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 چکیده

باز جهت انجام مصاحبه  یبا طرح سؤاالت ،و مبانی نظری موجودمطالعات انجام شده  یبرمبنا مقالهن یا

 شهر قم، انجام شده است. 1014ق با سارقان منازل در سال یو عم یتشافکا

 یکنکش به سرقت از منازل، از روش استقراء کیفی و تیگرا یهانهین علل و زمین مهمترییشف و تبک یبرا

نفر از  21هدفمند  یریگوه نمونهیو ش یاصل اشباع نظر یحجم نمونه بر مبنا. یمابردهبهره  یانهیه زمینظر

، یاز عوامل اقتصاد یا، مجموعههایافتهرحسب بقم تعیین شده است.  یزکسارقان حاضر در زندان مر

انجام  یبوده است و برا دهنده افراد به سرقتو فردی سوق ی، انتظامیی، قضای، خانوادگی، اجتماعیفرهنگ

ط خاص یدگان، سهولت فروش لوازم سرقت شده، شرایدبزه یاطیاحتیهمچون ب هاییینهزمسرقت از منازل 

ن یخشن ح جرائممترتب بر سرقت، وقوع  یامدهایل پیاند. در تحلدخیل بوده یز طردشدگیو ن یطیمح

توان گفت یت میامدها قابل طرحند. در نهاین پیب وجهه شهر قم به عنوان مهمتری، تخریجاد ناامنیسرقت، ا

 یامدهایو داشتن پ اد برای سارقان از سوییین و سود زیینه پایرخداد سرقت منزل با هز یهانهیط و زمیشرا

 وجود دارد. جامعه از سوی دیگر یمخرب برا

 

 شهر قم. ،یعلل و سرقت، سارقان، گراندد تئور ،سرقت از منازل :هایدواژهکل
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 لهأمس بیانمقدمه و 

وجود گوناگون  عللهای مختلف به جامعه بشری است که در جرائمترین سرقت از با سابقه

 شده اما تنهاتغییرات زیادی  ها وطول زمان دستخوش دگرگونی این پدیده در داشته و دارد.

 .مذموم بودن ماهیت آن است آن تاکنون ثابت مانده زشتی و ابتدای پیدایش چیزی که از

وروش های سرقت، نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار  هاشیوهبا گذشت زمان 

مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین 

به همین لحاظ شیوه مقابله  کنندمیوتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده  هاتکنیک

وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون 

 دشوارتردرعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز 

ال جامعه متحول شود، لذا کاش یبه تبع دگرگون تواندمیجرم سرقت  یتبه عبار .شده است

 همراه باشد. یسین دگردیه با اکاست  یدیحول آن مستلزم نگاه جد یزیبرنامه ر

 (026، 1011،یاظمک)

به موازات  است. یضرور یرخداد آن امر یامدهایها و پنهیتحقیق در ابعاد، علل و زم 

 شیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایمختلف، در کشور ما ن یکشورهاش آمار سرقت در یافزا

 یهانهیباال رفتن هز ،یاجتماعت یتزلزل امنتوان یسرقت را م پیامدهای از ی. برخاست بوده

از  یبخش شدندر کشور، مصروف  یگذارهیکار، تالش و سرما هایانگیزهن بردن ید، از بیتول

، مجازات و... سارقان یشف، نگهدارکدر جهت  یانتظام یروهایو ن یاجتماع یهاهیسرما

، عامل یاسی، عامل سین برشمرد: عامل اقتصادیتوان چنیرا م پدیدهن یعوامل ا که ؛است

سرقت  پدیدهد نتوانین عوامل میا .یی، عامل قضایقانون یهایی، نارسای، عامل شخصیاجتماع

 د.نش و هم کاهش دهیرا افزا

ته از منظر خود سارقان است. اینکه در چه کن نیفهم اشف و کنجا یدرا یمسئله اصل

از  توانمیدارد و چگونه  ییامدهایو چه پ یابدمیظهور و رشد  یو به دنبال چه علل یطیشرا

 رد.ک یریشگیرشد آن پ

به عنوان  از منظر خود سارقان زل شهر قمان علل سرقت از منیترمهم فهم دیترد یب

موم و ذم یله اجتماعأن مسیاز ا یریشگیجهت پ یاربردکو  یعلم یارهاکاز ارائه راهینشیپ

 سؤالن یپاسخ ا به دنبال با رویکردی کیفی قین تحقیخواهد بود. لذا ا یساز، ضرورلکمش

 یامدهایبسترساز و پ هایزمینهعلل،  ترینمهماز منظر کنشگران )سارقان(  که است؛ یاصل
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از وقوع  توانمی یاتیعمل یارهاکچه راه  یو طچگونه  ست؟ ویسرقت از منازل در شهر قم چ

 کرد. یریشگیآن پ

 

 ضرورتت و یاهم

را بده   یادید ز یهدا بیامددها و آسد  یده سرقت پی، پدیروابط اجتماع یدگیچیامروزه به خاطر پ

بلکده   ،شدود یافراد م ین رفتن اموال شخصیدنبال دارد؛ در واقع نه تنها رواج سرقت باعث از ب

 یهدا نده یش هزین موجب افزایسرقت همچن .سازدیز متزلزل میرا ن یاجتماعت یامن ،ش از آنیب

از  یریشدگ ید صدرف پ یر امکانات کشور بایالمال و ساتیاز ب یادیز یهاشود و بخشید میتول

 یزنددگ  تدأمین هدا،  اداره زنددان  و تخصدی  بودجده بدرای    و مبارزه با تبهکاران و سدارقان  آن

اضدطراب و   شدده و  لیها و شهروندان تحمکنندهآن شود، مصرف مانندان و یزندان یهاخانواده

از لحداظ   پدیدده سدرقت همچندین    هدای خدانواده اعم از ها خانوادهبسیاری از ر یگدامن ینگران

. لذا با توجه شودمیعمومی و اعتراض  یتیمخدوش و موجبات نارضا را یت داخلی، امنیاسیس

 شدود؛ یدو چندان م اتیقیتحق چنین یضرورت اجرا ،له سرقتأرگذار مسیده و تاثیچیبه ابعاد پ

 یسرقت از لحاظ مدال  یج منفی، نتادر بررسی علل پدیداری آنر یخأا تی توجهی به آن وبی زیرا

 .ردکوارد خواهد  امنیت اجتماعی را به ییهابیتر شده و آسگسترده یو روان

ولدوژی  یتحقیقدات در بداب ات   غالبدا  اهمیت دیگر تحقیق ناظر بر روش شناسدی آن اسدت.   

سرقت با استفاده از رویکرد قیاسی و مبتنی بر متدولوژی تجربی و کمی بوده است و تحقیقات 

 کوشدمی. تحقیق حاضر اندپرداختهکیفی و تفسیری به مطالعه آن  هایروشاندکی با استفاده از 

ان به واکاوی پدیدده سدرقت   کیفی و مبتنی بر تجربه زیسته خود سارق هایدادهبا بهره گیری از 

 .بپردازد

 

 یاهداف اصل

 از منظر سارقان زل؛امن از ن علل سرقتیل مهمتریف و تحلی، توصییشناسا-

 ساز رخداد سرقت از منازل از منظر سارقاننهیط زمین شرایف مهمتریو توص یبررس-

ت شدهر  ید آن در نظم و امن تأثیرن نوع سرقت و نقش و یرخداد ا یامدهایف پیتوص و یبررس-

 قم؛



 1395 بهار و تابستان، 1 شماره 7 دورهبررسی مسائل اجتماعی ایران،  121 

 

 

از  یریشدگ یاهش و پکد  یدر راستا یزیرجهت برنامه یاربردک یارهاکشنهادات و راهیارائه پ-

 .استان قم ینونکط یت و شرایزل متناسب با وضعاسرقت من

 

 تحقیق یاصل سؤال

 یامددها یهدا و پ نده یزم علدل،  نیمهمتدر  هکد  اسدت  این اصلی تحقیق سؤال شد بیان آنچه بنابر-

معطدوف بده    یارهدا کن راه یدامندد؟ و مهمتدر  کاز منظدر سدارقان    قدم  شهر در منازل از سرقت

 ست؟ینترل آن چکو  یریشگیپ

 یفرع سؤاالت

 منازل در شدهر قدم   یهاسرقت یو فرد ی، اقتصادی، خانوادگیطی، محیاجتماع علل ترینمهم-

 ؟کدام است از نظر سوژه یا )سارقان(

 ست؟یرخداد سرقت از منازل چنه ساز یط زمیشرا ترینمهم-

چده   یت اجتمداع ید ژه از منظدر امن ید سدرقت در شدهر قدم بده و     یامدهایرات و پیتاث ترینمهم-

 اشند؟بیم

 مود؟ن یریشگیتوان از رخداد سرقت از منازل در شهر قم پیم ییارهاکراه چگونه و با چه -

 

 قینه تحقیشیپ

 یادیز یپژوهش یارهاکمختلف  یهاهیاز نظر یمندو بهره جرائمنه علل رخداد یهر چند در زم

ژه در شدهر قدم انجدام    یسرقت از منازل به و یبر رو یمکار یقات بسیاما تحق ،انجام شده است

ق حاضدر  ید با تحق یه از لحاظ موضوعک اتیقیآن دسته از تحق در اینجا ن حالیبا ا .گرفته است

 ند.شویم انیب ،قرابت دارند

و  ی، اجتمداع یل اقتصداد یدال یبررس»با عنوان  یقیدر تحق ،(1011)اران کتا و همیحامد، ب

اب کد ارت یو انتظدام  ی، اجتمداع یل اقتصداد ید دال ی، به بررس«رمانشاهکسرقت در شهر  یانتظام

 یسد یو پل یتد یشدتر بده عوامدل امن   یب آنان در تحقیق خدود . اندرمانشاه پرداختهکسرقت در شهر 

فشدار   هدای نظریده از  یقد یتلف یق از چدارچوب نظدر  ید تحقن ید در ا .اندد داشتهد کی( تأی)انتظام

 کز شاو و مد ی، مناطق جرم خیرشیه ینترل اجتماعکساترلند،  یمرتون، انتقال فرهنگ یساختار

پدژوهش   هاییافتهاستفاده شده است.  یوه زندگیه شیو ساختار خانواده گود و نظر ی، آنومیگ
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ل یوسدا  طبعدا  و  اندداشتهدر جامعه  ینییپا یماعو اجت یگاه اقتصادیثر سارقان، پاکه اکنشان داد 

ت یچون محروم یه عواملکن بدان معناست ی. ااندنداشتهدن به اهداف مشروع را یرس یالزم برا

جرم سوق داده  یرا به سو آنان مورد انتظار، یگاه اجتماعیافتن به پایو دست ن یدر زندگ ینسب

 و محصدول  خدود  هکد  سارق با مبارزه یجا به شود، مبارزه سرقت با بناست اگر نیبنابرا ؛است

تدا،  ی)ب .آوردیمد  دید پد را سدارق  هکد  پرداخدت  یساختار اصالح به دیبا است، ستمیس دادبرون

1011 :21) 

ش بده سدرقت   یعلدل گدرا   ینامه خود با موضوع بررسانی(، در پا1015) علیخو، لیاسماع

رده است. هددف  کو مصاحبه استفاده  یاسناد یکنکل( در تهران بزرگ، از تیه )اتومبیل نقلیوسا

شف جرم و سرانجام ارائده نحدوه   ک یهابه راه یابیل، دستیسرقت اتومب یابیشهیق رین تحقیاز ا

ات انحرافدات  ید از نظر یمندد ل در تهران بوده است. محقدق پدا از بهدره   یاهش سرقت اتومبک

، فقدر  یعوامدل خدانوادگ   ،یاریکد همچدون ب  ییرهدا یق به متغیات تحقین فرضیو تدو یاجتماع

نفدر از   116ن یدر بد  یدانید ق بدا روش م ید ن تحقید رده اسدت. ا ک، اشاره ی، فقر فرهنگیاقتصاد

ل شده بودند و در زندان به سر یب سرقت اتومبکدر تهران مرت 15مه اول سال یه در نکسارقان 

 بردند انجام شده است.یم

سدال(   00ل را مردان مجرد جوان )تا یاتومبشتر سارقان یه بکرد یگیجه میان نتیمحقق در پا

داشدته و   یمعمول یط خانوادگیو مح اندبودهن که در مناطق جنوب تهران ساکدهند یل مکیتش

 هدا آناندد.  دار و مجدرم معاشدرت داشدته   اند و با افراد سابقهردهکیم یز زندگیخدر مناطق جرم

 اند.ن و سابقه جرم بودهییالت پایتحص یدارا

بدزه   یالگوهدا  ییل فضدا ید تحلبا موضوع  یقی( در تحق1011اران )ک، محسن و همینترالک

 یریل گکشهر زنجان در ش یزکبخش مر تأثیر یبررسبه  ،شهر زنجان یزکسرقت در بخش مر

اسدت. روش   بدوده ن منطقده  ید در ا یارکد در بدروز بزه  مؤثرن عوامل ییو تب یارکبزه یالگوها

در منطقده   یارکد بزه یانکد م یو درک الگوهدا  ییشناسا یاست و برا یقیتطب - یلیق تحلیتحق

 GIS ییاید ط سدامانه اطالعدات جغراف  یک مبنا در محد یو گراف یآمار هایمدلاز  یزکبخش مر

 یزکد ز در بخدش مر ید جدرم خ  هایکانونه ک دهدمینشان  تحقیق هاییافته استفاده شده است.

و  یتجدار  یاربرکزان یگر باال بودن مید یسوع شده است. از یتوز یشهر زنجان به طور تصادف

بر  یه نظارت رسمکسبز  یاز شهروندان از جمله فضایمورد ن هایکاربری یا نبود برخیمبود ک

ل کو ش جرائمزان ینوع و م ییایع جغرافیش توزیار دشوار ساخته، در افزایرا بس هامحدودهن یا
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 یو ارتقدا  یبدا سدامانده   رسدد مدی بوده اسدت. بده نظدر     مؤثر یارکبزه ییفضا یالگوها یریگ

ض یسدالم، تعدر   یو فراغتد  یحیتفر یجاد فضاهای، ایو خدمات یزاتی، تجهیساتیتاس هایسرانه

ن محددوده و اصدالح   یدر ا یش نظارت رسمیجهت افزا یز انتظامکمرا یابیانکه معابر و مکشب

ن فضداها و  ید ا یریب پدذ یان آسد کما توانمین محدوده یا یونکمس یفضاها یالبدکو  یکیزیف

 .اهش دادکرا  جرائمزان وقوع یم

بده   هایسرقتبر وقوع  مؤثرعوامل با عنوان  یقی(، در تحق1016) همکارانو  توحید عبدی

تاثیرموقعیت جغرافیای و شدرایط مکدانی   به دنبال سنجش  یبه دنبال بررس عنف شهرستان کرج

رابطده بدین    همچون سدنجش  یاهداف یدر پ هاآن. اندبوده و عوامل تسهیل کننده در وقوع جرم

جرم سرقت به عنف و فضداهای مکدانی و تدوان انتظدامی و نقدش مهداجرین و حمدل و نقدل         

ه کد  نحدوی  به ؛اندپرداخته یدانیق میبه تحق مسافرین )خودروهای شخصی( در شهرستان کرج

نفر از افسدران آگداهی و افسدران     150توسط  ،پرسشنامه خود ساخته قپژوهش ازطری هایداده

 اندد داشدته سال سابقه خدمت انتظامی  10که دارای  1016شهرستان کرج در سال  هایکالنتری

که موقعیت جغرافیایی،  دهدمیبه صورت تمام شمار گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان 

و ضعف تدوان عملیداتی پلدیا در     گان مسافربری )خودروهای شخصی( وجود افراد مهاجرناو

 به عنف موثراست. هایسرقتوقوع 

بدا   یسرقت مسدکون  یالگوها یبررسبا عنوان  ایمقاله( در 1012) ،ارانکو هم برتاو یسیع

ه کد ، معتقدند : شهر زاهدانیمطالعه مورد ییفضا هایداده یل اکتشافیکرد تحلیرو یریبه کارگ

 یمهدم حدوادب بزهکدار    هدای کدانون ک ید ش کارتوگرافیجرم به نمدا  ییل فضایدر گذشته تحل

 یبدرا  یدترید جد هدای تکنیک، به جرائمش یو افزا هادادهگاه ی، اما با گسترش پاشدمیمحدود 

اسدتفاده   یمختلفد  هایروشن امر از یتحقق ا یاز بود. امروزه برایآنها ن ییفضا یل الگوهایتحل

نشدان   تحقیدق  هاییافته .است ییفضا هایداده یل اکتشافی، تحلهاتکنیکن ی؛ از جمله اشودمی

 ین، بدرا یدرصد و همچن 5161/0زان یو مهاجرت با م یسرقت مسکون یع الگوهاین توزیداد ب

 یشدتر در فضدا  یشداخ  اسدتاندارد شدده ب    یز مهاجرت با همان مقددار، ولد  ین یشاخ  محل

ع یکه توز دهدمین نشان یر فاکتورها دارد و اینسبت به سا ییباال« یخود همبستگ»، ییایجغراف

شددن را   یقربدان  هایزمینه تواندمیت روزمره یو فعال یاست و سبک زندگ یرتصادفیالگوها غ

دست بده   هامکانانتخاب اهداف و  ینشان داد که سارقان برا نتایج تحقیق همچنین فراهم کند.

http://www.ensani.ir/fa/2096/profile.aspx
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=عيسي+برتاو
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در شدهر زاهددان، وجدود     یسرقت مسکون یت، کشف الگوهای. در نهازنندمی ییانتخاب عقال

« یخدود همبسدتگ  »ن ین و همچنییپا -نییباال و پا -باال هایارزشاز  یدار یمعن ییتجمع فضا

ن یین پاییباال باال و پا ییفضا یالگوها یکه دارا ینشان داد. مناطق یبرا به خو یمنف هایفضایی

باشدند. از   جدرائم مبدارزه بدا    یاتخدا  راهبردهدا   یبرا یخوب ییاطالعات فضا توانندمیهستند، 

ب یز را آسد ید ت روزمدره منداطق جدرم خ   ید و فعال یج نشان داد که سبک زندگیگر، نتاید یطرف

 .شودمیگر، منطقه فاقد نگهبان کار ید یانی. به بکندمیرتر یپذ

 

 ینظر یمبان

 ید فاقد چارچوب نظدر ینوشته شده است با ییه مبنایرد نظریکه مقاله حاضر با روک ییاز آنجا

مرتبط با حدوزه سدرقت    هاینظریهوتاه در قالب جدول بر ک ین بخش تنها مروریباشد لذا در ا

 د.یق را بتوان با آن سنجیج حاصل از تحقینتا ییو واگرا یینه همگرایتا زم گیردمیانجام 

 

 
 متغیر نظریه نظریه پرداز

 تیجنس-فرد یو جسمان ی هن یهایژگیو شناختی زیست لومبروزو سزار

رابرت کینگ 

 مرتون

 یبرا یزیعدم برنامه ر– یاریکب) اقتصادیاجتماعی و  ینابسامان مشروع افتراقی هایفرصت

ا ینبودن اهداف مشروع  دردسترس اوقات فراغت جوانان و...(.

 دن به اهداف مشروع.یرس یل مشروع برایوسا

 زیجرم خ هایمحلهمناطق و  نامشروع افتراقی هایفرصت کلوارد و اهلین

 یو اجتماع یگاه اقتصادیپا-یو تضاد طبقات یاجتماع هاینابرابری تضاد اکمار

 سارق

 محرومیت احساس تئوری بالو پیترام

 نسبی

 یالت مالکمش -یت نسبینارضایتی و محروم و عدالتی بی احساس

 سارق

زان یم-یاجتماع هایگروهفرد نسبت به خانواده و  یزان وابستگیم ینترل اجتماعک هیرشی

ت اشتغال و نوع شغل یوضع -تأهلت یوضع-تحصیالت - شهرت

زان و نحوه یر میتاث-یاجتماع یر نهادهایا و ساینترل توسط پلک-

 جرمرار کمجازات بر ت

باندورا و 

 ساترلند

 

 یادگیری اجتماعی

 پیوند افتراقی

داشتن همساالن  -وجود انحراف در خانواده( ) والدینکشمکش 

ل نحوه و شگرد یف و تحلیسرقت )توص یوه اجرایش-بزهکار

 بودن سرقت یا ناگهانیشده بوده  یزیبرنامه ر -سرقت(

، برگا، کپار

 ایکرز

ونت و ک، مهاجرت، منطقه سیو خاستگاه خانوادگ تیزبان، قوم اگو(یکبوم شناسی )ش

 کوچه،-ونتکنژاد و محل س -: سن، بعد خانوار یتیم جمعکترا

 ،هاساختمان روشنایی پلیا، حضور اجتماعی، هایفعالیت خیابان،
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 زمان سرقت )فصل و ساعت(

فضاهای عمومی، خصوصی و  کیکزان تفیم -محل رخداد سرقت  یطیمح یطراح سی. ری. جفری

نگهبانان یا محافظان حضور) مراقبتنظارت یا - نیمه خصوصی

-مداربسته هایدوربینو نصب  یافک روشناییوجود  -(امنیتی

سخت کردن -با و سالم بودن محلهیز -کنترل دسترسی یا ورودی

 آماج جرم

منطقه وقوع  یو شهرساز یمعمار -ا خلوت بودن محلهی یشلوغ

 سرقت

 ناکامی احساس ناکامی آلبرت کوهن

ا ید اد ید اعت) انحرافاتر یا سایسابقه زندان -برچسب سارق خوردن برچسب اجتماعی هوارد بکر

 ل(.کمصرف ال

 

 

 چارچوب مفهومی تحقیق

است.  ییروش نظریه مبنا اکتشافی مبتنی بر با توجه به نوع مطالعه آن یک مطالعه ق حاضریتحق

 این روش تحقیق، فاقد چارچوب نظری است.

به  یتشافکو ا یفکی هایبررسی، در یفکیو  یمکدو روش  یمیپارادا یتفاوتها با توجه به

جهت  یاز چارچوب مفهوم ات،ین و آزمون فرضیجهت تدو یاستفاده ازچارچوب نظر یجا

م به هم یمجموعه مفاه ی. چارچوب مفهومشودمیق استفاده یتحق سؤاالتا ی سؤالاستخراج 

 یکز دارد و آنها را در قالب کعمده مورد مطالعه تمرم یه بر مفاهکشود یرا شامل م یمرتبط

 (210:1010محمدپور،) .دهدمیوند یگر پیبه همد یینظام منسجم و مرتبط معنا

 

 مفاهیم مرتبط با موضوع

)ر. ک. فرهنگ عمید  یل  اندکردهتعریف « دزدی کردن»سرقت و سارق: سرقت را در لغت به 

 غیر منقولیا منقول و  یربودن مال و اشیاواژه سرقت(؛ در اصطالح سرقت عبارت است از 

در این تحقیق، عنوان سارق شامل فرد و یا افرادی بر خالف حق. و بدون رضای او دیگری 

ایی است که با ربایش اموال دیگران توسط عوامل انتظامی دستگیر شده و تحویل مراجع قض

 .اندشدهگردیده و با حکم دادگاه محکوم به زندان 

ا یه منجر به وقوع کاشاره دارد  یدادها و اتفاقاتیبه حوادب، رو« یط علیشرا» شرایط علّی:

 (101 ص ،1015ن،یوربک. )استراس و شودمیده یپد یکتوسعه 



 100                                   ...سرقت از منازل هایزمینهمطالعه کیفی علل و / صفا و فوالدی

 

 

بسترهای ای از شرایط و : شرایط زمینه ساز اشاره به مجموعهساز سرقتشرایط زمینه

اجتماعی، محیطی و بیرون از اراده افراد جامعه دارند که آنان را به سوی رفتارهای 

های دهد. به بیان دیگر در اینجا بحث بیشتر ناظر به ساختارها و زمینههنجارشکنانه سوق می

 اجتماعی است.

نش متقابل کا ینش ک یمربوط به راهبردها یط ساختاری: به شراا مداخله گریط میانجی یشرا

هستند  ییننده راهبردهاکا محدود یل گر یتسه هاآندارد.  اشاره ده است،یپد یکه مربوط به ک

 یت اقتصادیط شامل فضا، زمان، فرهنگ، وضعین شراینه خاص قرار دارند. ایزم یکه درون ک

ن به یتریکت تا نزدیط به وضعین شرایهستند. محدوده آنها از دورتر .و یفرد یوگرافیو ب

 (.101 ص ،1015ن،یوربکاستراس و ) آنهاست

 

 یشناسروش  

مورد  یرهایزان واحدها و متغی، ژرفانگر و از نظر مییزان ژرفایق حاضر، از نظر میروش تحق

 است. یفکیافت یاز ره یو ادغام یلیو تحل ینییتب یبررس

رخداد  یهانهین علل و زمیه حول محور مهمترکق یتحق یهاپاسخ به پرسش یبرا

سرقت از منازل از منظر سارقان بوده است، با استفاده از روش استقراء کیفی در جمالت 

ها، از روش نظریه مبنایی استفاده شد. در این ها برای تحلیل دادهاستخراج شده از مصاحبه

ه کها ات استخراج شده از مصاحبهکهای مرتبط با مسأله تحقیق، نروش با گردآوری داده

مند پرداخته به صورت نظام هاداده یبندو مقوله یدگذارکق بود، به یهای تحقا سؤالمرتبط ب

ن یپنهان در نهان این جمالت و یا خطوط اصلی آن استخراج شود. بر ا ایدهشد تا در نهایت 

 هادادهاستخراج شده،  یهاشده از مجموعه گزاره یگردآور یهاداده یاساس، پا از جداساز

 یدگذارکای، تر در جدول جداگانهیلک ییهابا عنوان کدهاشدند و سپا  هیاول یدگذارک

، به عنوان مقوله یمحور یدهاکن یماب کشد مفهوم مشتر یدند؛ سپا سعیگرد یمحور

 مطرح شود. ینشیا گزیو  یانتخاب

 ن روش درسه مرحله انجام گرفته است.یدر ا یدگذارک

م مستتر در جمالت انتخاب شده یمفاه کباز، در کدگذاریهدف پژوهشگر در : باز یدگذارک

ن یه در قالب اکند یهان خودِ دادهیه در واقع اکشوند، بلیل نمیها تحمم بر دادهین مفاهیاست. ا
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ن کد. ممیگوناگون به دست آ یهاتواند از راهیم مین مفاهیند. استخراج ایگویم سخن میمفاه

ا ین پژوهش و یموجود در ا یهابرگرفته از دادها ین محقق و یشیپ یهاق دانشیاست از طر

ن یجاد ارتباط بیند ایباز فرا یدگذارکه، کنیه برآمده از  هن خالق محقق باشد. خالصه اکنیا

دتر است تا از یجد یبندجاد دستهیها و استخراج مضمون جمله و ام برآمده از دل دادهیمفاه

 شد. نائلای این طریق بتوان به نظریه

ها است. در این روش سطر دادهها تحلیل سطربهجام کدگذاری باز یکی از روشبرای ان

شود. این روش کلمه انجام میبهو گاه کلمه عبارتبهعبارتها، با معاینه دقیق و از نزدیک داده

های (. یکی از روش141 صن: یشیکربین، پ گیرترین شیوه کدگذاری است )استراوس ووقت

این است که برای تحلیل و کدگذاری یک داده محقق از خود بپرسد فکر دیگر برای کدگذاری 

اصلی موجود در این جمله یا پاراگراف چیست؟ سپا، بعد از دادن نامی به آن، تحلیلِ 

 (.142 صتری از مفهوم به دست دهد )همان، تفصیلی

دها در مرحله کان یموجود م یندگکمحقق پرا یمحور یدگذارکدر مرحله : یمحور یدگذارک

به وجود آمده در مرحله  یهایبندان دستهیرده و مکل یتبد یه را، به اتحاد نسبیاول یدگذارک

ن یجاد ارتباط بیند ای، فرایمحور یدگزارک. آوردمیبه وجود  یترباز ارتباط جامع یدگذارک

گر، یعبارت دبه  ؛(520 صن: یشی، پیضیو عر یگر است )فراهانیدیکها( با یبنددها )دستهک

تر تر و عامیلک یباز، عنوان یدگزارکن فراهم شده در مرحله یمحقق به هر دسته از عناو

 یبزرگتر محور یهااهد و طبقهکیفرو م ی، مقدار قابل توجهیقبل یدهاک یدهد و از فراوانیم

ها و ادهتواند بر اساس فهم محقق از دیز مید نین جدیدهد. عناویل مکدتر شیم جدیرا با مفاه

بزرگتر  یهال طبقهکیتش»او باشد.  یو  هن یکت تئوریا حساسین او و یشیپ یهاا دانشی

ل متن و یاز قب یه مواردکگر مربوط شوند یدیکبا  یها به نحوه طبقهکند کیم کمک یمحور

ن یمرتبط با ا ییامدهایز پیشوند و ن یند بازشناسینمایدارها رخ میه تحت آن پدک یطیشرا

 (.221 صن: یشی، پیضیعر و ی)فراهان« شوند ییرخدادها شناسا

 یا انتخابی ینشیگز یدگزارکها به یدگذارکن مرحله از یآخر :(ینشی)گز یانتخاب یدگذارک

دسته  یکمختلف،  یهایبندان دستهیه از مکاست  یندیفرا یانتخاب یدگزارک»موصوف است. 

ده یم. ایدهیها را به آن دسته ارتباط مر دستهیو سا گزینیمبرمیز کرا به عنوان هسته و مر

(. 502)همان، ص « ن هسته استیها به اگر دادهیارتباط د یبرا یهسته اصل یکجاد ی، ایاصل

ن: یشی، پیضیو عر ی)فراهان« داستان یخط اصل»شف کبه دنبال  یانتخاب یدگزارکمحقق در 
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به دست آمده در  یلکن یعناو انین مرحله از میه محقق در اکنیح ای( است. توض221 ص

گر یند و رابطه آن را با دیگزیبرم یزکرا به عنوان مقوله مر یکی یمحور یدگذارکمرحله 

پژوهش  یانگر مضمون اصلی، نمایاا همان مقوله هستهی یزکند. مقوله مرکیم یها بررسمقوله

است. مقوله  یمفهوم انتزاع یکد، باز یآیرون میق بیاز درون تحق یزکاست. اگر چه مقوله مر

لمه به ما کن چند یزد. در واقع ایریلمه مکل ما را در قالب چند یحاصل همه تحل یزکمر

 (.161 صن: یشیکربین، پ ست )استراوس ویق در باره چیل تحقکه کند یگویم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگ نمونهو روش و حجم  یجامعه آمار

 بده دسدت  ا معدرف  یا ینما یاه از آن نمونهکاست  ی، همان جامعه اصلیمنظور از جامعه آمار»

سدارقان مندازل    یتمدال  ،یق حاضر جامعه آمدار یتحق در (.151: 1012، ی)ساروخان« باشد آمده

اصدل اشدباع    یحجم نمونده بدر مبندا   بردند. یدر زندان بسر م 14ه در در سال کشهر قم بودند 

 نفر از آنان بود. 21، انجام مصاحبه با ینظر

 یرینمونه گهدفمند ) و یراحتمالیغ یریگاز نمونه یفکیروش  یهاوبارچبر اساس چ

شده است؛ گلیزر واشتراوس این استراتژی را این مرتبط استفاده  یریگد بر نمونهکیبا تا (ینظر

برای نظریه  هاداده: نمونه گیری نظری عبارت است از فرآیند گردآوری دهندیمگونه شرح 

 یلوتحل گذاری، کد را گردآوری، یشهادادهپردازی که از این طریق تحلیلگر به طور همزمان 

 تا را درمرحله بعدی گردآوری، وآنهارا کجا پیدا کند ییهادادهکه چه  گیردیموتصمیم  کندیم

 (101:1011اووه فیلیک. ) کند. ینتدو را در حین شکل گیری، اشیهنظربدین وسیله 
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ه کن منازل اسارق ی ازتعداد ییبا مراجعه به اداره زندانها و شناسا ؛یریدر انجام نمونه گ

و با ، انتخاب شدندمی یاشباع نظرموجب  هک درصدی شان،تعداد با ، متناسببودند زنداندر 

مصاحبه عمیق، تکیه گاه اصلی نظریه مبنایی  .آنان مصاحبه عمیق و اکتشافی صورت گرفت

است که در آن به آزمودنی مورد مصاحبه برای هدایت جریان گفتگو،  ایمصاحبهاست و 

، با تفکیک نکات هامصاحبهپا از انجام  .(514-511:1015،بی به) شودمیآزادی بیشتری داده 

ساز ها در دو دسته، علل گرایش به سرقت و بسترهای زمینهها، دادهاستخراجی از مصاحبه

 اند.دهسرقت از منازل تحلیل ش

 

 قیتحق هاییافته

در قالدب جددول و    هدا دادهعلل گدرایش بده سدرقت: پدا از تحلیدل       یمحور یذگارکالف( 

های محدوری در یدک   به دست آمد. مفاهیم استخراجی به همراه مقوله یمیکدگزاری اولیه مفاه

 .اندگرفتهجدول آورده شده و سپا مقوالت مورد تحلیل قرار 

 ش افراد به سرقتیمحوری علل گرا هایجدول مفاهیم و مقوله
 مقوالت محوری میمفاه 

1  

عددم کنتدرل خدانواده بدر      -تشویق برادر به سرقت به دلیل اوضاع بدد مدالی  

فقددان مهدارت از سدوی     -توجهی خانواده به وضعیت فرزندانبی -فرزندان

فقدان آرامش در محدیط   -والدین در برخورد با رفتارهای نادرست فرزندان 

 -زندانی بودن سرپرسدت خدانواده    -داشتن پدر و یا اقوام سارق  -خانواده 

انحدراف سرپرسدت    -فقددان سرپرسدت    -محبت نکردن پدر بده فرزنددان   

 فرزند طالق بودن. -خانواده 

 وضعیت نابسامان خانوادگی

 ضعف اعتقادی غفلت از سرای آخرت؛  2

 یمهاجرت و احساس گمنام مهاجرت؛  0

4  
 در سدرقت  فرهندگ  بودن رفتهی، پذیفقرفرهنگ تحصیل؛فراهم نبودن شرایط 

 اقوام از یبرخ

 یفقرفرهنگ

5  

ندت و  گذراندن اوقات فراغت با دوستان و تفریح با آندان در کلدوو و گدیم   

 -همنشینی با جنا مخالف  -نشستن سر کوچه و کشیدن قلیان  -خانه قهوه

 تحریک و تشویق دوستان خالفکار؛ -همنشینی با دوستان بدکار 

 دوستان ناباب

 ادیاعت زا؛اعتیاد و مصرف مواد توهم  6

1  

داشتن احساس خطر کم و درآمد زیاد در سرقت از منازل نسدبت بده سدایر    

از  یل سرقتیدشوار وسا یگردقانونیم سرقت از منزل، پکها؛ مجازات سرقت

 منزل

بودن نه و به صرفهیم هزک

 سرقت از منازل
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کننده آن در اجتماعی شدن اهمیت نهاد خانواده و نقش تعیین وضعیت نابسامان خانوادگی:

های مورد انتظار، بر همگان آشکار است؛ زیرا این کودکان جهت ورود به جامعه و ایفای نقش

خانواده و شیوه تربیتی در آن است که آموزش دهنده هنجارها و باید و نبایدهای جامعه به 

توان خانواده نتواند نقش خود را به درستی ایفا نماید، میفرزند خود بوده و اگر در این فرایند 

گیری شخصیت مورد انتظار از کودک، ناپذیری به شکلهای جبرانا عان داشت که خسارت

توجهی خانواده به بی»بنابراین، بروز نابسامانی در محیط خانواده، چه به صورت ؛ شودوارد می

و یا به « فقدان آرامش در محیط خانواده»و چه با باشد « وضعیت تربیتی و نیازهای فرزندان

های دیگری که در قالب مفاهیم استخراجی از مصاحبه با سارقان دستگیر شده به دست شکل

توانند در ساختن شخصیتی ناق  و متزلزل آمد و در جدول فوق آورده شد، همه این موارد می

 به سرقت نقش بسزایی ایفا نمایند. ها و از جمله رو آوردنکاریو مستعد برای انواع بزه

ایمان قلبی انسان به اینکه خداوند در این دنیا بر اعمال وی شاهد و ناظر بوده  ضعف اعتقادی:

و پا از مرگ وی، کارهایش در دادگاه الهی مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنین 

دستبرد زدن به حقوق و  ای اساسی برای دوری انسان از رفتارهای انحرافی وباورداشتی زمینه

شود. حال اگر فردی چنین اعتقادی نداشته باشد و عوامل تربیتی و مال و جان و ... دیگران می

گونه های کنترل رسمی و غیر رسمی هم ضعیف عمل کنند، فرد هیچاجتماعی کننده و مکانیسم

 محدودیتی برای خود نخواهد دید و مهیای هرگونه اقدامی خواهد شد.

یکی از آثار زندگی انسان در کنار آشنایان و خویشاوندان و  و احساس ناآشنایی: مهاجرت

شناخته شدن توسط دیگران، مواظبت از رفتار وی توسط آشنایان و دوستان بهنجار و پرهیز او 

های ساز طرد شدنش توسط آنان است. به بیان دیگر یکی از مکانیسماز کارهایی است که زمینه

گیرد؛ به های غیر رسمی است که توسط آشنایان صورت میاجتماعی کنترلکنترل انحرافات 

ای برای سهولت اقدام تواند زمینهشناسند، میهمین جهت دور بودن انسان از جایی که او را می

شناسد. وی به اقدامات نابهنجار شده و این تلقی هم برای فرد ایجاد شود که کسی وی را نمی

تواند برای برخی افراد بسترساز رها دیدن خود برای هر ه خود، میمهاجرت و دوری از منطق

 اقدامی باشد.
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 هاییهنظربر طبق  ت زندان در اصالح افراد:یوه سرقت در زندان و عدم موفقیآموزش ش

های همنشینی فرد با خالفکاران وی را مستعد کنش 1ینید یهاگزارهعلمی و نیز تصریح 

گیرد. در اینجا نیز باید توجه داشت که اگر فردی به ان قرار میمجرمانه کرده و در زمره مجرم

ای در دار و حرفهعلت ارتکاب جرمی محاکمه شده و زندان افتاد، اگر با افراد سابقه

مجرمانه همنشین شود، مضافا  بر اینکه کارکرد اصلی زندان که برای تنبیه و اصالح  هاییتفعال

های مجرمانه نیز ای برای فراگیری سایر شیوهکه زمینهرود، بلخالفکاران است از دست می

 خواهد شد.

های او دهی به شخصیت فرد و کنشنقش دوستان و همنشینی با افراد در شکل دوستان ناباب:

که حکایت از « بگو با کیستی تا بگویم چیستی؟»نقشی حائز اهمیت است و به قول معروف 

کنند؛ بر این ی است که دیگران نسبت به فرد پیدا میهایمیزان تأثیرگزاری همنشین در قضاوت

های نابهنجار و به دور از اساس، دوستان ناباب در سوق دادن فرد به سمت کجروی و کنش

 تأملته کبا دو ن یرسکساترلند و  یهای پذیرفته شده اجتماعی دخالت دارند. در تئورچارچوبه

وند با یپ یجروانه را بر مبناک یرفتارها یریگ لکند شیو فرا یرتأثه ک شویمیمز مواجه یبرانگ

ه افراد در اوضاع و احوال و در کمعتقدند  هاآن. سازدیمروشن  یجرو به خوبکافراد 

جروانه را از ک یوند، رفتارهاین پی؛ و دراخورندیموند ی، به هم پیخاص اجتماع یساختارها

افراد از  یریادگیت یفکیزان و یبر م یه عوامل متعددکته دوم، آن است ک. نآموزندیمگر یدیک

، شدت، طول و دفعات ارتباط ینین عوامل عبارتند از: دوام همنشی. اگذارندیمنان اثر یهمنش

 یزان و چگونگیفرد دارند، م ینان برایا همنشی ینیهمنش یکه ک یتینان، اولویفرد با همنش

(. به نظر 1011:10اران، کو هم یمیسلآنها )گر و سرانجام، سن یدیکنان به یهمنش یکینزد

: 1011ستوده، شود )یمساترلند رفتار منحرفانه از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته 

100.) 

رو آوردن انسان به مواد مخدر و اعتیاد به آن و نیاز شدید فرد معتاد به تأمین مواد  اد:یاعت

تخدیرکننده برای خویش، احتمال اینکه او را به انواع رفتارهای بسیار ناپسند بکشاند، برای 

                                                           
از ) «وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَق کایوَ إِ»فرماید: کنیم که میالسالم بسنده میدر این زمینه به کالمی از حضرت امیر علیه. 1

 .61البالغه، نامه ( نهجپیونددمیز که شر به شر یبا فاسقان بپره ینیهمنش



 101                                   ...سرقت از منازل هایزمینهمطالعه کیفی علل و / صفا و فوالدی

 

 

عموم افراد جامعه روشن است. اعتیاد به قدری در تضعیف اراده و تخریب شخصیت انسان 

دانند در ورطه بسیار رغم اینکه میسیاری از افراد پا از ابتالی به آن، علیمؤثر بوده که ب

توانند خود را از منجالب کثیف و اند، ولی به جهت ضعف اراده، نمیخطرناکی واقع شده

شوند که برای سوز اعتیاد رهایی بخشند. این افراد به قدری در این زمینه گرفتار میخانمان

د حتی ناموس خود را نیز به فروش رسانند و این بیانگر اوج تأمین موادشان، حاضرن

تأثیرگزاری اعتیاد بر روند کجروی معتاد است که سرقت در مقابل آن، امری عادی تلقی 

 گردد.می

این مقوله حاکی از آن است که چنانچه  دانستن سرقت از منازل: صرفهنه و به یم هزک

قت از منازل مردم، متحمل هزینه چندانی نشده و مجرمان احساس کنند در قبال اقدام به سر

توانند به سطح حداکثر پا از پرداخت اندکی جریمه و یا گذراندن مدتی در زندان دوباره می

جامعه برگشته و مجددا  به خالفکاری رو آورند، نفا چنین احساسی مشوق آنان در 

 شود و بازدارندگی نخواهد داشت.خالفکاری می

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساز برای سرقت از منازل:بسترهای زمینه یمحور یذگذارکب( 

نیدز   یطیسازی برای گرایش افراد بده سدرقت، قطعدا  شدرا    نار عواملی جهت زمینهکدر واقع در 

ل و شدناخت  ید ه تحلکساز اقدام به سرقت باشند نهیننده و زمکل یتوانند تسهوجود دارند که می
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وضعیت نابسامان خانوادگی

ضعف اعتقادی

مهاجرت و احساس گمنامی

فقرفرهنگی

دوستان ناباب

اعتیاد

کم هزینه و به صرفه بودن سرقت از منازل
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در این قسمت نیز با مفاهیمی که از مصاحبه با مجرمدان   برخوردار است. یاژهیت ویآنها از اهم

ساز گدرایش آندان بده سدرقت را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار         به دست آمده، بسترهای زمینه

مفهوم به دست آمد  20در قالب جدول و کدگذاری اولیه حدود  هادادهدهیم. پا از تحلیل می

هدای  مقاله مفاهیم استخراجی را به همراه مقولده که اینجا نیز برای پرهیز از طوالنی شدن حجم 

 کنیم:محوری، در یک جدول نقل می

به دست آمد که برای پرهیز از  یمیدر قالب جدول و کدگزاری اولیه مفاه هادادهپا از تحلیل 

و  آوریدم یمد های محوری، در یک جددول  طوالنی شدن حجم مقاله، مفاهیم را به همراه مقوله

 م.یدهیرار مل قیسپا مورد تحل
 ساز برای سرقتنهیجدول بسترهای زم

 یمقوالت محور میمفاه فیرد

1  

 -مدورد بده دیگدران    اعتمداد بدی   -دیده در محافظت از مال خدود  احتیاطی بزهبی

فقدان حفاظ و  -قفل نبودن درب حیاط منازل  -اشیای قیمتی در منزل  ینگهدار

 -امنیتدی   تجهیدزات  از استفاده عدم - منازل درب بازماندن -ن مدار بسته یدورب

 اطالع داشتن از نبود صاحب خانه.

 دهیدبزه یاطیاحتیب

2  

امکان به فروش رساندن طال به  -خر وجود مال -سهولت فروش وسایل سرقتی 

دسترسی  -ها یعاتیمراکزی همانند ضا یعدم سامانده -ها خرها و طالفروشمال

 ؛راحت به بازار خرید و فروش اموال سرقتی

 سهولت فروش لوازم سرقتی

0  

ها بدر  سهولت ورود به برخی ساختمان -محله  خلوتی -متروکه بودن ساختمان 

در  یهدا خانده  -هدای پدایین شدهر    بافت خاص محلده  -اساس نوع ساخت آنها 

خالی مانددن مندازل در ایدام خداص ملدی و       -اره کمه ین یهامجاورت ساختمان

 قم مردم توسط طال و نقد پول ینگهدار فرهنگ مذهبی و روزهای تعطیل.

 یطیط خاص محیشرا

4  
عدم توان مدالی خدانواده جهدت حمایدت از      -فقر؛ بیکاری و نداشتن شغل دائم 

 عدم رضایت از وضعیت مالی؛ -فرزندان 

 و فقر یارکیب

5  
 فاسد اجتماعی محیط وه سرقت در زندانیآموزش ش ناسالم؛ اجتماعی محیط در رشد و زندگی

6  
عدالتی و ندابرابری اجتمداعی در   بیاحساس  -عدم رضایت از موقعیت اجتماعی

 اعطای تسهیالت و خدمات اجتماعی؛

 یاجتماع یعدالتیاحساس ب

1  

حضور اندک مأموران گشت  -و نبود مأموران گشت  کالنتریهای ضعف گشت

برخدورد   -مخددر   مدواد  توزیدع  عدامالن  بدا  جددی  برخدورد  عدم -ها در محله

نتدرل سدارق بعدد از    کت و یعدم حما، یدادرس اطاله عوامل انتظامی؛ یرارشادیغ

 یانتظام یرویاز ن ییت نظام قضایعدم حما ،یآزاد

برخورد نامناسب و ضعف 

 نیروهای نظارتی و انتظامی

 یطردشدگ طرد شدن فرد توسط جامعه به علت سوء سابقه.  1
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شهروندان با سطوح  یو همجوار یونکت در مناطق مسیم جمعکتراده: یدبزه یاطیاحتیب

جه وجود افراد یگر و در نتیدیکآنان با  یین عدم آشنایو همچن یو طبقات یمختلف اجتماع

د حا عدم یگر و تشدیش شهروندان با همدیش از پیب یساز ناهمگننهیزم همنار کبه در یغر

ونت خود و کمحل س شتر افراد ازین فضا بالضروره مستلزم مواظبت بیشود. ایان آنان میتعلق م

و عدم  یاطیاحتین، بیبنابرا ؛شان استیل و لوازم زندگیو مراقبت از وسا یاط در نگهداریاحت

 یتعرض و دستبرد از سو یآماده برا یانهیل آن و ...، زمیدقت در حفاظت از منزل و وسا

هستند. ل سرقت و ... ینانه و مجرمانه از قبکهنجارش یه مستعد رفتارهاکاست  یسانک

از آنان  یه شناخت درستک یسانکمورد به اعتماد بی شان،احتیاطی افراد در محافظت از اموالبی

 یهاردن درب حیاط منازل در ساختمانکقفل ن اشیای قیمتی در منزل، ینگهدار ندارند،

و...  ن مدار بستهیو عدم نصب دورب یحفاظت یهاستمیز ساختمان به سی، عدم تجهییالیو

  نند.کیم کمکگران، یاران در تعرض به اموال دکل اقدام بزهیه به تسهکهستند  یموارد

های غیرقانونی اموالی را به وجود زمینه برای کسانی که به شیوه: سهولت فروش لوازم سرقتی

کننده بقا و تداوم آن دست آورده و قصد فروش و یا تبدیل آن اموال را داشته باشند، تحری 

د. تصور کنید شرایطی را که فردی به صورت غیرقانونی اموالی را به دست شیوه خواهد بو

وجه نتواند آن را به فروش برساند، بالطبع در چنین وضعیتی افراد آورده باشد و به هیچ

 ها را ترک خواهند کرد.گونه شیوهاین

 یکت ید بر رعاکیتأ یو شهرساز یشهر یامروزه در رشته مهندس: یطیط خاص محیشرا

ه با استفاده کاران و مجرمان است کبزه یبرا ییهااستن از روزنهکزه یبا انگ یمنیاصول اسلسله 

آن است  یبپردازند. این تاکید برا یارکو نحوه ساخت و ساز به بزه یطیط خاص محیاز شرا

به حداقل برسانند. متروکه بودن ساختمان،  یطیمح هایجنبهاب جرم را از کنه ارتیه زمک

های شان، بافت خاص محلهها بر اساس نوع ساختمحله، سهولت ورود به ساختمان خلوتی

 یهااره و خالی گزاردن خانهکمه ین یهادر مجاورت ساختمان یپایین شهر، وجود منازل

 اند.دستبرد و سرقت یبرا ییهانهیدر ایام خاص ملی و مذهبی و روزهای تعطیل زم یونکمس

قر و نیازمندی انسان به تأمین ضروریات زندگی، بخصوص ف در اینکهو فقر:  یارکیب

احتیاجات زیستی از قبیل خوراک و پوشاک، ممکن است وی را به انواع رفتارهای پسندیده و 
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اجتماعی، برخاسته از  هاییکجروناپسند در جامعه بکشاند، دور از  هن نیست؛ بلکه اغلب 

 فقر و یا احساس آن توسط اعضای جامعه است.

های افراد هنجارشکن، محیط اجتماعی فاسد و دارای کثرت کنشفاسد:  اجتماعی محیط

دهی به ای است که همانند نقش همنشینان فاسد و نابهنجار، در تغییر رفتار و شکلمسأله

بنابراین، ؛ های افراد برای همگون شدن با آن شرایط مسلط، قابل پذیرش استاندیشه و کنش

کاری دانست؛ زمینه و بستری مؤثر برای سوق دادن افراد به سمت بزهتوان آن را به عنوان می

توان دغدغه دین اسالم برای ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر را در همین می

راستا تلقی کرد که به وسیله آن مسلمین نسبت به پیشگیری و زدودن محیط جامعه از مظاهر 

 تفاوت نباشند.بیها اقدام کنند و نابهنجاری و کجروی

هنگامی که افراد در جامعه وضعیتی را مشاهده کنند که : یاجتماع یعدالتیاحساس ب

مندی از و کسانی با بهره «انتظارات فرهنگی با واقعیات اجتماعی ناهماهنگ و ناسازگار است»

فرادی عدالتی در جامعه به ااند، احساس بیامتیازاتی خاص مراتبی را در اجتماع اشغال کرده

دهد که به قول کی. رابرت مرتن با مشاهده این وضعیت، آنان برای دستیابی به دست می

مراتب مشابه، دنبال رفتار جایگزین بگردند که ممکن است آن رفتار جایگزین شده، کنشی 

 مجرمانه از قبیل دستبرد به اموال دیگران و سرقت باشد.

نوع تعامل عوامل اجرای قانون با ظامی: برخورد نامناسب و ضعف نیروهای نظارتی و انت

دهی رفتار تواند در جهتمجرمان و برخورد قانونی و یا ناپسند و تنفرآور مأموران با آنان می

گونه افراد مؤثر واقع شود؛ به این معنی که چنانچه برخورد مأموران با رعایت اصول این

اند مجرمان را تحت تأثیر قرار داده تواخالقی و با دلسوزی و خیرخواهی باشد، در مواردی می

های کجروانه باز دارد. البته روشن است که این مطلب سازی، آنان را از ادامه کنشو با شرمنده

های خاص خود را دارد و با در نظر گرفتن مجموعه روحیات و شرایط هر مجرم پیچیدگی

گونه نبوده که همواره السالم اینتواند متفاوت باشد. چنانچه در سیره امیرالمؤمنین علی علیهمی

های خاص افراد عمل با افراد مجرم با اغماض برخورد کرده باشند، بلکه بر حسب ویژگی

توان بحث از ضعف و یا قوت و شدت عمل نیروهای کردند. مرتبط با همین مورد میمی

ا در جامعه از نظارتی و انتظامی را مطرح ساخت که در هر دو حالت رفتارهای متناسب با آن ر

 مشاهده کرد. توانیمسوی افراد 
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 یافتد، پا از سپریوم شده و به زندان بکمح یاب جرمکدر اثر ارت یچنانچه فرد: یطردشدگ

 یرا به راحت ین افرادیاز حبا، عموما  افراد جامعه چن یت و آزادیومکشدن دوران مح

جامعه، خود  یرش و طرد از سوین عدم پذیند. اکیبه آنان اعتماد م یسکمتر کرند و یپذینم

از  یسوء سابقه بوده و دوران یه داراکشاند کیم یسانک یگونه افراد را به سونیبه خود، ا

 همبا  ینیگر و همنشیبه همد ین افرادیش چنیاند؛ گراخود را در حبا گذرانده یزندگ

 است.نانه کمجرمانه و هنجارش یش مجدد به رفتارهایگرا یبرا یاساس یانهیزم
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 :ینشیگز یذارکدکنمودار 

، یهدای اقتصداد  ای از زمینهدخالت مجموعه»ه مقوله کتوان گفت یبا توجه به مقوالت عمده م

سدرقت از مندازل در    یبدرا  یو فدرد  ی، انتظامیی، قضایو محیطی، خانوادگ ی، اجتماعیفرهنگ

ش به سدرقت  یمباحث علل گرا یتواند تمامی، مینشیدگزکه به عنوان کاست  یمفهوم« شهر قم

 از منازل در شهر قم را پوشش دهد.

 یمفهدوم  یفضا ثرکحدا بتواند هک ینشیگز مقولهسرقت،  یساز برانهیزم یبسترها خصوص در

سدازد،   مدرتبط  هم به و ردهک یسازمانده خود حول را آنها و برداشته در را یمحور مقوالت از

در  یمند یارنگرفتن اصدول ا کد افدراد و بده    یاز سدو  یمند یات اکت نیعدم رعا»عبارت است از 

 «.یو طردشدگ یز سهولت فروش اموال سرقتیو ن یشهرساز

 

 وقوع سرقت از منازل: یامدهایپ

از  یش بده بعضد  ین بودن سن آنان و گراییاز سارقان، پا یز اظهارات برخیبر اساس مشاهده و ن

ز رخدداد  ید ها و جامعده و ن وادهخان یجاد رعب و وحشت براین سرقت، ایها در حیارکخالف

ه کد ت مجرمانده آندان اسدت    کد حر ینین سرقت از آثار عیخشن در ح جرائمق یاز مصاد یبرخ

ب وجهده شدهر   ید و تخر یارگزاران نظم و انتظام اجتماعکآن، عدم اعتماد مردم به  یعیجه طبینت

ن یاهتمام مدردم و مسدؤل   یبرا یین موارد به تنهایدام از اکاست. هر  یمذهب یقم به عنوان شهر

ز مراقبدت بدر   ید خدود و ن  یهدا منازل و سداختمان  یسازیمنیمراقبت از اموال و دقت در ا یبرا

از رخدداد سدرقت ضدمن     یریشدگ یپ یندد. لدذا بدرا   کیت میفاکبه، یخود با افراد غر یهاتعامل

 انید مجر پارسونز ر گام بردارند.یجامعه پذ ید در راستایافراد جامعه با یژه تمامیو یهامراقبت

 ،یند ید رهبران مداران،استیس شامل هک داندیم یاجتماع یهاارزش حافظان را یاجتماع نترلک

 انید مجر یولد  زورندد،  از اسدتفاده  بده  مجداز  هکد  یآندان  و دولدت  هدا، دادگاه قضات هنرمندان،

بدا دخدل و    451 ص :1015 ،یداور و یمیسدل )داندد  یمد  جامعده  آحداد  همده  را یریپذجامعه

 .(تصرف

ط سرقت از منظر سدارقان  یها و شرانهیعلل، زم یق بررسین تحقیا یه موضوع اصلک ییاز آنجا

ل ید هدا تحل ن مقولده یها حول محور احاصل از سؤاالت مصاحبه یهاافتهی یبوده است، لذا تمام

اما در ؛ ارائه گردیده است یاربردکشنهادات یآمده پ به دستج یاز نتا یکشده و متناسب با هر 

 م شده است.یترس یمیها در قالب مدل پاراداافتهیج حاصل از یق نتاین بخش از تحقیا
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 مدل پارادایمی علل و شرایط زمینه ساز رخداد سرقت از منازل در شهر قم از منظر سارقان
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 :یریگجهیحث و نتب

و ابدزار   یگراندد تئور یکنکو با استفاده از ت یاربردک، ژرفانگر و یفکی یحاضر با روش تحقیق

در  14سرقت از مندازل در سدال    یهانهیل علل و زمیف و تحلیبه دنبال توص یتشافکمصاحبه ا

سؤاالت باز ، یکق بر اساس مطالعات انجام شده در منابع تئورین تحقیدر ا بوده است. شهر قم

ن یه و تددو ید ر شده بودند، تهیه دستگکن منازل یق با سارقیو عم یتشافکجهت انجام مصاحبه ا

برحسدب   کده د گفدت  ید ق باید م تحقیح عناصر پارادایآمده و در تشر دست بهج ینتا یشد. در پ

 ن شرح بوده است.یو مداخله سرقت بد ایزمینه، یط علین شرایسرقت از منظر سارق یتولوژیا

چدرا، در   هدای پرسشکه به  هاییپاسخشرایط، یک روش مفهومی است برای گروه بندی  

زمدان،   برخاسدته از  توانندد مدی . شرایط شودمیو چه وقت داده  که شودمیکجا، چطور، چطور 

هدای اجتمداعی،   و نیز محدیط  مکان، فرهنگ، قوانبن و مقررات، باورها، اقتصاد، عوامل جنسیتی

 باشدند و گذشدته فدردی مدا     هدا انگیدزه و نیدز   بینیممی، نهادهایی که ما خود را در آن هاسازمان

شرایط ممکن است خُرد یا کالن باشند. شرایط ممکن اسدت   .(152: 1010اشتراوس و کربین، )

 (.150: 1010اشدتراوس و کدربین،   ) باشندمستقیم یا غیر مستقیم خطی یا غیرخطی داشته  تأثیر

بخشدیده   نظدم  هدا تعامدل برای آنکه به مناسبات پیچیده میان شرایط و رابطه بعدی آنها با عمل/

 (.150-4: 1010اشتراوس و کربین، ) بازشناسیمشود بهتر است شرایط مختلف را از یکدیگر 

بده  « یط علد یشدرا ». شدرایط علیدی:   گذارندد مدی اثر  هاپدیدهشرایطی که بر  شرایط علّی: -الف

. شدود مدی ده ید پد یدک ا توسدعه  ید ه منجر بده وقدوع   کاشاره دارد  یدادها و اتفاقاتیحوادب، رو

خدانواده  ) خدانوادگی نابسدامان   ن مقالده وضدعیت  ید ( در ا101 ص ،1015ن،یوربکد و )استراس 

ن یح خدانواده و نداشدتن مهدارت والدد    ینترل صدح ک، عدم یسرپرست یمتزلزل، بدسرپرست و ب

 یردن فرزنددان و دروند  ک یرد اجتماعکارکجاد خلل در یق ایدربرخورد با مسائل جوانان( از طر

هدم   یق ندوع ید از طر) نابابخود، دوستان  یمتزلزل از اعضات یردن ارزشها و ساختن شخصک

ندده()بودون و ین زمیددپدداداش در ا یو اعطددا یجددروکردن بدده کددق یو تشددو یافتراقدد ینینشدد

جداد  ی)بدا ا  یاد، ضدعف اعتقداد  ی(، اعت1011:111اران،کو هم یمیبه نقل از سل 1011:00ا،یکبور
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(، یررسدم یغ ینتدرل دروند  ک یندوع ن رفتن یاهش تعهد فرد نسبت به اعمال خود و از بک ینوع

و  یو اندزوا و طرداجتمدا   یاجتمداع  یردن فرد بدا احسداس گمندام   کق مواجه یاز طر) مهاجرت

 ی)در زمان مختل شدن نظدم اجتمداع   یفقر فرهنگ وا ب( کش به مشاغل یو گرا ینیه نشیحاش

م کد ت ینها( و در یجاد بستر فرهنگین، بدون اینو یع نظم اجتماعین شدن سریگزین و جایشیپ

رخداد سدرقت   یط علین به عنوان شراینه و به صرفه دانستن سرقت از منازل از منظر سارقیهز

 .اندداشتهجروانه کالت یو تما هااندیشهافتن انواع متفاوت یت یدر فعل یاز منازل نقش مهم

 

. ددهند مدی هستند که شرایط علیی را دخیل یا به نحوی تغییدر   هاییآن شرایط مداخله گر: -ب

: 1010شرایط دخیل اغلب برخاسته از اوضاع و احوال غیرمنتظره هستند. )اشتراوس و کدربین،  

ط یح شدده شدرا  یسدم تشدر  یانکم یر طد یگر به قرار زط مدخلهیق حاضر، شرایدر تحق (.4-150

 .اندکردهتحقق سرقت از منازل را فراهم 

ت و اخدالق،  ید فرد سارق، ضعف معنو یاده خواهیز) سارقین یفرد یهایژگیتجارب و و 

ده، سدهولت فدروش لدوازم سدرقتی و     ید دبدزه  یاطیاحتیب ،(ل احساس حقارتیبه دل ییخودنما

و  سداختمان  و محدیط  نامناسدب  و طراحدی  یطد یط خاص محیدردسترس بودن مال خرها، شرا

ر یندار سدا  کثبدات بخدش در    یو فقر )بده عندوان عدوامل    یارکیراحت، ب یان دسترسکجاد امیا

، یمشدروع افتراقد   هدای فرصدت ه ید ه مدرتن در نظر کهمانگونه ) فاسد اجتماعی عوامل(، محیط

ن یدی دهدد، تب یه مردم را تحدت فشدار قدرار مد    کداند یم یساختار یجه فشارهاینت انحرافات را

 احسداس  ه تئدوری ید رو نظرید )پ یاجتمداع  یعددالت ی، احسداس بد  )121: 1015)ستوده، (ندکیم

و ن فقدرا و ثروتمنددان   یب یو فاصله طبقات یاجتماع یهایجاد نابرابریا لیبه دل نسبی، محرومیت

طبقات پایین ممکن است هنگام مقایسه شرایط زنددگی خدود بدا    . یاجتماع یعدالت یاحساس ب

افراد ثروتمند احساس محرومیت نمایند. این احساس محرومیت منجر به احساس بی عدالتی و 

ن یو همچند « عمدق »ا ید « شددت » دهدد میپرورش  هاآندر و عدم اعتماد را  گرددمینارضایتی 

 پور، عیرف( )شودمیدر جامعه قلمداد  یآنوم یریگ لکنه شیآن در سطح جامعه، زم« یگستردگ»
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، برخدورد نامناسدب و ضدعف نیروهدای     یاجتماع یو انزوا ی(. طردشدگ01 د 1011:21فرامرز،

جداد نمدوده و   یمردم به آنها ا ینیو بدب یانتظام یروهایبه ن یاعتماد ینه بیزم) انتظامینظارتی و 

 یبرخد  بعضدا  د و ید ا را فدراهم نما یآنها بدا پلد   یت عدم همراهینه انزجار و درنهایزم تواندمی

 نه ساز انحراف آنها بوده است(.یزم یانتظام یروهایه لجاجت با نکن معتقد بودند یسارق

کده در یدک زمدان و مکدان خداص جمدع        اندد شرایطمجموعه خاصی از  ای؛زمینه شرایط( ج

 هدای تعامدل آورند که افدراد بدا عمل/   وجود بهاوضاع و احوال یا مسائلی را  تا مجموعه آیندمی

ریشه در شرایط علی  ایزمینهشرایط  (.154: 1010اشتراوس و کربین، ) دهندخود به آن پاسخ 

ه الگوهای مختلدف بدا ابعداد    دارند و محصول تالقی و تلفیق آنها با یکدیگر برای شکل دادن ب

زان و ید ق شدت و عمدق و م ین تحقیدرا که ؛(154: 1010اشتراوس و کربین، ) هستندگوناگون 

 .اندداشتهرخداد سرقت را  ایزمینهط یمدت زمان نقش شرا

. پدیدده شدکلهای   دهدد مدی است که بده پرسدش جریدان چیسدت پاسدخ       ایواژهاما پدیده 

. رویدادها، اعمال یا تعاملهایی که افراد به تنهایی هاستتعاملو تکرارشونده رویدادها یا اعمال 

 دهندد مدی یدا آن را انجدام    آورندمییا جمعی در پاسخ به موقعیتی که در آن قرار دارند به زبان 

هنگام کدگذاری از اصطالح مقوله به جای پدیده استفاده  در (.152: 1010اشتراوس و کربین، )

 یط علیده، فراهم بودن شرایق حاضر پدیلذا در تحق (.152: 1010ن، اشتراوس و کربی) کنیممی

 رخداد سرقت از منازل در شهر قم، است. هایزمینهو 

ط یده و با توجه به شدرا ینشگران در مواجه با پدکه ک ییو راهبردها یهایح استراتژیدر تشر

، اصطالحاتی هستند که برای اشداره  هاتعاملعمل/د گفت: یردند؛ باکینه ساز اتخا  میو زم یعل

عادی و چگونگی مددیریت موقعیتهدا توسدط افدراد در      هایعملبه تاکتیکهای راهبردی و طرز 

عمل/تعدامالت  (. 155: 1010اشدتراوس و کدربین،   ) بدریم مدی مواجهه با مسائل و امور به کدار  

اشدتراوس و  ) گیرندد مدی تعمدی و هدفمند هستند که برای حل یک مساله صدورت   هاییکنش

ن از مندازل سده ندوع    ی، سارقیو ساختار یط علیل فراهم بودن شرایبه دل (.155: 1010کربین، 

الن و برنامده  کد و  ایحرفده ، یمد یت یه سرقتهاک. در نوع اول سرقت اندکردهمیراهبرد را اتخاد 
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 نیهدفمندد و از منداطق مرفده نشد     صورتبهو  یقبل ییشده است؛ اغلب سرقتها باشناسا یزیر

دشده اسدت.    یار انجام مکم یو با تقس یارگروهکه اغلب ک گیردمین مهاجر انجام یتوسط سارق

الن( دو نوع راهبرد توسدط دو گدروه   کشدن و  یزیبرنامه ر هایسرقت) سرقتهان نوع از یدر ا

ه در سدرقت  کن مرتبه بوده یاول یاغلب برا که هستند؛ ین مبتدی. گروه اول سارقگرددمیاتخا  

رده و نقدش مراقدب و اطدالع    کد ت کشر یگروه یدر سرقتها عمدتا  هاآن؛ اندکردهمی یارکهم

و  شدده  یزیات سرقت برنامه ریند عملیدر فرا ینیو با نقش گز نمایدمیفا یبه گروه را ا یرسان

ن گونده  ید ا یو اجدرا  یزید برنامده ر  یالزم را بدرا  هدای مهارتن، یورود به خرده فرهنگ سارق

ه کد حضدور دارندد    ایحرفده ن گروه افدراد  ین در ای. همچنآموزدمی ایحرفهن یسرقتها از سارق

فا یز ایدر انجام سرقت را ن یدیلکگروه، نقش  یت و رهبریو هدا سرقت یزیعالوه بر برنامه ر

شدتر  یمدل باال هنگام غدروب آفتداب و ب   یسرقت یبا خانواده و خودروها عمدتا  هاآن .نمایندمی

، اقدام به سرقت نمدوده و  یوار رویا دیو  یزن ی، توپیور زنیلیدو روش تاالت، با یام تعطیدر ا

ه کد . چدرا  کنندد مدی رجدوع   درآور یشدو کن یدر هنگام ورود به منزل ابتدا به اتاق خواب و اول

ت یریه مدد کد  هاآنج است. یران رایدر ا یه گذاریطال به عنوان سرما یفرهنگ نگهدار دانندمی

 .برندمیز ین یشتریار بیسهم بس تا عمدگروه را برعهده دارند 

و  ین بومیسارق عمدتا ؛ شودمیخرد را شامل  یه سرقتهاکاما در نوع دوم سرقت ازمنازل  

ن گدروه  ی؛ انمایدمیه به چشمان خطور ک زنندمی یزین چیه دست به سرقت اولکمعتاد هستند 

 افتند. یهم به دام م سریعا  عمدتا 

اشدتراوس و  ) هسدتند تعاملهدا  نتایج اعمال و  امدهاید گفت: پیامدها بایو اما در خصوص پ

پیامدها به ما می گویند؛ در نتیجده اعمدال و تعاملهدایی کده تحدت چندان        (.150: 1010کربین، 

برخدی از   (.150: 1010اشدتراوس و کدربین،   ) آمدهشرایطی صورت گرفته یا نگرفته، چه پیش 

 توانندمیپیامدها (. 156: 1010اشتراوس و کربین، ) اندناخواستهپیامدها خواسته و برخی دیگر 

کم یا زیاد، کوتاه مدت یا بلند مدت، فوری یا تدریجی، مشهود یا پنهان، قابل پیش بینی یا غیدر  

(. با توجه به 151: 1010اشتراوس و کربین،) باشندقابل پیش بینی، دارای اثر محدود یا گسترده 
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ن؛ یسرقت از منازل از نظدر سدارق   یامدهاین پیرامدها گذشت مهمتیه درخصوص پک یحیتوض

ب ید ن سدرقت، تخر یخشن حد  جرائمدر جامعه، احتمال وقوع  یجادناامنیشدن سارق، ا یزندان

حرفده  به یل شدن سارق مبتدیه دارد(، تبدک یگاه حساس مذهبیبا توجه به جا) قموجهه شهر 

 بوده است. یا

 

 :شنهاداتیپ

هدا و  ق، خطداب بده سدازمان   یتحق هاییافته یپیشنهاداتی بر مبناج، یل نتایدر پایان پا از تحل 

هدا ارائده   ت شهروندان، خانوادهیو در نها دستگاه قضایی، نیروی انتظامی یژهوبهنهادهای دولتی، 

 یکا ید تنها در شخ  یو رخداد سرقت را نبا یریگلکش هایینهزمد علل و یترد ی. بگرددیم

 یه همدواره مجموعده از سداختارها   کد رد؛ بلکد جسدتجو   یانتظدام  یروید واحد همچون ن ینهاد

اسداس   یدن به را. شودیم یانحراف اجتماع یکنه ساز تحقق یزم یبه همراه علل فرد یاجتماع

ندد تدا شداهد    یفدا نما یا ینقش خود را به خوب یو خصوص یدولت ینهادها یه تمامکالزم است 

الزم  یدولتد  یها و نهادهدا جهت سازمان نیاهش رخداد سرقت از منازل بود. دراکو  یریشگیپ

ه دوران حدبا  کد  یسانکو توجه به افراد بدسرپرست، توجه به اشتغال  یزیراست ضمن برنامه

شدهر و   ین، بداال ینشد مرفه یهاژه در محلهیمن به ویا یاند، نظارت در امر شهرسازرا گذرانده

اره توسدط  کد مده ین یهدا م خانهساخت به هنگا یریگیها و پخرابه یدهخلوت، سامان یهامحله

نتدرل و  کسدطح شدهر و    یهدا یعاتیبدا ضدا   ی، برخورد شهرداریشهردار یصاحبان آنها از سو

توسدط   یخدر هدا بدا سدابقه مدال    یها و طالفروشید سمسارینترل شدکردن آنها، کدار شناسنامه

ار کد ان یمنازل هنگام اخذ پا یتیو امن یحفاظت یهاستمیها به سشهرداریه مربوطه، توجه یاتحاد

جدرم محدور نده     یردیکاز افراد با رو ییزداستم حبایستم اشتغال با سیس یساختمان، هماهنگ

 ند.یفا نمایخود را ا یدیلکاز رخداد سرقت از منازل نقش  یریشگیمجرم محور در جهت پ

از سارقان  داران سابقهیداشتن زندانضمن جدا نگه تواندمی، یین دستگاه قضاین بیدر ا

ت جهت یاصالح و ترب یهاانونکها در ش توجه به آموزشی، افزایو مبتد یارحرفهیغ
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د یمنازل و تشد سارقان از یبرا نیسنگ مجازات نییم سن و سال، تعکان یدار نشدن زندانسابقه

مناسب در جامعه  یدارها، بسترسازسابقه یژه برایمجازات سارقان منزل به و ع دریو تسر

و  یفن یهاشتر به آموزشیارآمد، توجه بکح و یوه صحیبه ش ییزدااست حبایس یجهت اجرا

نه یخرها زمد مجازات مالی، تشدیها پا از آزادن آموزشیان جهت استفاده از ایزندان یاحرفه

 اهش دهندکتحقق سرقت از منازل را 

 جرائمو مبارزه با  یریشگیم در پیمستق ورطبهه ک ی، سازمانیدولت یعالوه بر نقش نهادها

ن سازمان با یاست. ا یانتظام یروید؛ نیفا نمایا تواندمی یژه سرقت از منازل نقش مهمیبه و

ن سرقت در آن انجام یه چندک ییهاژه محلهیها، به ودر محله یانتظام یروین یهاش گشتیافزا

زا؛ و توهم یژه مواد مخدر صنعتیمخدر، به و مواد نندگانک عیتوز با یجد مبارزه و کنترل شده،

اموال  از مراقبت یچگونگ و سرقت یشگردها و هاوهیش خصوص در مردم به یبخش یآگاه

شهر؛ ارائه  سطح در بروشورها عیتوز ای هادانشگاه ای مدارس در حضور قیطر از مردم، توسط

ت ینترل و هداکاموالشان؛  یاز سرقت و نگهدار یریح به مردم جهت جلوگیاطالعات صح

سالم نگه داشتن آنها؛ آموزش  یبرا یتیحما یهااز زندان و اتخا  برنامه یان پا از آزادیزندان

 یهاابانیخ و هاوچهک در نیدورب ح با متهمان؛ نصبیجهت برخورد صح یانتظام یرویادر نک

سرقت  یامدهایها و پنهیبه مردم در خصوص علل، زم یبخشآگاهی ها؛محله در مهم یمواصالت

 مؤثر ینترل سرقت از منازل گامکو  یریشگیر نهادها در پیسا کمکبه  تواندمیاز منازل؛ 

 هاخانوادهگر بر عهده یار مهم دینقش بس یانتظام یرویور و نکمذ یبردارد. عالوه بر سازمانها

 درب و هاساختمان تیامن ردن بهکبا توجه  ارانکمانیپ و انکن مالین بیو شهروندان است. در ا

 هایسیستم از ها؛ استفادهمنازل و ساختمان یورود یهادرب یتوپ ردنک دارهاو حفاظپنجره و

؛ نصب یتابکقفل  و یانرده حفاظ ردار،یدزدگیر آژ ، دوربین،یریفون تصویآ مانند امنیتی

ژه در یام به وبردن راه ورود به پشتکمن یآپارتمانی، ا واحدهای جلوی یاردئونکآ هایدرب

، یو دور از انظار عموم یر در محل مخفیر و دزدگین شهر، قرار دادن آژییپا یهاخانه

از  یریخودرو جهت جلوگ کا در هنگام مفقود شدن پالیع به پلیسر یرساناطالع
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مطمئن مانند  یدر جا یشخص یهالمیر، آلبوم و فیاسناد، تصاو یسوءاستفاده سارقان، نگهدار

بها از با ارزش و گران یایوجه نقد، طال و جواهر، اش یمحل نگهدار یگاوصندوق، اختفا

اهش کو  یریشگیت برآمده از پیجاد نظم و امنیدر ا توانندمیرقابل اعتماد یگان و افراد غیهمسا

به ) رزندانفشتر به ین، با توجه بیها و والدن خانوادهیواقع گردند. همچن مؤثرسرقت ازمنازل 

ها، تحت حمایت قرار دادن و مراقبت ارشدن آنکاز بزه یریجلوگ جهت( ژه فرزندان طالقیو

ت حالل و حرام و ینه رعایسرپرست منحرف، آموزش به فرزندان در زم یان داراکودکاز 

 کها در اتاق خواب، سپردن پول و طال در بانورآالت خانمیطال و ز یالناس، عدم نگهدارحق

ها بچه ینترل رفتارهاکبا فرزندان و  یقرار دادن آن در منزل، دوست یو صندوق امانات به جا

ح با فرزندان، ین جهت تعامل صحیگوناگون توسط والد یهاسب مهارتکن، یتوسط والد

ردن به فرزندان کو مشاجره، محبت  یریاز درگ جلوگیری حات،یهمراه شدن با فرزندان در تفر

ها، توجه به انتخاب دوست توسط خانواده در معنویت در، توجه به افزایشژه توسط پیبه و

جامعه با  ینظام ارزش یساز ینترل نامحسوس روابط دوستانه فرزندان، ضمن درونکان و کودک

ژه سرقت را یبه و یش فرزندان به انحراف اجتماعیاز گرا یریشگینه پینترل متعادل خود زمک

 ند.یفراهم نما
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ه در تهران یش به سرقت وسائل نقلیعلل گرا یبررسنامه با موضوع انی(. پا1015) یخو، علیلیاسماع

 .بزرگ

ل یکرد تحلیرو یریبا به کارگ یسرقت مسکون یالگوها یبررس(. 1012اران )کو هم یسیبرتاو ع

ت و نظم یامن یراهبرد یها پژوهش .شهر زاهدان یمطالعه مورد ییفضا یهاداده یاکتشاف

 .20تا صفحه  1. از صفحه( 6 یاپی)پ 2. شماره 2. دوره 1012ز و زمستان ییپا. یاجتماع

. ترجمه دکتر رضا فاضل. جلد دوم. انتشارات صدر روش تحقیق در علوم اجتماعی(. 1010) ارل یبه ب

 سال.

، «رمانشاهکسرقت در شهر  یو انتظام ی، اجتماعیل اقتصادیدال یبررس»(. 1011اران )کتا، حامد و همیب

 .62تا  21. صفحه 16شماره از جرم.  یریشگیفصلنامه پ

. در شهر تهران یل آنومینه پتانسیدر زم ی: پژوهشیاجتماع یا آشفتگی یآنوم(. 1011پور، فرامرز ) عیرف

 . تهران. سروش.1چ 

 .یدانشگاه آزاد اسالم ی. تهران. مرکز انتشارات علمتیریق در مدیروش تحق(. 1012، غالمرضا )کیخا

 .تهران . جلد اول.اصول و مبانی -روش تحقیق در علوم اجتماعی(. 1012ساروخانی، باقر )

 پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

. پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم. چاو شناسی کجرویجامعه(. 1016سلیمی، علی و داوری، محمد )

 زیتون.

 . قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یجروکو  ینینشهم(. 1011اران )کو هم ی، علیمیسل

. تهران. 4. چ انحرافات( یشناس )جامعه یاعاجتم یشناسبیآس(. 1016گران )یاهلل و دتیستوده، هدا

 نور. یموسسه انتشارات آوا

. نشریه به عنف شهرستان کرج یهاسرقتبر وقوع  مؤثرعوامل (. 1011اران )کو هم دی، توحیعبد

از . 1. شماره 0. دوره 1011بهار (. یت انتظامیری)مطالعات مد یت انتظامیریمد یپژوهش ها

 .11تا صفحه  64صفحه 

در  یشهر یت اجتماعیدر مفهوم امن یسیشدن جرائم و دگرد یکزومیر(. 1011، عباس )یاظمک

تهران،  .یشناخترد جامعهیکبا رو از جرم یریشگیپ یش ملین همایمجموعه مقاالت نخست

 معاونت آموزش ناجا.
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شهر زنجان  یزکبزه سرقت در بخش مر یالگوها ییل فضایتحل(. 1011اران )کهم و ، محسنیالنترک

د. ی. دوره جد1011زمستان . یت اجتماعیمطالعات امن .ییایستم اطالعات جغرافیبا استفاده از س

 .160تا صفحه  141. از صفحه 24شماره 

 ترجمه شالنی. تهران. انتشارات سمت. شناسی.مبانی جامعه(، 1016کوئن، بروس )

 .ین نشر . تهران،یلیجل ی. ترجمه هادیفکیق یبر تحق یدرآمد(. 1011، اووه )یکفل

 انتشار.پ. تهران. شرکت سهامی هاها و دیدگاهانحرافات اجتماعی، نظریه(. 1011ممتاز، فریده )

 شناسان.جامعه انتشارات . تهران.«2 ضدروش یفکیق یروش تحق»(. 1010محمدپور، احمد )
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