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Abstract
Robbery is one of the crimes against property security in
the Islamic Penal Code (approved in 1392), for which
various punishments have been made in proportion to the
type of theft, including punishment. From the point of view
of knowledge of root criminology and one of the causes of
the emergence, development, advancement and occurrence
of theft, we must look at the impact of psychosocial
aspects. Hence, the purpose of this study is to examine the
phenomena used as a means or by means of research
analyzes and the identification of social and psychological
injuries in the occurrence of theft. Antisocial personality
disorder, the influence of the element of geographical
location (time and place) on the transformation of
psychological motivation, such as the tendency to success
and the desire to gain strength and reputation,
ineffectiveness and effectiveness, or enforcement of laws,
being unfair and feeling of discrimination The fear of social
control, the madness of stealing as one of a variety of
personality disorders, having a penetrating abusive pattern
and violating the rights of others and forcing a haram day to
be one of the most effective psychological factors in the
incidence of criminal theft, although social factors such as
lack of Family support, unfair distribution of services and
social security, mismanagement and lack of system
Comprehensive management, lack of facilities and
educational and training services, urban expansion, rising
unemployment, economic and cultural poverty, devaluation
of children's social health, drug use and alcohol, and the
perceived ease of committing theft due to excessive
displays. This is a crime through audio and video networks,
which play a key role in the crime of robbery. This research
is a descriptive-analytical study with a cross-disciplinary
(psychological and sociological approach) and librarybased information gathering to study the impact of
psychological and social aspects on crime.
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چکیده
سرقت یکي از جرایم علیه امنیت اموال در قانون مجازات هاي اسال مي
 ) است که براي آن مجازات هاي مختلف و متناسب با نو ع1392 (مصوب
 از منظر د انش جرم شناس ي ر یشه.دزدي اعم از حد و تعزیر تعیین شده است
 پیشرفت و وقوع بزه سرقت را باید در، تکوین،و یکي از علل پیدایش
 ه دف ای ن، از این رو.تاثیرگذاري جنبه هاي رواني و اجتماعي جستجو کرد
تحقیق بررسي پدیده هایي است که به عنوان وسیله یا به واسطه د ر
تحلیل هاي پژوهشي و شناخت آسیب هاي اجتماعي و روان ي در بروز سر قت ب ه
 تاثیر عنصر موقعیت جغر افیایي، اختالل شخصیت ضداجتماعي.کار مي آید
(زمان و مکان) در تبدیل انگیزش رواني مانند گرایش به موفقیت و برت ري و
 عدم کارآمدي و اثربخشي و یا ضمانت،عالقه به کسب قدرت و شهرت
-  بي،  قرار گرفتن در شرایط ناعادالنه و احساس تبعیض،اجرایي قوانین
 ضعف در مدیریت هوش هیجاني و ک نترل،اعتنایي به مسئولیت هاي شرعي
 جنون دزدي به عنوان ی کي ا ز، ترس از کنترل اجتماعي،رفتارهاي هیجاني
 داشتن الگوي نافذ بي اعتنایي و تجاوز ب ه حقوق،انواع اختالالت شخصیت
دیگران و کسب روزي حرام از عوامل مؤثر رواني ب ر بروز رفتار م جرما نه
 هر چند که عوامل اجتماعي از قبیل عدم برخورداري از حما یت.سرقت است
 سوء مدیری ت و ف قدان، توزیع ناعادالنه خدمات و تامین اجتماعي،خانوادگي
 گ سترش، عدم ارائه امکانات و خدمات آموزشي و ترب یتي،نظام جامع مدیریتي
 کاهش ارزش گذاري در، فقر اقتصادي و فرهنگي، افزایش بیکاري،شهرها
 مصرف مواد مخدر و الکل و نیز احساس سه ولت،سالمت اجتماعي کودکان
ارتکاب جرم سرقت در اثر نمایش بیش از حد این جرم از طریق شبک ه ه اي
دیداري و شنیداري از جمله موارد اجتماعي است که در بروز جرم س رقت
 تحلیلي و با رهیافت م یان-  این تحقیق با مطالعه توصیفي.نقش کلیدي دارد
رشته اي (روانشناختي و جامعه شناختي) و گردآوري اطالعات به روش کتابخانهاي
.به بررسي تأثیر جنبه هاي رواني و اجتماعي در بروز جرم سرقت م ي پرد ازد
، مباني روا نشناختي، جنبه هاي اجتماعي، جنبه هاي رواني:واژههای کلیدی
 جرم شناسي،سرقت
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مقدمه
دزدي پدیده اي است که در میان تمام جوامع انساني به شیوه ها و شکل هاي گوناگون وجود دارد .امروزه
در اکثر کشورهاي جهان مشکل دزدي به دلیل تنوع و گوناگوني آن به انواع مختلفي که هر یک شرایط
خاص و مجازات مخصوص به خود را دارند ،تفکیک شده است .براي مثال دزدي ساده ،دزدي مسلحانه و
یا دزدي از بانک ها و  . ...در قوانین کیفري و فقه جزائي نیز سرقت یکي از جررایم علیره امنیرت امروال
محسوب مي شود که قانون گذار در فصل هفتم قانون اسالمي مصوب  1392مجازات هایي اعم از حد (قطع
ید) و تعزیر از جمله زندان (مواد  267تا  ) 278براي عاملین آن پیش بیني کرده است .از آنجا که ،گراهي
جرم انگاري یک رفتار نابهنجار و تهدیدکننده بنا به دالیل مختلف نقش موثري در بازدارندگي این برزه
ندارد .به عنوان مثال ،زندان که مهم تری ن رکن مجازات در عموم جوامع است ،به دلیل تحمیل هزینه هاي
زیاد مستقیم و غیرمستقیم بر دولت و همچنین سیاست هاي مدیریتي ،تربیتي و اصالحي و امکانات رفاهي
زندان نه تنها نمي تواند عامل موثر بازدارنده در وقوع سرقت باشد ،بلکه گاهي اعمال این نروع مجرازات
یعني محکومیت س ارقین به تحمل زندان ،معکوس عمل نموده و نقش جرم آموزي را براي مرتکبین خالف
قانون داشته و موجب گرایش زندانیان به ارتکاب سرقت هاي بزرگ و سازمان یافته مي گردد .در کنار علت
ناکارآمدي و عدم ضمانت اجراي موثر قوانین مربوط به این جرم که خود مجالي دیگر براي تحقیق مي-
طلبد و در این مقال نمي گنجد ،علل و عوامل متعدد دیگري نیز در بروز بزه دزدي دخالت دارند که عطف
توجه جدي و شناخت دقیق و به موقع آنها سهم موثري در پیشگیري و کاهش آن دارد .از منظرر جررم-
شناسي ریشه و یکي از علل پیدایش و وقوع بزه سرقت را باید در تاثیرگذاري جنبه ه اي رواني و اجتماعي
جستجو کرد .نباید غافل شد که رفتارها و نگرش هاي حاکم بر محیط و نحروه ارتبراط برا آن ،بسرتگان،
خانواده و هم کالسي ها و سایر واحدهاي اجتماعي مي توانند در بروز و عدم بروز و افزایش یا کراهش آن
نقش مؤثري ایفا نمایند  .حضور نسل جوان و عدم وجود امید ب ه آینده یکي از ترسناک ترین موضروعاتي
است که در یک جامعه مي تواند راه را براي وقوع انواع جرایم هموار سازد .این افراد معمو ال ً از لحاظ رشد
اخالقي و آگاهي به مسئولیت هاي قانوني و اجتماعي و نیز مدیریت هوش هیجاني در سطح بسیار ضعیفي
هستند ،و به طور کلي ثبات و اس تواري و قدرت تحلیل و تفکر درباره عواقب رفتار خود را به قردر کرافي
ندارند .گاهي نیل به امیال و آمال بلند و دست نیافتني ،زمینه ارتکاب این جرم را فراهم مي سازند .از نظر
مرتون هنگامي که افراد نتوانند وسایل الزم را براي رسیدن به اهداف موردنظر در اختیار داشته باشن د و
هدف اصلي به فراموش سپرده شود ،افراد آرمان هاي موردنظر جامعه را نمي توانند با پیرروي از راه هراي
مجاز و نهادینه شده تعقیب کنند ،از این رو دزدي ،فریبکاري ،فساد ،رشوه و ارتکاب انواع جرایم در جامعه
افزایش مي یابد (آنتوني گیدنز ، 1373 ،ص  .) 24در بعضي موارد برروز درگیري هرا باعرح حضرور صرنف
جدیدي در جامعه شده که تأثیر مثبتي بر جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نداشته و در مواردي با تخریب
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وضعیت اجتماعي ،امکان ارتکاب به سرقت و سایر جرایم را بیشتر کرده اند .باید توجه داشت که هیچکس
به طور مادرزاد و ارثي سارق به دنیا نمي آید ،بلکه فعل مجرمانه یادشده یک رفتار اکتسابي و یادگرفتني
است (آنتوني گیدنز ، 1376 ،ص  ،) 68لذا بررسي مباني روانشناختي اهمیرت ویرژه اي در بررسري موضروع
ارتکاب سرقت دارد .پلیس بین الملل در سال  2000طي یک بررسي تطبیقي میزان وقوع سررقت در 93
کشور جهان را بررسي نموده است .در گزارش پلیس بین المللي ،ایران با وقوع  123هزار فقره سرقت در
ردیف بیست و سوم قرار گرفته است .در کشورهاي مختلف جهان ،به ویژه کشورهاي توسعه یافته اي نظیر
انگلستان ،آمریکا ،آلمان ،ژاپن و آفریقاي جنوبي و فرانسه آمار سرقت در سال  2013نسبت به سال 2000
حداقل  5برابر شده است .این آمار به ویژه در سه سال اخیر و به دنبال بروز بحران هاي شدید اقتصادي،
سیري شتابان یافته است .این شیوع فزآینده و آمار رو به رشد بیانگر آن است که سرقت به یرک پدیرده
اجتماعي تبدیل شده است و الجرم از میان راندن آن جز با مداخالت اجتماعي میسر نخوا هد بود (معدني،
 .) 1373از طرفي مباني مربوط به شخصیت خود عامل مهمي است که اهمیت ویژه اي در ارتکاب سرقت
داشته ،و مداخالت روانشناختي جایگاه ویژه اي در این زمینه دارد .بنابراین ،عوامرل گونراگوني در ایجراد
رفتار مجرمانه به خصوص دزدي تاثیر دارند که مي توان ریشه آنه ا را در علل و عومل رواني و اجتماعي
یافت .دانشمندان معتقدند که براي کاهش این جرم در جامعه باید وضعیت اجتماعي  -اقتصادي توسعه و
بهبود یافته و نیز به ریشه هاي رواني این جرم؛ رفع اختالالت شخصیتي و نیز مدیریت درست رفتارهرا و
هوش هیجاني عطف توجه شود.
پیشینه تحقیق
مطالعاتي تحت عنوان بررسي انگیزه هاي سرقت از نظر روانشناختي ،زیست شناختي و دیدگ اه اقتصراد ي
صورت گرفته که منجر به صدور نظرات مفیدي شده است .از نظر روانشناختي ،صفات رواني و ویژگي ه اي
شناختي افراد باعح مي شود که روانشناسان آنرا به عنوان عامل مهمي در شناخت و کن ترل رفتار د ر نظر
بگیرند و بیشتر بر متغیرهاي شخصیت افراد تکیه دارند و آن را بهترین عامل در قضاوت هاي بالی ني مي -
دانند ،و از سوي دیگر روانکاوان معتقدند باید ضمیر ناخودآگاه افراد را کاوش کرده و علل ناخ ودآگاه رفتار
آنها را پیدا کرد .برخي زیست شناسان معتقدند تع دادي از مردم از لحاظ آناتومي ویژگ ي هایي دا رند که در
بین مجرمین مشترک است مثل جمجمه غیرطبیعي ،بیني پهن ،آرواره هاي بزرگ و چشماني مغ ولي .برخي
از زیست شناسان بین آناتومي بدن و نوع رفتارهاي سارقین ارتباط یافته  ،و جرم هاي ا رتکابي هر تیپ را
مشخص کردهاند .از نظ ر اقتصاددانان سرقت از دریچه منفعت و هزینه است ،به همین دلی ل اشخاص وقتي
مرتکب جرم مي شوند که هزینه آن از منافع به دست آمده کمتر باشد .همچنین عوامل دیگ ري نظیر فق ر،
بیکاري ،نابرابري در توزیع درآمد ،صنعتي شدن شهرها و آموزش نیز در این خصوص مؤثر ه ستند.
گري بکر ا ولین اقتصادداني بود که در سال  1968با اسرتفاده از وسرایل علمري و فنري برا تحلیلري
اقتصادي پایه گذار اقتصاد جرم بود .او در مقاله خود بیان داشت که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادي
مهم است .به اعتقاد بکر ،برخي افراد در پي حداکثرسازي سود خود ،با تحلیل منفعت هزینه این ف عالیت
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که منفعت مادي جرم نسبت به کارهاي قانوني و یا در نظر گرفتن احتمال دستگیري و مجازات آن بیش
از فعالیت هاي قانوني است و مرتکب سرقت مي شوند (صادقي ، 1384 ،ص .)23
جون ،مورفي و پریس در سال  1993به بررسي اثر نابرابري دستمزدها و افزایش بازد هي متخصصان
در ایاال ت متحده آمریکا پرداختند و این نابرابري در دستمزدها را دلیل افزایش جرم و سرقت دا نستند.
ویت و همکارانش در سال  1998در بررسي خود ،روي  11منطقه انگلستان در فاصله زمرا ني چهرار
ساله  1979- 93به این ن تیجه رسیدند که متغیرهایي از جمله نابرابري دستمزدها ،نرخ بیکراري شراخ ص
تراکم جمعیت ،تعداد سرانه پلیس ،تعداد جمعیت گروه هاي سني  10- 14و  20- 24سال باعح ا فزایش نرخ
جرم مي شوند که از جمله اثرگذارترین آنها شاخص تراکم جمعیت بوده که افزایش یک درص دي در ایرن
متغیر موجب افزایش  1 /85درصدي در میزان ارتکاب به جرم مي شود.
کلي در سال  2000تحقیقات چون مورفي ویچرس را مورد آزمون قرار مري دهرد و بیران مري کنرد،
بازدهي انتظاري جرم زماني که افراد با سطح زندگي پایین در کنار افراد داراي سطح ز ندگي باال قرار مي -
گیرند ،افزایش مي یابد .وي بیان مي کرد افرادي که داراي فرصت هاي اندکي در مقایسه با جامعه ه ستند،
براي رسیدن به اهداف خود دست به کارهاي غیرقانوني مي زنند.
ماشیرو توشیما در سال  2000به بررسي رابطه میان شاخص هاي اقتصادي و جرم در  17م نطقه ژاپن
پرداخته است و به این نتیجه رسید که میان نرخ هاي بیکاري ،قتل و سرقت مسلحانه راب طه مثبت و معني
داري وجود دارد و ناب رابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي داشته و قتل و سرقت مس لحانه ار تبراط
معني داري ندارد.
در ایران نیز مطالعاتي در خصوص اقتصاد جرم و جنایت صورت پذیرفته که مي توان بر ه مروارد ز یرر
اشاره کرد:
حسیني نژاد در سال  1384در مقاله اي تحت عنوان « بر ر سي علل اقتص ادي جرم در ا یران با استفاده
از یک مدل تلفیقي مورد سرقت» به بررسي عوامل موثر به جرم در ایران پرداخته ،مورد ا سرتفاده وي از
نوع اقتصادسنجي بر مبناي داده هاي تلفیقي است .وي در این مقاله به مطالعه موردي ب ر سرقت ات ومبیل و
اماکن پرداخته و نتایج خوبي را به دست آورد ه است:
 . 1سرقت اتومبیل :افزایش نابرابري و افزایش نسبت جوانان در جامعه اثر مثبت و ا فزایشي مي گردد و
افزایش هزینه هاي انتظامي و رشد اقتصادي اثر کاهنده در بر دارند.
 . 2سرقت اماکن :افزایش نابرابري و افزایش جوانان در جامعه داراي اثر معنري دار و مثبرت اسرت و
افزایش هزینه هاي انتظامي داراي اثري کاهنده است (حسیني نژاد ، 1384 ،صص .)81،35،2
صادقي و همکارانش در سال  1383در پژوهش خود با عنوان « تحلیل عوامل اقتصادي اثرگرذار برر
جرم در ایران» به بررسي عوامل اقتصادي جرم ،قتل و سرقت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته انرد.
متغیرها در  26استان کشور نشان داد که افزایش در میزان فقر نسبي و نابرابري  1376- 80مورد استفاده
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عبارتند از :فقر نسبي ،نابرابري درآمدي نرخ بیکاري و صنعتي شدن .یافته هاي حاصل از این پژوهش طي
دوره زماني درآمدي موجب افزایش در نرخ سرقت شده و افزایش صنعتي شدن کاهش دهنرده ایرن امرر
است .از سوي دیگر ،متغیرهاي فقر نسبي ،نابرابري درآمدي و نرخ بیکاري از عوامرل مروثر برر قترل در
کشور بوده و با آن رابطه مستقیم دارد (صادقي ، 1384 ،ص .)5
تحقیقات علمي انجام گرفته به وضوح حاکي از آن است که ریشه جرایمي مثل دزدي نتی جه و برآی ند
شرایطي متعدد مث ل شرایط اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و خانوادگي است .ساختار اجتماعي آینه اي است
که ارزش ها و اولویت هاي جوامع را نشان مي دهد (کریستین سن ،آرتور  .)1391 ،ناگفته نماند که بررسي
ادبیات و پیشینه تحقیق ما را از انجام این پژوهش که با رویکرد بررسي جنبره هراي روانر ي و اج تمر اعي
صورت مي گیرد ،بي نیاز نکرده و ضرورت انجام پژوهشي نظام مند و منسجم در این حوزه ر ا بیشتر نشان
مي دهد.
روش تحلیل دادهها
این تحقیق با مطالعه توصیفي  -ت حلیلي و با رهیافت میان رشته اي به بررسي و تحلیل مفهوم سر قت و
ریشه هاي اجتماعي و رواني موثر بر بروز و ا فزایش این رفتار مجرمانه مي پردازد.
سواالت تحقیق
 - 1سرقت چیست؟
 - 2عوامل رواني موثر بر بروز سرقت کدام اند؟
 - 3عوامل اجتماعي که نقش کلیدي در بروز و رواج سرقت دارند ،کدام اند؟
روش گردآوری اطالعات :اجراي طرح مبتني بر روش کتابخانهاي است.
 -1مفهومشناسی سرقت
لفظ سرقت از ماده « سر َقَ» به معناي « دزدیدن» است (معلوف ، 1380 ،ص  ،) 468و استراق سمع به
معناي دزدانه گوش کردن ،از همین کلمه ساخته شده است .واژه سرقت در کتاب هاي لغت به معناي
گرفتن شيء در پنهان است و در معناي آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است (حسین نژاد .) 1384 ،در
قرآن کری م نیز چنین آمده است « :اال من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین (« » .مگر هر شیطا ني که ب راي
استراق سمع به آسمان نزدیک شد ،در این صورت تیر شهاب شعله آسماني او را تعقیب کرد) سوره حجر،
آیه .18
ربودن یا برداشتن بي اجازه مال دیگران یا گرفتن و بردن مال مردم و پول کسي به زور یا مکر و
حیله را در عرف سرقت گویند .سرقت تنها وقتي موجود است که شيء موضوع جرم بدون آگاهي و
برخالف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانوني آن به تصرف عامل جرم درآید (رابرتسون یان ،بهروان،
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 ، 1372ص  .) 32در قوانین کیفري و فقه جزائي ربودن مال غیر بدون اذن حالته اي مختلفي دارد که
تسامحا به همه آنها سرقت گفته مي شود ،زیرا عمل دزدیدن گاه مخفیانه و به طور پنهاني و از حرز است
که در صورت وجود شرایط عدیده دیگر که به طور دقیق در کتب فقهي و قانون مجازات اسالمي به تاسي
از فقه امامیه احصاء گردیده است ،مجازات قطع ید را در پي دارد و به آن سرقت گفته مي شود و گاه نیز
علني و بدون قهر و غلبه است که آن را استالب گویند و اگر با قهر و و غلبه صورت گیرد ،غصب خوانده
مي شود که فقط مسئولیت مدني براي غاصب در پي دارد .گاهي نیز عمل ربابش آشکار و از غیر حرز و
بدون زور است که اختالس نامیده مي شود .البته دزدیدن مال دیگري گاهي از طریق تمسک به عملیات
فریبکانه است که عنوان احتیال یا کالهبرداري را به خود مي گیرد .به جز سرقت به معناي خاص ،اقسام
دیگر سرقت ،مجازات هاي تعزیري را به دنبال دارند نه حد قطع ید (براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به
کتب فقهي؛ طوسي  ،محمد بن حسن ،النهایة في مجرد الفقه و الفتاوي ،ص  .716حلي ،ابن ادریس،
السرائر ،ج  ،3ص . 483عاملي جبعي ،زین الدین بن علي ،مسالک األفهام في شرح شرائع االس الم ،ج،14
ص  .486نجفي ،حسن ،صاحب جواهر ،ج  . 41خویي ،ابوالقاسم ،مباني تکملة المنهاج ،ج ،1ص .284
موسوي گلپایگاني ،محمدرضا ،الدر المنضود في احکام الحدود ،ج ،3ص  .) .104-106سرقت در ماده 197
قانون مجازات اسالمي سابق سرقت چنین تعریف شده بود « :ربودن مال دیگري بهطور پنهاني» .این
تعریف تنها شامل سرقت حدي یعني دزیدن مال دیگري که مجازات قطع ید را در پي داشت ،شامل مي-
شود که اگر به جاي قید «به طور پنهاني» از عبارت «بهطور متقلبانه» استفاده شود ،شامل سرقت حدي و
تعزیر ي یعني دیگر اقسام سرقت؛ اختالس ،استالب و غیره مي شود ،که در این صورت سرقت یعني:
« ربودن مال منقول متعلق به دیگري بهطور متقلبانه » .در قانون مجازات اسالمي مصوب  1392در ماده
 267قید مخفیانه یا پنهاني بودن برداشته شده که با این تعریف قانونگذار سعي در تعریف عمومي براي
سرقت تعزیري و حدي نموده است .در این تحقیق ،رویکر د تحقیق بررسي علل و عوامل موثر بر بروز
جرم است ،انحصارا به موضوع بیان شده پرداخته مي شود .علل سرقت بهطور کلي  3دسته است:
 - 1م ادي :یکي از علل دزدي نیازهاي مادي است که عده اي از افراد به علت زندگي فقیرا نهاي که دارند
و براي رفع نیازهاي اولیه و غیره چون تغذ یه ،لباس ،اسباب بازي ،مسکن و پول که در حد مطلوبي نیست
و ارضاء نمي شوند ،دست به دزدي مي زنند و حس تملک و شکایت خانواده از وضع اقتصادي بیشترین
تشویق کننده است.
 - 2ر واني :ناکامي و فقرهاي عاطفي ،بي مهري ها ،احساس ناامني و حسادت موجب مي شود که فرد به
نوعي واکنش مانند سرقت در برابر این کمبودها دست بزند .علل رواني سرقت مي توان د به خ اطر تخلیه
عقده هاي رواني که بیشتر اینها پیشینه در کودکي فرد دارند ،رخ دهد.
 - 3اجتماعي :هنگامي که فرد در شرایط سوء تغذیه ،عدم دسترسي به امکانات بهداشتي و آموزش ،عدم
وجود سرپناه مناسب برا ي زندگي و شرایط مشابه قرار گیرد ،به ناچار گزینه فعالیت هاي غیرقانوني را
انتخاب مي کند .به عبارت دیگر ،فقر معلول انواع فسادهاست .عواملي مثل الگوي غلط تربیتي ،معاشرت با
دوستان ناباب ،ضعف مذهبي ،سقوط ارزش هاي اخالقي ،محیط اجتماعي نابسامان ،بحران هاي اجتماعي،
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جنگ ،طالق والدین ،سخت گیري ها و آزادي عمل هاي خانواده در دوران کودکي هم تشدیدکننده این
رفتار هستند (ایرانشاهي ،1384 ،ص 79و .)80
سرقت به عنوان یک جرم و پدیده انحرافي ،همانند جرائم و کجروي هاي دیگر ،داراي دو د سرته عامرل
است:
الف) عوامل زمینه ساز (دور) :عوامل زمینه ساز سرقت را مي توان به  5دسته تقسیم کر د :
 - 1عوامل اقتصادي .که بررسي این عامل خارج از مساله تحقیق بوده و بعضي تالش هاي عل مي صورت
گرفته در این زمینه در بخش پیشینه تحقیق به تفصیل بیان شد.
 - 2عوامل روانشناختي
 - 3عوامل اجتماعي (جامعه شناختي)
 - 4عوامل زیست شناختي
 - 5عوامل فرهنگي
لیکن واقعیت آن است که هیچیک از این  5رویکرد به تنهایي قادر به تبیین کامل پدیده سرقت نیست.
چه ،در ارتکاب این پدیده همواره بیش از یک عامل نقش و سهم دارند .به عنوان مثال ،ن ابرابري و فقرر
(به عنوان یک متغیر اقتصادي) تنها زماني مي تواند منجر به گرایش به س رقت شود که ا و ال َ تبدی ل به یک
انگیزش رواني (مث ال َ احساس تبعیض) شود و ثانی ا َ :ترس از کنترل اجتماعي (به عنوان ی ک عامل ج امعه
شناختي) از میان برود .
ب) عوامل بروزدهنده (نزدیک) .مهم ترین این عوامل عبارتند از :
 - 1امکان؛ یعني جایي که انجام سرقت در آن آسان و احتمال گ یر افتادن ضعیف باشد .
 - 2گمنامي؛ یعني شرایطي که در آن احتمال شناخته شدن محدود باشد .
 - 3فرصت؛ یعني زمان و فرصتي که دستبرد زدن ر ا تسهیل کند .
 - 4سهولت؛ یعني شرایطي که با فرصت کمتر بتوان به مال بهتر دست یافت (هزینه  -فایده)
 - 5قبح اندک؛ مالي که دستبرد زدن به آن سرزنش اجتما عي کمتري را در پي داشته باشد ،احتمال بره
سرقت رفتنش بیشتر است .
 - 6برانگیختگي؛ افرادي که به سبب مصرف مواد روان گردان سطح هوشیاري شان مخترل شرده ا سرت،
شانس بیشتري براي دست یازدیدن به سرقت دارند.
بررسي ها نشان داده است علل اجتماعي هم مي تواند با تأثیر روي رفتار و وا کنش هاي اجتماعي و
ساختار یک اجتماع در بروز جرم هاي مختلف از جمله دزدي نقش داشته باشد .به این دلیل ،عالوه بر علل
زیستي و رواني ،به جامعه باید به عنوان عامل احتمالي بروز دزدي نگاه کرد .از نظر ماکس وبر «جامعه
شناسي علمي است که مي خواهد از طریق تفهیم تفسیري ر فتارهاي اجتماعي به روشن کردن علل و
ریشه ها و پیامدهاي آن رفتارها دست یابد» (گولر وکولب ،1384 ،ص  .) 20با عنایت به مساله تحقیق که
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بررسي جنبه هاي تاثیرگذار رواني و اجتماعي بر بروز سرقت است ،از طرح و ورود به مباحح؛ اقتصادي،
فرهنگي ،زیست شناختي و نیز عوامل بروزد هنده خودداري مي شود.
 -2عوامل روانشناختی
از دید داروین انسان به حسب جنس ،موجودي است شرور و بدخواه و ظالم که جز قتل و غا رت و دزد ي و
حیله و دروغ از او سر نمي زند ،طبیعت او شرارت است و فساد ،استثمار است و ظلم .اگ ر هم در ت اریخ بشر
خیر و اخالق و ارزشهاي انسان ي دیده مي شود ،اینها اموري جبري است که طبیعت او را وادار مي ک ند که
قدري چنین باشد .درون انسان ،انسان را به بدي مي کشاند و گاهي جبر ،انسان را به خ وبي دعوت مي کند.
مث ال ً وقتي که انسان ها در مقابل طبیعت و حیوانات درنده قرار گرفتند ،متوجه شدند ا گر برا هرم قر راردا د
صلح اجباري نبندند ،نمي توانند از خودشان دفاع کنند ،لذا اجبار اً بر خودشان تحمیل کردند که یک زندگي
اجتماعي داشته باشند و با هم بر اساس عدالت رفتار کنند ،زیرا نفع همه در آن است .پ س جبرر بی رونري
انسان را وادار کرد که خوب باشد.
مهمترین عوامل رواني در بروز جرم س رقت عبارتند از:
الف  -اختالل شخصیت ضداجتماع ی .این نوع اختالل یکي از انواع اختالالت شخصیت اسرت کره
مشخصه اصلي مبتالیان به آن ،داشتن الگوي نافذ بي اعتنایي و تجاوز به حقوق دیگران است که ا ز سن
 15سالگي شروع شده و دوام پیدا مي کند  .فریبکاري ،تکانشي بودن در رفتار  ،پرخاشگري ،نبود احساس
مسئولیت ،فقدان احساس گناه و پشیماني و بي توجهي به ایمني خود و دیگران ،از جمله رفتارهاي رایج
این بیماران است  .افراد مبتال به این اختالل اغلب فاقد احساس هاي معمولي هستند .ا فررادي بري رحرم،
بدبین و آزاردهنده و بي مالحظه نسبت به حقوق و احس اس هاي دیگران هستند .دروغگویي ،فرار از مدر س ه
و منزل ،دزدي ،نزاع ،مصرف مواد مخدر ،بي مباالتي جنسي ،بي رحمي نسبت به دیگران و بدرفتاري ن سبت
به همسر و فرزند از اتفاقات متداول در زندگي مبتالیان بره ایرن اخرتالل اسرت  .مبتالیران بره اخرتالل
شخصیت ضداجتماعي ،در واقع بیش ترین درگیري را با انواع جرایم دارند و در برین زنردا نیان سرابقه دار
بیشترین افراد را به خود اختصاص مي دهند .همانطور که اشاره شد ،ارتکاب سرقت بره ع نروان یکري ا ز
جرایم رایج در بین این افراد است .
ب  -جنون دزدی .جنون دزدي یکي از انواع اختالالت مواظبت تکانه است .این اختالل به طور خاص
با عمل سرقت دزدي رابطه دارد .خصوصیت اساسي جنون دزدي ،ناتواني مکرر شخص براي مقاومت در
برابر تکانه دزدیدن اشیایي است که ،براي مصرف شخصي ،یا ارزش مادي مورد نیاز نیست به طوري که،
مبتالیان به دزدي معمو ال ً توانایي خرید آنچه را که دزدیدهاند ،دا رند و دزدي آنان معموال بدون طرح ریزي
قبلي و مشارکت دیگري رخ مي دهد .مبتالیان معمو ال ً احساس تنش فرآیندي بالفاصله قبرل از ارتکراب
دزدي و احساس لذت و رضایت و رهایي هنگام ارتکاب دزدي دارند  .طبرق گرزارش کراپالن و سرادوک
جنون دزدي ظاهرا اختاللي نادر است و در حدود  5د رصرد از افررادي هسرتند کره بره جررم سررقت از
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فروشگاه ها دستگیر مي شوند .احتماال این اختالل در بین زنان و سارقان از فروشرگاه هرا شرایع ترر اسرت
(پورافکاري ، 1368 ،ص  .)15کساني که تاریخچه بلند باالیي در دزدي دارند ،بره کمرک هراي حرفره اي
احتیاج دارند .دزدي مداوم نشانه اي جدي است که اغلب نشانگر رنجش خاطر شدید نسبت بره احکرام و
قوانین مقتدرانه است .این نوع افراد نسبت به حق مالکیت بي اعتنا هستند و برایشان بي ارزش و مفهوم
است .در بررسي علل و انگیزه هاي سرقت مي توان از عوامل متعدد نام برد که چند نمونه آن به اختصرار
بدین شرح است:
 - 1ع وامل ذهني مانند هوش کم یا زیاد ،استعدادهاي فردي و نظایر آن
 - 2سن :بي شک تقسیم بندي انواع سرقت برحسب سارقان متعلق به گروه هاي سني مختلف ،م تفاوت
است تا جایي که براي مثال مي توان گفت ،بسیاري از آنچه بزرگساالن در رفتار کو دکان دزدي مي نامند،
از نظر روانشناسان ک ودک ممکن است صرفاً کنجکاوي باشد.
 - 3جنس :چون به طور معمول قدرت بدني زن از مرد کمتر است ،یا به تعبیر زیست شنا سان مرد
بیش از زن قدرت تحرک دارد ،بنابراین موارد ارتکاب سرقت به خصوص اگر سرقتهایي ک ه به ط ریقي با
قدرت و تحرک بدني ارتباط دارد بین دو جنس متفاوت خوا هد بود .به عنوان مثال ،د ختران بیشتر ا شیاء
کوچک را مي ربایند ،و پسران غالباً وسایل الکتریکي و وسایل نقلیه (دوچرخه ،مو تورسیکلت ،اتو مبیل) را
به سرقت مي برند.
 - 4وضعیت بدني :زشتي و زیبا یي ،نقض عضو ،بلندي و کوتاهي بیش از حد ممکن است از عوامل
موثر در ارتکاب انحر اف باشد .گاه دیده شده که شخص تنومند و قوي پنجه که از تاثیر ه یکل خویش
آگاهي دارد ،براي خود حقي تصور مي کند .عکس آن نیز صادق است .به این معني که گدایي ی ا جیبب ري
در میان اشخاص ضعیف الجثه بیشتر دیده مي شود .اما آنچه بیش از همه در این پدی ده تاث یر دارد ،عومل
رو اني عاطفي و اجتماعي  -ا قتصادي است .هر چند به یک تعبیر ظریفتر مي توان عوامل دیگر و از جمله
چهار مورد فوق را نیز متأثر از این عوامل دانست (ستوده  ، 1383 ،ص .)159
 - 1فقر عاطفي :ف قر عاطفي از عوامل فردي سرقت است .کودکاني که از اختالالت عاطفي شدید رنج
مي برند ،مع مو الً در خانواده هایي رشد یافته اند که در اثر طالق از هم پاشیده شده ،یا والدین تربیت
مناسبي را براي فرزندان در نظر نگرفته اند .مرگ یکي از والدین و تبعیض بین فر زندان ح التهایي چون
انزواطلبي ،افسردگي و اختالالت رفتاري در کودکان بهوجود مي آورد و این عوامل به نوب ه خود ا رتکاب
جرم را تسهیل ميکند.
 - 2ناکامي :ناکامي یا محرومیت اصطالحي است که در زمینه شکست در ارضاي تمایالت به کار
مي رود و مراد از آن عدم امکان نیل به هدف است .وقتي انسان میل دارد به هدفي برسد؛ ولي به علت
برخورد با مانع یا موانعي چند بر آن هدف دست نمي یابد ،در او ناکامي ایجاد شده است .وقتي میان امیال
شدید و اهدافمان سدهاي ناشکستني و ناگذشتني حایل باشد ،با ناکامي و تعارض و تنش مواجه مي شویم.
به عنوان مثال ،جواني که در خانواده اي فقیر تولد یافته و در کودکي محبت ندیده و سال ها مورد بي
117

تحلیل تأثیر جنبه هاي رواني و اجتماعي در بروز سرقت

مهري واقع شده ،احتم ا الً در بزرگي به غارتگري اموال دیگران دست مي زند و این امر براي او رضایت
خاطري را فراهم مي آورد که همواره در جستجوي آن است.
 - 4حسادت :حسد آ رزوي زوال نعمت براي دیگران است .گاه فرد با توجه به عدم امکان د ستیابي به
موقعیت و منزلت دیگران رشک و حسد مي برد و چون نمي تواند به مانند صاحبان امو ال مالک آنها گردد،
دست به دزدي ميزند.
 - 5تجربه هاي دوران کودکي :حوادث تلخ دوران کودکي ممکن اس ت از فرد شخصیتي جامعه ستیز
بسازد که در بزرگسالي او را به اعمال ضد اجتماعي سوق دهد .چنین فردي داراي کج رویه اي چندي است
و از جمله از اذ یت و آزار دیگران و نیز سرقت اموال آنها لذت مي برد ،زیرا وقتي دست ب ه چنین کاري
مي زند گمان مي کند انتقام خود را از دنیاي بي رحم گرفته است.
 - 6احساس ناامن ي :وضعیت مغشوش خانواده ،ستیز و  ...اختالف بین پدر و مادر و رفتار خشونت آمیز
والدین ،از علل مهمي است که ج وان را دچار نگراني و ناامني کرده ،در خود فرو مي برد و به کناره گیري از
دیگران به ویژه پدر و مادر مي کشاند .جوان در چنین شرایطي روابط خود را با والدین گ سسته ،گ اه در
نتیجه فشار یا خواست دروني ناچار مي شود براي ارضاي نیازهاي مادي و معنوي خود یا بر اي انتق ام
گر فتن از والدین به خاطر محدودیتها و سخت گیري هاي نابجاي آنان ،دست به سرقت بزند.
 - 7خ ودنمایي :برخي از جوانان براي نشان دادن صفت « کله شقي» و جرأت حادثه جویي که براي
آنها بسیار ارزش مند است ،به بزهکاري روي مي آورند و ظاهرا ً مصرف مواد مخدر ی ا دست ز دن به سرقت
بر اي یک جوان او را در چشم همگنانش کسي مي سازد .از این رو ،فرد با موقعیتهاي مساعدي براي
ارتکاب جرم روبرو مي شود ،به دزدي و غارت اموال دیگران دست مي زند و اموال مس روقه را با افت خار در
اختیار دوستان مي گذارد و بدین وسیله با ایفاي چنین نقشي ،نیاز به تعلق خاطر گ روهي خود را برآورده
ميسازد (مجابي ،1392 ،ص .)13
 - 7محبت زیاد :زیاده روي در محبت نیز مانع رشد و تکامل شخصیت کودک مي گردد .کودکان
نازپرورده که در محیط خانواده تمام توقعات و خواسته هایشان بدون چون و چرا ان جام مي گ یرد
در اجتماع نیز انتظار دارند تمام آرزوهاي آنان به زودي برآورده شود .در صور ت عدم تو فیق و
روبه رو شدن با شکست تصور مي کنند که همه بر علیه آنان قیام نموده و عد اوت دا رند .در
نتیجه ترسو ،خودخواه ،پرمدعا و پرتوقع بوده با قبول عضویت در باندهاي م ختلف سرقت ،مي-
خواهند از جامعه انتقام بگیرند (ستوده ،1383 ،ص .)160
 -3عوامل اجتماعی .اهمیت شرایط اجتماعي در تبیین علل سرقت بر کسي پوشیده نیسرت ،الکاسراني دربراره
تاثیر محیط اجتماعي مي گوید که اگر نتوان آنرا عامل انحصاري شناخت ،ولي برترین و مهمترین عامل سررقت و
دیگر بزهکاریها است .نظر او را مي توان در دو فرمول زیر خالصه کرد:
 هر جامعه فقط داراي تبهکاران مخصوص به خود است.118
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 محیط اجتماعي به مثابه آبگوشت ویژه کشت تبهکاري است  .میکروب قابل کشت در آن ،تبهکار اسرت واهمیت این عنصر فقط آنگاه آشکار مي شود که محیط مناسب براي رشد خود بیابد (سرتوده ، 1383 ،ص
 .)163برخي از عوامل اجتماعي سرق ت عبارتند از:
 - 1فقر فرهنگي :روانشناسان اجتماعي جرم وکجرویها را سرپیچي از هنجارها ،روسوم  ،سنت ها و ق وانین
جامعه مي دانند .روسوم و سنت ها و قوانین هرجامعه به عنوان مجموعه اي از اززش ها ي فرهنگي آگا هانه
یا ناآگاهانه اي است که از نسلهاي قبل به نسلهاي بعد منتقل مي شود مورد احترام ا ست و تجاوز بر ه آن
جرم محسوب مي گردد  .فقر فرهنگي نقش اساسي در ایجاد جرم دارد .دزدان اکثر ا ً بیسوا دند و بیسروادان
دراثر فقدان امکانات رشد فکري براي پیشرفت و ترقي خود از شیوه هاي دیگر فرهنگي م ث ال ً از تو انمندي -
هاي جسمي بهره مي گیرند .ساترلند د رتبیین علل جرم به عوامل قومي ،مهاجرت ،ناسازگاريهاي بر خي از
گروه ها و عدم رشد خرده فرهنگ ها توجه دارد وتبهکاري را مساله اي ناشي از تعارض ف رهنگي مي شنا سد .
 - 2طبقاتي بودن جامعه و نابرابري هاي اجتماعي :نظریه تضاد بر پیامدهاي شخصي و اجت ماعي تمرکرز
ثروت و قدرت در د ست عده اي معدود در جامعه تکیه دارد طرفدان این نظریه تا حدي تب یین هاي مت فاوتي
را درباره چرایي بروز نابرابري هاي اجتماعي عنوان مي کنند .چامبلیس وسریدمن عقیرده دارد کره چنر ین
شرایطي در هر جامعه عنوان پیچیده اي که داراي نظام طبقاتي باشد بره وجرود مري آیرد .کر وئیني نظرام
سرمایه داري را منشاء چنین نابرابري هایي مي داند  .کوهن آسیب شناس اجتماعي پراره ف رهنرگ هرا را از
مشخصه هاي اصلي جوامع طبقاتي مي داند که احتمال کجروي هاي اجتماعي را فزوني مري بخ شرند زیررا
عواملي چون سرقت در بین برخي از گروه هاي نوجوان و جوان ممکن است بصورت هنجار د ر آ مده باشد
درحالي که همین عمل از نظر غیرعادي و نابهنجار تلقي شود .
 - 3شهرنشیني و زاغه نشیني :گسترش بي رویه شهرها و انبوهي جمعیت هر دو از عوامل جر م زا هسرتن د
در شهرها فرد با روابطي دست به گریبان است که غیر شخصي بوده غالبا آنچه را مي خوا هد در این گونه
روابط نمي یابد و با مسایلي ناشي ازضعف روابط شخصي یعني آنچه که بي توجهي نسبت ب ه شناخت واق عي
او است مواجه مي شود .
افرادي که در محله هاي پرجمعیت شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند با شرایط اجتمراعي و ا قتصرادي
سختي روبرو بوده مشکالت عدیده اي را به دوش مي کشند زندگي براي کودکان در چنین شرا یطي مانند
زنداني است که هیچ راه گریزي بر آن متصور نیست انبوهي وتراکم جمعیت که ازویژگي هاي محله هرا و
زاغه ها است موجب مي شود تا فرد بتواند در زندگي داخلي و خصوصي خود مسایل و مشکال ت شخصي را
بروز دهد ناچار آن را از دیگران پنهان مي دارد  .از این رو ،سرر قت ،فحشراء اعتیراد و دیگرر آسریب هراي
اجتماعي که به طور عجیبي در اماکن شلوغ و فقیرنشین شهري رواج دارد از بین نخواهد ر فت مگر ا ینکه
شرایط و عوامل اقتصادي و اجتماعي که موجب پیدایي این مسایل شده دگرگون شود و از ب ین برود .
از هم پاشیدگي خانواده و عدم امنیت عاطفي کودک  :آسیب شناسان اجتماعي یکي از عمرده تررین علرل
بزهکاري کودکان را ستیز در خانواده مي دانند و معتقدند جدایي والدین نقش بسیار منفي و ویرانگري در
شخصیت کودکان دارد و زمینه را براي ارتکاب بزهکاري در آنان فراهم مي آورد .بیشتر بزهکراران آغراز
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سرکشي خود را جدایي پدر وما در  ،اختالف خانوادگي و متشنج بودن خانواده ذکر کرده اند .جاي تردیدي
نیست که خانواده نقش مهمي را در پایه ریزي شخصیت کودک بر عهده دارد .کودک امنیت عاطفي خود
را که در شکل ذهني شخصیت او اهمیت به سزایي دارد در آغوش خانواده به دست مري آورد .بنرابراین،
هرنوع خدشه اي که به این امنیت عاطفي وارد شود در روند طبیعي شکل گیري شخصیت کودک اختالل
ایجاد مي کند  .در تمام موارد کمک و درمان کودک و یا نوجوان بستگي تام به شناخت انگیزه هاي حاکم
بر رفتار او دارد؛ مث ال ً براي کودکي که گرسنه است باید حداقل نیاز اولیه او رفع شود به کودکي ک ه براي
جلب توجه و تائید گروه دوستانش دست به دزدي مي زند باید کمک کرد تا از طریق راه هاي مشروع در در
پي کسب محبوبیت اجتماعي برآید .کودکي که براي جلب توجه والدین یا انتقام جویي از آنها دزدي مي -
کند باید مورد توجه و محبت بیشتري قرار گیرد .از دیدگاه روان شناسان  ،اعتراف خواستن از کودکي که
دزدي مي کند و یا تهمت زدن به او در نزد دیگران بسیار نادرست و نامعقول است زیرا در این گونه روش -
ها ریشه اصلي و علت بنیادي سرقت به سختي و به ندرت قابل تشخیص خواهرد برود و ایرن عمرل بره
دروغگویي کودک یا ریختن آبروي او براي عملي که ممکن ا ست دیگر هرگز مرتکب آن نشرود منتهري
خواهد شد( .نوابي نژاد ، 1375 ،ص )65
 - 4معاشرت با دوستان ناباب :ساترلند در نظریه پیوند افتراقي (انتقال فرهنگي) خود مري گویرد :ر فترار
مجرمانه مانند هر نوع رفتار دیگري آموختني است .ازاین رو ،داشتن دوستان ناباب وت اثیر معاش رت با آنها
درکشیده شدن فرد به سوي سرقت نقش اساسي دارد .به موجب تحقیقي که در ایرران انجرام شر ده 42
درصد سارقان تحت بررسي دوستان نابابي داشته و  75درصد آنها با چنین دوستاني رفرت و آمرد زیراد و
طوالني داشته اند .
بیکاري :بیکاري عامل مهم دیگري در ایجاد فقر است و فقر نیز از عوامل اصلي سرقت و جرم محسوب
مي شود .بیکاري از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دار د؛ یکي وجود فرصت هراي اضرافي و خرالي برودن
اوقات فراغت :وقتي افراد جامعه به ویژه جوانان فرصت هاي اضافي داشرته باشرند و ایرن فرصرت هرا از
مجراي درست و صحیح نتواند مورد استفاده قرار گیرد طبعا به رو ش هاي غیر اصرولي و ضرد اجتمراعي
کشیده مي شوند .موارد بسیاري از دزدي ها نمونه هایي از این نوع است  .و دیگري ،نداشتن درآمرد کرافي
براي گذراندن زندگي :هر فرد بیکار ناچار باید به نحوي زندگي خود را بگذراند و براي این گذراندن باید
درآمدي داشته باشد چون کسب چنین درآمدي نمي تواند از راه ها و شیوه هاي درست و قانوني تامین شود
چه بسا فرد به راه هاي غیر قانوني کشیده شود و از طریق دزدي هزینه گذران زندگي خود را تامین کند .
بر طبق مطالعات جامعه شناسي آدمي در هر شرایط و موقعیتي به منظور بقاي موجودیت خود ،در تالش
براي کسب امکانات مادي بوده است از این رو مسئله تأمین معاش در معنراي عرام کلمره از مهمتررین
مسائل زندگي محسوب شده است ..این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگوني هرا و تغییررات زیرادي
شده اما تنها چیزي که از بدو پیدایي و شکل گیري آن تاکنون ثابت مانده ،زشتي و مذموم بودن ماهیت
آن است .با وجود این همه مسئله ،جلوگیري اجتماعي در بروز دزدي بسیار موثر است چون کسیکه دزدي
کوچکي مي کند قادر است در آینده به دزدي هاي بزرگ تري دست بزنرد .در جامعره شناسري ،آگراهي
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شناختي در پیشگیري از بروز انواع جرایم نقش کلیدي دارد کره ایرن کرار بایرد از دوران کرودکي و بره
خصوص مکتب به افراد تعلیم داده شود .دراین آگاهي شناختي ،خوب و بد در یک روند اجتماعي به افراد
آموخته مي شود و ظرفیت مواد براي برخورد مناسب با احساسات منفري خرود و دیگرران براال مري رود.
(آنتوني گیدنز ، 1373 ،ص )71
 - 5مهاجرت به شهرها و اثرات رواني -ا جتماعي آن :اثرات هر نوع مهاجرت در دگرگوني هاي اجتمراعي
کم و بیش مشابه است اما از نظر جرم شناسي مهاجرت روستائیان به شهرها حایز اهمیت خ اصي اسرت.
مهاجرت مشکالت عدیده را در پي دارد .جوانان یا خانواده هایي که به انتظار داشتن ز ندگي بهتر و با امید
یافتن کاري مناسب به شهرهاي بزرگ ر وي مي آورند در مشکالت فراوان تري غرق مي شوند و چون بره
خواسته هاي خود نمي رسند به کارهاي خالف و غیرقانوني کشیده مي شوند .براساس پژوه شري در ایرران
" مهاجرت " در زندگي  33درصد سارقان تحت بررسي به صورت هاي مختلف نقش داشرته اسرت  .اثرر ات
رواني مهاجرت مهمتر از تأثیر مادي آن است .معمو ال ً شهري ها به روستاییان به نظر ح قارت نگریس ته و از
لحاظ فرهنگ خود را برتر مي دانند و آنان را در محافل خود نمي پذیرند .جواناني که بره تنهرایي م حریط
خانواده را رها مي سازند و به امید تحقق بخشیدن به آرزوي خود زادگاه خویش را تررک مري کننرد .غر م
انگیزترین سرنوشت مهاجران را دارند و ظن بروز حراالت انحرافري و ارتکراب جررایم در آ نران بریش ا ز
مهاجران خانوادگي یا گروهي و دسته جمعي است( .ستوده ، 1383 ،ص .)164
نتیجه گیری

دزدي یکي از رفتارهاي مخل امنیت مالي و جاني افراد جامعه بحساب مي آید کره مبرارزه برا آن نقرش
موثري در رشد و توسعه اقتصادي و امنیت مالي دارد .رفتار مجرمانه دزدي تحت تاثیر عوامل گونراگوني
است که پیشگیري از بروز و گسترش آن در گرو عطف توجه به ریشه ها و عوامل موثر بر پیدایش آن از
جمله عوامل اجتماعي و رواني است .مهمترین عوامل مربوط به کاهش سرقت در جامعه مي توان به ب حح
پیشگیري اجتماعي در بروز دزدي که بسیار موثر است اشاره نمود .چون کسي که دزدي کوچکي مي کند
قادر است در آینده به دزدي هاي بزرگ تري دست بزند .در جامعه شناسي ،آگاهي شناختي در پیشگیري از
بروز انواع جرایم نقش کلیدي دارد که این کار باید از دوران کودکي و به خصوص مدرسه به افراد آموزش
داده شود .در این آگاهي شناختي ،خوب و بد در یک روند اجتماعي به افراد آموخته مي شود و ظرفیت مواد
براي برخورد مناسب با احساسات منفي خود و دیگران باال مي رود .براي آنکه این شرناخت در افرراد بره
وجود بیاید به این موارد نیاز داریم :هم دردي و هم دلي مداوم و بي وقفه پدر و مادر با فرزندان ،افرزایش
سرویس هاي حمایتي برراي والردین و افرزایش حرس اعتمراد و هرم دردي ،همردلي و محبرت در دوران
بزرگسالي بین والدین و دولت با فرزندان .ریشه اجتماعي که باعح جرایم مختلف از جمله دزدي مي شود
شامل نابرابري هاي مختلف اجتماعي  ،تمرکز قدرت ،نداشتن حمایرت خرانوادگي ،دسترسري نداشرتن بره
خدمات اجتماعي یکسان ،فقدان رهبري در جامعه ،کاهش ارزش گذاري در سالمت اجتماعي کودکران و
نمایش بیش از حد جرایم و دزدي از طریق فیلم هاي تلویزیوني است .در بروز جرمي مثل دزدي معموال ً
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یک عامل به تنهایي مطرح نی ست و تلفیقي از چند عامل در بروز آن نقش دارد .به نظر مي آید پیشگیري
از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد براي این منظور نیز بایستي بر روي مروارد
زیر تأکید و اصرار نمود - 1 :تولید امنیت؛  - 2حفظ امنیت و  - 3مبارزه با عناصر ضد امنیت .چنانچه ه ر
گونه اقدامي در جهت پیشگیري از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعره برا برنامره ریرزي ،سرازماندهي و
هماهنگي در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه ،علمي و تخصصي صورت پرذیرد و
هدایت ،نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصي باشد و از نظرات این کارش ناسان بهره گرفته
شود یقینا شاهد نظم اجتماعي  کاهش جرائم  آرامش جامعه  افزایش خالقیرت و نروآوري 
پیشرفت و توسعه جامعه  دسترسي به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومي
باالئي خواهیم بود .به طور مثال براي تحقق عملي افزایش امنیت و در نتیج ه پیشگیري از وقروع جررم
(سرقت) مي توان به دو روش:
 . 1کلیه صاحبان حرف مختلف و مجامع امور صنفي را موظف نمود تا قبل از اتخاذ تمهیدا ت الزم ،جهت
حفاظت فیزیکي (حرز مناسب) مکان فعالیت خود ،و اخذ تأییدیه از کارشناسان زبده و اهل فن اقدام به بازگشایي
و استفاده از محل کسب و کار خویش ننمایند.
 .2شهرداري ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداري جهت اماکن تجاري مهم – پاساژها  ،کارخانجات
صنعتي و تولیدي و یا حتي در حین ساخت این اماکن ،مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایي را موظف نمایند برا
کارشناسان و متخصصین امنیتي – انتظامي در خصوص مسایل حفاظرت فیزیکري (محرل تعبیره دربهراي ورودي
پرسنل ،کاال ،مشتریان ،خودرو و غیره) مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان ،نسبت به صردور پروانره
بهره برداري اقدام شود .با این دو روش دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي ذیربط فرصت بیشتري جهرت برنامره
ریزي ،سازماندهي ،هماهنگي ،هدایت ،نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت .در کشور هایي که
پلیس به عنوان ضامن تامین کننده امنیت با اجتماع رابطه عمیق ترر و اصرولي ترر دارد ،هرم جمرع آوري
اطالعات در این زمینه برایش راحت تر است و هم امکان پیشگیري از برو ز دزدي بیشتر مي شود .بي دلیل
نیست که در برخي کشورهاي توسعه یافته از جمله هلند بخش هاي مختلف دولت مثل سارنو الي ،ترامین
اجتماعي ،وزارت مسکن همگام با سایر ساختارهاي دولتي با پلیس همکاري مي کنند تا علل مختلف و قوع
جرایمي مثل دزدي حذف شود.
بر همین اساس مي توان راه هاي زیر را براي کاهش میزان سرقت پیشنهاد کرد :
 - 1مراقبت خانواده ها نسبت به انتخاب دوست توسط فرزندان  :کنترل و مراقبت پدر و مرا در در مرورد
دوستان ناباب و به طور کلي دوستان فرزندان یک ضرورت است ،زیرا عدم توجه پدر و ما در بره چنر ین
مسائلي ،به صورت مکرر از سوي سارق ان عنوان شده است .
 - 2فراهم ساختن زمینه اشتغال  :نظام آموزش و پرورش باید طوري طراحي شود که نوجوانان و جوانان
را با کار و فعالیت هاي اجتماعي آشنا سازد و این آشنایي وسیله اي باشد براي تأمین معراش و کسرب
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درآمد؛ به ویژه براي آناني که از بنیه مالي کمتري برخوردارند .زی را چنان چه نوجوانان احساس استقالل
مالي کنند و عزت نفس خود را حفظ شده ببینند ،به تعدیل و کنترل رفتارهاي خود دست خواهند زد .
 - 3تغییر محیط نابهنجار :تغییر محیط اجتماعي نیز مي تواند در تربیت بزهکاران مؤثر باشد؛ ز یرا شرایط
مساعد و محیط خانوادگي و تربیتي مناسب براي تحول و پیشرفت او از اهمیت به سزایي ب رخوردار ا ست.
براي بزهکار باید شرایطي فراهم شود که احساس تنهایي و بي کسي نکند و عشق به زندگ ي و نیاز بره
دوست داشتن و دوست داشته شدن در او تقویت شود .
 - 4اجراي برنامه هاي پیشگیرانه :ترجیح دادن پیشگیري بر درمان به منظور حذف زمی نه ه اي مسراع د
براي ابتالي افراد به آسیب هاي اجتماعي از اهمیت فراواني برخوردار است .براي دست یافتن ب ه جامعه
اي سالم ،باید پیشگیري را بر درمان ارجحیت داد ،زیرا با اجراي برنامه هاي پیشگیرانه و با صرف هزینه
کم تر مي توان افراد را زیر پوشش قرار داد.
 - 5جلوگیري از مهاجرت هاي بي رویه به شهرها :مبارزه مداوم با رشد بي رویه مشاغل ک اذب نیز ب سیار
مؤثر است؛ چون به این وسیله از سیل مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیري مي شود .د یده شده ا ست
که مشاغل کاذبي چون :کوپن فروشي و نوار فروشي مجرایي براي فریب دادن و آلوده کرد ن جوانان بي
گناهي است که به امید رفاه نسبي عازم شهرهاي بزرگ مي شوند .
 - 6ارتقاي فرهنگ :آموزش اجتماعي و تربیتي به خانواده ها براي باال بردن سرطح فرهنرگ خرانواده ،
پرورش احساس مسئولیت والدین در قبال فرزندان ،تأسیس مؤسسات آموزشي مناسب به منظرور تعلریم
حرفه و فن و ایجاد کانون هاي رفاهي و تفریحي مناسب به وسیله دولت یا بخرش خصوصري ا ز جملره
اقدامات مفید دیگر است .
 - 7تقویت ایمان مذهبي :آموزش اعتقادي و پرورش باورهاي مذهبي در افراد برراي اسرتحکا م مبراني
ایماني در خانواده ها ضروري است ،زیرا پرورش اعتقادات و آموزش اصول مذهبي موجب جلروگیري ا ز
ارتکاب اعمال خالف به ویژه سرقت مي شود .
 - 8فقرزدایي :هیچ جامعه اي نمي تواند ادعا کند که بدون فقر زدایي و بدون ناکامي ز دایي قاد ر خواهد
بود ریشه سرقت را ریشه کن کند (ستوده، 1386 ،صص  .) 168- 166با توج ه به اوضاع نابساماني که در
اثر فقر در زندگي به وجود مي آید ،یکي از ساده ترین راه ها براي جلوگیري از سرقت  ،اقداماتي است که
در بهبود اوضاع اقتصادي فرد تأثیر داشته باشد (نوابي نژاد، 1383 ،ص .)244
 - 9خودداري از تحقیر و برچسب زدن :احترام ،ابراز محبت و عالقه و پرهیز از تنبیه ،تحقیر ،تب عیض و
سرزنش کودکان و نوجوانان از مهم ترین اقداما ت پیشگیرانه از سرقت محسوب مي شود .ض من ا ً از ک اربرد
القابي هم چون :دزد ،دست کج و از این قبیل عبارات به کودکان و نوجواناني که مرتکر ب سررقت مري
شوند به خصوص افرادي که دچار وسواس دزدي هستند باید جد ا ً پرهیز کرد (شامبیاني، 1385 ،ص )144
 - 10تقویت همه جانبه پلیس :توجه به مسایلي هم چون :معیشت پرسنل ،ایجاد انگیزش ،ایجاد زمینه
آموزش ،ایجاد تعامل با ارگان ها ،بازدیدهاي تخصصي ،نظارت برر نحروه عملکررد پرسرنل و یگانهرا،
تخصیص خودروها ،تجهیزات الزم ،نیروي کافي و دیگر عواملي که در مباحح علل انتظامي قرار مري
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گیرد مي تواند در جهت پیشگیري از سرقت و ایجاد امنیت عمرومي نقرش بسریار مرؤثري ایفرا کنرد.
(قهرماني ،کوه آرا ، 1385 ،ص )166
 - 11حمایت از سارقان پس از آزادي :منظور فراهم کردن شرایط مناسب براي کسراني اسرت کر ه از
زندان آزاد شده اند تا از این راه بتوانند به سرعت جذب جامعه شوند و پیوند محکم ي با دیگر ان بر قرار
کنند و از این طریق احتمال بازگشت مجدد آنان به جرم کاسته شود .متأسفانه این هم ان چیزي ا ست
که در جامعه ما به کلي نادیده گرفته مي شود .طوري که فرد آزاد شده از زندان به ع نوان یک م طرود
اجتماعي نگریسته مي شود افراد جامعه نسبت به وي دید منفي دارند و حاضر نیست ند که او را ب ه عنوان
یک شهروند سالم بپذیرند .به همین دلیل است که اکثر مجرمان آزاد شده از زندان بعر د از مردتي بره
ارتکاب مجدد جرایم روي مي آورند و این عمل آنان در واقع واکنشي به رفتار اجتماع است .
 - 12کنترل و پیشگیري از اعتیاد :الزم است که در راستاي کاهش اعتیاد سیا ست مناسبي ا تخاذ شو د
تا از طریق کاهش میزان اعتیاد در بین جوانان ،از میزان سرقت نیز کاسته شود .از آن جایي ک ه اکثرر
معتادان براي تهیه مواد مخدر مورد نیاز خود به پول احتیاج دارند و فاقد منبع در آمد هستند ؛ لذا براي
تهیه مواد مخدر مورد نیاز خود به سرقت اموال دیگر ان دست مي زنند.
 - 13تقویت مراکز فرهنگي و تفریحي سالم :ایجاد مراکز آموزشي ،ورزشي ،تفریحري ،مشراو ره اي و
همکاري رسانه هاي گروهي براي جذب و شرکت افراد در سنین مختلف به ویژه نوجواني و جواني ترا
حد زیادي در جلوگیري از گرایش آن ها به دزدي و بزهکاري هاي دیگر مؤثر است .
عدم اعتراف گرفتن :روان شناسان ،گرفتن اعتراف از کودکان ،نوجوانان و جواناني که م رتکب دزد ي شده
اند را جایز نمي شمارند و حتي با بررسي بدني و گشتن جیب و وسایل آن ها نیز به شدت مخالف ه ستند.
زیرا بردن آبروي آنان و تهمت زدن امري غیرعاقالنه و غیر منطقي است .با اسرت فاده از ا بزارهرا و روش
هاي نادرست ،عالوه بر این که علت اصلي ریشه یابي نمي شود ،آن ها به دروغ گویي نیز گرایش پ یردا
مي کنند( .اکبري ، 1385 ،صص )142- 140
بطور کلي در درمان دزدي مي توان با آموزش دادن افراد بویژه در دوران کودکي و نوجو اني و هم چنین
روان درماني طوالني مدت براي بازسازي شخصیت و شناخت انگیزه دروني و رفرع احتیاجرات م عنروي و
عاطفي اقدام نمود .همچنین با شرکت دادن افراد و یا مسئولیت دادن در فعالیتهاي مرب وط به نمر ایش و
تئاتر  ،موزیک و فعالیتهاي ورزشي مي توان در کاهش میزان سرقت موثر بود.
منابع
قرآن کریم
اکبري ،ا (  .) 1385مشکالت نوجواني و جواني .تهران :انتشارات رشد.
ایماني ،ع(  .) 1382فرهنگ اصطالحات حقوق کیفري ،تهران ،آریان .
124

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،5سال هفتم

حسیني نژاد ،م(  .) 1384بررسي علل و اقتصاد جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده هاي ت لفیقي ،مجله بر نامه و
بودجه شماره  95بهمن و اسفند.
خویي ،ابوالقاسم (  .) 1434مباني تکملة المنهاج ،موسسه خویي.
زحیلي ،وهبه (  ) 1413الفقه االسالمي و ادلته .
ستوده ،ه (  .) 1372مقدمه اي بر اسیب شناسي اجتماعي  ،تهران  ،انتشارات آواي نور .
طباطبایي ،سیدعلي (  .) 1404ریاض المسائل ،ج  ، 2ص  ، 498قم ،آل البیت .
شامبیاتي ،ه (  .) 1385بزه کاري اطفال و نوجوانان ،چاپ هشتم ،تهران :انشارات ژوبین .
صادقي ،حسین و همکاران (  .) 1384تحلیل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم در ایران ،مجلره تحقی قرات اقتصرادي،
شماره . 68
فیومي ،احمد بن محمد .) 1313 ( ،المصباح المنیر  ، -مصر در دو ج زء .
قهرماني ،ع(  .) 1385کوه آرا ،م .بررسي عوامل انتظامي موثر بر سرقت اماکن تجاري (مغازه) ش هر شیراز ،فصرلن امه
مطالعات پیشگیري از جرم  ،سال دوم ،شماره . 3
کاپالن ،ه .سادوک ،ب (  ،) 1988خالصه روانپزشکي ،ترجمه نصرت اهلل پورافکاري (  ) 1368انتشار ات ذوقي تبریزي .
کریستینسن ،آرتور ( .)1391تاریخ ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمي ،چاپ دوم ،تهران.
گیدنز ،آ (  .) 1376جامعه شناسي ،ترجمه منوچهر صبوري  ،تهران ،نشر ني.
گولر ،ج .کولب و (  .) 1384فرهنگ اجتماعي  ،ترجمه گروهي  ،ج دوم  ،تهران  ،انتشارات مازیا ر.
مجابي ،م (  . ) 1392نقش شیوه هاي تربیتي والدین براي پیشگی ري از جرائم و آسیبهاي اجتماع .
معلوف ،ل .المنجد(  ) 1380ترجمه مصطفي رحیمي اردستاني ،تهران ،صبا ،چ دوم .
نوابي نژاد ،ش(  .) 1375رفتارهاي بهنجار و نابهنجار :انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ،چاپ پنجم ،تهران .
نجفي ،شیخ محمد حسن (  .) 1363جواهرالکالم ،تهران ،دارالکتب اال سالمیه .
یان ،ر(  .) 1372درآمدي بر جامعه ،ترجمه حسین بهروان ،مشهد ،آستان قدس رضوي.

125

