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 چکیده
گرایش بهه با ایجاد انگیزه و قصد، بر  ها،خانههای جمعیت شناختی قلیانسراها و قهوهو ویژگی عوامل محیطی

کننهدگا  بهه بررسی گرایش به ارتکاب جرم در مراجعه با هدف ،پژوهش در این. است ذارگاثر مجرمانه رفتار

بهه قلیانسهراها بها رو   هکننهدمراجعههمهردا   دویست نفر از، ها و ایجاد فرصت جرمنهخاقلیانسراها و قهوه

 ٪۶۷پایهایی  بها و محقه  سهاخته ،ند پرسشنامهاهگیری تصادفی بعنوا  حجم نمونه نهایی انتخاب شدنمونه

 ل وفاقهد اشهت ا، حضهور مهداوم جوانها  ی پژوهشهابر اساس یافته تهیه شده است. مورد تایید متخصصا 

، محرکههای جهرایم ارتکهابیو یهادگیری  ی چو  مشهاهدهشاخصهای درآمد و رها از قیود خانوادگی به همراه

فقهدا   کننهدگا  دارای سهابقه ارتکهاب جهرم،، حضور مدیرا  و ادارهمشروبات الکلیاستعمال مواد مخدر و 

ههای این امهاکن را بهه کهانو ا، هخانهقلیانسراها و قهوهگر غیررسمی و رسمی و افزایش شمار نیروی کنترل

  .بالقوه ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصت جرم مبدل ساخته است

 

فرصهت جهرم، گهرایش بهه جهرم، شناسهی، خانه، عامل دموگرافیه،، جهرمقلیانسرا و قهوه واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
نوشی در عصر صفویه به ایرا  وارد شد. این امر در ابتهدا عمومیهت نداشهت و مخهت  پزی و قهوهقهوه

عمهوم مهردم راه یافهت. اولهین  تدریج به خارج از دربار، خانه اشهراف وهبود. ب مملکتیدرباریا  و رجال 
در زما  شاه طهماسب و در شهر قزوین پدید آمد و در اصفها  در زما  شاه عبهاس توسهعه  خانهقهوه
ها محل گذرا  اوقات فراغت رجال حکومتی و ثروتمنهدا  بهود. بهه تهدریج بها خانهدر ابتدا  قهوه یافت.

هها راه وقهات فراغهت بهه ایهن مکها هها مهردم عهادی نیهز بهرای سهدری کهرد  اخانههگستر  قههوه
رنگ و بوی فرهنگی یافته و شهعرا بهه  هاخانهقهوهاز دوره شاه عباس اول،  .(1۱: 1۸۳۱یافتند)قاسمی، 

جنهب  خانههقهوهتهرین آنهها یکهی از مههم (.۱۷: 1۸۶۱پرداختنهد)آل داود،های خویش میارائه سروده
و آمهد روشهنفکرا  و شهعرا و فضهد بهوده  دارالشفا است که در زما  شاه طهماسهب اول محهل رفهت

 هاخانههقهوه. و قلیانسرا دو مکا  متفاوت بود خانهقهوهدر آ  زما   (.۱۱: 1۸۳2)رفیعی مهرآبادی،است

: 1۸۳۷بود)افشهار، پهاتوق لوطیها  و بهز  بهادرههاسراها قلیا  محل گردهم آیی شعرا و روشنفکرا  و 
آمهده و خبرههای  هاخانههقهوهو در غیاب رادیو، نقالها بهه  ندنقش سیاسی نیز داشت هاخانهقهوه. (۸2۸

په  از  کردنهد.سیاسی و اجتماعی روز را روایت و از حکومت ها و ستمهایشا  به جد و طنز انتقاد می
سقوط صفویا  و وقوع جنهگ و گسهتر  فقهر در دوره حکومهت اف انهها، افشهاریه و زندیهه از تعهداد 

روی کههار آمههد  سلسههله قاجههار بههر شههمار ایههن امههاکن افههزوده  کاسههته شههد. بههار هاخانهههقهوه
، عربهده مشهروببه مکا  عرضهه   هاخانهقهوهدر دوره ناصرالدین شاه برخی  (.۱2:1۸۳۷شد)خلعتبری،
تحهت ناهارت حکومهت  هاخانهقهوهها تبدیل شده بود. بتدریج پاتوق معتادا  و افیونی کشی و منازعه،
لی  تهرا  فرمانی صادر کهرد مبنهی بهر اجهازه فعالیهت یه، رئی  پ مونت فورتکنت دوقرار گرفت. 

در هر محله در کنار ایجاد ی، کتابخانه، ی، مسافرخانه و ی، ایستگاه پلی . برهم زننهدگا   خانهقهوه

شهدند. صهاحبا  ساعت و جزای نقدی معادل دو توما  محکوم مهی ۱۳امنیت و مزاحما  به حب  تا 
نامی و اقدامات خدف قانو  صورت گرفته در محل کارشها  سریع موارد بی ملزم به گزار  خانهقهوه

      (.1۸۱۳:۸۶۱ )مته،بودند در غیر اینصورت، مستوجب مجازات بودند
و قلیانسرا برچیهده  خانهقهوهرا دگرگو  ساخت و مرز میا   خانهقهوهگذر ایام، نقش و کارکردهای 

ههای عهدوه بهر قههوه و قلیها ، مهواد مخهدر، قهر  قلیانسهراهاو  هاخانههقهوهشد. امروزه در برخی از 
شود. استعمال مواد مخدر و سکر آور زنگ خطر بالقوه وقوع گردا  و مشروبات الکلی نیز عرضه میروا 

سهرا در و قلیها  خانههقهوهتعداد بیشماری  جرایمی چو  قتل، ضرب وجرح و جرایم منافی عفت است.
بسیاری از جوانا  برای سهرگرمی و گهذرا  اوقهات فراغهت بهه د. خورمیمناط  مختلف ایذه به چشم 

سهاعات زیهادی از سهراها (. قلیها ۷2: 1۸۳2آورند)انصاری مهابادی و فکهوری،استعمال قلیا  روی می
روز میزبا  خطرآفرین شمار زیادی از نوجوانا  و جوانها  هسهتند. بسهیاری از ایهن امهاکن فاقهد شبانه

با ظاهر گیم نت و کافه کنسول و حتهی برخهی از آنهها بصهورت زیرزمینهی فعالیهت  مجوز، بدو  تابلو،
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به صهورت تقریبهی بهین سراها قلیا ، تعداد پلیسی کنند.در مصاحبه صورت گرفته با ی، مقام آگاهمی

دار باب برآورد شده است. برخی از مهدیرا  و دایرکننهدگا  ایهن امهاکن مجهرمین سهابقه 1۳۱تا  1۱۱
پردازند. مجوزهای ایهن امهاکن بسهیار ورت پراکنده به فرو  مواد مخدر در این اماکن میهستند و بص
و با تصهویب قهانو  جهامع کنتهرل و  برخی از مجوزها در دوره پیش از انقدب صادر شده قدیمی است.

 ، ل و و فاقد اعتبار گردیده است. 1۸۳۳مبارزه ملی بادخانیات در سال 
ها قانونی مستقل تصویب نشهده اسهت و بهه قهانو  جهامع کنتهرل و انهخدر زمینه ناارت بر قلیا 

شود. به موجب قانو  نامبرده، ههر گونهه تبلیهت، تشهوی  مسهتقیم و مبارزه ملی با دخانیات استناد می
غیرمستقیم یا تحری، افراد به استعمال دخانیات و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. تنها 

ههای دخهانی از سهوی ه فرو ، مجوز عرضه مهواد دخهانی را داشهته و توزیهع فرآوردهافراد دارای پروان
نیز کلیه امهاکن  ،1۸۷۸به موجب آیین نامه اماکن عمومی مصوب  باشد.اشخا  فاقد پروانه ممنوع می

 مورد استفاده عموم، مکا  عمومی نام گرفته است.

، همچنهین گیرنهد.مره اماکن عمومی قرار مهیسراها نیز در زو قلیا  خانهقهوهبه موجب این قانو ، 
در راستای حفه   ،1/۶/1۸۳۷نامه اجرایی قانو  جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مورخ موجب آیینهب

ویژه محافات در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی، استعمال این مواد سدمت عمومی به
سراها و قلیا  خانهقهوهبه مواد نامبرده عرضه دخانیات در با استناد در اماکن عمومی ممنوع شده است 

مسهوولیت اجهرای ممنوعیهت اسهتعمال دخانیهات در امهاکن عمهومی بعههده مهدیرا ، ممنوع است و 
افراد نامبرده موظفند تابلوهای هشهداردهنده ممنوعیهت . کارفرمایا  و یا متصدیا  اماکن نامبرده است

ت وزیهرا  در أهیه. مناسب و در معرض دید عمهوم نصهب نماینهد مصرف محصوالت دخانی را در نقاط
از فهرست را  هاخانهقهوهبا صدور مصوبه، ا   دار خانهقهوهشمسی بنابه درخواست اتحادیه  1۸۱۱سال 

دنبال شکایت جمعیت مبارزه با دخانیهات بهه دیهوا  عهدالت اداری، هاماکن عمومی خارج ساخت. اما، ب

 .1گردیدرای هیوت وزیرا  باطل 
در ایجهاد گهرایش بهه ارتکهاب جهرم و  هاخانهقهوههدف اصلی این مقاله بررسی نقش قلیانسراها و 

انسها   رفتار جایگاه مهمی است.دارای های انسا  شناختی در بررسیفرصت جرم است. عامل محیط، 
با ایجهاد انگیهزه و  کند و عوامل محیطیاعم از مجرمانه و غیرمجرمانه در بستر ج رافیایی نمود پیدا می

ههای پهرداختن بهه موضهوع مکها ، در بررسهی بنهابراین، قصد، بر رفتارهای انسانی اثرگذار خواهد بود.
ای اجتماعی و متاثر از عناصر زمها ، جرم پدیدهای دارد. شناختی و بزه دیده شناختی اهمیت ویژهجرم

رابطه میا  مکا  و جهرم در سهال . (۱۳: 1۸۱2 و احمدی و همکارا ، ۱۷۱: 1۸۶۸نیا، مکا  است)کی
مطرح شهد امها، پهرداختن بهه  1۳۱2گری و سد  توسط کتله بلژیکی  در سال میددی توسط 1۳۸۸

                                                           
  2۷/۳/1۸۱۱، 2۳۱۳دنیای اقتصاد، شماره  .1
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مکا  به عنوا  واحد خرد تاثیرگذار بر وقوع جرم عمری بیش از چند دهه ندارد. تعهدادی از امهاکن بها 

کننهدگا  کننهدگا  و ادارهتصادی مراجعههای فرهنگی، اجتماعی و اقویژگی توجه به ساختار فیزیکی،
 (Meagan ,2004:197).سازی فرصتهای ارتکاب جهرم و رفتهار نابهنجهار را دارا هسهتندقابلیت فراهم

کهاربری،  کهه دارای حهد و مهرز، دانندرا واحد ج رافیایی می« مکا »شناسی محیطی، های جرمناریه
اماکنی با کهاربری  هاخانهقهوهقلیانسراها و  یده اوست. محل تدقی مجرم و بزه د ناارت و اندازه بوده و

و های خا  خهود بسهتر سهاز فرصهتهای جهرم با ویژگیتوانند میها برخی از مکا  باشند.تفریحی می
قادرنهد بها مهدیریت صهحی  و نیهز  الکا  و اداره کنندگا  اماکن نامبردهمهای مجرمانه گردند. گرایش

 .(۱11و۱۱1،۱۳۳،۱۳۷: 1۸۱۱ ،)ولش و فارینگتو  .اهش دهندمسووالنه فرصتهای جرم را ک
های اجتماعی و هنجارهای ، تمایل اکتسابی است که  بوسیله، مشاهدات، تجربیات، نقش«گرایش»

تواند نرخ ارتکاب جهرایم ، کلیه شرایطی است که می«فرصت جرم»گردد. اجتماعی یا گروهی ایجاد می
 ههای فهردی،اری افراد را افزایش دهد. این شرایط مشتمل بر ویژگیو در نتیجه نرخ بزه دیدگی و بزهک

باشد. مراجعه کنندگا  بهه ایهن امهاکن افراد حاضر در اماکن می توسط اجتماعی و افعال صورت گرفته
در معرض خطر بزه دیدگی و بزهکاری هستند. حضور در اماکنی کهه مشهروبات و مهواد مخهدر عرضهه 

رین است. تشوی  یا تشجیع شد  به استعمال مواد مخهدر و تهداوم آ  شود، به خودی خود خطرآفمی
دارای قابلیت ایجاد اعتیاد در افراد است. بدنبال آ ، میزا  بزه دیدگی و بزهکاری احتمالی فرد افهزایش 

 دیدگی افراد دارای اعتیاد است.  یابد. تحقیقات بیشماری بیانگر بزهکاری و بزهمی
ها ایجادکننهدگا  خانههقهوهآیها قلیانسهرا و -1ساسی مطرح شهده اسهت: در این مقاله دو پرسش ا

ها چگونه بر ایجهاد گهرایش خانهقهوهبالقوه گرایش به ارتکاب جرم و فرصت جرم هستند؟ قلیانسراها و 
بهه  -1های ابتدایی به سوال ها دو فرضهیه اسهت: به ارتکاب جرم و فرصت جرم اثرگذار هستند؟ پاسخ

صورت بهالقوه در ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصتهای جرم به هاخانهقهوهانسراها و رسد قلینار می

های انجام گرفته در قلیانسراها در کنار حضور ترکیهب رسد فعالیتبه نار می -2 نقش آفرین هستند و
سنی جمعیت دارای عوامل فردی و محیطی خا  موثر بر ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصت جرم 

قلیانسهراها و بررسی درستی یا نادرستی فرضیات نیازمند پرداختن به موضوعات پهیش رو اسهت. باشد. 
 دهند. چه چیزی را در معرض تماشای مرجعه کنندگا  قرار می هاخانهقهوه

 کننهد و هنجارههای آنها  چیسهت.ای تجربه کسب میکنندگا  به این اماکن در چه زمینهمراجعه
 در ایهن امهاکن کهدام اسهت.های پرریسه، ایجادکننهده فرصهت جهرم محرکخصوصیت، موقعیت و 

آزمهایی ههایی دارنهد. پاسهخگویی بهه سهوالها و راسهتیکنندگا  و مدیرا  این امهاکن چهه ویژگیاداره
اسهت. درجههت  هاخانههقهوههای مراجعه کننهدگا  بهه قلیانسهراها و ها مستلزم بررسی ویژگیفرضیه
شناسهی به بیا  پیشهینه و مبهانی ناهری پرداختهه شهده و بهدنبال آ  رو ابتدا سازی موضوع شفاف

 گیرد.های توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار میتحقی ، محدوده مورد مطالعه و یافته
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 پژوهش پیشینة
در ارتکاب جرم صورت نگرفته و در نوع خود  هاخانهقهوهدر رابطه با نقش قلیانسراهاو  پژوهشیتاکنو  
های صورت گرفته به موضوع علل گرایش و استعمال مواد مخدر و قلیها  بیشتر پژوهش باشد.بدیع می
زاده و همکارا  با موضوع علهل گهرایش بهه مصهرف سهیگار و قلیها  در پژوهش پهلوا  اند. درپرداخته

ترین عامل گهرایش دانشهجویا ، تفهری  و سهرگرمی اعهدم شهده دانشجویا  علوم پزشکی تهرا ، مهم
 1۸۱2(. پژوهش صورت گرفته توسط هینز در سهال 1۱-1۱: 1۸۱1 زاده، رضاخانی مقدم،پهلوا است)

بررسی جامع کشید  قلیا  در میا  دانشجویا ، بیانگر محبوبیهت بیشهتر قلیها  نسهبت بهه  با عنوا ؛
افراسهیابی و امیهر محمهدی در  .(Heinz,2013: 2751-276)سیگار در میا  دانشجویا  بهوده اسهت

ههای اجتمهاعی مصهرف کیفی مصرف قلیا  در میا  پسرا  جوا  شهر جیرفت  دالیل و زمینهمطالعه 
نیها و یونسهی در تحقیه  بها (. علیهوردی۳۱-۷۳ :1۸۱۶قلیا  پرداخته است)افراسیابی، امیرمحمهدی،

موضوع تاثیر میزا  خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میا  دانشهجویا ، میهزا  خهودکنترلی پهایین را در 
 (.  ۱۸ :1۸۱۸یونسی، نیا،)علیوردی سیگار، قلیا  و مواد دخانی دیگر مؤثر دانسته استمصرف 

های تحقی  اسهت. مراجعهه بهه دفتهر های موجود از دشواریعدم دسترسی به آمار دقی  و پرونده
پرونده بها موضهوع عرضهه غیهر مجهاز مواددخهانی و بررسهی  ۶۳ثبت کل دادگستری ایذه، بیانگر ثبت 

قهره پرونهده ف ( نیز حاکی از وجهود شصهت و سهه۱۳تا۱۸های )سال کیفری ایذه1۱1شعبه هایپرونده
شامل موضوعاتی از جمله عرضه دخانیات غیرمجاز، دایرکهرد  مراکهز فسهاد، ضهرب و جهرح، تهوهین، 

ا یها سهراهساز، حمل مواد مخدر، شکستن یا محو کرد  پلمپ قلیا تمردو حمل مشروبات الکلی دست
ههای پژوهشهگر مبنهی بهر انجهام اقهدامات غیر مجاز است. وجود ابهامات قهانونی، یافتهه یهاخانهقهوه

های نامبرده و اهمیت مقابله با جرم، پیشگیری از جرم و حمایت از شهروندا   نشها  مجرمانه در مکا 

دهنده اهمیت پرداختن به این موضوع است. نتایج بدست آمده از این تحقی  قابلیهت کهاربردی بهرای 
 نیروی انتاامی، قوه قضاییه، قوه مقننه و پژوهشگرا  علوم اجتماعی خواهد داشت. شناسا ،رمج

 

 مبانی نظری. 1
یادگیری و پذیر  ناهنجارها دارد. در بررسهی نقهش  گرایش به ارتکاب جرم ریشه در مشاهده، تجربه،

م، توجه به مواردی از جملهه های جردر ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصت هاخانهقهوهقلیانسراها و 
بزهکهاری آنها  و مهدت زمها   رابطه با دوستا ، های فردی، پیوندهای خانوادگی، اوقات فراغت،ویژگی

موانع ضروری است. در ایهن راسهتا، کارآمهدترین و  گرها وگر و تسهیلحضور در گروه دوستا ، مداخله

فعالیهت  ناریهه فرصهت جهرم، بارتنهد از:شناسی مرتبط با هدف موضوع عهای جرمترین ناریهنزدی،
   .های ترجیحیروزمره، کنترل اجتماعی و معاشرت
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 (Crime opportunity Theory)نظریه فرصت جرم. 1. 1
شناسی از جمله فعالیت روزمره، الگهوی جهرم و جرم هایناریهای از ناریه فرصت جرم، طیف گسترده

ای کید بر دو عنصر زما  و مکا  دارد. این عناصر به انهدازهأاین ناریه ت گیرد.انتخاب عقدنی را دربرمی
حایز اهمیت است که در مناط  جرم خیز نیز برخهی از روزهها و سهاعات هفتهه نهرخ جهرایم را ت ییهر 

 دهد.می
 در معهرض دیهد بهود  ، (inertia) ایسهتایی،  (value)از منار مجرم و مهاجم چهار عامل ارز 

(visibility) و دسترسههی(access) بههر خطههر طعمههه واقههع شههد  تههاثیر گههذار اسههت(felson& 

clark,1998:p.5)در پههژوهش انجههام شههده توسههط فلسههو  و کههدرک در مرکههز پههژوهش واحههد . 
به نتایج ده گانه دست یافتند. برخی  گذاری و کاهش جرم لند  درباره موضوع فرصتهای جرم،سیاست

ههای وقهوع یه، وع تمام جرایم، عدم تعمیم فرصهتنقش داشتن فرصت در وق از این نتایج عبارتند از:

های مختلف و وابسهتگی توزیع متفاوت تقار  زمانی و مکانی فرصت جرم در مکا  جرم به سایر جرایم،
.به عبارت دیگر، این ناریه با توجه به تهاثیر شهرایط (ibid,p.9)های روزمره.های جرم به فعالیتفرصت
های ارتکاب جرم را در رابطهه مسهتقیم رنده، افزایش و کاهش فرصتساز وقوع جرم و عوامل بازدازمینه

 .داندبا افزایش و کاهش احتمال وقوع جرم می
 

  )Theory) Routine Activity نظریه فعالیت روزمره. 2. 1
های افتراقهی کوهن با ترکیب ناریه معاشهرت شود.نسبت داده می به کوهن و فِلسو  این ناریه عموماً

اهمیهت چگهونگی  کنترل اجتماعی هیرشی، چارچوبی ناری ایجاد نمهود تها بهر موضهوع بهاساترلند و 

بیشهتر ایهن ناریهه   (young&rees,2013: 164)تاکید نماید. اثرگذاری تعامدت با همساال  بر افراد
های ذهنهی و و توجه اندکی به  وضعیتتمرکز داشته  بر رویدادهای مجرمانه با توجه به فعالیت روزمره

. به طور کلی فعالیت روزمهره بهر تدقهی زمهانی و (۷1: 1۸۳۶شینه مجرما  دارد. )بیات و همکارا ، پی
 A Likely & Motivated ))مجهرم بها انگیهزه( مکانی سهه عامهل بزهکهار احتمهالی تحریه، شهده

Offender) آمهاج بهزه مناسهب، (A Suitable Target) نگهبها ( بهرای  و فقهدا  محهاف  کارآمهد(
این سه عامل، ارتکاب جرم را تسههیل،   (Marcumet,2010:415)رد.ز وقوع جرم تاکید داجلوگیری ا

در ایهن ناریهه، مفههوم ههدف  (Brantingham & Brantingham,1995:5)سهازد.ایمن و نافع می
فقههدا   ،(۶۳ :1۸۳۳)وینفههری،   بهود  و قابلیههت دسترسههی مرئههیهههای مناسهب دربرگیرنههده ویژگههی

 ،زمها متاثر از تدقی سه عنصر  کوهن و فلسو  جرم را رویدادی جواری است.مجذابیت و ه گر،کنترل
تهوا  نتیجهه گرفهت بانیها  ناریهه مهی .(Miiller,2009:279)  داننهدمیماج مجرمانه ویژه آ و مکا 

فعالیت روزمره با تمرکز بر ابعاد گوناگو  محیط اجتماعی و فعالیت روزمره، الگوی بوم شناختی از جرم 
های زمانی رفتار انسانی را در محیط اجتماعی مورد بررسی قهرار تا جنبه (Miiro,2014)اند کرده هئارا
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تکهرار  آ  چه در این الگو دارای اهمیت است مت یرهای فرکان ، سرعت و زما  است. فرکان ، دهند.

تهار در محهیط طبیعی واقعه؛ سرعت ، شمار وقایع در واحد زما  و زما  به مفهوم هم زمانی و تدقی رف
گسههتر  فعالیتهههای دور از خانههه و گذرانههد  زمهها  فزاینههده در میهها   ).(Cohen,1979:590اسههت.

فلسو  بها ترکیهب ناریهه کنتهرل  1۱۳۷همساال  بر افزایش نرخ جرایم تاثیرگذار خواهد بود. در سال 
قیهود اجتمهاعی  را،هها گرنماید. او کنترلاقدام می« کنترل گر»اجتماعی و فرصت جرم به ارایه مفهوم 

 ، شرط ضروری برای اعمال کنترل اجتمهاعی غیهر رسهمی اسهت.«کنترل گر» کند.هیرشی معرفی می
به دیگرا ، پایبندی به تعهدات اجتماعی، شرکت در فعالیهت   و وابستگی انسا  در صورت فقدا  پیوند

و کنتهرل اجتمهاعی غیهر گهر خواههد بهود های مشروع و قانونی و اعتقاد به قوانین جامعه فاقد کنتهرل
. برای ارایه مدل جهامع تهر (ECK&Skubak Tillyer,2011:182)رسمی را ناممکن خواهد ساخت.

توا  سه عامل دیگر را مطرح نمود و مدل سه وجهی دوگانه ارایه کرد. در این مهدل فعالیت روزمره می
مجهرم مهورد توجهه قهرار  گهرمهاجم/مجرم و و کنترل نگهبا ، مکا ، مدیر، ،هشش عامل هدف/بزه دید

   (ibid,181)سازند.گیرند و سه وجهی تودرتو میمی
 

  (Social controle theory))کنترل( اجتماعی نظریه پیوند. 3. 1
ه شد. به باور او وجود پیوند عهاطفی ئمیددی توسط تراوی  هیرشی ارا 1۱۷۱این ناریه در اواخر دهه 

ایهن ناریهه بهرخدف ناریهه  جرم خواهد شد. ارتکابرایش به های متعارف مانع از ایجاد گمیا  انسا 
 شهوددر سط  میا  فردی مطهرح مهی آنومی دورکیم که پیوند اجتماعی را مورد توجه قرار داده است،

   .(2۶۳ :1۸۳۳ )وینفری،
شههود توجههه نههاچیزی کنتههرل اجتمههاعی بههه بههافتی کههه پیونههدهای اجتمههاعی درو  آ  ایجههاد می

دیدگاه ناارت اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصوالً دارای قابلیهت (Haynie,2001:1021)دارد.
هنجارههایش را بهر فهرد  این جامعه است کهه تهد  دارد زندگی بهنجار و نابهنجار اجتماعی را دارند.

متشهههکل از چههههار عنصهههر: « پیونهههد» در ایهههن ناریهههه (.12۱: 1۸۳1)ممتهههاز، تحمیهههل کنهههد
و  (Involvement) اقهدام ، (Commitment)تعههد. (۱۱: 1۸۳۱دی،)احم ، (Attachment)وابستگی

. به باور هیرشی چهار عنصهر پیونهد مهوثر در پیشهگیری از (12 ۱: 1۸۳1 )ممتاز، است  (Belief)باور
 .(,Jorge&Bernard,1998)ارتکاب جرم است

 

 وابستگی. 1. 3. 1
 در این ناریه، اجتماعی است.های گروهوابستگی به مفهوم رابطه عاطفی و وجود حساسیت میا  اعضا 

وابستگی قوی با دوسهتا   میا  وابستگی به دیگرا  و درونی سازی هنجارها رابطه مستقیم وجود دارد.
شده و سیگاری بود  بهترین دوست منجهر بهه سیگاری منجر به افزایش گرایش به کشید  سیگار می
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که دوسهت فراد بزرگسال در صورتی. ا(Young &Rees,2013:p.165)شود.شروع سیگار کشید  می

بزهکارداشههته و مههدت زمهها  زیههادی را بهها او سههدری نماینههد، نههرخ بزهکههاری آنههها را افههزایش 
تهوا  بهر اسهاس معیارههای سهط  ناهارتی میزا  وابستگی را مهی (haynie:2005,p.1109)دهد.می

بهرآورد  و اولیها مدرسهه  والدین، کیفیت ارتباط میا  والدین و فرزند و دیدگاه فرد نسهبت بهه مدرسهه
سهازی کید هیرشی بر استفاده از مفهوم وابستگی به جهای مفههوم درونیأ(. ت2۶۳ :1۸۳۳)وینفری،کرد

 سهازیگیری اسهت ولهی درونیآمیز و به تنهایی قابل اندازهاست زیرا، وابستگی جدای از رفتار انحراف

 .(Haynie,2001:p.1030)فاقد این قابلیت است
 

 دتعه. 2. 3. 1
ههای او را نمایها  گیهریتعهد ، بیانگر تعل  فرد به هنجارهای متعارف و قواعد بوده و نگهر  و جههت

های مکتسبه از رفتار متعهارف و فرد با پیدایش انگیزه مجرمانه، خطرات از دست داد  سرمایه سازد.می
ی تعهد فرد اسهت. سهرمایه سرمایه اجتماعی بیشتر، بیانگر میا  باال احترام به قانو  را برآورد می کند.

اجتماعی بدست آمده، فرد را به هم نوایی بیشتر با ارزشهای جامعه  در جههت کسهب سهرمایه بیشهتر 
ای سازد در حالیکه، فرد معارض با هنجارها و قوانین نگرا  از دسهت داد  سهرمایهترغیب و امیدوار می
 .(Haynie, 2001) که ندارد نخواهد بود.

 

 مشارکت. 3. 3. 1
های هنجار اجتماعی و مدت زمانی است کهه مشارکت، به معنای میزا  حضور و شرکت فرد در فعالیت

هیرشی، اقدام ( & costello,2010,4 1۸۱۷،1۸۱)ستوده، یابد.های روزانه اختصا  میبه این فعالیت
و موجب کهاهش های متعارف را مانع از گرایش به رفتار نابهنجار و مجرمانه و دخالت داشتن در فعالیت

های تفریحی مثبت ، زمینه ساز اهمیت یافتن اوقات فراغت و فعالیتناریهاین  داند.فرصتهای جرم می
. از ایراداتی که به عنصر مشارکت وارد شهده اسهت ایهن (haynie,2001:1035)نوجوانا  و جوانا  شد

توانهد در فهراهم آمهد  است که گردهم آیی افراد برای مشارکت در ی، فعالیت بدو  حضور ناظر مهی
 (Costello, 2010:12&13)فرصت بزهکاری اثر مثبت داشته باشد.

 

 باور. 4. 3. 1
پذیر  و باور به وجودسیستم ارزشی و اخدقی مشترک در جامعه و التهزام بهه آ ، از موانهع دیگهر در 

ز مقهدم ندانسهته و او، برخدف ماتزا، باورهای اخدقی را بر همهه چیه برابر انحراف و ارتکاب جرم است.
که فرد اهمیهت  یابدبه باور او رفتار مجرمانه و انحراف زمانی نمود می داند.میزا  باور را امری مت یر می

شود. بر مبنای این ناریه هرچه افراد کمتر های متعارف قایل میکمتری برای باورهای اخدقی و ارز 
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تر و احتمال رفتارههای نابهنجهار د آنها با جامعه سستوابسته، متعهد، اقدام کننده و باورمند باشند،پیون

 (haynie,2001:1036)0 و مجرمانه افزایش خواهد یافت
 

 (Differential association)نظریه پیوند افتراقی یا معاشرتهای ترجیحیِ ساترلند. 5. 3. 1
ههای جامعهه بهه فهرد ادوین. ال. ساترلند با طرح این ناریه به تبیین روند تبدیل فرد همنهوا بها ارز 

پردازد. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه  با ارتباط متقابل با گروههای معهارض بها جامعهه و غیرهمنوا می
. بهه بهاور او کلیهه (۱۳: 1۸۶۱)گیهدنز،بویژه همساال  و پذیر  ارزشهای گروه صورت خواهد گرفهت. 
شود. گزینش روشهای مجرمانه یها میرفتارهای انسانی با هدف تضمین جایگاه اقتصادی و فردی انجام 

یابی به این اهداف، بر اسهاس پیونهد و یهادگیری افتراقهی صهورت خواههد غیر مجرمانه در جهت دست
ها و اقدامات قانو  ستیز در مقابل اقهدامات مطیهع قهانو  گرفت. بر اساس اصل تدافعی افتراقی گرایش

مت یرههای فراوانهی و تنهاوب و مهدت و دوره اسهت.  یابد. این غلبه و تدافع افتراقی تحت تاثیرغلبه می
ههای فراوانهی، مهدت، های مجرمانه است. اقتدار دربرگیرنده مولفهرفتار مجرمانه متاثر از اقتدار و تداعی

 .(2۷1و  2۷۱: 1۸۳۳ )وینفری،اولویت و شدت است
 

 شناسی تحقیقروش. 2

عامهل دموگرافیه،  نقهشبررسهی  تحلیلهی بهه-این پژوهش از منار هدف کاربردی و رو  توصهیفی
آماری تحقیه  حاضهر  ة. جامعپردازدمی جرمایجاد گرایش به جرم و فرصت ها در خانهو قهوه سراقلیا 

 2۱۱و حجهم نمونهه  1۸۱۳ -1۸۱۶در سهالها خانههسهراها و قهوهقلیا شامل افراد مراجعه کننده به 

 نفراست.
در شهمال بوده و از توابع استا  خوزستا   یاری وهای بختایذه از شهرستا ، محدوده مورد مطالعه

، 1۸۱۳جمعیت شهرستا  ایذه طب  سرشماری عمومی نفوس و مسهکن در سهال  .قرار دارد آ شرق 
 است. نفر بوده 1۱۳۱۱۱در حدود 

مشخصههات و شههامل  هههای بسههته و در دو بخههش تناههیم گردیههدهپرسشههنامه دربرگیرنههده سههؤال
اطدعههات  شههاملهای مربههوط بههه فرضههیات تحقیهه  گویهههشههناختی پاسههخ دهنههدگا  و جمعیههت
کنندگا  از جمله گروه سنی، میزا  تحصیل، رابطه با والدین و دوسهتا ، اشهت ال یها بیکهاری، مراجعه

آزمایی میزا  درآمد، سابقه ارتکاب جرم، استعمال مواد مخدر و چگونگی آشنایی با مواد اسهت. راسهتی
ای بها شناسهی، پرسشهنامههای موجهود جرمین و کارآمدترین ناریهگیری از نزدی، ترفرضیات با بهره

 و۱/  ۶۷میزا  آلفای کرونباخ  بدست آمده پرسشنامه بهاالتر از  پایایی و روایی مطلوب تهیه شده است.

آمهاری همبسهتگی روشههای با های تکمیل شده داده های پرسشنامه. استپایایی مطلوب دهنده نشا 
های تکمیل شده مهورد های پرسشنامه، دادهمستقل tزئی، تحلیل واریان  و دو مت یری، همبستگی ج



 (22، )ایپپی  9311 تانپاییز و زمس ، دوم، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  مرجان نگهی  و  حسین قریشوندی           2۳۱

 

های آماری همبسهتگی دو مت یهری، ها با تکنی،تجزیه و تحلیل داده. تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 انجام شده است. SPSSمستقل از طری  نرم افزار  tهمبستگی جزئی، تحلیل واریان  و 
 

 های پژوهشیافته. 3
 گردد:های پژوهش در دو قسمت توصیفی و تحلیلی به شرح ذیل ارایه میتهیاف
 

 های توصیفییافته. 1. 3
 توزیع سنی پاسخ دهندگا -1

 

 ا(مد )نم درصد فراوانی فراوانی ابعاد 

 سن

 ۸/2۱ ۳۱ 2۱تا  1۳

 2۱تا  2۳
 ۱/۸2 ۶۱ 2۳تا  2۱

 ۷/2۳ ۷۱ ۸۱تا  2۳

 ۸/1۱ 2۱ ۸۳تا  ۸۱

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر  ۶۱سال، 2۱-1۳نفر در گروه سنی  ۳۱پاسخ دهنده 2۱۱با توجه به جدول فوق، از مجموع 
 ۸۳-۸۱نفهر در گهروه سهنی  2۱سهال و  ۸۱-2۳نفر در گروه سنی   ۷۱ل،سا 2۳-2۱در گروه سنی 

سال و کمتهرین  2۱-2۳ها در گروه سنیسرابیشترین گروه سنی مراجع کننده به قلیان اند.سال بوده
 سال بوده است.  ۸۳-۸۱تعل  به مراجع کنندگا  گروه سنی م

 
 ش ل پاسخ دهندگا  -2

 

 )نما( مد درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 سن

۱/۳۱ 1۱۱ بیکار  

 بیکار
۱/1۱ 2۱ کارگر  

۱/1۷ ۸2 دانش آموز یا دانشجو  

۱/2۱ ۱۳ آزاد  

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر دانهش  ۸2نفهر کهارگر,  2۱بیکار , نفر  1۱۱مراجع کننده ، 2۱۱مجموع  با توجه به جدول از   

اند. بیشترین تعداد مراجع کننده را افراد بیکار و کمتهرین نفر ش ل آزاد داشته ۱۳آموز یا دانشجو و 

 اند. تعداد را کارگرا  تشکیل داده
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 درآمد پاسخ دهندگا  -۸
 

)نما( مد درصد فراوانی فراوانی    ابعاد  

 درآمد

۱/22 ۱۱ هزار توما  ۳۱۱زیر   

 درآمدی ندارم
۱/۶ 1۱ میلیو  1تا  ۳۱۱بین   

۱/1۷ ۸2 میلیو  ۸تا  1بین   

۱/۳۳ 11۱ درآمدی ندارم  

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر  1۱میلیهو  تومها ،  ۸تا1نفر بین  ۸2نفر فاقد درآمد،  11۱نفر مراجع کننده،  2۱۱از مجموع 

 اند.انه داشتههزار توما  درآمد ماه ۳۱۱نفر زیر  ۱۱میلیو  و  1تا  ۳۱۱بین 

 
 رابطه والدین با فرزندا  در محیط خانواده-۱

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 رفتار

 1۳/۱ ۸۱ محبت آمیز

 زیاد در خانه نیستم
 1۱/۱ 2۱ خشن و سختگیر

 1۳/۱ ۸۱ کم توجه

 ۷۱/۱ 12۱ زیاد در خانه نیستم

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر بیشهتر  12۱های شهرستا  ایذه سرانفر مراجع کننده به قلیان 2۱۱با توجه به جدول، از بین    

تفاوتی پهدر و مادرشها  واقهع نفر مورد کم توجهی و بی ۸۱کنند. اوقات را بیرو  از خانه سدری می

شا  نفر نیز مورد محبت والدین ۸۱نفر نیز رفتار خشونت بار والدینشا  را تجربه کرده و  2۱شده و 

 اند.قرار داشته
 رابطه پاسخ دهنده با اعضای خانواده-۳

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 رفتار

 2۱/۱ ۱۱ بسیار محبت آمیز

 کم توجه
 1۳/۱ ۸۱ خشن و سختگیر

 ۱۱/۱ ۳۱ کم توجه

 2۳/۱ ۳۱ زیاد در خانه نیستم

 2۱۱ 1۱۱  
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نفر نسبت بهه پهدر و مادرشها   ۳۱های شهرستا  ایذه سرانفر مراجع کننده به قلیا  2۱۱از بین    

نفر  با والهدین  ۸۱کنند. نفر مدت کمی را در خانه سدری می ۳۱توجه هستند. کم توجه و حتی بی

آمیزی با والدین خهود نفر باقیمانده رفتار بسیار محبت ۱۱کنند و گیری رفتار میبا خشونت و سخت

 دارند.
 های اوقات فراغتفعالیت-۷

 

د فراوانیدرص فراوانی ابعاد  مد )نما( 

 اوقات فراغت

۱/۳ 1۱ مطالعه  

 دوستا 
۱/1۱ 2۱ باشگاه  

۱21 دوستا   ۱/۳۳  

۱/۸۱ ۳۱ می خوابم  

 ۱2۱  1۱۱  

 

 11۱سراهای شهرسهتا  ایهذه کننده به قلیا هنفر مراجع 2۱۱از بین  ،۱با توجه به جدول شماره    

نفر در اوقات  ۳۱روند. می هاخانهقهوهبه   شادوستا  نفر از آنا  اکثر اوقات فراغت خود را به همراه

نفر به دلیل عدقه شخصی مطالعهه  1۱های ورزشی رفته و نفر به باشگاه 2۱خوابند. فراغت خود می

 کنند.می
 هاخانهقهوهقلیانسراها و  در فراغت گذرا  اوقات میزا -۶

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 اوقات فراغت

 ۱/۱۳ ۱۷ یاد)به همراه دوستا ( دارمز

 عدقه دارم با دوستا 
 ۱/۸۱ ۷۱ زیاد بوده کمتر شده

 ۱/۱ 1۳ متوسط

 ۱/1۸ 2۷ کم

 2۱۱ 1۱۱  

 

ی هاخانههقهوهنفهر مراجهع کننهده بهه قلیها  سهراها و  2۱۱، از بهین ۳با توجه به جدول شهماره 

 هاخانههقهوهاوقات فراغت خود را در   راه دوستا  شانفر بسیارعدقه مندند تا به هم ۱۷شهرستا  ایذه 

نفهر میهزا   1۳هها خبهر داده ونفر از کمتر شد  زما  حضور در این مکها  ۷۱سراها بگذرانند. و قلیا 

 ها کم است.نفر نیز میزا  حضورشا  در این مکا  2۷اند. عدقه خود را متوسط اعدم نموده
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 هاخانهقهوهسراها و وقوع ضرب و جرح در قلیان -۳
 

1۳مد )نما(. درصد فراوانی فراوانی ابعاد  

 ضرب و جرح

۱/۸۷ ۶2 زیاد  

زیاد –بله   
۱/21 ۱2 کم  

۱/۸۱ ۷۱ خیر  

۱/1۸ 2۷ اطدعی ندارد  

 2۱۱ 1۱۱  

 

 11۱راهای شهرستا  ایهذه سنفر مراجع کننده به قلیا  2۱۱، از بین ۷با توجه به جدول شماره 

نفر وقوع درگیری در ایهن امهاکن را شهاهد  ۷۱اند. بوده هاوقوع ضرب و جرح در این مکا نفر شاهد 

 این موضوع نداشتند. هنفر نیز اطدعی راجع ب 2۷اند. نبوده

 
 اولین مکا  کشید  قلیا  از نار پاسخ دهندگا  -۱

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 استعمال

 ۷۱/۱ 12۱ خانهقهوه

 هخانقهوه
 ۱۱/۱ ۳۱ فرامو  کرده ام

 ۱/۱ ۱ در خانه

 ۱/۱ ۱ در پارک

 2۱۱ 1۱۱  

 

 12۱های شهرسهتا  ایهذه، سرانفر مراجع کننده به قلیا  2۱۱از بین  ،۶شماه با توجه به جدول    

نفر دیگهر ههم مکها   ۳۱اند.ها نسبت به استعمال قلیا  اقدام کردهسراقلیا نفر از آنها اولین بار در 

 اند.اولین تجربه استعمال قلیا  خود را فرامو  کرده
 

 آ  مکا استعمال مواد مخدر و -1۱
 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 

 ۶۳/۱ 1۳۱ قلیانسرا، 

 عمومی
 ۳/۱ 1۱ در خانه

 ۱/۱ ۱ محل کار

 2۱/۱ 1۱ بیرو 

 2۱۱ 1۱۱  
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بهه همهراه سرا هها لیا نفر در ق 1۳۱نفر پاسخ دهنده، 2۱۱از مجموع  ،۳اره شم با توجه به جدول   

 کردند.نفر در خانه دخانیات استعمال می 1۱نفر خارج از محیط خانه و  1۱دوستا  و

 
 هاسرادفعات استعمال  مخدر)قر  و مواد( در قلیا -11

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 مخدر

 ۳/۱ 1۱ زیاد

 کم
 ۸۳/۱ ۶۱ توسطم

 ۳۱/۱ 1۱۱ کم

 1۱/۱ 2۱ خیر

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر  1۳۱ های شهرستا  ایذه،سراکننده به قلیا مراجعه نفر  2۱۱با توجه به جدول فوق، از بین    

نفر به  1۱۱اند. نفر مخدر استعمال نکرده 2۱اند و ها مواد مخدر هم مصرف کردهسرااز آنا  در قلیا 

 اند.نفر به مقدار زیاد مواد مخدر استعمال کرده 1۱ر مقدار متوسط ، نف ۶۱میزا  کم، 

 
 چگونگی آشنایی با موادمخدر-12

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 آشنایی

 ۷۱/۱ 12۱ به همراه دوستا 

 به همراه دوستا 
 ۳/۱ 1۱ کنجکاوی

 1۳/۱ ۸۱ وجود مصرف کننده

 2۱/۱ ۱۱ نمیدانم

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهر از آنها   12۱های شهرستا  ایذه سرانفر مراجع کننده به قلیا  2۱۱توجه به جدول از بین با   

ها به همراه دوستا  را خود را عامهل آشهنایی بها دخانیهات و مهواد سراو قلیا  هاخانهقهوهحضور در 

کننده درخانهه و رفنفر وجود فرد مص ۸۱اطدع بودند. نفر از این موضوع بی ۱۱مخدر عنوا  کردند. 

 نفر عامل کنجکاوی را مطرح کردند. 1۱
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 وجود دوستا  فروشنده مواد یا مشروبات الکلی و چگونگی آشنایی-1۸
 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 فروشنده

 2۱/۱ ۱۳ دوستا  دوستم –بله 

 قلیانسراها –بله 
 12/۱ 2۱ پارک –بله 

 ۳۱/۱ 1۱۳ قلیانسرا –بله 

 1۱/۱ 2۱ خیر

 2۱۱ 1۱۱  

 

ی بها دوسهت رابطه نفر از آنا  1۳۱های شهرستا  ایذه، سرانفر مراجع کننده به قلیا  2۱۱از بین    

نفر از طریه   ۱۳ها، لیانسرانفر در ق  1۱۳آشنایی  .اندداشتهیا مشروبات الکلی  مخدر فروشنده مواد

ر نیز فاقد دوست فروشنده مواد یها مشهروبات نف 2۱نفر در پارک صورت گرفته است.  2۱دوستا  و 

 اند.الکلی بوده
 سابقه ارتکاب جرم و تکرار جرم -1۱

 

 مد )نما( درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 سابقه

 2۱/۱ ۱۱ زیاد –بله 

 خیر
 ۸۱/۱ ۷۱ کم –بله 

 1۱/۱ 2۳ متوسط –بله 

 ۸۷/۱ ۶2 خیر

 2۱۱ 1۱۱  

 

نفهردارای سهابقه ارتکهاب  12۳های شهرستا  ایهذه، سراه به قلیا  کنند هنفر مراجع 2۱۱از بین    

نفر سابقه تکرار جهرم زیهاد  ۱۱نفر سابقه تکرار جرم اندک ،  ۷۱سابقه بوده اند.  نفر  فاقد ۶2جرم و 

 اند.نفر سابقه متوسط داشته 2۳و 
 

 دوستا  یادگیری ارتکاب جرم از اعضا خانواده، -1۳
 

 مد )نما( نیدرصد فراوا فراوانی ابعاد

 جرم

 ۸۳/۱ ۶۱ )محیط آموزشی(دوستا 

 دوستا 
 11/۱ 22 خانه

 ۱۳/۱ ۱۷ دوستا )قلیانسرا(

 ۷/۱ 12 خیر

 2۱۱ 1۱۱  
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ههای نفهر جهرم را در مکها  1۷۷های شهرستا  ایهذه،سراکننده به قلیا  هنفر مراجع 2۱۱از بین    

نفهر در  22، انهدو توسط دوستا  آموخته شی(نفر در محیط آموز ۶۱قلیانسرا و  نفر در ۱۱) عمومی

 اند.نفر فاقد این تجربه بوده 12اند. خانه ارتکاب جرم و انحراف را آموخته

  

 های تحلیلییافته. 2. 3

رسد مشخصات فیزیکی و ساختمانی، وجود اهداف جذاب برای مجرما  و خهرده به نار می .1 .2. 3

های جهرم و ایجهاد فرصهت ارتکاب گرایش به ثر برؤم هاخانهقهوهسراها و فرهنگ بزهکاری در قلیا 

 باشد. جرم

و وجود اهداف جذاب بهرای مجرمها  و خهرده  سراثیر مکا  قلیا أنتایج شاخ  مؤثر از طری  ت

 (1-۱بندی آنها در جدول شماره ) ها در ارتکاب و تکرار جرایم و رتبهسرافرهنگ بزهکاری در قلیا 

 .آورده شده است
 ت، نمونه tنتایج آزمو   (1 جدول

 گویه            

 میانگین رتبه شاخ 

انحراف 

 معیار

 Tآزمو 

T 
درجه 

 آزادی

سط  معنی 

 داری

 ۱۱/۱ 1۱۱ 1۳,۳ ۶1۱/۱ 1۱/۱ 2 مشخصات فیزیکی و ساختمانی

 1۳/۱ 1۱۱ ۸1/1۸ ۷۳1/۱ ۱۳/۸ ۳ فرو  مشروبات الکلی

 ۱۱۳/۱ 1۱۱ ۱۳/12 ۱۷۱/۱ ۱1/۸ ۳ فرو  دخانیات غیر مجاز

عرضههه و فههرو  دخانیههات غیههر 

 مجاز و قلیا 

۷ ۱1/۱ ۳۱/۱ ۸/1۱ 1۱۱ ۱۱1/۱ 

 

هها در کهل گویهه tچهو  مقهدار  ۱۳/۱های جدول فوق نشا  میدهد که در سط  معنهاداری داده   

توا  چنهین اسهتنباط کهرد ناری از میانگین تجربی کوچکتر است، لذا، می معنادار است و میانگین

ثیر أها تهسهرادر قلیها   افزایش گهرایش بهه ارتکهاب جهرم و فرصهتهای آ ها در اخ که تمامی ش

  گردد.بنابراین فرضیه اول تایید می ،اندداشته

ثر در گرایش به ارتکاب و تکرار ؤها مسرارسد حضور نوجوانا  و جوانا  در قلیا به نار می .2 .2. 3

 جرم است.
 ( آزمو  همبستگی2جدول

 P-value تعداد نمونه و تکرار جرم گرایش به ارتکاب 

 ۱/  ۱۱1 2۳۳ ۱/  ۶۶۸ هاسرادر قلیا  حضور نوجوانا  و جوانا 
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میها   نتیجهه، باشد. دربیانگر رابطه معنادار میا  دو مت یر می ۱۳/۱تر از پایین P-valueمیزا      

بهت و معنهاداری وجهود ها و گرایش به ارتکاب جرم رابطهه مثسراحضور نوجوانا  و جوانا  در قلیا 

ها موثر بر افهزایش گهرایش بهه سرادر نتیجه افزایش میزا  حضور نوجوانا  و جوانا  در قلیا  دارد.

 گردد.یید میأارتکاب جرم است. بنابراین فرضیه دوم ت

 

در گرایش افراد شهرستا  ایهذه بهه قلیها  و  وابستگی به والدین و خانوادهرسد به نار می .3 .2. 3

 ثیرگذار است.أت هاانهخقهوه

 آزمو  همبستگی (۸جدول
 P-value تعداد نمونه گرایش به مصرف قلیا  و ارتکاب جرم 

 ۱/  ۱۱1 2۱۱ -2۶۶/  ۸۷1 وابستگی به والدین و اعضای خانواده

 

، بیانگر رابطه معنادار میا  دو مت یر اسهت. در نتیجهه، میها   ۱/  ۱۳تر از پایین P-valueمیزا     

ی به والدین و اعضای خانواده و گرایش به مصرف قلیا  و ارتکاب جرم رابطه معنادار معکوس وابستگ

در نتیجه، افزایش میزا  وابستگی به والدین و اعضای خهانواده مهوثر بهر کهاهش میهزا   وجود دارد.

 گردد.گرایش به مصرف قلیا  و ارتکاب جرم است. بنابراین فرضیه تحقی  تایید می

 

 هاسرارسی رابطه بیکاری و مراجعه به قلیا بر .4 .2. 3
 آزمو  همبستگی( ۱جدول 

 P-value تعداد نمونه هاسرامراجعه به قلیا  

 ۱/  ۱۱1 2۱۱ ۱/  ۶۷۶ بیکاری

 

بیانگر وجود رابطه معنادار میا  دو مت یر است. بنهابراین بهین  ۱۳/۱تر از پایین P-valueمیزا  

ت یر بیکاری رابطهه مثبهت و معنهاداری وجهود دارد. در نتیجهه، بها ها و مسرامت یر مراجعه به قلیا 

 یابد. نیز افزایش می سراهامراجعه به قلیا ی، افزایش میزا  بیکار

 

در سط  شهرستا  ایذه و افهزایش  هاخانهقهوهها و سرارویه قلیا بررسی رابطه افزایش بی .5 .2. 3

 کنندگا مصرف مراجعه
 ( آزمو  همبستگی۳جدول 

 P-value تعداد نمونه هاسرامراجعه به قلیا  

 ۱/  ۱۱1 2۱۱ ۱/  ۶۱۷ هاخانهقهوهها و سرارویه قلیا افزایش بی
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بیانگر رابطهه معنهادار میها  دو مت یهر اسهت. بنهابراین، بهین  ۱۳/۱تر از پایین P-valueمیزا  

ها رابطهه مثبهت و معنهاداری وجهود سراو مراجعه به قلیا  هاخانهقهوهها و سرارویه قلیا افزایش بی

ها افهزایش سهرا، مقدار مراجعهه بهه قلیها  هاخانهقهوهو  سراهارویه قلیا دارد. در نتیجه، افزایش بی

 یابد.می

 

ها بر ارتکاب و تکرار جرم جوانا  در شهرستا  سراها و قلیا خانهقهوهبررسی رابطه تعداد   .2 .2. 3

 ایذه
 آزمو  همبستگی (۷جدول 

 P-value تعداد نمونه ارتکاب و تکرار جرم 

 ۱/  ۱۱1 2۱۱ ۱/  ۶21 هاسراو قلیا  هاخانهقهوهتعداد 

 

باشهد. بنهابراین، میها  بیانگر رابطه معنادار میا  دو مت یهر مهی ۱۳/۱تر از پایین P-valueمیزا     

 وجهود دارد. در نتیجهه، بهاو ارتکاب و جرم رابطهه مثبهت و معنهاداری  هامت یر بین تعداد قلیانخانه

 یابد.ها میزا  ارتکاب جرم افزایش میافزایش تعداد قلیانخانه

تهوا  بهه تحلیهل شناسی نهامبرده، میهای تحقی  و در پرتو ناریات جرمتوجه به یافتهبا. بحث: 4 

ه بر نقش قلیانسراها در ایجاد گرایش به ارتکاب جرم و فرصتهای جرم پرداخت. ناریه فعالیت روزمر

تدقی زمانی و مکانی سه عامل مجرم با انگیزه، آماج مناسب و فقهدا  نگهبها  کارآمهد تاکیهد دارد. 

متخلفا  و مجرما  با انگیزه با محاسبه سود و زیا  ناشی از ارتکاب جرم و به حداقل رساند  میزا  

سهترس و فقهدا  ههای مناسهب و در دنماینهد. بنهابراین، وجهود آماجخطر اقدام به ارتکاب جرم می

زنجیره عناصهر  شود.نگهبا  کارآمد منجر به افزایش گرایش به ارتکاب جرم و ایجاد فرصت جرم می

از  هاخانههقهوهمجرم بالقوه، هدف مناسب و فقدا  نگهبا  در ناریه فعالیت روزمره در قلیانسهراها و 

و بصورت پنهانی و  است مجوز فاقدقلیانسراهای ایذه بسیاری از  زوایای گوناگو  قابل مشاهده است.

فقره پرونده شهامل شصت و سهو  درخم پرونده با موضوع عرضه مواد ۶۳ کنند.زیرزمینی فعالیت می

موضوعات، دایرکرد  مراکز فساد، ضرب و جرح، توهین، تمردو حمل مشروبات الکلهی دسهت سهاز، 

در ایهن  های غیر مجاز است.خانهها یا قهوهسراحمل مواد مخدر، شکستن یا محو کرد  پلمپ قلیا 

گر رسمی و غیررسمی حضهور نهدارد. در بسهیاری از قلیانسهراها مهواد مخهدر و اماکن نیروی کنترل

 ارتکاب جرم سابقهدارای برخی از مدیرا  و دایر کنندگا  این اماکن  شود.مشروبات الکلی توزیع می

وگانه ی مجرما  انگیهزه دار و نگهبها  زما  نقش دکنندگا ، به طور هماین مدیرا  و اداره .هستند

کنند. این دوگانگی خطر افشا جرم ودستگیری را بهه شهدت کاسهته و بهر ناکارآمد و فاسد را ایفا می

جوانا  بیکار و فاقد درآمد، جدا شده از هنجارهای خهانوادگی و  افزاید.های ارتکاب جرایم میفرصت
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لیانسراهای ایذه،آماج مناسهبی بهرای ارتکهاب جهرم و کنندگا  به قاجتماعی درصد باالیی از مراجعه

ههای رفهت و آمهد و نهوع های محیطی از جملهه مکها بزه دیده هستند. زمینه-تداوم چرخه بزهکار

های فرد بر گرایش به ارتکاب جرم و احتمال وقوع جرم اثرگذار است. عواملی از قبیل رهایی فعالیتی

)بزه دیده بالقوه(، فقدا  نگهبا   گر غیر رسمی، وجود هدفاز قیدو بندهای اجتماعی، فقدا  کنترل

در  دههد.در قلیانسراها فرصت و گرایش به ارتکاب جرم را افزایش مهی )مجرم( کارآمد، وجود مهاجم

ناریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوند اجتماعی ایجاد کننهده رابطهه فهرد و جامعهه اسهت. زوال یها 

)وابستگی، تعهد، باور، اقدام( منجر به فقدا  یا کاهش  زنده پیوندتضعیف یکی از عناصر چهارگانه سا

 ها و افزایش احتمال گرایش به ارتکاب جهرم خواههد شهد.پیوندهای اجتماعی و عاطفی میا  انسا 

 ۸۱کننهد. را بیرو  از خانه سدری میخود بیشتر اوقات  از پاسخ دهندگا  نفر 12۱ها براساس یافته

نفهر نیهز رفتهار خشهونت بهار  2۱تفهاوتی پهدر و مادرشها  واقهع شهده و بی نفر مورد کم توجهی و

در توجهه هسهتند.نفر نسبت به پدر و مادرشا  کم توجه و حتی بی ۳۱ اند.والدینشا  را تجربه کرده

عهدم شهرکت در  کنندگا  پیوندی سست با خانواده دارند.توا  بیا  داشت بیشتر مراجعهنتیجه می

ههای ، منجر به تضعیف عوامل محاف  در برابر ایجاد تمایدت مجرمانه و فرصهتفعالیتهای خانوادگی

گردد. در مقابل، تعامل بیشتر با همساال  و گذراند  اوقات فراغت در خارج از خانه، عوامهل جرم می

دهد. همچنین، آمیز را تقویت کرده و گرایش به ارتکاب جرم و فرصتهای جرم را افزایش میمخاطره

گرفتهه کهه و در غیاب نگهبا  و محاف  صهورت مهیها بصورت ناارت نشده  ها و فعالیتملاین تعا

های روزمره و کنترل اجتماعی، سدری کرد  زما  بیشتر فعالیت ةافزاید. ناریمیزا  این خطر را می

با افراد خانواده را موجب افزایش کنترل اجتمهاعی و مهوثر در کهاهش گهرایش بهه ارتکهاب جهرم و 

همساال  را موثر در افهزایش تمهایدت مجرمانهه و  های جرم و گذراند  زما  بیشتر در گروهفرصت

گهر جهرم داند. این ناریه دارای قابلیت تسری به مجرما  جویای عوامل تسهیلهای جرم میفرصت

پذیری در گروه همساال  منحرف و مجرم، هنجارهای انحرافی انتقهال یافتهه و باشد. با جامعهنیز می

بیشتر افراد جامعه آماری بیشتر زمها  خهود را در  شود.در نتیجه دریافت پادا  از گروه تقویت می

 هاخانههقهوهگذرانند. اوقات فراغت را نیز اکثرا در میها  دوسهتا  و در قلیانسهرا و خارج از خانه می

اجتمهاعی،  توا  نتیجه گرفت در غیاب نگهبا  و مدیر کارآمهد، کهاهش کنتهرلکنند. میسدری می

اوقات فراغت زیاد و خارج از خانه، حضور در گروه همساال  و افزایش احتمهال پهادا  وقهوع جهرم 

دیهدگی توا  ناریهه فعالیهت روزمهره را توامها  در رابطهه بها بزهکهاری و بزهگردد و میتسهیل می

 کارگرفت. به
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ساال  نابهنجار منجر بهه های ترجیحی، وابستگی  به همتوجه به ناریه معاشرتاز سوی دیگر با

ههای انتخهابی قهرار دارد. حضهور سراها در دسهته محیطشود. قلیا سازی هنجارهای آنا  میدرونی

شود. افراد در محیط انتخابی و در ارتباط با هماال  منجر به یادگیری، انتقال و تسهیل بزهکاری می

تاثیرگذار هستند. این فرآیند از طری  همساال  منحرف و بزهکار در ایجاد و تقویت انگیزه بزهکاری 

ها و انتقهال خهرده فرهنهگ انحهراف و بزهکهاری صهورت سازی ارز یادگیری، ساختن الگو، وارونه

گیرد. به موجب این ناریه، تعامل ادامه دار با گروه هماال  منجر بهه پهذیر  ارزشههای گهروه و می

های تحقی  ناریه یاد شهده را بهه اثبهات یافته .شودیادگیری رفتارهای نابهنجار و م ایر با قانو  می

نفر از پاسخ دهندگا ، رفتار مجرمانه و انحراف را از دوستانشا  در قلیانسرا و محیط  1۷۷رساند. می

نفر از پاسخ دهندگا  تجربه اولین استعمال قلیا  را در قلیانسراها کسب  12۱اند. آموزشی فراگرفته

نفهر دفعهات  1۱۱) اندراها به همراه دوستانشا  مواد مخدر مصرف کردهنفر در قلیانس 1۳۱اند. کرده

نفر زیاد(. داشتن روابط ضعیف با والدین منجر به گذراند  اوقهات  1۱نفر دفعات متوسط و  ۶۱کم، 

ها درصد از این معاشهرت ۶۳شود. در یکی از پژوهشهای صورت گرفته بیشتر در میا  همساال  می

 (.  ۸۸۶: 1۸۳۱ )هزارجریبی، انو  یا دست کم منحرف بوده استبا دوستا  معارض با ق

 

 گیرینتیجه

در ایجهاد گهرایش بهه ارتکهاب جهرم و  هاخانههقهوهها و ها، بیانگر توانایی بالقوه قلیانسراحلیل دادهت

گهرایش بهه  ایجادهای خطرآفرین در اماکن قابلیت موقعیت، ویژگی و محرکهای جرم است. فرصت

ههای شخصهیتی، شه لی، . ویژگهیباشهندرا دارا می های ارتکاب جرایمو افزایش فرصت ارتکاب جرم

میزا  درآمد، اشت ال، پیشینه مجرمانه مراجعه کنندگا  و نوع رابطه میا  آنها، میزا  وابستگی بهه 

نقش مهمهی دارد.سسهت شهد  پیونهدهای  نامبرده فرصتهاگرایش و در ایجاد  نیزخانواده و جامعه 

تفهری  و درکنهار موضهوعاتی چهو    والدین و فرزندا  و کاهش کنترل و ناارت برآنا  عاطفی میا

 چگونگی گذرا  اوقات فراغت تعیین کننده میزا  بزه دیدگی یا بزهکاری احتمالی افراد است.

های زیاد از محیط خانه و افزایش مدت حضور در میا  همساال  در احتمهال ایجهاد و غیبت ساعت

 های جرم اثرگذار است.به ارتکاب جرم و فرصتافزایش گرایش 

حضور افراد در محیط انتخابی قلیانسرا و ارتباط با هماال  منحهرف منجهر بهه یهادگیری جهرم، 

هها و سهازی ارز یادگیری، ساختن الگو، وارونهه گردد.انتقال گرایش به جرم و تسهیل بزهکاری می

تدقهی  و تقویت انگیزه ارتکاب جرم اثرگذار اسهت.انتقال خرده فرهنگ انحراف و بزهکاری در ایجاد 

 مجرم با انگیزه و بزه دیده در مکانی فاقد نگهبا  و ناظر به سهولت در این تحقی  مشهود است.
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عرضه و فرو  مواد مخدر و دخانیات غیرمجاز و مشروبات الکلی در مکانی فاقد ناهارت بهه مردانهی 

رار داشته و اکثرا بیکهار و فاقهد درآمهد هسهتند در کنهار قفعال جامعه  که بیشتر آنها در گروه سنی

دارای سابقه مجرمانه، بالقوه دارای توانهایی رقهم زد  اقهدام  بعضاً توجه وفقدا  نگهبا  و مدیرا  بی

 باشد.مجرمانه می

عوامهل  این مصداق تدقی مجرم با انگیهزه و بهزه دیهده در مکهانی فاقهد نگهبها  و نهاظر اسهت.

گر و بازدارنده، به ایجاد فرصتهای ارتکاب جرم منجر برده به همراه فقدا  عوامل کنترلساز نامزمینه

بهه همهراه عرضهه مهواد دخهانی و مخهدر و در مهواردی  افزایش شمار قلیانسهرا همچنین، گردد.می

بهه ایهن  کنهد.مذکور تسهیل و تسهریع مهی مشروبات الکلی، دسترسی جوانا  و نوجوانا  را به مواد

 .درستی فرضیه شماره ی، و شماره دو قابل اثبات استترتیب، 

رابطه میا  استعمال مواد مخدر و ارتکاب جرایم و یا دست کم در ایجاد گرایش به ارتکاب جرم 

)مانند حمهل و فهرو  مهواد  صورت مستقیماین رابطه به در تحقیقات زیادی به اثبات رسیده است.

   یابد.تحق  می ل(مخدر( و یا غیر مستقیم )مانند سرقت و قت

برخهی از جرایمهی کهه  از افراد معتاد به مواد مخدر، ۸۱۳در تحقی  صورت گرفته در ایرا  بر روی 

 اند عبارتند از مصرف، خرید و فرو  مواد مخدر،سهرقت، قمهار و مهال خهری.این افراد مرتکب شده

شاهد نهزاع  هاخانهقهوها و کنندگا  به قلیانسراهنفر از مراجعه 11۱( ۳: 1۸۱۳ )نقشبندی و دیگرا ،

نفر سابقه ارتکاب جرم دارند. حضور در میا  همساال  و گروههی  12۳اند. و ایراد ضرب و جرح بوده

انهد نابهنجار، م ایر با قانو  و ضد ارزشههای اجتمهاعی مرتکهب شهده که بیشتر آنها رفتار انحرافی و

کننهدگا  شهده انه توسط اکثریت مراجعههمنجر به یادگیری رفتار مجرمانه و پذیر  الگوهای مجرم

بها نفهر از آنها   1۳۱های شهرسهتا  ایهذه، سهراکننهده بهه قلیها   هنفهر مراجعه 2۱۱از بین است. 

 لیانسهراهادر قها از آ  نفر  1۱۳. دوستی داشته اند ةبطمشروبات الکلی را فروشندگا  مواد مخدر یا

ور دوستا  فروشنده مواد و مشروبات الکلهی موجهب با توجه به ناریه مذک اند.دها این افراد آشنا شب

تسهیل دسترسی و کاهش خطر دستگیری و ایجاد گهرایش بهه اسهتعمال مهواد مخهدر و مشهروبات 

انگاری این اقدامات توسهط قانونگهذار، صهرف اسهتعمال مهواد نهامبرده شوند. عدوه بر جرمالکلی می

 دیگر افزایش فرصت جرم شود. تواند منجر به ایجاد تمایدت مجرمانه و از سویمی

شناسی قابل تامل است. کهار و اشهت ال، بهه عنهوا  های جرممقوله کار و اشت ال از منار ناریه

یکی از عوامل سازنده منزلت و هویت اجتماعی فرد دارای اهمیت بسیاری اسهت. بهر اسهاس ناریهه 

، سرمایه اجتمهاعی قابهل تهوجهی کنترل و پیوند اجتماعی، افراد فاقد ش ل و غیر وابسته به خانواده

ههای بهنجهار ندارند تا آنا  را به قواعد و هنجارهای جامعه متعهد نماید. فقهدا  مداخلهه در فعالیت

های ارتکهاب جهرم اجتماعی منجر به متزلزل شد  پیوند اجتماعی و افهزایش خطهر ایجهاد فرصهت
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های وقوع جهرم ت مجرمانه زمینههای ارتکاب جرم به همراه وجود تمایدخواهد شد. افزایش فرصت

حضور افراد دارای سابقه ارتکاب جرم، جوانا  بیکار و فاقد درآمد، بهدو  پایبنهدی  سازد.را آماده می

های مناسب برای ارتکاب جرم به هنجارهای خانوادگی و اجتماعی در قلیانسراها منجر به ایجاد آماج

 گردد.می

نفر از پاسخ دهندگا  فاقد 1۱۱جمعیت فعال قرار دارند. تعداد زیادی از پاسخ دهندگا  در گروه

شناسی عمومی نیز بیکاری و فقهدا  اشهت ال از از منار جرم. نفر فاقد درآمد هستند 11۱اشت ال و

های صورت گرفته در بسیاری آید. در پژوهشعوامل مؤثر در افزایش احتمال وقوع جرم به شمار می

فرانسه و آرژانتین، بیکاری به عنوا  یکی از عوامهل  مالزی، رومانی، از کشورها از جمله ایرا ، یونا ،

اصلی محیطی تاثیرگذار بر ایجاد گرایش به ارتکاب جرم، فرصتهای مجرمانه و وقوع جرایم شهناخته 

شده است. نتایج این تحقیقات بیانگر وجود رابطه معناداری میها  بیکهاری و ارتکهاب جهرایم قتهل، 

: 1۸۱۶ در و صهدور چه، بدمحهل بهوده اسهت)یحیوی دیهزج و همکهارا ،سرقت، قاچاق مواد مخه

در ایرا  حاکی از وجود رابطهه معنهادار میها   1۸۳۱-1۸۶۱(. پژوهش مداح در سالهای 1۳2و1۶۱

(. در پژوهشی با عنوا  بررسهی رابطهه ۳۶: 1۸۱۱نرخ بیکاری و انواع جرایم سرقت بوده است)مداح،

سهرقت، انحرافهات  ا ، میا  بیکاری و ارتکاب جهرایم قتهل عمهد،میا  بیکاری و ارتکاب جرم در ایر

پژوهش دومیتزو با عنوا  رابطه بیکهاری و  اجتماعی و خودکشی رابطه معنادار به ثبت رسیده است.

میددی در شهر بخارسهت نیهز بهه وجهود رابطهه  2۱12گرایش به ارتکاب جرم و وقوع آ  در سال 

تهوا  (. مهی۳۸-۳۱: 1۸۱۳ نهژاد و همکهارا ،ده است)عباسیمعنادار میا  مت یرهای فوق  منتج ش

ههای زنهدگی، اوقهات فراغهت فهراوا  و فقهدا  اذعا  داشت بیکاری با ایجاد ناتوانی در تأمین هزینه

های های مجرمانهه و ارتکهاب جهرایم اثرگهذار اسهت. یافتهههویت اجتماعی درایجاد تمایل و گرایش

الیی از جامعه مورد تحقی  را افراد جوا ، بیکار، بدو  درآمد  پژوهش نمایشگر این است که درصد با

دهند که اوقات فراغت را به همراه دوستا  اغلب در قلیانسراها و و رها از قیود خانوادگی تشکیل می

کنند که هزینه مالی اندکی دارد. در این اماکن، مواد مخدر و مشروبات الکلهی سدری می هاخانهقهوه

گهر ها دارای سابقه ارتکاب جرم هستند. نیهروی کنتهرلکنندگا  آ مدیرا  و اداره وشود. عرضه می

حضور ندارد و روز به روز بر تعداد این اماکن افهزاده  هاخانهقهوهغیر رسمی و رسمی در قلیانسراها و 

فرصهت  به کانو  بالقوه ایجاد گرایش بهه ارتکهاب جهرم و هاخانهقهوهشود. در نتیجه، قلیانسرا و می

 گردند. جرم تبدیل می



کاب جرم رد مراجعه  2۱۸ (22)ایپپی  ، 9311 نپاییز و زمستا ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   کنندگان هبگرایش هب ارت

 

   

تهوجهی ها و ضهعف و کهمسهراعدوه بر این، فقدا  قانو  مستقل منسجم و جامع ناظر بر قلیها 

شهود. مقابلهه بها نهادهای ناارتی و اجرایی منجر به تداوم ویژگی بالقوه جرم آفرینی این اماکن مهی

ع قانو  جامع، مستقل و کارآمد بوده نوجوا  و جوا  نیازمند وض دیدگا  عمدتاًجرم و حمایت از بزه

و تد  و تعهد نهادهای مجری قانو  در راستای اجرای تام قانو  و نهاد ناظر بر عملکرد مجریها  و 

 طلبد.سراها را میقلیا  و هاخانهقهوهکنندگا  مدیرا  و اداره
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