بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کاال
تاریخ پذیرش99/10/02:

تاریخ دریافت 99/9/11 :

چکیده
پديده قاچاق از اين جهت مد نظر است كه امروزه هر مشكل و آشفتگي كه در كشور به آن انگشت مي گذاريم به اين موضوع منتهي
مي شود و آنچنان آثارش پيچيده و زيانبار است كه اكثر برنامه ريزي هاي اقتصادي را با شكست روبرو مي كند پديده قاچاق كاال در
كشور ما  ،عالوه بر آثار سوء اقتصادي به عنوان يک چالش ،اجتماعي وامنيتي حائز اهميت است .مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي
پيرامون بررسي عوامل موثربر گرايش به پديده قاچاق كاال مي باشد .كه در اين راستا پرسشنامه اي محقق ساخته با طيف پنج گزينه اي
ليكرت كه از روايي و پايايي نسبتا خوبي برخوردار بود تهيه و پژوهش حاضر از نوع پيمايشي و از روش نمونه گيري خوشه اي و از
تكنيک پرسشنامه براي گردآوري داده ها در جامعه آماري  00466نفري و با حجم نمونه  180نفر در بين شهروندان  04-08ساله
شهرستان قشم استفاده شده است.وفرضيه ها با آزمون خي دو و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد آزمون قرار گرفته كه نتايج آزمون
مبين رابطه معنادار بين برخور انتظامي ،كاركرد آموزشي رسانه ها،وضعيت جغرافيايي ،وضعيت درآمدي ،منطقه آزادتجاري ونقش
خانواده بعنوان متغير مستقل فرضيه وگرايش به قاچاق كاال بعنوان متغير وابسته فرضيه هاي تحقيق مي باشد.
واژههاي كليدي :قاچاق  ،قاچاق كاال  ،گرايش  ،قشم  ،درآمد  ،خانواده
مقدمه وطرح مسئله:
امروز تجارت پنهان و بعضاً آشكار قاچاق كاال زيانهاي فراواني از نظر اقتصادي  ،فرهنگي و … به كشور ما وارد كرده است  .تجمل
گرايي  ،جذابيت كاالي خارجي  ،ارتباطات ماهواره اي و ترويج فرهنگ بيگانه  ،تبليغات وسيع  ،تغيير الگوي مصرف  ،جوابگو نبودن
توليدات داخلي و … باعث شده ميل و اشتياق مردم به كاالي وارداتي زياد شود و سوداگران اقتصادي كه حرفه قاچاق را آسان و كم
هزينه مي بينند تمام سرمايه هاي خود را در اين راه به كار مي بندند كه همانند سارقان زودتر به اميال نفساني خود برسند و چرخ
اقتصاد كشور را از حركت بازدارند  .امروزه اين پديده عالوه بر اينكه به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد است هزينه
هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي وامنيتي كشور تحميل مي كند  .قاچاق كاال از يک سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش
مي دهد و از طرفي سبب خروج بي حاص ل ارز  ،فرار گسترده سرمايه  ،افزايش بيكاري  ،كاهش توليدات صنعتي داخلي وصرف
هزينه هاي مقابله اي  ...مي شود  .در اقتصاد سالم تمامي فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط مي شود اما دسته اي از فعاالن اقتصادي مايل
به چنين امري نيستند و لذا موجبات شكل گيري اقتصاد زير زمين ي يا اقتصاد سياه را به وجود مي آورند از مهم ترين مصاديق اقتصاد
زير زميني همانا پديده قاجاق كاال و ارز است كه نظام اطالعات اقتصادي كشور را مختل مي كند و تصميم گيري اقتصادي را با مشكل
مواجه كرده و سياستگذاري ها كارايي خود را از دست مي دهند  .قاچاق كاال وارز همواره بيش از مبادالت قانوني است و عمالً عنان
بازارهاي ايران بويژه در صنايع هاي تک محصوالتي كم حجم اما گران قيمت و پرتقاضا دارند در اختيار افراد و گروههايي است كه نه
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تنها نقشي در رشد شاخص هاي اقتصادي ندارند بلكه مهمترين عوامل سقوط و انحطاط اقتصادي و اجتماعي يک كشور محسوب مي
شوند .قاچاق كاال داراي ابعاد چندگانه است كه از يک طرف به اقتصاد پنهان و اقتصاد زيرزميني ارتباط مي يابد و از سوي ديگر به
نظم اجتماعي خرد و كالن و به فرهنگ ها و نگرش ها مربوط مي گردد زيرا قاچاق كاال نشانگر بي نظمي اجتماعي موجود در يک
منطقه و عدم حاكميت قانون و قانون پذيري است؛ گر چه در ابعاد فضايي و كالني سراسر قلمرو سرزميني كشور و ابعاد اجتماعي نيز
تمامي اقشار و گروه هاي اجتماعي به گونه اي مستقيم و غيرمستقيم از پديده قاچاق متأثر مي گردند و خواسته يا ناخواسته در آن
سهم دارند(يعقوبي .)88،ريشه وخميرمايه هرگونه شكوفايي اقتصادي،افزايش توليد كاال وخدمات است كه در پرتوامنيت اقتصادي ،
توسعه و تشويق سرمايه گذاري بدست مي آيد .اگردرجامعه ا ي توليد دچاركمبود وكاستي شود ،مفاسد اقتصادي و ناامني افزايش مي
يابد.گسترش اعتياد  ،دزدي  ،جنايت  ،فحشا و طالق در سايه شوم فشارهاي مالي و فقر مادي  ،احتكار  ،آزمندي شبكه هاي مافيايي
مسلط برنظام توزيع كاالها  ،خشونت گرايي  ،بي نظمي و قانون گريزي  ،فساد مالي عوامل اجرايي  ،افسردگي مزمن  ،افزايش آمار
خودكشي ،گسترش بي تفاوتي دربرابر مسايل سياسي و اجتماعي،بروز نا آرامي هاي اجتماعي و ...از مهمترين پيامدهاي كاهش توليد
وافزايش بيكاري است قاچاق كاال آثار مختلف و مخربي در همه زمينه ها بر مناطق جنوب دارد.در بعد اقتصادي ،تعطيلي كارخانه هاي
و بيكاري جوانان و اتالف سرمايه ها را به دنبال دارد .در بعد سياسي ،از آنجا كه استان هرمزگان بواسطه سرمايه گذاري هاي عظيم
اقتصاد ملي و نيز قرار گرفتن در منطقه استراتژيک خليج فارس ،امنيت سياسي آن از اهميت بااليي برخوردار است ،لذا قاچاق كاال مي
تواند اين امنيت را بر هم زده ،چالشي ملي ايجاد نمايد؛ در بعد اجتماعي -فرهنگي  ،اين استان از سابقه ديرينه فرهنگي برخوردار بوده
كه بخشي از هويت آن را تشكيل مي دهد ،قاچاق كاال ها به علت ترويج فرهنگ مصرف كاالهاي لوكس بين مردم ،به نوعي تخريب
كننده فرهنگ ديني ،بومي و اجتماعي مي باشد .بنيان هاي اقتصادي  ،فرهنگي  ،سياسي و حتي مذهبي يک كشور را سست مي كند و
تا مرز نابودي و مسخ افراد پيش مي برد اغراق نيست اگر بگوئيم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه هاي توليد كشور شروع مي شود
و تا خود فروخته اي و بيگانه شدن از فرهنگ خودي پيش مي رود.
تعاریف مفاهیم کلیدی
در اين جا مفهوم گرايش به قاچاق كاال به عنوان متغير وابسته تحقيق شناخته مي شود كه به شرح مختصري از آن مي پردازيم.
گرايش  :به معني يک نظام از تمايالت ،عقايد و اعتقادات يک فرد نسبت به پديده هاي محيط خود مي باشد( .رفيع پور)5 : 0131 ،

قاچاق :وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه كاالي موضوع حق يا حقوق دولت يا كاالي ممنوعه يا انحصاري ،يااظهار واگذاري ،حمل
ونقل  ،نگهداري ،عرضه وفروش ،ساخت ،توليد ،تغيير مورد مصرف ،دخل وتصرف ،اقدام ،صيد ،مخفي كردن ،واسطه گري ،تردد،
تاسيس ،استرداد يا هرگونه تقلب گمركي ناقض قانون خاص محدود كننده ي آن ،قاچاق يا در حكم آن محسوب مي
شود(.احمدي)48:0185،
وضعيت درآمد  :درآمد به دستمزد ها وحقوق هاي كه كه ازمشاغل مزد بگيري وحقوق بگيري به دست مي آيد و فقر عبارت است از
محروميت مادي كه با معيار درآمد يا مصرف سنجيده مي شود و به وضعيتي اطالق مي شود كه افراد نمي توانند بين درآمدها وهزينه
هاي خود به نوعي تطابق ايجاد نموده ودچار فقر اقتصادي مي گردند.
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برخورد انتظامي :كنترل اجتماعي رسمي در بردارنده اقداماتي مي دانند كه منابع اقتدار ،آنها را در مسير مقابله با وقوع جرم و كجروي
در جامعه ،عهده دار مي شوند .اين اقدامات به سبب متكي بودن بر ضمانت هاي اجرايي دولتي ،عمدتاً الزامآور و متكي بر قهر و
اجبارند هرچه شدت  ،قطعيت وسرعت اعمال مجازات بيشتر باشد  ،قدرت بازدارندگي آن نيز بشتر خواهد بود
اهداف تحقیق
الف)هدف اصلي
بررسي عوامل موثر بر گرايش افراد به پديده قاچاق كاال در شهرستان قشم با تاكيد بر راهكار هاي پيشگيرانه ومقابله اي.
ب) اهداف فرعی

* شناخت وتاثير نقش خانواده در سوق دادن افراد به سمت قاچاق
*كنترل وبرخورد انتظامي چگونه مي توانددر بحث قاچاق نقش داشته باشد
*شناخت وتاثيركاركرد آموزشي رسانه ها و نقش آن دراين پروسه
*شناخت وتاثير وضعيت جغرافيايي بر گرايش افراد به قاچاق كاال
* شناخت وتاثير منطقه آزاد تجاري بر گرايش افراد به قاچاق كاال
*شناخت وتاثير درآمد افراد برگرايش به قاچاق كاال

مبانی نظری
مباني نظري اين تحقيق ملهم از چند نظريه عمده جامعه شناسي كجروي ؛ نظريه بي سازماني خانوادگي تامس وزنانيكي ،همنشيني
افتراقي ساترلند ،فشار ساختاري مرتن،نظريه كالسيک بكاريا وبنتام نظريات اقتصادي آدام اسميت وريكاردو و ...مي باشد .نظرياتي كه
محقق در اين تحقيق نيز سعي نموده است با لحاظ نمودن آنها به عنوان پايه و مبناي تئوريک اقدام به تحقيق در خصوص موضوع
پژوهش نمايد .لذا با توجه به اين مسئله كه فرضيات تحقيق حاضر بر اساس اين نظريات پايه ريزي شده است ،در اين قسمت به
تشريح بيشتربرخي از اين نظريات پرداخته ايم.
نظريه بي سازماني خانوادگي ويليام تامس و فلورين زنانيكي  :قواعد تعریف وضعیت های مختلف در جوامع سنتی مستلزم این
است که افراد بر آنچه برای گروه بهترین است تأکید کنند .این همان چیزی است که تامس و زنانیکی آنرا «نگرش جمع گرا»
نامیده اند .مهاجرت ،انسان ها و به ویژه کودکان را با مجموعه جدیدی از قواعد تعریف وضعیت ها در بیشتر جوامع جدید
مواجه می سازد .در این نوع جوامع ،از افراد انتظار می رود بیشتر بر آنچه برای خود آنها بهترین است تأکید کنند .یعنی بر همان
چیزی که تامس و زنانیکی آن را «نگرش فردگرا» خوانده اند .تضاد بین این دو نگرش به تعریف ها و قواعد مغایر می انجامد و
زمانی که گروه ها بتوانند بین «فردگرایی» و «جمع گرایی» تفکیک قائل شوند ،قابلیت هر یک از دو مجموعه قواعد در تأثیر بر
رفتار ،به شدت کاهش می یابد .این موضوع از نگاه تامس و زنانیکی جوهر بی سازمانی خانوادگی است(.رابینگتن،واینبرگ
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،ترجمه صدیق سروستانی )38:1585،علت واقعی تمام پدیده های مربوط به بی سازمانی خانوادگی را باید در نفوذ ارزش های
جدید خاصی جستجو کرد .ارزش های جدید چون ارضای لذت جویانه است ،بلکه همچنین مستلزم وجود گرایش های خاصی
در شخصیت فرد است که او را وادار به پاسخگویی به این ارزش های جدید می کند ،گرایش های لذت جویانه ،تقاضای به
رسمیت شناخته شدن ،تأمین اقتصادی و غریزه جنسی .پدیده خاص بی سازمانی اجتماعی شامل اصالح حتمی گرایش های
پیشین تحت تأثیر ارزش های جدید است که به ظهور گرایش های نو یا کمابیش متفاوت خواهد انجامید .ماهیت چنین
اصالحاتی به این شکل کلی است که در نظام خانوادگی منطبق با نگرش «جمع گرا» فرد تمایالت لذت جویانه ،تقاضای به
رسیمت شناخته شدن و تأمین اقتصادی و نیازهای جنسی خود را از تمایالت و آرزوهای گروه خانوادگی اش جدا نمی کند.
نظريه الگوي همنشيني افتراقي
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ساترلند مدعي است كه افراد مستعد كجروي ،در همنشيني هاي خود با افراد جامعه ،تعريف هايي را فرا ميگيرند كه گاه موافق و گاه
مخالف با رفتارهاي كجروانه است .به نظر او ،اگر تعريف هايي كه كنش هاي بزهكارانه را قابل قبول مي نماياند ،با پشتوانه هاي قوي
تر از تعريف ها يي مخالف با رفتار كجروانه به فرد القا شود ،و فرد در دفعات بيشتري با اين تعاريف مواجه گردد ،احتمال اينكه
مرتكب كجروي شود بيشتر است .او تأكيد مي كند كه تحقق اين وضعيت مستلزم همنشيني مستقيم فرد با كجروان و بزهكاران نيست
بلكه حتي ممكن است كودک ،تعريف هاي مؤيد كجروي را با مشاهده اينكه پدرش درآمد خود را از راه هاي نادرست تأمين مي كند،
يا با شنيدن سخنان مادرش كه با افتخار از رانندگي با سرعت غيرمجاز سخن ميگويد ،بياموزد(.رايتزمن )086:0050،با وجود اين ،او
مي پذيرد كه بخش عمده اي از اينگونه يادگيري ،معموالً محصول جامعه پذير شدن فرد در خرده فرهنگ هاي كجرو و از طريق
همنشيني و ارتباط او با ديگراني است كه «حامالن هنجارهاي كجروانهاند» .به ديگر سخن ،ساترلند تحقق كجروي را عمدتاً نيازمند
جامعه پذير شدن فرد در درون نظامي از ارزش ها مي داند كه رهنما و مشوق نقض هنجارهاي مسلط در جامع اند .براي نمونه ،او بر
آنست كه در بيشتر موارد ،كجروي در درون گروه هاي نخستين و به ويژه گروه هاي همساالن ،فرا گرفته مي شود و بدينگونه ،آن را
همانند فعاليت هاي بهنجار ،كارهايي مي داند كه در راستاي نيازها و ارزش هاي آن خردهفرهنگ انجام مي گيرد( .گيدنز)046:0138،

نظريات پيشگيري از جرم توسط رسانه ها
ديدگاه هاي مختلفي در مورد نحوه دسته بندي اقدامات پيشگيرانه از جرم وجود دارد ،مثالً استانويچ اقدامات پيشگيرانه را به دو دسته
تقسيم كرده است .وي نخستين دسته بندي پيشگيري از جرم را در سه خصيصه كلي توصيف مي كند كه به عنوان پيشگيري اوليه،
ثانويه و پيشگيري ثالث از آنها نام مي برد .دومين گروه از اقدمات پيشگيرانه شامل دسته بندي هايي مانند دسته بندي اومالي و ساتن
است كه مطابق آن رويكردهاي پيشگيري از جرم بر اساس كاهش فرصت هاي جرم يا پيشگيري اجتماعي دسته بندي شده اند .مشابه
همين تقسيم بندي ،تونري و فارينگتون راهبردهاي پيشگيري از جرم را با عناوين پيشگيري انتظامي ،توسعه اي ،جامعه اي و پيشگيري
وضعي تقسيم مي كنند در حالي كه باتوس از پيشگيري هاي وضعي ،اجتماعي و توسعه اي سخن مي گويد .جرم شناسان ديگري به
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Differential association

نام شفت رويكردهاي پيشگيري از جرم را به سه روش اصلي تقسيم كرده اند -0 :استفاده از عدالت كيفري(پليس ،دادگاه ،زندان ها و
غيرو) براي بازداشتن مردم از ارتكاب جرم يا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوي كه جرائم بعدي را مرتكب نشوند-8 .
كاهش فرصت هاي وقوع جرم در انگلستان و آمريكاي شمالي كه اين كار پيشگيري وضعي از جرم ناميده مي شود و معموالً با
طراحي ساختمان و محله ها آغاز مي شود -1 .كاهش انگيزه ارتكاب جرم ،اين نوع از پيشگيري برخي مواقع ،پيشگيري از مجرميت با
پيشگيري اجتماعي از جرم ناميده مي شود(اسمعيلي و كسمايي پور .)00-08 :0106 ،جـورج كامسـتاک نيز مـعتقـد است« :تلويـزيون
عـقايد ،ارزشهـا و انتـظارات افـراد را تحتتأثير قـرار مـيدهد .ارزشهاي مردم از طريق تلويزيون همگن ميشوند .تلويزيون اثري
شبيه كننده داشته و در ايجاد هنجارها و جامعهپذير كردن مردم و انتقال و انتشار ارزشها نقش مؤثري دارد (Comstock,
) j,0083,pp080-008رسانه ها مي توانند شيوه هاي مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از آن را به مردم آموزش دهند .آنها با به تصوير
كشيدن فرايند بزهكار شدن يک فرد ،به مخاطبان مي آموزند كه چگونه با اتخاذ تدابير صحيح تربيتي ،آموزشي ،اقتصادي و اجتماعي
مانع بزهكار شدن خود و اطرافيان شوند .البته گفته مي شود انعكاس اخبار جرائم در رسانه ها منجر به بدآموزي مي شود ولي از آنجا
كه بزهكاري امري غيرعادي است و در اكثر موارد قربانيان را به همراه دارد و احساساتي را جريحه دار مي سازد ،در صورتي كه هيچ
رسانه اي هم آن را پو شش ندهد ،باز هم از راه هاي غيررسمي و آن هم نه همان گونه كه اتفاق افتاده ،بلكه برا اساس برداشت ها و
سليقه هاي افراد بازگو كننده مطرح مي شود و به گوش مردم مي رسد(شايگان .)01 :0180،به اعتقاد سوركين و تانكارد( )0188رسانه
ها از طريق نمايش رفتار درست مي توانند اجتماع را حفظ كنند؛ اين اقدام به چند دليل عملي است:
 -0داشتن دانش و اطالعات الزم در زمينه جرم و راه هاي پيشگيري از آن
 -8نقش و جايگاه تأثيرگذاري رسانه در جامعه
 -1خواست مسئوالن دستگاه نظارتي و كنترلي و مقابله اي از طريق رسانه در امر پيشگيري .با اين حال پيشگيري از جرم اغلب
مستلزم پيش بين وقايع است و شايد رفتار هاي گذشته بهترين وسيله براي پيش بيني رفتارهاي آيند باشند .البته پيش بيني بي نقص
تمام عياري نخواهند بود(كالرک واک .)801 :0188,بر اين اساس رسانه ها با افزايش نقش آموزش و اطالع رساني مي توانند سهم
بسزائي در اين زمينه داشته باشند و از راهكارهاي مقابله با جرمزايي رسانه اي گروهي مي توان به مقابله با تحريک كنندگي و جرم
خيزي احتمالي ،بازبيني محتواي برنامه ها و مطالب رسانه هاي حقوقي ،تصويري و نوشتاري ،اجتناب از قهرمان سازي از مجرمان،
جوسازي و بزرگ نمايي حواث و بي اعتنايي به آسيب شناسي و ريشه يابي مسائل اشاره كرد(مسكني)88 :0184،
نظريه كالسيک
نظريه كالسيک بر سه مفهوم حقوق فردي ،قابليت تعقل در انسان و همچنين حكومت قانون تكيه دارد .اين نظريه همچنين نگرشي
خاص را در باره طبيعت انسان وارتباط بين افراد و دولت اتخاذ كرده است.
در نگرش كالسيک ،انسان ها اصوالً موجوداتي خودخواه و منفعت طلب قلمداد مي شوند .چگونگي مصروف شدن استعدادها ،مهارت
ها و توان اشخاص هم چيزي از نوع ابتكار و گزينش فردي به حساب مي آيد .به بيان ديگر ،نظريه كالسيلک ،نگرشي اراده گرا را در
باب طبيعت انسان ات خاذ كرده است كه بر وجود اختيار در انسان و مفهوم گزينش فردي تأكيد دارد .بر همين اساس است كه اين
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نظريه ،اساساً انسان را هم مسئول شيوه اي مي داند كه براي گذران عمر و استفاده از توان خويش برمي گزيند و هم مسئول نتايج و
پيامدهايي كه ممكن است از اعمال وي حاصل آي د.نظريه كالسيک ،بر جايگاه انسان ها به عنوان دارندگان حق پا مي فشرد و كمتر به
تحليل پيوندهاي مرسوم يا ديگر پيوندهاي موجود بين افراد مي پردازد .تلقي نظريه ياد شده همچنين آن است كه افراد ،قابليت و تواني
يكسان براي تعقل و انديشه و سرانجام ،عمل بر اساس چيزي دارند كه آن را از نظر منفعت طلبي خويش ،عقالني مي
بينند(.وايت،هينز،ترجمه سليمي )81:0181،بكاريا يادآور مي شود كه هدف از مجازات ،صرفاً انتقام يا تالفي جامعه نيست .بلكه
برعكس ،تضمين اين مهم است كه همه آحاد جامعه از بيشترين خوشي ها بهره مند شوند .اين نكته نيز در نگاه او بدين معناست كه
مجازات بايد با هدف بازداشتن افراد مجرم و ديگران از ارتكاب جرم ،وضع و اجرا گردد نه به قصد اعمال انتقام(.بكاريا،0108،ترجمه
اردبيلي)
نظريه هاي فشار اجتماعي
سوال اصلي در نظريه فشار اين است كه چرا مردم كج رفتاري مي كنند و پاسخ كلي اين نظريه به اين سوال اين است كه عواملي در
جامعه برخي مردم را تحت فشار قرار مي دهند و آنان را مجبور به كج رفتاري مي كنند (اگنيو  .)0005رابرت مرتن اين فشار را ناشي
از عدم توانايي شخص در دستيابي به اهداف مقبول اجتماعي مي داند ،آلبرت كوهن ناكامي در رسيدن به جايگاه باال در جامعه را
عامل فشار مي شمارد و كلوارد والين عدم برخورداري اشخاص از فرصتهاي نامشروع براي نيل به هدف را وارد كننده فشار بر افراد و
راندن آنان به سوي كج رفتاري مي دانند (تيو.)03 :8660 ،
نظريه كانون هاي جرم خيز
ويزبرد و اک 8چهار مفهوم اساسي زير را در شكل گيري كانون هاي جرم خيز مؤثر دانسته اند:
الف) وجود امكانات و تسهيالت مناسب بزهكاري.
ب) ويژگي هاي مكاني مانند دسترسي راحت ،نبود گشت و نگهبان ،نبود مديريت صحيح بر مكان و در كنار آن ،وجود برخي امكانات
ترغيب كننده مجرمان.
ج) بزهكار .زيرا وجود تعداد بيشتر بزهكاران و داشتن توانايي و انگيزه كافي جهت عمل ممجرمانه ،از ديگر عوامل مؤثر در شكل
گيري كانون هاي جرم خيز است(اک و همكاران.)006 ،0188،
مدل تحليلي  :تبیین رابطه عوامل موثر بر گرایش به قاچاق کاال

ضعف برخوورد انتظوامی در امور کنتور

حمل ونقل

ضعف كاركرد آموزشي رسانه ها
وضعيت جغرافيايي ومحيطي

وضعيت درآمدي افراد
وجود منطقه آزادتجاري

عوامل موثر

گرایش افراد به قاچاق کاال
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مروری بر تحقیقات پیشین
در داخل كشور مطالعات مختلفي در زمينه قاچاق انجام شده كه در برخي از آنها مقدار قاچاق در يک مقطع زماني بر آورد شده است
از جمله اين مطالعات مي توان به مطالعه پژويان ،چراغي وحيدري اشاره كرد در برخي ديگر از مطالعات محققان سعي كرده اند تا
اطالعاتي از سري زماني قاچاق بدست آورند در اين زمينه باقري گرما رودي،اشرف زاده ومهرگان با استفاده از روشهاي پولي وياوري
با استفاده از منطق فازي به برآورد حجم تجارت غير قانوني در يک دوره زماني پرداخته اند.
سيد احمد موسوي ( )0180در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي علل وعوامل موثربرقاچاق كاال وپيامدهاي اجتماعي وفرهنگي
قاچاق» كه با روش كتابخانه اي وبا استفاده ازمنابع ونشريات مرتبط وموثق مطالب جمع آوري شده است از قاچاق به عنوان يک
تهديدجدي برسرراه تجارت آزاد اشاره مي نمايد و عوامل وزمينه هاي بسيارگوناگون را در شيوع قاچاق موثر مي داند از جمله
همسايگي با كشورهاي جرم خيز،بي ثباتي سياسي دربرخي ازكشورهاي همسايه،وجودمرزهاي آبي وخاكي بسيارطوالني كه
گاها" كنترل كامل آنها دشوارست ،سودآوربودن قاچاق،جواني جمعيت وبيكاري آنها به خصوص درنواحي مرزي،محروميت مناطق
مرزي از استقرار كارخانجات صنعتي،بوروكراسي وپيچيدگي اداري صادرات وواردات،وجودمفرقانوني براي مجرمان،عدم هماهنگي
دستگاههاي متولي امر،وجوداسكله هاي غيرقانوني وگاها"همكاري وتباني برخي ازارگا نها ونهادهاي با قاچاقچيان  .و در ادامه
پژوهش خود بر تاثيرات وپيامدهاي سوء اجتماعي وفرهنگي كاالهاي قاچاق از جمله اعتياد جوانان ،تزلزل وسستي درشيرازه
خانواده،شهادت جمعي ازكاركنان نيروي انتظامي،گرايش به مصرف كاالهاي خارجي،رواج بي بندوباري،گسترش مفاسدفرهنگي
واخالقي،ضعف پايب ندي به دين ومذهب،قانون گريزي،كاهش امنيت اجتماعي وامنيت غذايي وازبين رفتن ارزش واهميت روزي
ودرآمد حالل اشاره كرد.
دكتر سيمين ارمغان ( )0180در تحقيق خود تحت عنوان « عوامل فرهنگي تاثير گذار بر قاچاق در مناطق ساحلي جنوب بر اساس
شاخص ضريب جيني » كه به روش كيفي-تحليلي تهيه شده  ،مهمترين چالش فرا روي امنيت فرهنگي در مناطق ساحلي را نارضايتي
از فعاليت هاي اقتصادي عنوان مي ن مايد كه باعث افزايش بيكاري گرديده و در نتيجه باعث شده تعداد زيادي از ساحل نشينان به
منظور امرار معاش به قاچاق كاال روي بياورند .محقق در مطالعه خود به بررسي پيامدهاي فرهنگي قاچاق كاال؛ و هدف هاي جزئي
آن كه عبارتند از :تبيين قاچاق كاال ،امنيت اجتماعي و مسائل فرهنگي با خاستگاه نظريه ها؛ تبيين زنجيره ي ارتباط قاچاق كاال ،امنيت
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اجتماعي و مسائل فرهنگي-اجتماعي؛ ارائه راهكارهاي سازنده در زمينه ي اصالح پيامدهاي فرهنگي قاچاق كاال در جنوب كشور با
استفاده از ضريب جيني مي پردازد .معصومه معنايي( )0181در تحقيق خود تحت عنوان ((بررسي عوامل موثر بر گرايش زنان به كار
واسطه گري وقاچاق كاال وپيامد هاي اجتماعي وفرهنگي آن)) كه به شيوه توصيفي – كاربردي واز ابزار مشاهده ومصاحبه در سطح
شهرستانهاي بندر عباس ،قشم وميناب انجام گرفته به اين يافته ها دست يازيده كه عوامل فقر اقتصادي،بي سوادي وكم سوادي،سود
آوري ،ضعف مباني اعتقادي ،كمبود اجناس وباال بودن تقاضاي جامعه ،ضعف كنترل مامورين وآغاز فعاليت مناطق آزاد از عوامل موثر
در گرايش زنان به قاچاق كاال هستند .واز پيامد هاي اجتماعي وفرهنگي آن بروز مسائل سوءاخالقي ،دستگيري ومحكوميت زنان
،متالشي شدن كانون خانواده وزمينه سازي ساير تخلفات را مي توان نامبرد.
فرضیه ها
*به نظر مي رسد بين برخورد انتظامي در امر كنترل حمل ونقل(قايق ها ولنج ها) با گرايش افراد به قاچاق كاال رابطه معنادار وجود دارد
*به نظر مي رسد بين كاركرد آموزشي رسانه ها با گرايش افراد به پديده قاچاق كاال رابطه معنادار وجود دارد
* به نظر مي رسد بين وضعيت جغرافيايي شهرستان با گرايش افراد به پديده قاچاق كاال رابطه معنادار وجود دارد
* به نظر مي رسد بين وضعيت درآمدي افراد با گرايش آنها به پديده قاچاق كاال رابطه معنا دار وجود دارد
* به نظر مي رسد بين وجود منطقه آزادتجاري وگرايش افراد به پديده قاچاق كاال رابطه معناداري وجود دارد
* به نظر مي رسد بين نقش خانواده وتاثير آن بر گرايش افراد به قاچاق كاال رابطه معناداري وجود دارد

روش شناسی تحقیق
اين تحقيق از نظر معيار ،در سطح خرد واز نظر زماني مقطعي و بصورت پهنا نگر با توجه به هدف آن ازنوع كاربردي وروش آن غير آزمايشي

مستقيم واز نوع پيمايشي و روش تجزيه وتحليل بصورت استنباطي وتوصيفي وبا استفاده از نرم افزار  SPSSمي باشد و تكنيک جمع
آوري داده ها بصورت مصاحبه حضوري وپرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است.
روش نمونه گیری
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جامعه آماری در این تحقیق کلیه شهروندان 18تا  46ساله شهرستان قشم را تشکیل می دهند.حجم نمونه دراین تحقیق برابر
محاسبه از طریق فرمو کوکران تعداد حدود  581نفر در نظر گرفته شده است و در روش نمونه گیری نیز از نوع خوشه ای
چند مرحله ای استفاده گردیده است
یافته های پژوهش
در توصيف و تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفي فراواني ساده و درصد يافتهها محاسبه شده براي
آزمون فرضيههاي تحقيق متناسب با سطح سنجش متغيرها از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.

نتايج توصيفي
ازلحاظ جنسيت 14/4% :زن و  05/0%مرد ميباشد.
از لحاظ ميانگين سني ووضعيت تحصيلي بيشترين تعداد يعني  46/0%در گروه سني  10تا  46سال قرار دارند و كمترين تعداد يعني
 04/0%در گروه سني كمتر از 86سال قرار دارند.
از لحاظ وضعيت تاهل 40/4% :مجرد و  58/5%متأهل ميباشد
ازلحاظ نوع مذهب %86/0 :شيعه و % 30/0سني مي باشند
از لحاظ مدرک تحصيلي :بيشترين تعداد معادل  13/1%داراي تحصيالت ديپلم هستند .و 86/3%از پاسخگويان داراي تحصيالت
دانشگاهي مي باشند.
از لحاظ درآمدي :در نمونهي مورد مطالعه و در بين پاسخ دهندگان ،بيشترين تعداد يعني  10/0%درامدي از  466660تا 866660
تومان دارند و كمترين تعداد از پاسخ دهندگان پرسشنامه ،يعني  0/8%درامدي از درامدي كمتر از  466666تومان دارند

آزمون فرضيه ها:
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در اين قسمت آزمون فرضيههاي تحقيق مورد تحليل استنباط آماري قرار گرفته است و سعي شده تا با توجه به قبول يا رد فرضيه-
هاي تحقيق پاسخي مناسب براي سؤالهاي تحقيق بيابيم .در اين بخش از آزمون خي دو و ضريب همبستگي 1اسپيرمن به همراه

سطوح معني داري در آزمون فرضيههاي پژوهش استفاده گرديده است.
نتايج آزمون خي (8كاي اسكوئر)
مجموعه جداول تبيني

جدول شماره  :0رابطه بين جنسيت وگرايش به قاچاق كاال

جنس

 4 /84966کی دو مبنا

بلي

خير

مرد

00

050

856

زن

58

30

010

050

816

180

درجه آزادي

كاي  8محاسبه شده

1

984

1

984

1

984

 x2 .984محاسبه شده

df 1

بر اساس محاسبات انجام شده کای اسکوایر محاسبه شده برابر .984
درجه آزادی یا dfبرابر با 1است
کای اسکوایر با درجه آزادی  1برابربا .984
بنابراین چون کای اسکوایر محاسبه شده ( ).984از کی دو مبناء ( )4/84966کوچکتر است پس H0رد نمی شود یعنی بین
جنس وگرایش به قاچاق رابطه وجود ندارد .
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جدول شماره  :8رابطه بين مذهب وگرايش به قاچاق كاال

مذهب
شيعه

سني

0

10

086

050

8

40

080

816

86

160

180

درجه آزادي

 4 / 84966کی دو مبنا (جدو )

df 1

كي 8محاسبه شده

1

834

1

834

 x2 . 984محاسبه شده

بر اساس محاسبات انجام شده کای اسکوایر محاسبه شده برابر .834
درجه آزادی یا dfبرابر با 1است
کای اسکوایر با درجه آزادی  1برابر با .834
بنابراین چون کای اسکوایر محاسبه شده ( ).834از کی دو مبناء ( )4/84966کوچکتر است پس H0رد نمی شود یعنی بین
مذهب وگرایش به قاچاق رابطه وجود ندارد .

بحث و نتیجه گیری
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فرضیهی او  :به نظر می رسد بین برخورد انتظامی در امر کنتر حمل ونقل(قایق ها ولنج ها) با گرایش افراد به قاچاق کاال در
شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOبرخورد انتظامي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال همبستگي ندارند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين برخورد انتظامي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين برخورد انتظامي و گرايش افراد به
قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت.

جدول  :1آزمون همبستگي بين برخورد انتظامي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد )180:

متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنا داري

وجود رابطه

برخورد انتظامي

r
-/010

Sig
6/60

دارد

نوع رابطه
معكوس

نتايج مندرج در جدول  1نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين برخورد انتظامي و گرايش به قاچاق
كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين برخورد انتظامي و گرايش به قاچاق
كاال رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت ارتباط بين برخورد انتظامي و گرايش به
قاچاق كاال معكوس وناقص است .
فرضیهی دوم :به نظر می رسد بین کارکرد آموزش رسانه ها با گرایش افراد به قاچاق کاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOكاركرد آموزشي رسانه ها و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال ناهمبستهاند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين كاركرد آموزشي رسانه ها و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين كاركرد آموزشي رسانه ها و گرايش
افراد به قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت.
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جدول  :4آزمون همبستگي بين كاركرد آموزشي رسانه ها و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد)180:

متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

r
كاركرد آموزشي رسانه 6/016

سطح معنا داري

وجود رابطه

Sig
6/600

دارد

نوع رابطه
مستقيم

ها
نتايج مندرج در جدول  4نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين كاركرد آموزشي رسانه ها و گرايش
به قاچاق كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين كاركرد آموزشي رسانه ها و
گرايش به قاچاق كاال رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت رابطه بين كاركرد
آموزشي رسانه ها و گرايش به قاچاق كاال مستقيم ونسبتاضعيف است
فرضيهي سوم :به نظر مي رسد بين وضعيت وشرايط جغرافيايي با گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد
فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOوضعيت جغرافيايي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال ناهمبستهاند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين وضعيت جغرافيايي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين وضعيت جغرافيايي و گرايش افراد
به قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت
جدول  : 5آزمون همبستگي بين وضعيت جغرافيايي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد)180:

متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنا داري

وجود رابطه

وضعيت جغرافيايي

r
6/430

Sig
666

دارد

نوع رابطه
مستقيم

نتايج مندرج در جدول  5نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به
قاچاق كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به
قاچاق كاال رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت ارتباط بين وضعيت جغرافيايي و
گرايش به قاچاق كاال مستقيم ونسبتا متوسط است .

فرضیهی چهارم :به نظر می رسد بین وضعیت درآمدی افراد با گرایش آنها به قاچاق کاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد
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فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOوضعيت درآمدي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال ناهمبستهاند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين وضعيت درآمدي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين وضعيت درآمدي و گرايش افراد به
قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت
متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنا داري

وجود رابطه

وضعيت درآمدي

r
-6/606

Sig
6/6841

دارد

نوع رابطه
معكوس

جدول  : 0آزمون همبستگي بين وضعيت درآمدي و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد)180:
نتايج مندرج در جدول  0نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين وضعيت درآمدي و گرايش به
قاچاق كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين وضعيت درآمدي و گرايش به
قاچاق كاال رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت رابطه بين وضعيت درآمدي و
گرايش به قاچاق كاال معكوس ونسبتاضعيف است
فرضیهی پنجم :به نظر می رسدبین وجود منطقه آزادتجاری با گرایش افراد به قاچاق کاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد
فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOوجود منطقه آزادتجاري و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال ناهمبستهاند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين وجود منطقه آزادتجاري و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين وجود منطقه آزادتجاري و گرايش
افراد به قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت

متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنا داري

وجود رابطه

وجود منطقه آزادتجاري

r
6/608

Sig
6/653

دارد

نوع رابطه
مستقيم

جدول  : 3آزمون همبستگي بين وجود منطقه آزادتجاري و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد)180:
نتايج مندرج در جدول  3نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين منطقه آزادتجاري و گرايش به
قاچاق كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين منطقه آزادتجاري و گرايش به
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قاچاق كاال رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت رابطه منطقه آزادتجاري و گرايش
به قاچاق كاال مستقيم ونسبتاضعيف است
فرضیهی ششم :به نظر می رسدبین نقش خانواده با گرایش افراد به قاچاق کاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد
فرضيههاي صفر و مقابل به صورت زير نوشته مي شود.
 :HOنقش خانواده و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال ناهمبستهاند( .رابطه وجود ندارد)
 :H0بين نقش خانواده و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال در شهرستان قشم رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرض از آزمون معنيداري همبستگي اسپيرمن استفاده شد .ضريب همبستگي بين نقش خانواده و گرايش افراد به
قاچاق كاال محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت
جدول  : 8آزمون همبستگي بين نقش خانواده و ميزان گرايش افراد به قاچاق كاال (تعداد)180:

متغير مستقل

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنا داري

وجود رابطه

نقش خانواده

r
6/600

Sig
6/651

دارد

نوع رابطه
مستقيم

نتايج مندرج در جدول  8نشان مي دهد با توجه به اينكه سطوح معني داري آزمون همبستگي بين نقش خانواده و گرايش به قاچاق
كاال از خطاي  5درصدكمتر است  .لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد مي گردد .يعني بين نقش خانواده و گرايش به قاچاق كاال
رابطه معني داري وجود دارد .با توجه به ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن مي توان گفت رابطه نقش خانواده و گرايش به قاچاق كاال
مستقيم ونسبتاضعيف است.
پیشنهادات
پيشنهادات براساس فرضيات :پژوهشگر پس از نوشتن فرضيات و انجام پژوهش به نتايجي دست يافت و الزم ديد بر اساس فرضيات
به اثبات رسيده پيشنهاداتي ارائه نمايد .
*با توجه به نگرش پاسخگويان كه نسبت ارتباط خود با خدا را بسيار مناسب ميدانند پيشنهاد مي شود علما مذهبي و مبلغين( سني و
شيعه) برروي حرمت اقدام به قاچاق كاال تاكيد نموده وآن را عملي مغاير با ارزشهاي ديني معرفي نمايند
* اطالع رساني از طريق روزنامه ها،راديو،تلوزيون و...در مورد آثار و پيامدهاي سوء اين پديده.
*آگاهسازي با آموزش وتبليغ از طريق رسانه ها وصدا وسيما ي استاني باساختن فيلم وتيزرهاي تبليغاتي وروشن نمودن مضرات
اجتماعي،سياسي واقتصادي قاچاق كاالدر جامعه براي مردم با همكاري سازمان ها وارگان هاي ذيربط ومسئولين ومقامات واشخاص
معتمد صاحب نفوذ وروحاني بومي به منظور جلب مشاركت مردم منطقه وتغيير نگرش وفرهنگ آنان به پديده شوم قاچاق كاال
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*استفاده از تمام ظرفيت هاي آموزشي وفرهنگي ،مراجع ديني ،علمي ،سياسي،فرهنگي وآموزشي سازمان هاي مردم نهاد
* تغيير عقيده وافكار مردم بومي جزيره در خصوص مباح بودن قاچاق از طريق رسانه ها.
*ايجادبسترمناسب درجهت افزايش همكاري بين نيروهاي مقابله كننده قاچاق ( از جمله ارتش ،سپاه پاسداران ،نيروي دريايي ،ناجا،
ودستگاههاي قضايي و تعزيرات ) باانواع قاچاق دراين شهرستان با توجه به اينكه حجم نسبتا بااليي از كاالي ورودي به استان از اين
شهرستان صوت مي گيرد
*تقويت يگان هاي دريايي و گمرک درنظارت وگشت زني دريايي باافزايش نيروي انساني متخصص وهمچنين افزايش
تعدادشناورهاي اين يگان ها
*اختصاص شناورهاي سبک(81و11فوتي) براي گشت زني درآبهاي داخلي و شناورهاي سنگين ونيمه سنگين (46و56فوتي) و
همچنين خودر و موتورسيكلت براي گشت زني در ساحل و تجهيز آنها به امكانات زيستي و رفاهي ،امكانات الكترونيكي و مخابراتي
از قبيل جي پي اس  ،رادار و دوربين هاي مختلف(ديد در شب ،ديد درروز و حرارتي).
*ايجاد وحدت رويه بين دستگاه ها ي قضايي و نيروي انتظامي و ساير ارگان ها براي مقابله با اين پديده.
*ايجاد سامانه مشترک رايانه اي براي تبادل اطالعات كنترلي در موضوع ورود و خروج لنج ها و قايق ها بين ناجا  ،گمرک ،شيالت و
بنادر كشتيراني.
* ساماندهي ومشخص نمودن خورها توسط ادار راه وترابري شهرستان
* نظارت اجتماعي برآموزش هنجار هاي اجتماعي وسعي در فرآيند اجتماعي شدن خصوصا در نهادهاي تربيتي همچون خانواده،
مدرسه و...
*با توجه به پائين بودن سطح درآمد در جامعه مورد مطالعه توصيه مي گردد بخش خصوصي از طريق ايجاد اشتغال وكارآفريني
سامندهي وبرنامه ريزي شود .
*ساماندهي ونظارت بر مناطق آزاد تجاري
*ممنوع كردن تبليغات مستقيم وغير مستقيم كاالهاي ساخته شده خارجي در مناطق آزاد
*قطع واردات كاال هاي خارجي ساخته شده به مناطق آزاد

منابع تحقیق

منابع فارسی :
11

 -0آرينگتون ،ريچارد()0106پيشگيري از جرم ،ترجمه عفت ملک،انتشارات شركت ناجي نشر.
-8اسمعيلي،حبيبه ووحيد كسمايي پور( )0106بررسي عوامل امنيتي جرم ونقش آن ها در پيشگيري از جرم،فصلنامه پليس آذربايجان شرقي ،سال
اول،شماره اول.
 -1افروغ ،عماد( «)0130چشم اندازي نظري به تحليل طبقاتي و توسعه» ،فرهنگ دانش ،تهران،
 -4استگليتز،جوزف ،جهاني شدن ومسائل آن،ترجمه گلريز،چاپ دوم،تهران:نشر ني0181،
 -5بيات،بهرام()0188بززسي عوامل موثر بر احساس امنيت شهروندان تهراني،فصلنامه علمي پژوهشي انتظام اجتماعي،دوره،0شماره اول،بهار.
 -0بكاريا ،سزار ،رساله جرائم ومجازاتها)0108( ،ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي،تهران:انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،
 -3بياشاد،فرهاد،تحليل وتوجيه اقتصادي ايجاد بنادر آزاد جمهوري اسالمي ايران ،پايانامه ارشد،تهران،دانشگاه تربيت مدرس 0108،
 -8بانک جهاني()0180گزارش توسعه جهاني8660مبارزه با فقر،تهران:انتشارات سازمان مديريت وبرنامه ريزي
 -0پروين سهيال()0138زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران،پايانامه دكتري،دانشگاه تربيت مدرس.
 -06پورزند،سعيد()0181تشديد خطر فقر ودرآمد هاي ناعادالنه،روزنامه ايران،سال دهم،شماره 8831اسفند
 -00پور علي،احمد)0104(،ارزيابي مقدماتي بندر آزاد،سازمان برنامه بودجه بوشهر
 -08پيري كريم ( )0138بررسي امكانات وقابليت هاي گردشگري ،سازمان برنامه
 -01جهان بين،داريوش( )0188نقش رسانه ها در كنترل وامنيت اجتماعي ،مجله حقوقي دادگستري ،شماره ،4تابستان
 -04حسني،مهدي )0138(،ارزيابي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد ايران(يک تحليل هزينه) فايده
 -05داداش زاده ،نوروز ()0100بررسي ريشه هاي فقر وآثار آن در ايران ،دانشگاه تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد.
 -00رابيگتن،ارل،مارتين واينبرگ(،)0188رويكردهاي نظري هفتگانه،ترجمه صديق سروستاني،تهران:انتشارات دانشگاه تهران،
 -03ر.ک .على سليمى ،جامعه شناسى كجروى ،قم ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه،0186 ،
 -08رنجبر ،علي اصغر وامان محمد ايري( )0106رساله پيشگيري از جرم،نشريه اصالح وتربيت،سال دهم،شماره
 -00راغب اصفهانى ،مفردات الفاظ قرآن ،بيروت ،دارالشاميه ،0408 ،ص  / 408احمدبن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،بيروت ،دارالجيل ،0400 ،ج .،4

 -86سالولتوره،دومينيک،تجارت بين المللي،ترجمه حميد رضا ارباب،تهران :نشرني0130،
 -80سليمي،علي،محمد داوري(0180جامعه شناسي كجروي،قم :انتشارات حوزه ودانشگاه،
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 -88سخاوت ،جعفر()0180جامعه شناسي انحرافات اجتماعي،تهران:سمت،چاپ دوم
 -81سازمان برنامه وبودجه،قوانين مناطق آزاد منتخب تجاري صنعتي ،تهران سازمان برنامه وبودجه 0136،
 -84سازمان برنامه بودجه ،اطلس فنا وري چارچوب كلي برنامه ريزي بر پايه فناوري ،تهران:انتشارات برنامه وبودجه()0100
 -85شايگان،فريبا()0180رسانه وآموزش جرم،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات وامنيت اجتماعي،شماره ،زمستان.
 -80شم آبادي ،حسن )0131(،حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاري صنعتي،پايان نامه ارشد،تهران:دانشگاه تربيت مدرس
 -83صديق سروستاني،رحمت اله( )0185آسيب شناسي اجتماعي،تهران:نشر آن چاپ دوم.
 -88صوفي ،امان اهلل( )0138تئوريهاي انحرافات ،مجله رشد علوم اجتماعي شمارههاي3،8 ،0قرآن كريم  ،سوره بقره و سوره مائده و...
 -80علوي تبار ،اسماعيل« :عوارض فرهنگي فقر» ،روزنامه كار و كارگر 08 ،اسفند 0133
 -16فريده ممتاز0180 ( ،انحرافات اجتماعى نظريه ها و ديدگاه ها ،تهران ،شركت سهامى انتشار، ،
 -10فرجيها،محمد()0185بازتاب رسانه اي جرم ،فصلنامه رفاه اجتماعي،سال ششم،شماره،88پائيز.
 -18كلباسي،ناهيد،مناطق آزاد تجاريصنعتي جمهوري اسالمي ايراندر ديدگاه اقتصادي ،مجله پژوهش ها وسياست هاي اقتصادي ،شماره
،0تهران0130:
 -11كالرک،رونالدوي وجان اک ،جرم شناسي پيشگيري،ترجمه مهدي مقيمي ومهدي تقي زاده ،انتشارات:سازمان زرد(.)0188
 -14كوئن،بروس،مباني جامعه شناسي (،)0138ترجمه واقتباس غالمعباس توسلي ورضا فاضل،تهران:سمت،
 -15كمالي ،علي()0181مقدمه اي بر جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي،تهران :نشر آن چاپ سوم.
 -10گيدنز ،آنتوني،جامعه شناسي،0138ترجمه منوچهر صبوري،چ،5تهران:نشر ني،
 -13مسكني زهره()0184بررسي تاثير رسانه هادر وقوع وپيشگيري از جرم ،انتشارات:مركز تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا.
 -18مقدسي ،عليرضا( )0186بررسي ابعاد قاچاق كاال وارائه راهكار هايي جهت هدايت آن به مسير هاي اقتصادي كشور ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركزي
 -10محسني تبريزي ،عليرضا :جزوه درسي «سمينار بررسي مسائل اجتماعي» ،پژوهشكده حوزه دانشگاه ،قم
 -46مجموعه مقاالت اولين سمينار فقر و فقرزدايي» ،روابط عمومي سازمان بهزيستي كشور ،تهران.0100 ،
 -40نجفي ايرندآبادي ،علي حسين( )0188بزهكاري وشرايط اقتصادي ،انتشارات :قوه قضائيه
 -48ناصر مكارم شيرازى ،تفسير نمونه ،چ هجدهم ،تهران ،دارالكتب االسالميه ،0105 ،ج ،05
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، انتشارات حوزه ودانشگاه:قم،ترجمه علي سليمي،جرم وجرم شناسي،)0181(فيونا هينز، راب، وايت-41
فروردين،شماره هفتم،نشريه معلم،) رسانه هاي گروهي وانحرافات اجتماعي0106(زهرا، هاديان-44
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