population density
2-Ethnicity diversity
3-Crime
4-Cultural conflict
5-Unemployment
6-Liar Jobs
7- disorder
8-Unstable
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شهرها كشانده شوند و از روي اجبار و فقر شديد در سكونت گاههاي زير استاندارد ،زندگي كنند .حاشيهنشيني 1يا

زاغهنشيني و قصبهنشيني يا گتونشيني تهديد كنندهترين شكل آن است .فقر و نابرابري اجتماعي ،نداشتن مسكن
مناسب با توجه به تراكم باالي افراد و جمعيت زياد خانواده ،كوچه و محله ،نابساماني و نظام گسيختگي خانواده و

جامعه را در بر دارند .در بسياري از نظريهها و فرضيههای جرمها و هنجارشكني اين عملها مطرح هستند.

در اين پژوهش ما اين ايده را پي میگيريم كه رشد شتابان جمعيت ،مهاجرتهاي بيرويه ،حاشيه نشيني ،و...به

نابساماني اجتماعي در شهر منجر ميشود .اين مسئلهها به مسئلهها و معضلهای اساسي تري چون سرقت منتهي
میشود .در اين پژوهش ما جرم سرقت در ارتباط با نابسامانيهاي ياد شده قرار خواهيم داد .در جدولهای شماره

 1و 2به ترتیب ،ابعاد و شاخصهای نابسامانی اجتماعی و ابعاد و شاخصهاي جرم سرقت گردآوری شدهاند.
جدول شماره :1ابعاد و شاخصهای نابسامانی اجتماعی
مفهوم
نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

نابسامانی اجتماعی
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بعد

معرفهای درجه
اول

معرفهای درجه
دوم (کلی)

معرفهای برگزیده

تحرک جغرافیایی

رشد جمعیت

شهرنشینی
مهاجرت
زاد و ولد

میزان شهرنشینی
میزان مهاجرت
میزان زاد و ولد

فقر

ضعف اقتصادی
بعد خانواده

درآمد پایین
گستردگی خانواده

میزان سرباری
درآمد پایین
بعد خانواده

بیکاری

بی شغلی

اخراج
نداشتن شغل

اخراج
نداشتن شغل

تعدد هنجاری

زبان
دین
قومیت

همسایگان مختلف
کثرت زبان و قومیت
در خانواده و محله

پدر و مادر از قومیتها و
زبانهای مختلف
پذیرش زبانهای غالب
برای جامعه پذیری

تحرک در همسایگی

تغییر محله
تغییر همسایه

فقدان
والدین«گسست
خانواده»

طالق
مرگ ومیر

مرگ والدین
طالق آنها
اعتیاد آنها
1-Margination

جدول شماره :2ابعاد و شاخصهاي جرم سرقت
مفهوم

بعد

جعل

جعل اسناد مالي
جعل اسناد هويتي

جعل چك و پول
جعل اوراق هويتي مثل
شناسنامه و كارت ملي و
پايان خدمت و...

كالهبرداري

معامله صوري و بدون
پشتوانه و...

خريد و فروش موال
مسروقه
خريد و فروش بدون
مجوز اموال ديگران

جيب بري

ربودن
قاپيدن
بلند كردن

كيف قاپي
جيب زني
بلند كردن اموال

اوراق كردن
تغيير شماره

دزديدن ضبط صوت
دزديدن تايرها

سرقت
اسناد

جرم سرقت

دله دزدي

دزديهاي
جديد

دزدي اتومبيل

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

معرفهاي درجه اول

معرفهاي درجه دوم (كلي)

معرفهاي برگزيده

دزدي موتور سيكلت

دزدي از
اماكن

دزدي از منازل
دزدي از مغازهها

دزديدن اشياء گران قيمت
دله دزدي

دزديدن طال و جواهرات
دزديدن با اطالعات قبلي
كور دزدي

اهمیت و ضرورت

جامعههای شــهري در ايران به ویژه در شــهر مورد بررسي ما با مسئلهها ،بحرانها و آسيبهاي جدي مواجه

اند .بنظر میرسد نابساماني و گسيخته شدن نظم اجتماعي ،دگرگونيهاي مجرما نهای را براي افراد ،خانوادهها

و جامعه در بر دارد.

گوناگونی جمعيت و تراكم آن و تنوع ساختارهاي فرهنگي و گوناگونی قوميت ،نژاد و زبان و در نتيجه تنوع و

تحرك فيزيكي با سرعت باال و اختالف ارزشها و هنجارها منجر به رفتارهاي مجرمانه میشود .پس نياز به بررسي

مسئلههای اجتماعي و به ویژه مسئلههای جامعه شهري و نابساماني در سازمان اجتماعي شهر حس میشود.
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مســئلههای اجتماعي همچون مهاجرت بيقواره ،رشــد شتابان جمعيت ،تحرك باال در سكونت و همسايگي

و بســياري از مســئلهها اگر مورد توجه و مطالعه قرار نگيرند تبديل به مســئلهها و معضلها و آسيبها جديتر

میشوند ،چنانچه بسياري از افراد و گروههاي اجتماعي به دلیل بي توجهي به مسئلههای ناشي از شاخصهاي
نابســاماني اجتماعي ،گرفتار جرم هســتند .دســت کم ،در اين مطالعه ما در پي ارايه و آزمون پيش فرضهايي

هستيم كه با جرمهای مورد مطالعه ما يعني سرقت در ارتباطند.

حل مسئلههای اجتماعي پيچيدهای چون مهاجرت بي رويه روستاييها به شهرها ،بيكاري ،فقرو افزايش بي

رويه جمعيت وحاشیه نشینی در نتيجه جرمهایی چون اعتياد به مواد ،سرقت و...با مطالعههای جامعه شناختي

و مطالعه مســئلههای اجتماعي ،معضلها و آســيبهاي اجتماعي امكان پذيراست .اين جرمها و جرمهای ديگر
مانند بيماريهايي هســتند كه اگر زمينههاي بروز و ظهور آنها مطالعه نشــود امكان همه گیر شدن آنها در بين

افــراد ،خانوادههــا ،محلهها ،شــهرها و جامعه وجود دارد .در صورت نبود مقابله ،امكان ارتقا آنها به مســئلهها و
مشــكلهای وخيمتر وجود دارد .فراتر از اين ســطح ،میتوان درپي پيشگيري از نابسامانيها و در نتيجه جرمها
برآمد و شعار پيشگيري مقدم بر درمان را وجهه همت قرار داد و راه گسترش جرمها ،و ناهنجاريهاي اجتماعي

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

را با اطالعات كافي و تبيينهاي علمي جامعه شناختي بست .مهاجر پذيري اين شهر ،بيشتر با انگيزههاي كسب

علم ،کار از يك ســو و فرصتهاي فرا روي افراد جســتجوي كار براي ارايه خدمات مختلف به اين شــهر ،موجب
مهاجرتهاي با انگيزههاي مختلف و ویژگيهاي متمايز فرهنگي شده است كه اين نابسامانيهاي ناشي از ازدياد
جمعيت ،تراكم سكونتي و تحرك آن و تعدد قوميت و تضاد هنجاري را در تاثير بر روي جرايم تقويت میكند.

اهداف تحقیق

تعیین رابطه میان ســرقت با مهاجرت و افزايش جمعيت و توســعه شهرنشــيني ،با گوناگونی قوميت ،با نرخ

بيكاري ،با فقر ،با تحرك مسكن و نظام خانواده و خويشاوندي ،اهداف اصلی این تحقیق هستند.
سئوال اصلی تحقیق

نابسامانی اجتماعی و شاخصهای آن چه تاثیری در سرقت ،با تاکید بر پدیده مهاجرت در شهر تهران دارد؟

روش تحقیق

روش این پژوهش پیمایشی است .برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده

است که یک روش غیر احتمالی است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  146نفر از زنان و مردان شهر

 72تهران ساکن در مناطق حاشیه مهاجر نشین حاشیه تهران است .از روش اسنادی نیز برای دادههای سرشماریها،
سال سیزدهم سالنامهها و آمار جرمها بهره برده شد .برای جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.اطالعات
 99به دست آمده از پرسشنامه با کمک نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شده است .نتایج آن با استفاده از جداول در

بهــار
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بخش توصیفی ،با هدف نمایش چگونگی توزیع جامعه نمونه بر اساس متغیرهای مورد مطاله و در بخش تبیین،

نتایج حاصله با هدف یافتن روابط بین متغیرهای مســتقل و متغیر وابســته از طریق ضریب همبستگی پیرسون

ارائه شده است .برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ

متغییر وابســته ســرقت  84درصد و متغییر مستقل نابسامانی اجتماعی  66درصد و ضریب آلفای کرونباخ بقیه

متغییرهای مستقل باالی  70درصد بوده است که از نظر آماری معنادار محسوب میشود.
پیشینه تحقیق

اســپرينگر و مديا در ســال 2016پژوهشی« با عنوان سازمان يافتگي اجتماعي متمايز ،كنش جمعي و جرم»

انجام میدهند و سعي در انطباق نظريه سازمان يافتگي با رفتارهاي خياباني دارند .مفهوم تمايز سازمان يافتگي
اجتماعي ،در دريافت جامعه شــناختي از نظريه روان شــناختي اجتماعي در ارتباطي دگرگونه اســت .سازمان

يافتگي اجتماعي متمايز يك مجموعه ســاختاري ايســتايي اســت كه ميزان جرمها را در بين گروهها به عنوان
يك مجموعه كنش جمعي پويا و تغييرهای ميزان جرم را در گذر زمان توضيح میدهد؛ سپس ،در اين پژوهش

آســتانه مدلهاي كنش جمعي دارند و نويســندگان سعي دارند كه مثالهايي از تحرك اجتماعي ،همسايگي و
تاثير جمعي را در رفتار خياباني مجرمانه بجويند.

جان هدج( )2013در پژوهشــي که با عنوان« دزدي ماشين(بررســي دزدي تاير و موتور ماشــين در كوي

تامس)» انجام دادند .مهمترين نتیجههای آن عبارتند از اين كه ســند درســتي براي دزدي تايرها به وســيله

مجرمهای جوان وجود ندارد .بیشــتر مردم ،اين بزه را به جوانها نســبت میدهند درحالي كه ،بيشتر دزدها افراد
پيرتر هســتند .بخش قابل توجهي از مرتكبهای دزدي مرد بودند و بيشــتر جوانهاي دزد تاير ماشــين براي

دسترسي به مواد مخدر به اين دزدي دست میزدند.

مهدی مقیمی( )1396تحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت زندگی بر جرم ســرقت در ســال  1396در فصلنامه

دیدگاههای حقوق قضایی انجام داد و با روش پیمایشی بر روی  432نفر از سارقانی که در زمان انجام پژوهش

در زندان تهران بزرگ در حبس بودهاند.نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغییرهای مستقل تحقیق شامل
درآمد ،تحصیالت ،رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی اجتماعی با متغییر وابسته پژوهش ارتکاب سرقت

رابطه معنی داری وجود دارد.

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

قصد تركيب مكانيزمهاي نظري و مدل رفتار جمعي ،شامل ارتباط شبكه اجتماعي ،چهارچوب كنش جمعي و

غالمرضــا تاجبخش( )1391در تحقیقی با عنوان بررســی عوامل موثر بر ارتــکاب به جرم (مطالعه موردی

:زندانیان زندان عادل آباد شــیراز ) در ســال  1391در فصلنامه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر انجام

شــده اســت ،با اســتفاده از روش پیمایش در صدد بررسی عامل اجتماعی جرم و تکرار آن پس از سپری نمودن 73
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مبانی نظری تحقیق

نظریههای مبنایی که مرتبط با موضوع این تحقیق عبارتند از :

 جامعهشناســي شــهري 1در ارتباط با جامعه شناسي کجروی  :جامعه شناسي شهري در قرن  19و2

بعدها در قرن  20همزمان با شــكلگيري و رشــد سريع شهرها در امريكا و اروپا شكل گرفت .جامعه
شــناسها و نويســندگاني مانند اميل دوركهايم ،ماكس وبر ،3فرديناند تونيس4و جرج زيمل 5در باره

تماس اجتماعي 6و روابط اجتماعي 7در شــهر و شهرنشــيني فرضيهسازي كردند(کیلوری و دیگران،

 .)17 .:2017آنها همبســتگيهاي قوي اجتماعي ،همانند ســازي8در تعامل اجتماعي و عالقه روان
شــناختي در رواج شــهر را نقطه آغاز كار خود قرار دادند .اين موضوع به وســيله جامعه شناسهای

مكتب ش��يكاگو اوج گرفت .اين مكتب در امريكا ش�كـل گرفت؛ چرا كه به آنجا ارتباط داشــت ،پس
پژوهشهای بيشتري در آنجا شكل گرفت .حال در قرن بيست و يكم ،رشد نرخ شهر و توسعه آن در

جهان و ميانگين آن در آمريكا و اروپا و همه جامعههای شــهري در قارههاي ديگر به مراتب افزايش

يافته اســت .شهرنشــيني و شهر بستر مشكالت زيادي اســت .در پژوهش حاضر نيز جامعه شناسي

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت
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شهري و جامعه شناسي کجروی دو حوزه در گير هستند .در اين پژوهش اين دو حوزه در ارتباط با

هم بررســي شدند .متغيرهاي مستقل و عاملهای تاثيرگذار در سرقت ،ريشه در مشكلهای شهري
و شهرنشيني دارند.

 نظريه ســازمان يافتگي اجتماعي  :نظريه نابســاماني اجتماعي در سالهاي اخير با تجديد نظر و عالقه روبرو9

شده است و نیز اين عالقه به جرم و بزهكاري گرایش پيدا كرده است .در گذشته به نظريه نابساماني اجتماعي

زیاد انتقاد میشــد .انتقادها متوجه ثبات موجود و قابل تصور در الگوهاي منطقهای اين نظريه بود ،به این

دلیل که اندازهگيري جرم جدا از اندازهگيري ساخت و نتيجههای آن تصور میشد( .ستوده)25 :1394 ،

1-Urban Sociology
2- Deviance Sociology
3-Max weber
4-Ferdinand Tonnies
5-Georg Zimell
6-Social Contact
7-Social relation
8-Assimilation
9-social disorganization Theory

در نظریه ویرث) 1964( 1ســه مفهوم بزرگی ،2تراکم 3و ناهمگونی  4ویژگیهای اصلی شــهر در نظر گرفته

میشوند .دو مفهوم اول و دوم بوم شناختی هستند و مفهوم سوم جامعه شناختی است که از دو مفهوم پیشین

نتیجه میشــود .بزرگی یک جامعه باعث افزایش تنوع در جمعیت میشــود .هرچه ،جمعیت بزرگتر باشــد،

جداییهای فضایی بر مبنای نژاد ،قوم و منزلت بیشــتر خواهد شــد .جدایی فضایی در شهر ،باعث سست شدن
پیوندهای همسایگی و احساساتی میشود که جامعههای کوچک از آن برخوردارند .ضعیف شدن این پیوندها،

باعث تقویت رقابت و ضرورت حضور نظارت رســمی میگردد(ممتاز ،1397 ،ص .)139.کنشهای متقابل در
گروههای بزرگ ابزاری میشــود ،یعنی افراد بر مبنای هدفهای خاص با هم کنش دارند .این ویژگیهای شــهر

باعث میشود روابط زودگذر توأم با گمنامی باشند .در حالی که ،فرد در این نوع روابط میزانی از آزادی از قیدها،
روابط شــخصی و عاطفی پیدا میکند ،اما از طرف دیگر پیمانهای خود به خود ،احســاس تعلق ،وابســتگی و
مشارکت نزدیک را از دست میدهد .زندگی و کار در کنار جمعیت بزرگی که هیچ نوع پیوند احساسي و عاطفی
ندارد ،در ضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزایش میدهد در عین حال باعث پیدا شدن یک نوع دیدگاه

نســبیگرا که مبنای پیدایش عقالنیت در جامعه شــهری است اما ،زندگی جدای افراد از یکدیگر باعث احساس
نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

آنومی و بیسازمانی شخصیتی میگرد(ویرث.)53 :2016 ،

 تراکم :مداخالت پیشــگیری از جرم بر اســاس مکان و زمان میتواند پتانســیلهای پیشگیری را به منظورکاهــش بزهکاری افزایــش دهد(.قاضی خانلو ثانی)3 :1398 ،تراکم نیز مورد توجه ویرث بوده اســت و از

جمله ویژگیهای منطقه شــهری به حســاب میآید .در شــرایط جمعیت متراکم ،نیاز به تخصصی شدن و
تمایز یافتن بیشــتر میشــود و پیچیدگی ساخت اجتماعی هم به همان ترتیب افزایش پیدا میکند که در

این مورد ویرث به نظریههای داروین و دورکیم اشــاره میکند و در بعد ذهنی از دیدگاه زیمل بهره میبرد

و میگویــد که تماسهای نزدیک تعدادی بی شــمار فاصلــه را در روابط اجتماعی افزایش میدهد .محیط
شهری رابطه خود را با اشیاء بیشتر و با فرد کمتر میکند .در محیط شهری افراد مرتب در معرض تناقضها
قرار دارند .به طور مثال ،ثروت و فقر ،تجمل و سادگی ،هوشمندی و نادانی ،نظم و بی نظمی ،رقابت بر سر

فضا باعث میشــود که هر منطقه به فعالیتی تخصیص یابد که بیشــترین ســود را به همراه دارد .مکان کار
از مکان ســکونت کام ً
ال جدا میشــود؛ چون نزدیک بودن مکان صنعت آن منطقه را برای سکونت نامطلوب
میسازد .تراکم جمعیت ،ارزش زمین ،زیبایی و پاکیزگی هوا مطلوب بودن یک منطقه را مشخص میسازد.
در نتیجه نوع کار ،درآمد ،نژاد ،قومیت ،سلیقه و تعصب از جمله عاملهایی هستند که منطقههای مسکونی

را از یکدیگــر جدا میســازد .نا همگونی ،بر اثر بزرگــی و تراکم جمعیت پدید میآید .کنشهای متقابل در
1-wirth
2- size
3-density
4-Heterogeneous
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جامعه ناهمگون ،تمایزهای جامعه ســاده را مبدل به قشــربندی بســیار پیچیده میکند ،و ساخت جامعه

شهری از نظر قشر بندی با جامعههای ساده بسیار متفاوت است .با این حال ،تماس میان افراد با سابقههای

فرهنگــی گوناگــون منتهی به تنوع و پرورش فکر و پدیده جهان وطني میگردد که حامی جامعه شــهری

است و باعث تحرک بیشتر جغرافیایی و اجتماعی طبقاتی میگردد و فرصتهای بیشتر و گستردهتر پدید

میآید (حقیقتیان.)39 :1391 ،

 نظریه محرومیت نســبی :چنانچه در راه دســتیابی افراد به اهداف و خواستههایشان مانعی ایجاد شود؛ آناندچار محرومیت نســبی شــده و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع ،آسیب رساندن به منبع محرومیت است.

بدینترتیب ،محرومیت نســبی نتیجه تفاوت درک شــده میان انتظارات ارزشی (خواستهها) و تواناییهای
ارزشــی (داشتههای) افراد اســت .تد رابرتگرمحرومیت نسبی یعنی درک تفاوت میان انتظارات ارزشی و

تواناییهای ارزشی افراد ،ممکن است بر اساس مقایسه وضعیت فعلی فرد با گذشته خود ،آرمانهای انتزاعی

یا معیارهایی که توســط یک رهبر یا یک گروه مرجع طراحی شدهاســت (ایدئولوژی) و ارجاع به گروههای

دیگر ،شکل گیرد.

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

محرومیــت نســبی موجب بروز نارضایتی در افراد میگردد و نارضایتــی محرکی کلی برای اقدام علیه منبع

محرومیت است .گرایش به واکنش پرخاشجویانه در انسان بخشی از ساخت زیست شناختی اوست و در انسانها

و حیوانات تمایل زیســت شناختی و ذاتی برای حمله به عامل سرخوردگی وجود دارد .پاسخهای پرخاشجویانه
تنها زمانی شکل میگیرند که سرنخی از بیرون آنها را تحریک کند .در خشونتهای سیاسی پس از شکلگیری
محرومیت نســبی و نارضایتی ،چنانچه حکام سیاســی از طرف مردم عامل محرومیت شــناخته شوند خشونت
جمعی شــکل سیاســی به خود گرفته و پرخاشگری منبعث از ســرخوردگی معطوف به ضربه زدن علیه منبع

محرومیت میشود (دلیری.)813 :1392 ،

 ناهمگونی :در جامعه ناهمگون شــهری ،تولیدها به شــکل استاندارد در میآیند و هم شکل میشوند؛ چونباید جوابگوی نیازهای شهروندهای معمولی باشند( .شارع پور)80: 1392 ،وسایل ارتباط جمعی نگرش کم
و بیش مشابهی در میان افراد ایجاد میکند .اما روابط اجتماعی غیر مشخص در چهارچوبهای مشخص و از
پیش تعیین شده واقع میگردد؛ یعنی فردیت در جامعه روستایی به علت فشار گروه کوچک و سنتها از بین

میرود ،اما در جامعه شهری ویژگیهای فردی در شهر فرهنگ توده وار و از طریق رسانههای گروهی تحت
تأثیر قرار میگیرد(.سهراب زاده )43 :1393 ،نهادهای شهری که پاسخگوی جامعه توده وار هستند ،دیگر

نمیتوانند تفاوتهای خاص افراد را در نظر گیرند ،بلکه باید طوری سازمان یابند که جوابگوی خواستهها و
استعدادهای عده زیادی باشند .به این ترتیب ،افراد خاص به ناچار تابع جمع میگردند .جریانهای سیاسی
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که در شــهر ظاهر میشــوند نیز تحت تأثیر تبلیغات رســانههای گروهی نوین قرار دارند .در نتیجه اگر فرد
بخواهد در آنها شرکت کند به ناچار باید بخشی از فردیت خود را فراموش کند .البته محیط شهری به علت

جمعیت زیاد ،متراکم و ناهمگون بودن ،آزادی به فرد میدهد که میتواند ویژگیهای اندیشمندانه خود را

توســعه دهد .فرصتی که فقط در شــهر در اختیار فرد قرار میگیرد .شهری شدن به عنوان شیوه زندگی را

میتوان از دیدگاه تجربی از سه نقطه نظر مورد بحث قرار داد:

 -1ساخت فیزیکی که از جمعیت ،تکنولوژی و نظم بوم شناختی تشکیل شده است،

 -2نظام سازمانهای اجتماعی که شامل ساخت اجتماعی نمادها و الگوهای روابط اجتماعی معمول میگردد.

 -3مجموعهای از گرایشها ،و شــخصیتهای افراد که در فعالیتهای جمعی شــرکت میکنند و تحت تأثیر
مکانیسمهای نظارت اجتماعی قرار دارند(ممتاز.)143 :1397 ،

رابرت پارك )1916( 1جامعه را به اورگانیســم تشــبیه میکند .مفهومهایی مانند انطباق ،تکامل اجتماعی –

كاركرد هنوز هم در جامعه شناســی متداول است .تســلط ،2هجوم و استقرار3و همزیستی 4از مفهومهای مورد
اســتفاده وی بود .او به تفاوت محیط اجتماعی با محیط طبیعی آشــنا بود به همین دلیل سازمان اجتماعی را به

دو بخش تقســیم میکند :فرهنگي و زیســتی ،او با اینکه تحلیل سطح فرهنگی را دشوار و پیچیده دانست اما به
نظر او سطح فرهنگی متأثر از سطح زیستی است(.گیلبرت )212 :1395 ،در واقع سطح زیستی زیربنای سطح
فرهنگ است و به همین دلیل برای تحلیل سطح فرهنگی باید از سطح زیستی آغاز کرد قانون حاکم در سطح
نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

زیستی ،اقامت است .قانون حاکم در سطح فرهنگی ،سنت و اخالق توافق و همکاری است( .پارک.)556 :2016 ،

در واقع الگوی ســرقت به عنوان شــیوهای برای تقویت خرده فرهنگهای بزهکاری ،ظهور و شیوع سایر جرائم

اجتماعی را در پی دارد (کمربیگی ودیگران.)68 :1398 ،

این حرکتها از دیدگاه بوم شــناسها تحت عنوان تمرکز گرایی ،تمرکز گریزی و جدایی عنوان میگردند.
5

6

در ابتدا مرکز شهر انواع جمعیت و فعالیتها را به خود جذب میکند ،پس از آن ،مرحله حرکت به بیرون ،قشر

مرفــه و در پــی آن ،بعضی فعالیتهای صنعتی مثل کارخانهها و بعد مراکز بزرگ حمل و نقل ،مثل ایســتگاهها
و فرودگاهها به بیرون آغاز میشــود و پس از آن ،محلههای شــهری کام ً
ال از هم ،به خصوص از نظر طبقاتی و

فعالیتهای تجاری مثل عمده فروشی و خرده فروشی ،جدا میشوند (جيست و دیگران.)105: 2015 ،

با بررســیهای تاریخی محرز گردید ارتکاب ســرقت رابطه تنگاتنگی با وضعیت معیشتی افراد دارد (مجربی،

.)85 :1396

برگس( )1925معتقد است که شهرهای نوین الگوی دایرههای با مرکز واحد پیدا میکنند که هر یک از دایرهها

خصوصیتهای ویژه خود را دارد ،البته برگس اضافه میکند که این منطقهها به شــکل ایده آل تصویر میشــوند
و عاملهای طبیعی مثل تپه ،دریاچه ،رودخانه ،میتوانند شکل دایرهها را بر هم زنند( .شيخي.)236 :1394 ،

1- Robert park
2- dominance
3- Invasion-succejsiou
4- combiosis
5- decentralization
6- segercqation
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چهارچوب نظری تحقیق

مجموعه نظريههایی كه در اين پژوهش مورد اســتفاده قرار داديم شــامل نظريههای چون جامعه شناســی

شهری ،سازمان یافتگی اجتماعی ،ناهمگونی ،محرومیت نسبی و تراکم هستند.طبق این نظریهها میتوان چنان

تحلیل کرد که شهرهای کوچک و به دور از مراکز قدرت و ثروت به جهت ناچاری و انواع محرومیتها به سمت

ش��هرهای بزرگ مهاجرت مینمایند و به زندگی در حاشــیه و اکناف شهرهایی هم چون تهران روی میآورند و
در این رهگذر با آثار مفرط خســتگی ناشــی از محرومیتهای سنگین ،نظاره گر وضعیتهای سطوح زندگی با
شهرنشــینان شــده و سهم خود را در تحقق انتظارات ،ناچیز و آمال شان را عقیم و دست نیافتنی میبیند و این

سبب میشود تا مکانیسم فکرشان مختلف و روانشان ناآرام و مستعد ورود و گرایش به بزه و بزهکاری گردد.
مدل نظری تحقیق

مدل محقق ساخته تحقیق حاضر ،در شکل زیر قابل مشاهده میباشد.

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

شکل :1مدل مفهومی تحقیق

یافتههای تحقیق

یافتههای این تحقیق ،به لحاظ نظری منطبق بر تئوری بی سامانی اجتماعی ،محرومیت نسبی ،نظریه تراکم

 78و جامعه شناســی کج روی میباشد .بر اســاس این تئوریها ،هرگونه کاستی در بعد اقتصادی که شاخصترین
سال سیزدهم متغیر این حوزه درآمد خانوار میباشد ،موجب ایجاد فشار و نارضایتی در افراد میشود و این فشار موجب سوق
 99دادن افراد به س��مت انواع انحرافات و مخصوصا انحرافات اقتصادی نظیر س��رقت میباشد .با توجه به اینکه وقوع

بهــار
شــماره 50

جرم ســرقت و بخصوص تکرار آن اثرات مخربی در جامعه دارد لذا یکی از موضوعات اساســی در پیشــگیری از

جرائم و تکرار جرم ،نقش مجازاتهای قضایی و نحوه اعمال آن است و بایستی ابزارها و روشهای مجازات حالت
بازدارندگی و پیشــگیری از تکرار جرم را داشــته و امنیت جامعه را تضمین نماید .در بحث نابســامانی ،سرقت و

تکرار آن از جمله انحرافات اجتماعی میباشــد که مجرمان بسیاری بخاطر آن مجازات میشوند .علیرغم اعمال
مجازاتهای قضایی بر مرتکبین جرم ســرقت ،کماکان شــاهد تکرار این جرم توسط مرتکبینی که مجازات بر آنها

اعمال شده هستیم .در خصوص اثرگذار بودن مجازاتها ،گاهی ممکن است تالش برای اجرای مجازاتهای اصالح

و تربیــت و بازپــروری مجرمان و حتی ترهیب و ترذیل آنان به جای بی رغبتی نســبت به انجام دوباره جرم ،به

تکرار عمل مجرمانه منجر شــود .ضمنا برابر بررســیهای بعمل آمده ،نظریه ماموران پلیس این اســت که اکثر

مجازاتهای قضایی اعمال شــده موجب تکرار جرم شــده ولی نظر قضات بر اثر بخش بودن اعمال سیاستهای
کیفری فوق بر پیشگیری از سرقت دارد .شش رویکرد و شیوه قضایی و اجرای مجازات شامل)۱:تخفیف مجازات

)۲تعویق مجازات )۳تعلیق مجازات )۴نظام نیمه آزادی  )۵آزادی مشروط )۶تشدید مجازات ،که به نظر میرسد
با توجه به مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق مورد بحث قرار گرفته که در پیشگیری از جرم سرقت و تکرار
نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت

آن اثر بخش هستند.

جدولهای نمونه آماري مناطق شهري
جدول شماره :3مبدا مهاجرت در مناطق شهري

مبدا مهاجرت

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

ازروستاهاي استان

31

11/85

11/8

11/8

از شهرهاي استانهاي ديگر

43

26/88

27

38/8

از روستاهاي استانهاي ديگر

31

17/63

17/6

56/5

از كشورهاي ديگر

4

1/16

1/2

57/7

از شهرتهران

27

10/57

10/6

9/3

بی پاسخ

10

2/7

جمع

146

100

100

برابر اطالعات جدول شــماره 3حدود  12درصد از مهاجرتها از روســتاهاي داخل استان شكل گرفته است.

 27درصد از شــهرهاي اســتانهاي ديگر كوچ كرده اند 18.درصد از روستاهاي استانهاي ديگر مهاجرت كرده
اند 1 .درصد مهاجرتها از كشورهاي ديگر بوده است.
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جدول شماره :4مهاجرت و اسكان

مهاجرت و اسكان

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

مهاجر

68

19/65

19/6

19/6

غير مهاجر

268

77/46

77/5

87/1

بی پاسخ

10

2/89

جمع

346

100

100

طبق اطالعات جدول شــماره  20 ،4درصد پاســخگوها از افراد مهاجر هســتند 78 .درصد پاسخگوها ،از غير

مهاجرها هستند.

جدول شماره :5مجموع تاثيرهايهاي مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت
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متغيرها

ضریبها
اثرغير مستقيم

اثرمستقيم

مجموع

مهاجرت

0/49

-0/209

-0/160

سرقت

0/061

-0/245

0/184

برابر دادههاي جدول شماره  ،5بيشترين تاثير مستقيم به شكل كاهنده از متغير مستقل نابسامانی اجتماعی

و سپس تاثير افزاينده مهاجرت برمتغير وابسته سرقت وارد شده است.

جدول شماره  :6ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه متغیر مهاجرت و سرقت

مهاجرت
نوع جرم

ضریب همبستگیX

آزمون معناداریM

ضریب تعین

جیب بری

-0/031

0/576

0/001

سرقت از منازل و فروشگاهها

-0/123

0/024

0/015

کودک ربایی

0/088

0/108

0/008

اتومبیل دزدی موتورسیکلت

-0/072

0/189

0/005

برابر دادههاي جدول شماره  ،6ميزان همبستگي بين متغير مهاجرت با سرقت در آزمون پيرسون براي كودك

ربايي  ./088و سطح آزمون معناداري آن  0/108است كه به اطمينان باالي آزمون رابطه معناداري وجود ندارد.
افزايش و رواج مهاجرت نمیتواند تاثیری در كودك ربايي را درپي داشــته باشــد .براي بقيه معرفها اين رابطه

معناداراست چرا كه آزمون معناداري آنها اطمينان الزم را دارد.

به نظر میرســد ،بین متغیر مهاجرت و معرفهای وابســته سرقت(جیب بری ،دزدی از منازل و فروشگاهها،

اتومبیل دزدی ،جعل و کالهبرداری) رابطه وجود دارد.

فرض اصلی :بین مهاجرت و معرفهای ســرقت( ،جیب بری ،دزدی از منازل و فروشــگاهها ،دزدی اتومبیل و

موتورسیکلت ،کودک ربایی ،جعل و کالهبرداری ) رابطه معنی داری وجود دارد.

فرض صفر :بین مهاجرت و معرفهای ســرقت( جیب بری ،دزدی از منازل وفروشــگاهها ،دزدی اتومبیل و

موتورسیکلت ،کودک ربایی ،جعل و کالهبرداری ) ،رابطه معنی داری وجود دارد.

برابر دادههای جدول شماره ،4و ضریب همبستگی پیرسون  γو آزمون معناداری ،تمام معرفها غیر از کودک

ربایی با مهاجرت رابطه معنی داری دارند.

مهاجــرت بــه عنوان یکی از عوامل اصلی در تغییر و تحول جمعیــت ،به دلیل ماهیت خود میتواند عالوه بر

تغییرات درازمدت ،آثار ســریع و کوتاه مدتی را بر ســاختار جمعیت و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی مناطق

تحت تأثیر به وجود بیاورد .مبحث مهاجرت در شهرها ،یکی از بحرانهای موجود و تأثیرگذار در امنیت اجتماعی

و بروز اقســام مختلف جرائم و به خصوص جرم ســرقت میباشد .همه ساله میزان جمعیت و سهم آنها در بروز نا

امنیها که بر گرفته از فاصله نامتناسب و ناهمگون توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،آموزشی ،رفاهی و ...میان
شــهرهای بزرگ با شــهرهای کوچک و به دور از مراکز قدرت و ثروت میباشــد ،رو به فزونی است .این جمعیت
مهاجر که عمدتاً به جهت ناچاری و انواع محرومیتها به سمت شهرهای دیگر مهاجرت مینمایند ،به زندگی در
حاشیه و اکناف شهرها روی میآورند و در این رهگذر به دلیل مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در بروز

انواع جرائم در شهرها نقش به سزایی دارند.در بررسیهای ما که حاصل بررسی جمعیت شناختی سرشماریها،
ســالنامههای آماری و آمار جرمها در منطقههای شــهر بود .افزایش جمعیت به بی ســامانی و افزایش سرقت و

انحرافات اجتماعی میانجامد .که میبایستی همگام با افزایش جمعیت برنامهریزی در افزایش امکانات از جمله
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نتیجهگیری

آموزش ،بهداشــت و درمان ،مســکن ،کار و شــغل و ازدواج مورد توجه قرار گیرد و توزیع امکانات در شــهرها و

اســتانها متعادل باشد ،تا شــهر بخصوصی به عنوان شهر مهاجر پذیر در کانون توجه مهاجران نباشد یا جوانی

جمعیت به عنوان فرصتی برای رشد ،توسعه و تعالی جامعه مورد توجه قرار گیرد .در صورتی که رشد جمعیت 81
با بی توجهی و باری به هرجهت بودن روبرو شــود فرصت جوانی جمعیت به تهدید تبدیل خواهند شــد .پس سال سیزدهم

پیشبینی و برنامهریزی برای بهره مندی و آموزش جمعیت آن را به عنوان وسیله پیشرفت تجهیز خواهد کرد.
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که با برنامهریزیهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،آتیه جمعیت و گروههای سنی مختلف و نیازهای آنها
را در کانون توجه خود قرار دهند؛ تا از نیروی انسانی جوان برای رشد ،تعالی و ترقی جامعه بهره برد .ترکیب این

مهاجرها نشان میدهد که بیشتر مهاجرهایی هستند که یکسره از روستا راهی تهران شدهاند .مهاجرهای افغانی

به افزایش زمینههای جرم کمک میکند .بیشتر این مهاجرها ،نیروهای بی سواد و غیر ماهری هستند که انتظار
کار و اشــتغال دارند .شرایط امروز تهران پاسخگوی این خیل جمعیت نیست .بخش بزرگ نابسامانیهای ناشی
از این جمعیت با رفتارهای روستایی و بیکار است که هنوز جذب شهر نشده وجامعه پذیری و فرهنگ شهری را

درونی نکردهاند و نیروهای رها و اجتماعی نشده که از هنجارها و ارزشهای روستا و جامعه مبدأ رها شده و در
شــهر میدان بازی گشــادی را احساس میکنند و برای گذران زندگی به هر عمل بی قیدی تن میدهند .کمک

به این مجموعه برای پذیرفته شــدن در فرهنگ شــهری ،اخذ تحصیالت و تســهیلهای شهری برای موثر واقع

شدن در جریان زندگی شهری از مهمترین اقدامهای الزم است.مهاجرهای تهران ،دارای فرهنگهای متعدد و
متنوع هســتند .در صورت امکان بایســتی جلوی بعضی از مهاجرتهای غیر ضروری گرفته شود؛ افرادی که به
دالیل اداری و ...مهاجرهای غیر رســمی و غیر قانونی کشــورهای دیگرهستند باید شناخته شده و به کشور خود
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برگردند .تهران صحنه برخورد فرهنگ تمام روستاهای ایران با تنوع گسترده است .پس نیاز به توقف مهاجرت

گسترده نیاز است .دههها یا شاید زمان بیشتری برای پذیرش این مهاجرها با فرهنگهای گوناگون الزم است.

تاثیر نابســامانی اجتماعی بر ارتکاب ســرقت از یافتههای مهم و اصلی این پژوهش است نابسامانی اجتماعی

به عنوان بعد اجتماعی کیفیت زندگی در نظر گرفته شــدهاند که موجب جامعه پذیری منفی فرد میشــوند و به
مرور بر رفتار و افکار افراد تاثیر میگذارند زندگی در محیطهایی که وضعیت مهاجران به صورت بحرانی میباشد

منجر به شــکل گیری خرده فرهنگهای منحرف میشــوند که این خرده فرهنگها ،رفتارهای انحرافی همانند

سرقت و خشونت را تبلیغ میکنند و افراد را به این گونه جرائم تشویق میکنند.
پیشنهادات

-1جلوگیري از مهاجرتهاي بي رویه به شــهرها :با توجه به این که نقش مهاجرین در بروز ســرقت در شــهر
تهران در تحقیق حاضر به اثبات رسید .شایان توجه است که پدیده مهاجرت در بروز انواع نا بهنجازیهای
اجتماعی و گســترش حاشــیه نشینی و زاغه نشینی در شــهرهای بزرگ و صنعتی تأثیرگذار است که به

گسترش انواع جرم و جنایت و نا امنی منجر میشود .لذا ضروری است تا در سطح کالن ملی برای مقابله
با پدیده مهاجرت گســترده از روســتاها و مناطق کم جمعیت تمهیداتی اندیشیده شود و اشتغال و صنایع

کوچک به جای گســترش در مناطق شــهری در نقاط مختلف کشــور برای کنترل مهاجرت پخش شود.
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همچنین در شهرها برای جلوگیری از سرقت الزم است تا پلیس پیشگیری را در مناطق زندگی مهاجرین

مورد توجه قرار دهد.

 -2تشــدید مجازات و اقدامات بازدارنده ،بهطوریکه از دیدگاه مجرمان با توجه به تشــدید مجازات ،اقدام به

عمل مجرمانه ،منطبق با منافع ،خواستهها و امیال آنان نباشد.

-3حمایت از سارقان پس از آزادي :منظور فراهم کردن شرایط مناسب براي کسانی که از زندان آزاد شدهاند
تا از این راه بتوانند به ســرعت جذب جامعه شــوند و پیوند محکمي با دیگران برقرار کنند و از این طریق

احتمال بازگشت مجدد آنان به جرم کاسته شود .متأسفانه این همان چیزي است که در جامعه ما به کلي

نادیده گرفته میشــود .طوري که فرد آزاد شــده از زندان به عنوان یک مطرود اجتماعي نگریسته میشود
افراد جامعه نسبت به وي دید منفي دارند و حاضر نیستند که او را به عنوان یک شهروند سالم بپذیرند .به

همین دلیل است که اکثر مجرمان آزاد شده از زندان بعرد از مردتي بره ارتکاب مجدد جرایم روي میآورند

و این عمل آنان در واقع واکنشي به رفتار اجتماع است.

 --4استفاده از رسانهها (دیداری ،نوشتاری ،شنیداری ،الکترونیکی [اینترنتی]) در جهت افزایش آگاهیهای
افراد جامعه و اطالع از عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ارائه مستندات موجود (وقوع یافته)

 -5برنامهريزي و تدوين جزوههاي آموزشــي ويژه براي مكانهايي كه بيشــتر در خطر سرقت هستند ،جلب
همكاري ساكنان محل و مسؤوالن و ايجاد ارتباط دايمي با بانكها ،مغازهها و شركتهاي گوناگون

نابساماني اجتماعي و تأثير آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت
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Social Anomaly and Its Impact on Theft Emphasizing the
Phenomenon of Migration (Case Study: Tehran Metropolis)
Hanane Doroshti
Abstract
he present research is intended to determine factors of social anomaly and its impact
on theft. As a matter of fact, the increasing growth of population has turned the city
into a center of social problems and it makes the social system of the city encounter fast and
anomaly changes which are the cause of many crimes including the crime to be investigated
here. The main method of this research is of survey type. Simple random sampling has
been used in this research which is a non-probable method. The sample volume, based
on Koucran Formula equals 146 people including women and men of Tehran residing in
migration suburb of Tehran. To collect information, we used the questionnaire tool. The
information obtained from the questionnaire has been analyzed with the help of SPSS
software. In this research, the migration factor has had higher impact on theft than other
factors. In order to avoid the impact of anomaly factor in the crime discussed in our article, it
is necessary to prevent unnecessary migration, and population diversity and ethnic residence
in urban areas using different stimulus packages, as well. Solving rental housing problems
and helping people own their homes will contribute to solving the problem.
ey Words: Social Anomaly, Crime, Theft, Migration
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