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 چكيده
آحـاد   يي به نيازهـاي  گو پاسخگرا، ضمن  هاي مادي برخالف ساير فرهنگ  اسالمي فرهنگ بومي 

 طور بهتواند  شدن صحيح آن مي جامعه، ريشه در توحيد دارد كه اساس دين اسالم است و نهادينه
اي متعـالي و   كه جامعـه اي گونه ها را توسعه دهد به هماهنگ ابعاد مادي و معنوي حيات انسان

 تـأثير ان عاري از هرگونه آسيب و جرم خروجي آن شود. هـدف پـژوهش حاضـر، تبيـين ميـز     
نظـر هـدف،    شهر قم است. اين پژوهش ازكالنبر پيشگيري از جرائم در   اسالمي فرهنگ بومي 
جامعـه آمـاري   تحليلي و از نـوع همبسـتگي اسـت.    −نظر روش پژوهش، توصيفي كاربردي و از

 و نفـر  150است و حجم نمونـه   نفر 250شهر قم به تعداد   پژوهش كاركنان فرماندهي انتظامي
سـاخته   نامـه محقـق   ها پرسـش  آوري داده ابزار جمعگيري انجام شد.  تصادفي ساده نمونهروش  به

افزار ليـزرل اسـتفاده    يابي معادالت ساختاري از طريق نرم ها، از روش مدل براي تحليل داده است.
هـاي هريـك از عوامـل     شـاخص  تـأثير هاي پژوهش مبني بر معنـاداربودن   توجه به يافته شد. با

بر پيشگيري از جرم، مشخص شد كه توسعه اجتماعي، اقتصادي و   اسالمي هنگ بومي گانه فر سه
طريق نهادهـاي دولتـي، مردمـي،     شهر قم ازكالندر   خانوادگي مبتني بر فرهنگ بومي و اسالمي

نقش  يريزي در راستاي ارتقا و آموزشي، مبين كاركرد مثبت آنهاست و برنامه  فرهنگي، حوزوي
هـاي   يادشده، توسعه اقدامات پيشـگيرانه و درنتيجـه كـاهش جـرائم و آسـيب      نهادهاي تأثيرو 

  اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. 
فرهنگ بومي اسالمي، فرهنگ بومي خانواده، فرهنگ بومي جامعه، فرهنـگ   واژگان كليدي:

  بومي اقتصادي، پيشگيري از جرم.
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  مقدمه 
در اصل تعلیم و تربیت، تزکیه نفس، طهارت روح و عمل حسنه ، پویایی فرهنگ را امام خمینی

از آن  زیرا هدف اسالم تکامل انسان است و این مهم جز در قالب فرایند تربیتی که ایشان  ؛دانند می
ــه ــاد می عنوان ب ــد، محقــق نمی برنامــه فرهنگــی ی ــان،  کنن ــام ١٢٩، ص١٣٩٧شــود (رجبعلی ). ام

هاست. ایـن تهـذیب و تربیـت  نگی، برنامه، تهذیب انساندر برنامه فره«معتقد است:  خمینی
ها به انواع مفاسد و گرایش به اصول انسانی در رفتار و  اخالقی موجب پشت پا زدن انسان−اعتقادی

ها و  فرهنگ مبدأ همـه خوشـبختی). «٢۶١، ص۶، ج١٣۶٣(موسوی خمینی، » شود کردارشان می
شـوند بـا ایـن  هـایی کـه تربیـت می ، ایـن جوانهای ملت است. اگر فرهنگ ناصالح باشد بدبختی
). ٢٧٣ص ،١٢، ج١٣۶٣(موسوی خمینی، » کنند های ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد می تربیت

ای دارد که در تمامیت خود، نمودی است خـاص  فرهنگی ویژه−هر جامعه بشری سیستم اجتماعی
بشری یعنـی عوامـل فنـی، اجتمـاعی و همتا از فرهنگ بشری. این سیستم تمام عوامل فرهنگ  و بی

اجتمـاعی از نظـر سـاخت و سـازمان بسـیار −های فرهنگـی ای را در خود دارد، اما سیسـتم اندیشه
های طبیعی و منـابع در دسـترس هـر  ها، به عواملی از جمله ناهمسانی زیستگاه اند. این تنوع متنوع

). ٩١، ص١٣٨٠ستگی دارد (آشوری، یافتگی آنها ب گروه بشری در هر مکان و همچنین میان توسعه
ای شامل دانـش، عقیـده، هنـر، قـانون، اخـالق،  مجموعه«معتقد است که فرهنگ  1همچنین تایلر

عضـوی از جامعـه بـه دسـت  عنوان بـهآداب و رسوم و دیگر استعدادها و عاداتی اسـت کـه انسـان 
تر  ) و در تعریـف خالصـه و گسـترده٢٣۶، ص١٣٨۴آورد (عسکری خانقاه و شـریف کمـالی،  می

 2،کننـد (گیـدنز ها و هنجارهای یک گـروه معـین و کاالهـایی کـه تولیـد می عبارت است از ارزش
انواده فرهنگ جامعه، خانواده اسـت. خـ ی). یکی از نهادهای مؤثر در حفظ و ارتقا٣۶، ص١٩٨٩

های بسیاری بوده است، روی هـم  یند زندگی اجتماعی انسان، دارای فراز و نشیبادر طول تاریخ فر
نهادی پویا و مقاوم است که به تناسب شرایط اجتماعی و تـاریخی، تحـوالتی را «رفته نهاد خانواده 

اید گفت که محـیط ؛ بر این اساس، ب»پذیرفته و در عین حال، جامعه را نیز با خود تطبیق داده است
های مذهبی  نهای دینی و آیی بومی اسالمی و آموزه−های فرهنگی تخانواده و پایبندی و رعایت سن

های شهروندی امـروزه  گیری شخصیت و آموزش توسط مادران، نقش انکارناپذیری در شکل ویژه به
ها و  های فعالیت ز حوزهدارد، رعایت قوانین و احترام به بایدها و نبایدهای تعامالت اجتماعی یکی ا

های  کارکردهای خانواده امروزی در تعامل با مسائل جامعه به خصـوص مـدیریت و کنتـرل آسـیب
پذیر کردن اعضای خانواده یکی از اهداف اصلی تشـکیل خـانواده  تواند باشد. جامعه اجتماعی می

                                                           
1. Tyler 

2. Giddens 



      ١٠٩  قم شهر در جرائم از پیشگیری بر  اسالمی  بومی فرهنگ تأثیر

 

والدین، آشفتگی هایی چون سطح درآمد، تحصیالت، محل تولد، اشتغال، نوع شغل  است و متغیر
گذار اسـت. تأثیرمحیط خانواده و طبقه اجتماعی افراد در وضعیت اجتماعی شدن اعضای خانواده 

ها،  هـا، دیـدگاه ، ارزششـودآغـاز مـیکه تربیت اجتماعی فرزندان در خـانواده   در واقع از هنگامی
ین ترتیب، هرجـا کـه کند، بد باورهای فرهنگی، هنجارها و مانند آن، در روح و جان کودک نفوذ می

 ).١٠، ص١٣٨۶ 1،آموزش و پرورش هست، خانواده در آن نقش اساسی خواهد داشت (سگالن
  

  بیان مسئله و ضرورت
شهر مقدس قم، یکی از شهرهای راهبردی و حساس کشور ایران است که از صدر اسالم مورد کالن

ملـه مرقـد مطهـره حضـرت و اولیاءالله بـوده و بـه دالیـل گونـاگون از ج انتوجه ائمه معصوم
و مسجد مقدس جمکران که در این شهر واقع شده است از قـدمت بـاالی تـاریخی  معصومه
است که از شهرهای مهم مذهبی در ایران، بلکه در دنیـا اسـت کـه مردمـان آن بـه علـت  برخوردار

ــ ــه نش ــذهبی دارای فرهنگــی خــاص اســت ک ــاریخی و م ــدمت ت ــاب ئق ــگ ن ــه از فرهن ت گرفت
وجـود اینکـه  خاص با  اسالمی ی ناب و ایرانی است که به خاطر همین فرهنگ بومی شیع−اسالمی

در موقعیت جغرافیای گرم و خشک واقع شده است مردم را از سراسر ایران و حتی از سراسر جهـان 
ای که از هر نقطه و فرهنگ ایران یا جهان  برای زندگی به این شهر مقدس کشانده است و هر خانواده

اسـت خـود را بـا فرهنـگ و آیـین و آداب و رسـوم کـرده هاجرت و زندگی در این شهر را که قصد م
ده اسـت کـرباشد، سازگار  ت گرفته از فرهنگ اسالم ناب میئاین شهر مقدس که نش  اسالمی  بومی

این کـالن شـهر شهر مقدس قم جمعیت زیادی را در خود جای داده است. کالنکه به همین علت 
نظام دینی و مذهبی مردم شیعه ایران است و یکـی از مراکـز آمـوزش آن بـه شـمار نمونه ممتازی از 

 تـأثیرکه تعلیم و تربیت مروجین، عالمان و اندیشـمندان علـوم دینـی و بـه تبـع آن  طوری آید؛ به می
وجود  رسد با نظر می ات فرهنگی بسیار مهم این شهر است. بهتأثیرفراوان بر نظام فرهنگی کشور از 

 های مختلف در کنار هم، بعضاً  فرهنگ باالی مهاجرت از اقوام و ملل گوناگون و وجود خردهحجم 
های  تر کرده و زمینه نشینی، با وجود آنکه نظارت و کنترل اجتماعی را کمرنگ های حاشیه در قسمت

مبتنـی بـر   اسـالمی های فرهنگ بومی  اما وجود شاخص ؛بروز برخی جرائم را به وجود آورده است
ورد، حضور، ظهور، زندگی و فعالیـت دینـی و مـذهبی هاو توسعه آن که ر های عمیق اسالمی آموزه

هـای فـردی،  بـر محیط تـأثیرتوانـد بـا  است، می اصحاب ائمه بزرگان و علمای اسالم و بعضاً 
ها و جرائم اجتمـاعی  های تکوین انواع ناهنجاری خانوادگی، تعامالت اجتماعی و اقتصادی، زمینه
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شـهر  اتی که فرهنگ بومی و اسالمیتأثیرها و میزان  کاهش و حذف کند. بنابراین شناخت ویژگیرا 
هایی بـه صـورت علمـی،  ریزی تواند برنامه های این جامعه دارد، می مذهبی قم بر کنترل ناهنجاری

اصولی و هدفمند را توسط مسئوالن اجرایی برای مدیریت شهری و پیشگیری از جرائم داشته است؛ 
به چه میـزان در پیشـگیری   اسالمی بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که فرهنگ بومی 

  دارد؟  تأثیراز جرائم در شهر مقدس قم 
ــأثیردرک  ــا منفــی فرهنــگ بــومی ت شــهر قــم در پیشــگیری از جــرائم و   اســالمی ات مثبــت ی
  عنوان شهری که از جایگاه ، بهعوامل برهم زننده احساس امنیت) عنوان بههای اجتماعی ( ناهنجاری

تواند مورد توجه مدیران راهبردی کشـور و  ای در میان سایر شهرهای کشور برخوردار است، می ویژه
های اجتماعی و مدیریت شهری قرار گیرد و به کـل کشـور تعمـیم یابـد. از سـوی  ریزان حوزه برنامه

شـهر قـم نیـز باعـث اتـالف النکـ  اسـالمی های فرهنـگ بـومی  توجهی به ضعف و قوت دیگر بی
نتیجـه مانـدن و راهکارهـای  شـود و بی های مـادی و انسـانی در شـرایط حسـاس کنـونی می هزینه

دنبـال  نظر گرفتن مالحظات فرهنگ بومی، تدوین شـده اسـت را بـه پیشگیری از جرم که بدون در
 خواهد داشت.

  
  پیشینه پژوهش

این نتیجه رسـید  به» فرهنگ در پیشگیری از جرم«)، در پژوهش خود باعنوان ١٣٩۶پور ( جهان شاه
هـای اجتمـاعی  های آموزشـی و کـاری، خـانواده، تبلیغـات و افـزایش مهارت ها، محیط که، رسانه

) در ١٣٩٣گـذار هسـتند. بابـایی و انصـاری (تأثیرعنوان عوامـل فرهنگـی در پیشـگیری از جـرم  به
، با تفسیر و تبیین هزینه فایده اجتمـاعی »متحلیل اقتصادی پیشگیری از جر«پژوهش خود با عنوان 
اد جـرسـانی، ای در ابعـاد آموزشـی، اطالع اند کـه از طریـق پیشـگیری عمـومی به این نتیجه رسیده

توان با صرف هزینه کم در پیشگیری از جـرم، کـاهش هزینـه  فضاهای مفید شهری و مانند اینها می
ــی ( نســنگی ــرد. مالئ ــال ک ــه را دنب ــر از دوش جامع ــاعنوان ١٣٩٠ت ــژوهش خــود ب نقــش «) در پ

هـای فرهنگـی در  شرو تأثیردر تبیین » های اجتماعی بتوانمندسازی فرهنگی در پیشگیری از آسی
ی هـا هـای زنـدگی، آمـوزش مهارت ته: آمـوزش مهـارمؤلفها نشان داد که سه  پیشگیری از آسیب

 تـأثیر را در پیشـگیری ازی ایجاد جرم، به ترتیب بیشـترین ها و فرصت ها ارتباطی و حذف موقعیت
بررسـی رابطـه میـان «) در پـژوهش خـود بـا عنـوان ١٣٩٢های اجتماعی دارند. عبداللهی ( بآسی

نشان داد که بین میزان مصرف کاالی فرهنگـی بـا » مصرف کاالی فرهنگی با تمایل به ارتکاب جرم
زه در افراد مصـرف کـاالی داری وجود دارد و هر اندا اتمایل افراد به ارتکاب جرم تفاوت منفی و معن
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) در پژوهش ١٣٩٢فرهنگی بیشتر باشد به همان میزان تمایل کمتری به ارتکاب جرم دارند. همتی (
نشـان دادنـد کـه » بررسی نقش فرهنگ شهروندی در کاهش تمایل به ارتکاب جـرم«خود باعنوان 

حاظ آمـاری دارد و هـر فرهنگ شهروندی با کاهش تمایل به ارتکاب جرم رابطه معنادار و منفی از ل
 ین خواهد آمد. یاندازه فرهنگ شهروندی باال باشد به همان میزان تمایل به ارتکاب جرم پا

  
  مبانی نظری

) معتقد است، دین و فرهنگ، قدرت و موقعیت، قلمـرو و منـابع چهـار ٢٠١٧( 1آرالچی :فرهنگ
ای از آداب، رسـوم،  عامل اصـلی در ارتکـاب جـرم از سـوی مهـاجرین اسـت. فرهنـگ مجموعـه

هـای تـاریخی  ها و مانند اینهاست که طی دوره ها، دانش ینیها، باورها، هنجارها، آ اعتقادها، ارزش
ها و نگـرش آنهـا بـه زنـدگی و  ها درآمده و آرمان ی مستقل از انسانشکل گرفته و به صورت وجود

). بنابراین فرهنـگ ٩۶ص، ١٣٩١و ناظری،  قرار داده است. (قاسمی تأثیرنحوه زندگی آنها را تحت 
است. به همین دلیل آداب و رسوم و اعتقادات متنوعی که  هوم عام امری غیرشخصی و عمومیفبه م

فرهنـگ عامـه بـه شـمار  ۀبین مردم رایج است، جزئی از دایره گسترددر سطوح مختلف جامعه در 
ترین منـابعی هسـتند کـه فرهنـگ عامـه در آنهـا آشـکار شـده اسـت  صین و شاختر مهمآید و  می

فرهنـگ و جامعـه  ). بنـابراین در ایـن معنـا انسـان بی١٢٠، ص١٣٩٧(خسروی، نجفی و نورایی، 
عی، یعنی با هم زیستن، بـه معنـای در فرهنـگ زیسـتن فرهنگ در کار نیست، زیرا زندگی اجتما بی

ای  ). فرهنگ و شهر دو پدیده مکمل هم هستند. شهر وسـیله١١٣−١١٢، ص١٣٨٠است (آشوری، 
بخش برای پیوند افراد شهری  تای وحد فرهنگی و اجتماعی است، بنابراین شهر وسیله یبرای ارتقا

هـا و فضـاها از  نفضا. روابط تعـاملی انسـاباشد. فضا فرهنگ است و فرهنگ  از طریق فرهنگ می
گیـرد. هـر جامعـه درصـدد ایجـاد فضـای  نسلی به نسل دیگر و در جریان توسعه جوامع شکل می

های رشد و توسـعه فرهنـگ آن فـراهم  به دنبال این فضاهای خاص نیز زمینه خاص خویش است و
  .)٢٨−٢۶، ص١٣٨٧(ربانی،  شود می

های بسـیار گویـا در زمینـه تبیـین انحرافـات  معاشرت یکی از نظریـهنظریه یادگیری یا فراوانی 
شـود؛  در دورن گروه آموختـه می رفتاری در اثر ارتباط صمیمی جاجتماعی است. طبق این نظریه، ک

گیـرد و  ها از طریق تعاریف موافق و مخالف قواعد قانونی انجام می شها و گرای جهت خاص انگیزه
شکنی فراوانی بیشتری از  نشود که تعاریف موافق قانو می رفتار کجکار و فرد در صورتی مبدل به بزه

). این ۵۶، ص١٣٨۵و سخاوت،  ٩١، ص١٣٨١شکنی داشته باشند (ممتاز،  نتعاریف مخالف قانو
افراد از فضـای اجتمـاعی و محیطـی اسـت. نظریـه فراوانـی  تأثیرنظریه مبنای خوبی برای پذیرش 
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طراحی و توسعه پیدا کـرد. کـالوارد و اوهلـین نظریـه  1رد و اوهلینهای نابرابر توسط کالوا تفرص
ی را نشـان رفتار کج أمنش ی که آنومیطور بهکنند.  شناسی دوباره مطرح می ممرتن را در چارچوب بو

آورد کـه  خاصی را به وجـود مـیی ها دهد. قرار گرفتن در منطقه در حال تغییر و تبدیل معاشرت می
کنند که این رفتـار  سازد و در اثر معاشرت و ارتباطات انتقال پیدا می نتقل میشیوه زندگی کجرو را م

و  ٢، ص١٩٧٣ 2،والتون و یانـگ ،در دورن خرده فرهنگ کجرو یک رفتار پذیرفته شده است (تیلور
ای  کنـد کـه اگـر در جامعـه بیان می 4در نظریه همبستگی اجتماعی ). دورکیم۵۶، ص١٩٩٨ 3تیو،

دهد قـوی باشـد،  یعنی نیروی کششی که افراد یک جامعه را به هم پیوند می »همبستگی اجتماعی«
ای  ولـی اگـر در جامعـه ؛شـوند نـوا می مها ه با هنجارهای اجتماعی و ارزشبه احتمال اعضای آن 

همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی رفتار مجرمانه کشیده شوند. یعنی در 
شناسند و روابط براساس احترام است،  آن همدیگر را می یکه همه اعضایک جامعه بسته روستایی 
در جوامع بـاز مثـل شـهرها متفـاوت » کنترل اجتماعی«اما شکل  ؛آورند کمتر به کجروی روی می

تر شده و اعضایش به خاطر درگیر شـدن بـا زنـدگی ماشـینی کمتـر  کاست. در شهر، خانواده کوچ
کننـده رفتـار اجتمـاعی اسـت  لیل در آنجا قـانون و مقـررات کنتـربینند. به همین دل همدیگر را می

   ).١٣۴ص ،١٣٨۶(ستوده، 
دانـد کـه  مسـائل زنـدگی مـدرن میدر بر دارنـده ترین مراکز  پیچیدهاز شهرها را  5،جرج زیمل

کشاند. به عقیده وی یکی  دهد و او را از این سو به آن سو می شخصیت فردی را تحت فشار قرار می
 هرچند ، از این رو هماهنگی انسان و ماشین استنبودخر فرهنگی و أشهرها تهای کالن خصلتاز 

اما هنوز فرهنگ شهرنشـینی در رفتـار شهرنشـینان  ؛ظاهر زندگی شهری در این کشورها تغییر کرده
  ). ١٣٨۴جایگزین نشده است (توسلی، 

تی اسـت ین واقعینـد و اک می فایای را ا هت فرد، نقش برجستین شخصیوکخانواده در انتقال و ت
رش ی. فـرد در خانواده با مشـاهده فرهنـگ مـورد پـذبه آن معترفند وران علوم انسانی هشیه همه اندک

ل کهـا بـه شـ ن ارزشیـرفتـه ا گـذارد و رفتـه می پسندد و به آنها احتـرام می ط خانوادگی، آن رایمح
دهـد. گرچـه دربــاره  مـی لکتـارش را شـه رفیــرده و الگـوی اولکبـروز  یرفتارهای منظمی در و

رد کـد مبالغـه یـوان و نباتـ نمیر بـودن آن یرناپـذییاجبـاری بـودن اثـر خـانواده در رفتـار فــرد و تغ
 ).١٩۵، ص١٣٨٩(نظرپور، 
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کشور ایران مهد فرهنگ کهـن و دیرپـایی اسـت کـه  :آن یها یژگیو  و  یاسالم  یبوم فرهنگ
سرزمینی بالنده شد  گذشت و هنگام ظهور اسالم، یازده قرن از پیشینه آن در علم، هنر و صنعت می

ین یـای در جان خویش گرفت و هم قوت و توان افزونی به گستره آ هم روح تازه که با پذیرش اسالم،
). شـهید مطهـری ۶٧، ص١٣٩٨خـادم و پـوربهرام،  نو بخشید (سراوانی، عزتی رستگار، گلشـنی

بلکه تدریجی و به مرور زمـان  ،دفعی و اجباری نبود نفوذ و گسترش اسالم در ایران،«  معتقد است:
های مدید پس از سـلطه مسـلمانان بـر ایـران در نـواحی  بوده است. آیین و معابد زرتشتیان تا مدت

کاهش یافته بود و در قـرن چهـارم ای به طور فزایندهاقبال مردم به آن  هرچندمختلف وجود داشت؛ 
). همچنین، قـدرت فرهنـگ و تعـالیم ٩۴، ص١٣٨۵(مطهری،  »هجری، این آیین رو به زوال نهاد

آمیز و غیردینی فاتحان، نشان داد  تورای رفتارهای خشون چنان بود که هم برتری خود را از  اسالمی
فاتحـان،  رفتارهـای دور از مـوازین اسـالمی با وجـودکه و هم کیاست و فراست ایرانیان چنان بود 

نبود، مـانع مشـاهده  هایی که چندان هم اسـالمی حقیقت پیام اسالم را دریافتند و غبار غلیظ جنگ
حقایق واالی اسالم از سوی آنان که مقهور و طرف مغلوب جنگ بودند، نشد؛ بلکه بـاالتر از ایـن، 

و اتفاقـات پـس از رحلـت رسـول  حوادث درونـی جامعـه اسـالمیخبر از  بیایرانیان پس از آنکه 
و کنار زدن جانشین الهی حضرت بودند، دستگاه خالفت را پذیرفتند؛ اما در طول زمـان و  خدا

نبـوی کـه نـاب  های جهل و تزویر را دریدند و به حقیقت اسالم  به مدد هوش و کیاست خود، پرده
ترین هنر و هوشمندی ایرانیـان در  گتوان بزر ین سیر را میهمانا تشیع علوی است، دست یافتند که ا

  ). ۶٩، ص١٣٩٨اسالم و مسلمانان به حساب آورد (سراوانی و همکاران،  مواجهه با
کنـد و بـا شـکوفایی فرهنـگ،  در حقیقت اقتصاد از فرهنـگ تغذیـه مـی :فرهنگ و اقتصاد تعامل

سـاز  ست اگر بگوییم کـه فرهنـگ صـنعِت صـنعتیابند. بر این اساس گزافه نی تک افـراد تحـول می تک
). به ١۶، ص١٣٧۴پـرورد (دوپـویی،  زا و خودمحور را در دل خـویش می اسـت و توسعه فراگیر، درون

علت شناخت جهانی نقش ویژه فرهنگ در رونـد توسـعه کشـورها اسـت کـه سازمان تربیتی و علمی و 
). ١١٣، ص١٣٧۶هـه فرهنـگ نـام نهـاد (فاضلی و فاضلی، را د ٩٠ فرهنگی ملل متحد (یونسکو) دهـه

تواند در جـایی کـه از آن ریشـه گرفتـه اسـت، در  گیر شده است: توسعه فقط می اکنون ایده زیر همه هم
هـای  جانبـه و مـرتبط بـا ارزش هـای همـان کشور رشد کند؛ زیرا توسعه فراینـدی همـه فرهنگ و سـنت

گـذار آن هسـتند و هــم از آن  هایی است که هم بنیـان شارکت همه افراد و گروههـر جامعـه و فراخوان م
). از آنجا که فرهنگ، پایۀ رفتارهای انسانی شـمرده و ١۵، ص١٣٧۶شوند (فاضلی و فاضلی،  منتفع می

بـه ایـن سـبب، بخـش قابـل تـوجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بـر ایـن اسـاس اسـتوار شـده، توسـعۀ 
های گوناگون زندگی انسـانی اســت، بــه  که خـود مسـتلزم انجـام رفتارهای خاصی در زمینه اقتصادی
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های فرهنگی ملت، وابستگی دارد. بـه عبـارتی، توسـعۀ اقتصـادی نیازمنـد باورهـای  فرهنـگ و ویژگـی
هـای  برخی ارزش 1). از نظر تودارو١٨٣، ص١٣٧١فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه است (عظیمی، 

ساز توسعۀ اقتصادی هستند. وی احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشــتن و آلــت  هنگی، زمینهفر
داند و باور دارد که تمام جوامـع نیـز بـه  های اساسی توسعه می دسـت دیگـران قـرار نگـرفتن را از ارزش

رام، طور صحیح آن را شخصـیت، مقـام، احتـ دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند؛ اگرچه ممکن است به
منزلـۀ  ). در ایـن میـان فعالیـت مراکـز خیریـه، بـه١٣۶، ص١٣۶٩افتخـار و اسـتقالل بنامنـد (تودارو، 

زعم خـود مسـائل و مشکالت جامعـه را بـا  بازوهای حمایتی برخاسته از جامعه، در تالش هستند تا به
نهادهای دولتی حـل کننـد  آمده از بخِش خصوصـی یـا در رایزنـی بـا استفاده از منابع و ذخایِر به دست

 ).٢٩، ص١٣٩٧(بهار و فروغی، 
که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب  انجام دادن هر اقدامی :جرم از پیشگیری

، پیشگیری از ١٣٩۴). در قانون پیشگیری از جرم مصوب ٧٣٧، ص١٣٨٣شود (نجفی ابرندآبادی،  می
و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای  بینی، شناسایی پیش«جرم عبارت است از: 

پیشگیری با راهکار فرهنگی، بر پیشگیری اجتمـاعی ». از بین بردن یا کاهش آن، پیشگیری از جرم است
و مجموعه اقداماتی است که هدف آن خنثی کـردن عـواملی کـه در تکـوین جـرم از جرم متمرکز است 

دهـد کـه بـرای  هـا نشـان می نتـایج پژوهش ).٧۵٣، ص١٣٨٣رنـدآبادی، تأثیرگذار هسـتند (نجفـی اب
های پیشگیری کافی نیستند و تغییر عمیق در حوزه فرهنگـی نیـز  پیشگیری از جرم تدوین و اجرای برنامه

). این پیشگیری با ایجاد تغییـرات و اصـالحات در ٢٠١٣ 2الزم است (فیکسن، بلیس، متز و ون دایک،
ال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است و شامل آن دسـته از تـدابیر و فرد و جامعه به دنب

سـازی محـیط  هایی است که با مداخله در فرایند رشـد افـراد، بهبـود شـرایط زنـدگی آنهـا و سالم اقدام
زا و درنتیجه پیشگیری از بزهکاری است (نیازپور،  اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم

های پیشگیری اولیه که مبتنی بر  ). بنابراین به منظور پایداری در پیشگیری از جرم، برنامه١٧١، ص١٣٨٣
باشـد  فرهنگ توسعه عدالت و روابط سالم در بین جوانان جامعه است، از اهمیت باالیی برخوردار مـی

ی و ). حتـی در پیشـگیری وضـعی و مبتنـی بـر طراحـی محیطـ٢٠١٩ 3(ایکسنر کـورتنس و دیگـران،
 واسـت  های فرهنگـی از اولویـت بـاالیی برخـوردار بـوده  گیـری از شـاخص اصالحات فیزیکی، بهره

اقدامات پیشگیری از جرم در طراحی محیطی با استفاده از مشـترکات فرهنـگ و محـیط سـاخته شـده، 
  ).٢٠١٩ 4یابد (مرزبالی و دیگران، تکامل می
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ی پلیس و دادگستری و معطوف بـه ها پیشگیری اجتماعی بدون مداخله بحث 1،به اعتقاد گسن
). تأسـیس ١٠١، ص١٩٩١مبارزه ناسازگاری جوانـان بزهکـار و محـیط رشـد آنـان اسـت (گسـن، 

بـرای تفـریح، تأسـیس مراکـز آموزشـی، پرورشـی، فرهنگـی، ایجـاد  ها ی تفریحی و پارکها مکان
تقویت باورهای دینی از طریق فعـال کـردن مـؤثر و مناسـب ها،  زایی در محله لدرآمدزایی و اشتغا

)، گسـترش تجهیـزات و ۶٠ص، ١٣٨٨مراکز مـذهبی محلـی، تشـکیل پلـیس محلـی (عبـاچی، 
در جهت منصرف کـردن  ها های مبتنی بر فعالیت های ورزشی جوانان و پروژه تدابیری چون باشگاه

) از مصادیق این نـوع پیشـگیری ٣٠، ص١٩٩۶ 2،مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده (هیوز
ی اجتمـاعی و هـا و روحـی و بـاال بـردن ارزش ی جسـمیها و نارسـایی ها است. با درمان بیماری

ی اقتصـادی، تحصـیلی، تفریحـی، مسـکن و غیـره ها تقویت نهادهای اجتماعی و تعـالی فرصـت
 ). ۴٧، ص١٣٨٧توان از تمایالت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد (بیات و همکاران،  می

  
  چارچوب نظری

اهمیـت  ویژه بهو مفاهیم پیشگیری از جرم  با توجه به مبانی نظری در حوزه فرهنگ بومی و اسالمی
توان گفت پیشـگیری  ی فرهنگی، میها مداخله با موضوعیت پیشگیری اجتماعی در محور شاخص

نه بـر مبنـای فرهنـگ دهد. مداخالت پیشـگیرا از جرم، درون چارچوبی اجتماعی و پیچیده رخ می
در شهر مـذهبی   اسالمی های فرهنگ بومی  شوند. بنابراین شناخت و آشنایی با جنبه گذاری می پایه

شناسـایی و در   اسـالمی دار فرهنـگ بـومی  تثر و اولویـؤهـای مـ گردد، تا شـاخص قم موجب می
و  جرم به صورت علمـیگرایانه با رویکرد فرهنگی و پیشگیری اجتماعی از  هی مداخلها ریزی برنامه

، ابتـدا مفهـوم فرهنـگ و حاضـر در  پـژوهشاز ایـن رو  کاربردی مورد توجـه عملـی قـرار گیرنـد.
های گرایش به جرم در آن بـه اجمـال  ها و بستر شناختی و زمینه ههای فرهنگی در حوزه جامع دیدگاه

خالصـه طـرح  طور بههای دینی  مبتنی بر آموزه  اسالمی های فرهنگ بومی  بیان گردید. سپس ویژگی
گردید و در ادامه مفاهیم پیشگیری از جرم و لزوم اقدامات پیشگیرانه بر محور اقدامات اجتمـاعی و 

  اسـالمی در این پژوهش، اثرگذاری فرهنگ بـومی فرهنگی مورد اشاره قرار گرفت و بر همین اساس 
از جرم مورد بررسـی قـرار گرفتـه و در محیط خانواده، محیط اجتماع و محیط اقتصاد بر پیشگیری 

 مدل نظری به شکل زیر ترسیم شد. 
 

                                                           
1. Gussen 

2. Hughes 
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  ینظر چارچوب از برگرفته پژوهش ینظر مدل: ١ شکل

  روش 
تحلیلی و از نـوع مطالعـات −نظر روش پژوهش، توصیفی نظر هدف، کاربردی و از از  پژوهشاین 

شهر قـم کالننظر مکانی،  نظر موضوعی، پیشگیری از جرم؛ از همبستگی است. قلمرو پژوهش از
شهر کالن انتظامی کارکنان فرماندهی  جامعه آماری پژوهش، است. از  ١٣٩٨نظر زمانی، سال  و از

مطلـع و در رسـته ایـن شـهر از وضعیت فرهنگی مجرمان، آمـار و وضـعیت جـرائم  که قم هستند
نفر هستند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران  ٢۵٠کنند و تعداد آنها  پیشگیری از جرم خدمت می

، پیمایشـی و ابـزار ها آوری داده گیری انجام شد. روش جمع نمونه  روش تصادفی ساده نفر و به  ١۵٠
روش تحلیـل   محتوای ابزار با نظر خبرگان و روایی سازه بهروایی  ساخته است. مه محققنا آن پرسش

محاسبه شد که نتایج  ٩١۴/٠ی و پایایی پرسشنامه نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ، تأییدعاملی 
 یابی معادالت سـاختاری ها، از روش مدل بیانگر روایی و پایایی مطلوب ابزار بود. برای تحلیل داده

 .شد افزار لیزرل استفاده از طریق نرم
  

  های پژوهش یافته
آوری شده برای تحلیل عـاملی  های جمع تحقیق، داده برای بررسی فرضیه اصلی و تأیید مدل مفهومی 
برداری شده اسـت. پـیش  یابی معادالت ساختاری بهره تأییدی به کار گرفته شده و بدین منظور از مدل

متغیرها، الزم است تا نرمال بودن متغیرها بررسـی شـود. بـدین منظـور از آزمـون از آزمون روابط بین 
  استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ارائه شده است. 1اسمیرنوف−کولموگروف

                                                           
1. Kolmogorov - Smirnov 

فرهنگ بومی
 اسالمی

فرهنگ بومی
 اسالمی در خانواده

فرهنگ بومی
 اسالمی در اقتصاد

فرهنگ بومی
 اسالمی در اجتماع

پیشگیری از 
جرائم



      ١١٧  قم شهر در جرائم از پیشگیری بر  اسالمی  بومی فرهنگ تأثیر

 

  ها داده بودن نرمال بررسی نتایج: ١ جدول

یمعنادار سطح رنوفیکولموگروف اسم z آماره  ریمتغ
 خانوادهمحیطاسالمیبومی فرهنگ ٠٫٠٧٣  ١٫٠٨۴
 اقتصادیمحیطاسالمیبومی فرهنگ ٠٫٠۶٢  ١٫١١٧
  اجتماعی محیط  اسالمی  بومی فرهنگ  ٠٫٠۶٠  ١٫٢٠۵

  های پژوهش منبع: یافته
 

بوده فرضـیه  ٠٫٠۵دهد سطح معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر از  نتایج این آزمون نشان می
ها نرمال تشخیص داده شد، برای بررسـی  . از آنجایی که توزیع دادهشود می تأییدها  نرمال بودن داده

 در پـژوهش فرایند یاد شـده  اصلی از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد. پرسش پاسخ به 
مـنعکس  ٢و  ١های  انجام پذیرفتـه و نتـایج در شـکل LISREL8.5افزار  مبا استفاده از نر حاضر 

  .اند هشد

  
  استاندارد حالتر د ی: مدل کل٢ شکل
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  معناداری حالت در کلی مدل: ٣شکل

یا  RMSEAبرای آزمون برازندگی در تحلیل معادالت ساختاری یا تحلیل مسیر، باید شاخص 
 ,GFI, CFI, IFI«و  ٣کمتـر از  ، شـاخص ٠٫١جذر برآورد واریانس خطای تقریب، کمتر از 

NNFI « دهد که نسبت مجـذور  ی لیزرل نشان میها خروجیباشند. نتایج حاصل از  ٩/٠باالتر از
حاکی از برازش خوب مدل است  ی برازندگی،ها است و سایر شاخص ٣کا به درجه آزادی کمتر از 

 که طبق جدول ارائه شده است.
  

  تحقیق مفهومی مدل برازندگی های شاخص: ٢ جدول
IFI NNFICFI GFI RMR  RMSEA X2/df 
٩  ٩١/٠۴/٩ ٠۵/٠ ٩٢/٠ ٠۴٠٩  ٧/٠۴/٣ ٠۴/٢  

  های پژوهش منبع: یافته
 

فرهنـگ  تـأثیرالگـوی مناسـب  عنوان بـههای جدول مدل نشان داده شـده در شـکل،  بنابر داده
  قرار گرفت. تأییدشهر قم بر پیشگیری از جرائم مورد کالندر   اسالمی بومی 



      ١١٩  قم شهر در جرائم از پیشگیری بر  اسالمی  بومی فرهنگ تأثیر

 

ی از جـرائم شهر قـم بـر پیشـگیرکالنمحیط خانواده در   اسالمی فرهنگ بومی  :١فرضیه فرعی 
  دارد. تأثیر

  اسـالمی داری مؤلفه فرهنـگ بـومی اقرار گرفته، بارهای عاملی و مقدار معن تأییددر مدل مورد 
 محیط خانواده طبق جدول ارائه شده است.

 
  خانواده مؤلفه داریامعن مقدار و عاملی بارهای: ٣ جدول

  جهینت  یدار امعن )ریمسبی(ضرایعاملیبارها مؤلفه
  دییتأ ٠٫٩١١٧٫٢٣ خانوادهمحیطاسالمی  بومی فرهنگ

  های پژوهش منبع: یافته
 

محـیط خـانواده،   اسـالمی ه فرهنگ بومی مؤلفبا توجه به جدول، بارهای عاملی ارائه شده برای 
شـهر قـم بـر کـالنمحـیط خـانواده در   اسـالمی است. بنابراین فرهنگ بـومی  تأییددار و مورد امعن

شود. همچنـین  ی دارد و فرضیه نخست پژوهش پذیرفته میمعنادارمثبت و  تأثیرپیشگیری از جرائم 
 ۴شهر قـم در جـدول کالنی فرهنگ بومی خانواده در ها ی شاخصمعناداربارهای عاملی و مقدار 

 ارائه شده است. 
  

  خانواده محیط  اسالمی  بومی فرهنگ های شاخص معناداری مقدار و عاملی بارهای. ۴ جدول

 بی(ضرا یعاملیبارها  ها شاخص
  جهینت  یمعنادار   )ریمس

  دییتأ ١٩٫۶۵ ٠٫٩١ اسالمیبومی−فرهنگیهایسنت رعایت
  دییتأ  ١۴٫۴٩  ٠٫٨۴ اسالمیبومیفرهنگباآمیختههایخانواده محیط

  دییتأ  ۶٫٢٠  ٠٫۶۵ مادرانسنتیفرهنگنقش
  دییتأ  ٢٠٫٠٢  ٠٫٩٣ مذهبیهایآیینودینیهایآموزهبههاخانواده پایبندی

  رد  -١٫٣٩  ٠٫۴٩ خانوادهمحیطآشفتگی
  دییتأ  ٧٫٠٩  ٠٫٧٠ خانوادهااعضایتحصیالتسطح

  های پژوهش منبع: یافته
 

  اسالمی ی فرهنگ بومی ها شاخص تمامی تأثیربا توجه به جدول، بارهای عاملی ارائه شده برای 
 تأییـدو مورد  معنادار، »آشفتگی محیط خانواده«جز شاخص ه محیط خانواده بر پیشگیری از جرم ب

 tآنها تنها در مورد شاخص یادشده کمتر از مقدار بحرانـی  tی معنادارزیرا قدر مطلق مقدار  ؛است
ی از نظـر جامعـه آمـاری بـر معنـادارمثبت و  تأثیری یادشده ها است. بنابراین شاخص ٩۶/١یعنی 

  دارند. شهر قمکالنپیشگیری از جرائم در 
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 تـأثیرمحیط اقتصادی در شهر قم بر پیشگیری از جـرائم   اسالمی فرهنگ بومی  :٢فرضیه فرعی 
  دارد.

ی مؤلفه فرهنگ بومی اقتصاد طبق معنادارقرار گرفته، بارهای عاملی و مقدار  تأییددر مدل مورد 
 ارائه شده است. ۵جدول 
  

  اقتصاد مؤلفه معناداریو مقدار  یعامل بارهای: ۵ جدول

  جهینت  یمعنادار   )ریمس بی(ضرایعاملیبارها مؤلفه
  دییتأ ٠٫۵۶٢٫١٣ اقتصادیمحیطاسالمیبومی فرهنگ
  های پژوهش منبع: یافته

 
محیط اقتصـادی،   اسالمی ه فرهنگ بومی مؤلفبا توجه به جدول، بارهای عاملی ارائه شده برای 

اسـت  ٩۶/١یعنـی  tآن بیشتر از مقـدار بحرانـی  tی معنادارزیرا مقدار  ؛است تأییدو مورد  معنادار
مثبـت و  تـأثیرشهر قم بر پیشـگیری از جـرائم کالنمحیط اقتصادی   اسالمی بنابراین فرهنگ بومی 

ی معنـادارشود. همچنین بارهـای عـاملی و مقـدار  ی دارد و فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میمعنادار
 ارائه شده است. ۶ط اقتصادی در شهر قم در جدول محی  اسالمی ی فرهنگ بومی ها شاخص

 
  اقتصادی محیط  اسالمی  بومی فرهنگ های شاخص معناداریو مقدار  یعامل بارهای: ۶ جدول

  جهینت  یمعنادار   )ریمس بی(ضرایعاملیبارها مؤلفه
  دییتأ  ٩٫٩١ ٠٫٩٢ مناسبدرآمدوشغل نوع

  رد  -١٫٨٢ ٠٫۴١ شاغلزنانبودنآسیبمعرض در
  دییتأ  ۴٫٠۶ ٠٫٨۶ زنانودخترانمالیاستقالل

  رد  -١٫٣۴ ٠٫٣٩ فرداقتصادیوضعیت
  دییتأ  ۵٫٩١ ٠٫٩١ خانوادهمالیفقر

  رد  -١٫٧٧ ٠٫۴۴ خیریهمراکزفعالیت
  های پژوهش منبع: یافته

 
  اسالمی ی فرهنگ بومی ها شاخص تمامی تأثیربا توجه به جدول، بارهای عاملی ارائه شده برای 

، »در معرض آسـیب بـودن زنـان شـاغل«ی ها جز شاخصه محیط اقتصادی بر پیشگیری از جرم ب
زیـرا قـدر مطلـق  ؛هسـتند تأییدو مورد  معنادار، »فعالیت مراکز خیریه«و » وضعیت اقتصادی فرد«

 ٩۶/١یعنـی  tکمتـر از مقـدار بحرانـی یاد شده پیشین تنها در مورد شاخص  هاآن tی معنادارمقدار 
ی از نظر جامعه آماری بر پیشگیری معنادارمثبت و  تأثیری اقتصادی فوق ها نابراین شاخصاست. ب

  شهر قم دارند. کالناز جرائم 



      ١٢١  قم شهر در جرائم از پیشگیری بر  اسالمی  بومی فرهنگ تأثیر

 

 تـأثیرمحیط اجتماعی در شهر قم بر پیشگیری از جـرائم   اسالمی فرهنگ بومی  :٣فرضیه فرعی 
  دارد.

  اسـالمی ی مؤلفه فرهنـگ بـومی معنادارقرار گرفته، بارهای عاملی و مقدار  تأییددر مدل مورد 
 ارائه شده است. ٧محیط اجتماعی طبق جدول 

  
  اجتماعی محیط مؤلفه معناداریو مقدار  یعامل بارهای: ٧ جدول

  جهینت  یمعنادار   )ریمس بی(ضرایعاملیبارها مؤلفه
  دییتأ ٠٫٩۵٢٣٫٩٨ اجتماعیمحیطاسالمیبومی فرهنگ
  های پژوهش منبع: یافته

 
محـیط   اسـالمی ه فرهنـگ بـومی مؤلفـ، بارهای عـاملی ارائـه شـده بـرای ٧با توجه به جدول 

 ٩۶/١یعنی  tآن بیشتر از مقدار بحرانی  tی معناداراست. زیرا مقدار  تأییدو مورد  معناداراجتماعی، 
 تـأثیرشهر قـم بـر پیشـگیری از جـرائم کالنمحیط اجتماعی   اسالمی بنابراین فرهنگ بومی  ،است

شـود. همچنـین بارهـای عـاملی و مقـدار  ی دارد و فرضیه سوم پژوهش پذیرفته میمعنادارمثبت و 
ارائـه  ٨شهر قـم در جـدول کالنمحیط اجتماعی در   اسالمی ی فرهنگ بومی ها ی شاخصمعنادار

 شده است. 
  

  اجتماعی محیط های شاخص معناداریو مقدار  یعامل بارهای: ٨ جدول

  یعامل یبارها  مؤلفه
  جهینت  یمعنادار   )ریمس بی(ضرا

  دییتأ  ٧٫٢١  ٠٫٧۶ اسالمیبومیفرهنگترویج
  رد  -١٫٠٢  ٠٫۴٨ بومیاجتماعیهایشبکهوهافناوریازگیری بهره

  رد  ١٫٢٢  ٠٫۴۴ ..)ودرسمحیطکار،محیط(دوستان،جامعهوبیرون محیط عوامل
  دییتأ  ١٧٫١٧  ٠٫٩٧ معنویعوامل

  دییتأ  ١٢٫٢۵  ٠٫٨۶ فرهنگیدینی،مراکزوآموزشینهادهای
  دییتأ  ١١٫۴٩  ٠٫٨٢ اسالمیبومیفرهنگاجتماعیهنجارهایودستورها

  دییتأ  ١٨٫٧٩  ٠٫٩٨ متبرکهاماکنبامردمارتباط
  دییتأ  ٨٫۴٧  ٠٫٧۶ مردمبیندرطالبوجودودینیعلوممراکزوعلمیه های حوزه
  های پژوهش منبع: یافته

 
ی فرهنــگ ها شــاخص تمامی تــأثیر، بارهــای عــاملی ارائــه شــده بــرای ٨بــا توجــه بــه جــدول 

هـا و  گیـری از فناوری بهره«ی ها جز شاخصه محیط اجتماعی بر پیشگیری از جرم ب  اسالمی بومی 
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 درس محـیط کـار، محـیط(دوسـتان،  جامعهعوامل محیط بیرون و «و » های اجتماعی بومی شبکه
 تنها در مـورد شـاخص  هاآن tی معنادارزیرا قدر مطلق مقدار  ؛باشند می تأییدو مورد  معنادار.)» .و.

ی محـیط اجتمـاعی ها است. بنابراین شـاخص ٩۶/١یعنی  tکمتر از مقدار بحرانی یاد شده پیشین 
 شهر قم دارند.کالنی از نظر جامعه آماری بر پیشگیری از جرائم معنادارمثبت و  تأثیرفوق 

  
  ها همؤلفبندی  رتبه

بر پیشگیری از جرائم نیز از بارهای عاملی   اسالمی های فرهنگ بومی  بندی هریک از مؤلفه به منظور رتبه
  بندی حاصل در جدول ارائه شده است. محاسبه شده در تحلیل عاملی استفاده شده است. رتبه

  ها مؤلفه یبند رتبه :٩ جدول

  رتبه  یعاملیبارها مؤلفه
  ٠٫٩١٢ خانوادهمحیطاسالمیبومی فرهنگ
  ٠٫۵۶٣ اقتصادیمحیطاسالمیبومی فرهنگ
  ٠٫٩۵١ اجتماعیمحیطاسالمیبومی فرهنگ

  های پژوهش منبع: یافته
 

ه در مؤلفـین تـر مهمشـهر قـم کـالناجتمـاعی در   اسـالمی ، فرهنگ بومی ٩با توجه به جدول 
 پیشگیری از جرائم است. 

  
  گیری نتیجه

ه مؤلفـمطـرح شـده در سـه هـای پرسشبندی  برای تبیین بهتر دستاوردهای پژوهش، براساس دسته
محــیط اجتمــاعی و فرهنــگ   اســالمی محــیط خــانواده، فرهنــگ بــومی   اســالمی فرهنــگ بــومی 

  گیری نیز براساس همان سه محور ارائه شده است.  محیط اقتصادی، نتیجه  اسالمی بومی 
های حاصـل از  براسـاس یافتـه: از جرائم یشگیریخانواده بر پ یطمح  یماسال  یفرهنگ بوم تأثیر

مثبت  تأثیر ٠٫٩١محیط خانواده با بار عاملی   اسالمی ی معادالت ساختاری، فرهنگ بومی یاب مدل
که  گونه نهما شهر قم از نظر جامعه آماری مورد مطالعه دارد.کانی بر پیشگیری از جرائم معنادارو 

از  هریـکشهر مقدس قم مشخص شده است، بارهـای عـاملی کالنپژوهش در مورد  از نتایج این
به یک میـزان نبـوده و متفـاوت این شهر موانع ایجاد جرائم در  عنوان بهی محیط خانواده ها شاخص

ه مؤلفـات متفاوتی بر پیشگیری از جرائم دارند. براین اساس، پـنج شـاخص از تأثیراست و بنابراین 
شهر قـم شـامل؛ رعایـت کالن_ثر بر پیشگیری از جرم در ؤعوامل م عنوان بهواده، فرهنگ بومی خان
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شـهر کالنبومی، نقش فرهنگ سنتی مادران −های فرهنگی تبومی، رعایت سن−های فرهنگی تسن
هـا هی مذهبی ، سطح تحصـیالت افـراد خـانوادها های دینی و آیین ها به آموزه قم، پایبندی خانواده

رعایـت «مثبـت مربـوط بـه شـاخص  تأثیرشناسایی شدند. همچنین در میان این عوامل، بیشترین 
دارند. نتـایج » نقش فرهنگ سنتی مادران شهر قم«را نیز  تأثیرو کمترین » بومی−های فرهنگی نتس

کـه  ) مطابقت و همسویی دارد. همچنـان١٣٩٣بابایی و انصاری (  های پژوهش این پژوهش با یافته
کیـد أه تقویت فرهنگ نهاد خانواده، تقویت فرهنگی دینی و اخالق خانوده در پیشگیری از جـرم تب

گـذاری تأثیرمثبت فرهنگ خانوده بر پیشگیری از جرم بـا  تأثیره است، در این پژوهش نیز میزان شد
  شد. تأییدباالیی 
های ایـن  یافتـه براسـاس: از جـرائم یشـگیریبـر پ یاجتمـاع یطمحـ  یاسالم  یفرهنگ بوم تأثیر

ف و اجتمـاع تعلـق اها وابسته باشند به محـیط اطـر ها بیش از آنکه به خانواده تحقیق؛ امروزه انسان
و نقش خانواده کمافی سابق نیست. منطقه بومی هر فرهنگی در قالب فرهنگ بـومی  یابند خاطر می

ام نهادن فرهنگ برای آن باشد. فرهنگ بومی نیز به دلیل ن خود دارای هویت مربوط به آن فرهنگ می
نام هویت بـومی نـام بـرد.  توان به تواند در ساختار درونی خود هویتی به افراد بدهد که از آن می می

هایی تمـایز بـین آن بـا فرهنـگ  توان در بخش میدست کم هویت بومی برگرفته از فرهنگ بومی که 
هـای  از شاخص هریکن داد که نشا همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیه سوم جوار را یافت. هم

ات متفاوتی بـر پیشـگیری از جـرائم تأثیرموانع ایجاد جرائم  عنوان بهشهر قم کالنمحیط اجتماعی 
ثر در ؤعوامـل مـ عنوان بـهه فرهنـگ بـومی اجتمـاعی، مؤلفاین اساس، هفت شاخص از  دارند. بر

عوامـل محـیط بیـرون و شـهر ایـن شهر قم شامل؛ ترویج فرهنگ بـومی کالنپیشگیری از جرم در 
ی هـا شـهر قـم، نقـش نهادکـالن..)، عوامـل معنـوی .جامعه (دوستان، محیط کار، محیط درس و

شهر قـم، میـزان کالنآموزشی و مراکز دینی، فرهنگی، دستورها و هنجاری اجتماعی فرهنگ بومی 
 ب در بـین مـردم های علمیه و مراکز علوم دینی و وجود طال ارتباط مردم با اماکن متبرکه نقش حوزه

مثبـت  تـأثیر، بیشـترین که پیشتر بیان شـدثر ؤشهر، شناسایی شدند. همچنین در میان عوامل ماین 
به دست آمد. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات » ارتباط مردم با اماکن متبرکه«مربوط به شاخص 

ه در تحقیقات آنان به ک ) مطابقت و همسویی دارد. همچنان١٣٩٠) و مالئی (١٣٩۶پور ( جهان شاه
در  و رفتارهـای اجتمـاعی و اسـالمی هـا هـای اجتمـاعی، تقویـت ارزش تقویت و افزایش مهارت

مثبت  تأثیرکید گردیده است، در این پژوهش نیز میزان أی اجتماعی در پیشگیری از جرم تها محیط
  د.گردی تأییدگذاری باالیی تأثیرفرهنگ محیط و اجتماع بر پیشگیری از جرم با 

دومـین عامـل، اقتصـاد و : از جـرائم یشـگیریبـر پ یاقتصـاد یطمح  یاسالم  یفرهنگ بوم تأثیر
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ی معـادالت سـاختاری، بـا بـار یاب مـدلهای حاصـل از  که براساس یافته مسائل کسب و کار است
شهر قم از نظر جامعه آماری مورد کالنی بر پیشگیری از جرائم معنادارمثبت و  تأثیر ٠٫۵۶عاملی 

در  ها مطالعه دارد. درخصوص یافته باال باید اظهار داشت که جرم عملی است که از سـوی انسـان
متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار  تأثیرتوان از  یابد و چون نمی جامعه وقوع می

ری باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیـرا بسـیا
عدالتی در توزیـع  بیاز عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، 

شـود کـه افـراد  ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می
اجتمـاعی ی هـا لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایـان آن زنـدان و محرومیت هساد

از سوی دیگر وضع عادالنه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتمـاعی  است.
تر از همه تعلیمات اخالقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از  مسالم و منظم و مه

هـای  صاز شـاخ هریکشوند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیه سوم نشان داد که  جرائم می
 ات متفاوتی بر پیشگیری از جرائم دارند. بـرتأثیرموانع ایجاد جرائم  عنوان بهشهر قم کالناقتصادی 

-کـالناین اساس، سه شاخص شامل؛ داشتن شغل و درآمد مناسب، استقالل مالی دختران و زنان 

مـالی شـهر قـم در ممانعـت از فقـر کـالنه فرهنگ بومی اقتصادی، فرهنگ بـومی مؤلفشهر قم از 
ثر ؤهمچنین در میـان عوامـل مـ از جرم شناسایی شدند. یثر بر پیشگیرؤعوامل م عنوان بهخانواده، 

را نیـز  تـأثیرو کمترین » داشتن شغل و درآمد مناسب«مثبت مربوط به شاخص  تأثیرباال، بیشترین 
پژوهش بابـایی های  های پژوهش حاضر با یافته دارند. یافته» استقالل مالی دختران و زنان شهر قم«

که در تحقیقـات آنـان  ) مطابقت و همسویی دارد. همچنان١٣٩٢) و عبداللهی (١٣٩٣و انصاری (
 کیـد گردیـده اسـت. در پـژوهشأثر بر پیشگیری از جرم تؤها و عوامل اقتصادی م به تقویت هزینه

 ی فرهنـگ اقتصـادی بـر پیشـگیری از جـرم بـاها مثبـت عوامـل و شـاخص تـأثیرنیز میزان  حاضر
  گردید. تأییدگذاری باالیی تأثیر
ل مـذهبی و ئشهر مقدس قم اهمیـت فـراوان دارد، مسـاکالنطور کلی آنچه در مورد فرهنگ  هب

مـذهبی در مـتن −آنها است. به عبـارتی ایـن فرهنـگ بـومی  اسالمی دینی موجود در فرهنگ بومی 
باتوجـه بـه تمـام مـذهب کـه ریشـه در فطـرت انسـان دارد جامعه همچنان ساری و جاری است. 

دیگـر جنبه پیشگیری دارد و در نگاه اول ه داده است که ائتقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی ار
ی درمانی دیـن اسـالم پنـاه ها اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روشاینکه 
گیری شخصـیت بزهکـار و  لای در شک ویژهدر بعد پیشگیری چون خانواده نقش به طور مثال ببرد. 

ی متعدد ثابت کـرده اسـت وقتـی فسـادی موجـب بـروز ها ای که پژوهش گونه هکند ب مجرم ایفا می
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اختالل در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. 
حراف در حاالت و مراحل رو اسالم نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و ان ایناز 

های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد  متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه
هـای فرهنـگ دینـی در  بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. از سوی دیگر فرهنـگ و آمـوزه

بـه   اسالمی بومی هنگ ی فرهنگ اقتصادی در فرها شهر مقدس قم و شاخصکالنمحیط اجتماعی 
ی فرهنگ اصیل ها های دینی و پیشرو بودن در ترویج ارزش طوالنی در اتصال به آموزه سابقهلحاظ 

گذاری  تأثیراسالمی، ظرفیت باالی فرهنگی برای مهار و کاهش جرائم سرقت وجود دارد، که میزان 
  . شدتأییدی آن در حوزه پیشگیری با درصد باالیی ها  شاخص

و جـرائم  ها آسـیبشناسی در رابطه بـا  هدر مقایسه با نظریات اندیشمندان حوزه جامعهمچنین 
توان گفت، توسعه تعامالت و مناسبات اجتماعی در چارچوب فرهنگ بومی اسالمی،  اجتماعی می
بـه  1گردد، فضای یادگیری تدریجی از معاشرت فراوان با افراد بزهکار برابر نظر سـاترلند موجب می

در محیط خانواده، میزان خود کنترلی و پایـداری و   اسالمی یابد. وجود فرهنگ بومی شدت کاهش 
دهـد. آن  هـای نابهنجـار بـه شـدت افـزایش می تاب آوری کودکان و نوجوانـان را در مقابـل گـروه

و جـرائم  ها ، عامـل افـزایش نظـارت اجتمـاعی و کنتـرل آسـیب2همبستگی اجتماعی که دورکـیم
و  اید، وقتی این همبستگی اجتمـاعی در محـیط فرهنـگ بـومی و اسـالمینم اجتماعی معرفی می

گیرد، اهدف ماورای این جهـان و در افـق جهـان آخـرت در فـرد  های دینی شکل می براساس آموزه
شـهر کـالندر   اسـالمی گیرد و لذا ایجاد این همبستگی اجتماعی در محور فرهنگ بومی  شکل می

های  در حاشـیه ویژه بـهی موجود در حوزه زندگی مدنی و شهری ها رغم وجود کاستی بهمقدس قم، 
دور از انحرافـات و جـرائم ه مندانـه و بـ تی زنـدگی شـرافهـا شهر مقدس قم، لذت و زیباییکالن

  نماید. اجتماعی را در فرد و اجتماع تقویت می
  

  پیشنهادها
  پیشنهادهای حوزه خانواده )الف
 فرهنـگ از برگرفتـه کـه قـم شهرکالن در خانواده میاسال و بومی های سنت گسترش به توجه. ١
 و احتـرام و محبـت و عشـق ایثـار، و گذشت تعاون، کارها، در همکاری رحم، صله(  اسالمی ناب
 و) تحصـیالت سـطح بـودن بـاال( آموزشی ،)مساجد( مردمی دولتی، نهادهای طریق از) آن مانند

ــی ــوزوی و فرهنگ ــد می ح ــث توان ــگیری باع ــرائم از پیش ــکالت و ج ــانوادگی مش ــامیلی و خ    ف
                                                           
1. Sutherland 

2. Durkheim 
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 کـاهش در توانـد می فرزنـد تربیتی مربی عنوان به مادران سازی گفرهن نقش. شود) خانوادگی نزاع(
 باشد؛ ثرترؤم جرائم
 حـذف بـرای دولتـی حمایـت بـا جمعـی های رسـانه و سیما و صدا های برنامه کارگیریه ب. ٢
 برگرفتـه که قم شهرکالن بومی صحیح فرهنگی های سنت سازی هپیاد و )خانواده( غلط های فرهنگ

 و خانواده بنیان شدن محکم موجب که مذهبی های آیین و دینی های آموزه و اسالمی ناب فرهنگ از
 ؛شود می خانواده اعضای بین و جامعه در جرائم از پیشگیری

 
  پیشنهادهای حوزه اقتصادی )ب

 فرهنـگ از برگرفتـه کـه قم شهرکالن اقتصادی های حوزه در  اسالمی فرهنگ های سنت گسترش. ١
 عهـد، به وفای آز، و حرص از پرهیز ایثار، و گذشت تعاون، کارها، در همکاری پشتکار،(  اسالمی ناب

) تحصیالت سطح بودن باال( آموزشی ،)مساجد( مردمی دولتی، نهادهای طریق از) آن مانند و اخالص
 شود؛ می اقتصادی مشکالت و جرائم از پیشگیری باعث تواند می حوزوی و فرهنگی و

 بـا تولیـدی صـنعتی، خصوصـی، هـای شرکت دولتی، ادارات کردن ملزم و تشویق ترغیب،. ٢
 رونـقمنجـر بـه  کـه بـومی) کارگران مهندسان، افراد،( نیروهای از استفاده به نسبت دولتی حمایت
 شد؛ خواهدبسیار مؤثر قم شهرکالن  در جرم کاهش درشود و می کار و کسب
 
 پیشنهادهای حوزه اجتماعی )ج

 اسـالمی نـاب فرهنگ بر مبتنی قم شهرکالن در اسالمی و بومی اجتماعی های سنت توسعه. ١
 امـر اخالص، عهد، به وفای متقابل، احترام ایثار، و گذشت کارها، در همکاری انفاق، همدردی،(
 ،)مساجد( مردمی دولتی، نهادهای طریق از) آن مانند و ها ارزش احیای منکر، از نهی و معروف به

 و مشـاوره مراکز طالب و دینی علوم مراکز و علمیه های حوزه آموزشی، های نهاد حوزوی و فرهنگی
 ها؛ کتابخانه
 درخصـوص) مجـازی فضـاهای( اجتماعی مختلف های شبکه و جمعی های رسانه تشویق. ٢
مطهـر  حـرم و هـا زاده مامـا بقعـه جمکـران، مسـجد( متبرکـه اماکن قم، شهر معنوی عوامل معرفی
 سـازی هپیـاد منظـور بـه) آن مانند و مساجد های برنامه مذهبی، های مراسم معصومه حضرت
 قم؛ شهرکالن  بومی فرهنگی های سنت و بومی اجتماعی فرهنگ
 دانشگاها و آموزشی مراکز و مدارس های آموزش ای حرفه و دقیق سازماندهی و ریزی برنامه. ٣
 محـیط عوامـل بـومی فرهنـگ سـازی هپیـاد به نسبت برنامه کل در دولتی حمایت با فرهنگی مراکز
 ).آن مانند و درس و علم محیط کار، محیط دوستان،( جامعه و بیرون
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