
  
  
  
  

هاي دینی و غیردینی بر وقوع  بررسی تطبیقی تأثیر بازدارنده
  : جرایم اقتصادي

 مجرم آنان مقایسۀ زندانیان زندان اوین و همتایان غیر

  *محمود شهابی
  25/8/94 :           تاریخ پذیرش13/12/93: تاریخ دریافت

  
 چکیده

. رفته استچارچوب نظري این مقاله از تلفیق چند نظریۀ رقیب یا بدیل شکل گ        
و اسـتارك،   نظریـۀ تـرس از آتـش دوزخ از هیرشـی         : اند از   ها عبارت   این نظریه 

سـفیدها از کـالینز و اشـمیت، نظریـۀ            هاي شخصیتی جـرایم یقـه       نظریۀ همبسته 
شناختی فساد از جیمز ویلیام کلمـن و بـاالخره نظریـۀ اقتـصادي جـرایم             جامعه

منظـور آزمـون      بـه  .و کـالرك   سفیدها یا نظریۀ انتخاب عقالنـی از کـورنیش          یقه
 نفـري از زنـدانیان   120ها، یـک نمونـۀ معـرف       فرضیات مستخرج از این نظریه    

جرایم اقتصادي محبوس در زندان اوین انتخاب شـدند و بـا توجـه بـه ماهیـت           
 120آزمایـشگاهی بـود، یـک گـروه      اي یا نیمه پژوهش که از نوع علی ـ مقایسه 

                                                
  mshahabi88@gmail.com    .شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار جامعه *
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عنـوان گـروه همتـا بـه      کنان دولـت نیـز بـه   نفري دیگر از فعاالن اقتصادي و کار  
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسـیون لجـستیک    . هاي پژوهش پاسخ دادند     نامه  پرسش

براساس این .  درصد از واریانس بین دو گروه مجرم و غیرمجرم را تبیین کرد    75
تحلیل، مجرمان اقتصادي مورد مطالعه بـاوجود برخـورداري از درجـۀ             و تجزیه

. انـد  پذیري دینی دست بـه ارتکـاب جـرم زده         ري و سابقۀ جامعه   باالیی از دیندا  
عالوه مجرمان اقتصادي مورد بحث در تحلیل هزینه ـ فایده جـرم قبـل یـا در      به

تر  لحظۀ ارتکاب آن، احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات را بسیار کم
درك آنان در که،  برآورد کرده بودند و باالخره این  ) در مقایسه با گروه غیرمجرم    (

لحظۀ ارتکاب جرم این بوده است که فرصت ارتکاب جرم در محـل کـار مهیـا            
  .است و باید آن را مغتنم شمرد

 پذیري دینـی، فرصـت ارتکـاب جـرم،          جرایم اقتصادي، جامعه  : مفاهیم کلیدي 
  . احتمال کشف جرم

  
  طرح مسأله

یکـی بـر   .  وجود دارددربارة پیشگیري یا بازدارندگی از جرایم اقتصادي دو دیدگاه کلی 
پذیري دینـی     که خود محصول عملکرد عوامل جامعه     (ترس از مجازات الهی یا اخروي       

کننـده از   عنوان عامل بازدارندة درونـی و پیـشگیري    ، به )در تقویت درجۀ دینداري است    
جرم و دیگري بر ترس از مجازات قانونی یا دنیوي و از بین بردن فرصت ارتکاب جرم  

مطابق با دیـدگاه اول برخـی از   . کند  بازدارنده بیرونی یا محیطی تأکید می     عنوان عامل   به
اساس مدل ساختی ـ کارکردي، نقشی مهم براي دین قائل شـده و بـر      شناسان بر جامعه

کارکردهاي دین براي حفـظ الگـو و یکپـارچگی اجتمـاعی تأکیـد کـرده و آن را منبـع          
. اند جتماعی مرهون آن است، دانستههاي مرکزي یک جامعه که وفاق ا گیري ارزش شکل

. مطابق با این دیدگاه دین، هم براي فرد و هم براي جامعه کارکردهایی را ایفا مـی کنـد   
براي فرد، دین به سؤاالتی دربـارة ماهیـت و هـدف از خلقـت انـسان و جهـان پاسـخ             
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 نیاز بـه حمایـت و اطمینـان در زمـان بحـران و بـروز               (نیازهاي عاطفی انسان    . دهد  می
کند، کدها یا اصول اخالقی خاصی را براي هدایت رفتار در اختیار              را تأمین می  ) مشکل

براي جامعـه نیـز دیـن    . کند  دهد، حس تعلق به اجتماع را در فرد ایجاد می           فرد قرار می  
اند از ایجاد حس تعلـق   برخی از این کارکردها عبارت   . کند  کارکردهاي مهمی را ایفا می    

 یک گروه اجتماعی، کنترل اجتماعی رفتارهاي ضداجتماعی از و همبستگی اجتماعی در 
و تقویت اخالقیـات و هنجارهـاي جامعـه از طریـق وعـدة      » گناه«طریق ایجاد ترس از  

  .هاي اخروي مجازات
: انـد  بندي کرده شرکت و الیسون نتایج و آثار اجتماعی دین را در چهار مقوله دسته         

، روابط خانوادگی، بهداشت و سالمت، سرمایۀ اثر دینداري بر باورها و تعهدات سیاسی    
این دو پژوهشگر تأثیر دین در بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم و انحراف را     . اجتماعی

هـاي انجـام    پـژوهش . انـد  مورد توجه قرار داده) سرمایۀ اجتماعی(در ذیل مقولۀ چهارم  
بـه پـنج دلیـل    شده در خارج از کشور حاکی از آن است که قـدرت بازدارنـدگی دیـن     

هاي اخالقـی، دوم بـه دلیـل تـرس      شدن هنجارها و پیام  اول به دلیل درونی   . گردد  بازمی
، سوم به دلیل تهدید مجازات هاي )همان اثر ترس از آتش دوزخ     (افراد از عقوبت الهی     
هـاي مرجـع درون    کیشان، چهارم میـل بـه تأییـد از سـوي گـروه      اجتماعی از سوي هم   

یـا  (هـاي منحرفانـه    مـشغولی   قرارنگـرفتن فـرد در معـرض دل      اجتماعات دینی و پنجم   
هـا و     دلیل سرگرم بودن افـراد در فعالیـت         به) هایی  مشغولی  نداشتن وقت براي چنین دل    

بنـابراین در پـژوهش حاضـر    . ) Sherkat and Ellison, 1999: 369 (هـاي دینـی   شبکه
لکرد دینی نهادهاي مسئول   هاي درونی یا دینی، اثرات دینداري و عم         منظور از بازدارنده  

  . پذیري دینی بر پیشگیري یا بازدارنگی از جرایم اقتصادي است جامعه
شـناختی   هـاي کالسـیک جامعـه    از طرف دیگر دین و دینداري در برخی از نظریـه  

اي   چندان جدي گرفته نشده است و تجربۀ مدرنیته در دنیاي غرب باعث شده که عـده               
ار نهادهاي دینی یا کاهش کارکرد دین تحت تأثیر فرایند  شناسان از کاهش اقتد     از جامعه 

هـاي متـولی      در مورد جامعۀ ایرانی نیز باوجود تالش همۀ دسـتگاه         . نوسازي خبر دهند  
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هایی دربـارة وضـعیت دینـداري     ها و نارضایتی    ترویج دینداري و تبلیغات دینی، نگرانی     
زعـم عـده اي از    بـه . سـت مردم از سوي مسئوالن و مدیران فرهنگی کشور ابراز شـده ا  

هاي دینی اجراشده در سه دهۀ  مدیران فرهنگی کشور، در حال حاضر بین اهداف برنامه      
نتایج تربیـت  «آنان معتقدند که . ها در جامعه فاصلۀ زیادي وجود دارد   آن» نتایج«اخیر و   

 بـروز ناهنجـاري هـا و        و شکل کاهش میـزان شـیوع       و به » در سطح جامعه  «باید  » دینی
ایـن  . هاي اجتماعی، فرهنگـی و اقتـصادي در جامعـه بـروز و ظهـور پیـدا کنـد               آسیب
شود که بین دینداري و  هاي اخیر دوچندان شده است، چرا که ادعا می ها در سال دغدغه

مـشاهده  ) همبـستگی منفـی یـا معکـوس       (داري    درجۀ ارتکاب جرم، همبـستگی معنـی      
لیغات دینی و نتایج مورد انتظـار از  شود بین اهداف تب    عبارت دیگر گفته می     به. شود  نمی

که اثرگذاري تبلیغات دینی بر کـاهش       طوري  شود به   آن در جامعه فاصلۀ زیادي دیده می      
نظـران   اي از صـاحب  بر همین اساس عـده . جرم و انحراف مورد تردید واقع شده است     

یطـی  هـاي بیرونـی یـا مح      براي پیشگیري یا بازدارندگی از جرایم اقتصادي بر بازدارنده        
نظران بر این باورند که براي مبارزه با فساد یا جرایم     این دسته از صاحب   . کنند  تأکید می 

اقتصادي باید ساختارها و قواعد رفتار اقتصادي اصالح شود تا فرصت ارتکاب جرم به             
اي عمل کند که تلقـی و ادراك کنـشگران    گونه حداقل برسد و نظام قضایی در جامعه به  

م، قطعیت مجازات و شدت مجـازات را تحـت تـأثیر قـرار دهـد،         از احتمال کشف جر   
هاي برآوردشده بیش  نحوي که در تحلیل هزینه ـ فایدة جرم از سوي کنشگران، هزینه  به

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی . شده باشند از فواید برآوردشده از ارتکاب جرم ادراك
ز جـرایم اقتـصادي اجـرا شـده     هاي درونی و بیرونی در پیـشگیري ا   اثربخشی بازدارنده 

  . است
 

  مرور پیشینۀ تجربی، تدوین چارچوب نظري و فرضیات پژوهش
پذیري رسمی و غیررسمی و درجۀ دینـداري افـراد، از             در پژوهش حاضر فرایند جامعه    

قـدرت بازدارنـدگی    (لحاظ قدرت بازدارندگی از جـرم، در کنـار سـایر بازدارنـده هـا                
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در یک چارچوب واحـد مـورد بررسـی قـرار           ) ي رقیب ها  متغیرهاي مستخرج از نظریه   
تـرس از  «هاي درونی با الهام از فرضـیۀ معـروف        در این چارچوب، بازدارنده   . اند  گرفته

بر طبق  . اند  که آن را اولین بار هیرشی و استارك مطرح کردند، آزمون شده           » آتش جهنم 
دلیل ترس  ستند، بهاین فرضیه افرادي که معتقد به وجود شیطان و حیات پس از مرگ ه    

  اي شـوند   هـاي اخـروي کمتـر احتمـال دارد کـه مرتکـب رفتـار منحرفانـه         از مجـازات 
)Hirschi & Stark,1969: 202-203(.  

هاي اخروي پس  اي استدالل کرد که اگر ترس از مجازات در مقاله) 2003( هریس  
ت و مجازات الهی تواند فرد را از رفتار منحرفانه بازدارد، پس ترس از عقوب          از مرگ می  

فرضـیۀ  «هـریس   . تواند فرد را از ارتکاب جرم و انحراف بازدارد          در طول حیات نیز می    
اي بـر روي     نامه  هاي پیمایش پرسش    را با تجزیه و تحلیل داده     » عقوبت الهی این جهانی   

 نوجوان عضو کلیسایی در امریکا، آزمون کرد و به این نتیجـه رسـید کـسانی کـه        1393
شان در  دلیل درستکار نبودن   جود یک خداي قدرتمند و علیم که افراد را به         معتقدند به و  

بنابراین فرضـیۀ  . کند، کم تر قصد ارتکاب جرم در آینده را دارند       این جهان مجازات می   
  .)Harris, 2003(تأیید شد » ترس از عقوبت الهی این جهانی«

ترس از خدا یا از   «ن  همادون یکی از محققان بلژیکی در مقاله اي پژوهشی با عنوا          
تأثیر دین بر نگرش نسبت به تقلب و اسـتفادة رایگـان از وسـایل حمـل و نقـل            : انسان

ضمن تأیید تجربی نظریۀ عواطف اخالقی آدام اسمیت بـه ایـن نتیجـه رسـیده      » عمومی
است که دین از طریق مؤلفه باور به وجود خدا بر نگرش نـسبت بـه تقلـب و اسـتفاده       

اما چنـین تـأثیري در کـشورهایی    . گذارد مل و نقل عمومی تأثیر می   رایگان از وسایل ح   
ــال، مجــازاتگر و    ــک موجــود فع ــد ی ــصورشان از خداون ــه ت مــشاهده شــده اســت ک

بنـابراین همچـون   . نیـافتنی  کننده بوده است و نه یک موجود انتزاعـی و دسـت             قضاوت
بیـر و  هاي قبلی، در پژوهش فوق معلوم شده است که ترس از یـک خـداي خ            پژوهش

. جزا دهنده، بر ادراك افراد از هزینه و فایده مترتب بر رفتارهاي غیراخالقی مؤثر اسـت    
البته بین افراد مذهبی و غیرمذهبی از نظر اخالقی تفاوتی مشاهده نشده است؛ هر دو در 
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. انـد   هاي متقلبانه، تحت تأثیر بـرآورد هزینـه و فایـده بـوده              به فعالیت   شان نسبت   نگرش
ترسند یا به هر دلیلی هزینۀ زیـادي بـراي رفتارهـاي خاصـی             از مجازات می  افرادي که   

 ,H’madoun(اند بسیار محتمل است که از آن رفتارهـاي متقلبانـه فاصـله بگیرنـد      قائل

2011(   .  
هـاي بیرونـی در پیـشگیري از جـرم،         شده در حوزة تأثیر بازدارنـده       مطالعات انجام 

طـور خـاص، عمـدتاً براسـاس سـه نظریـۀ           بـه  طور عام و جرم اقتـصادي یـا فـساد،           به
ایـن  . اند صورت گرفته) نظریۀ انتخاب عقالنی(شناختی و اقتصادي   شناختی، جامعه   روان

هاي رقیب  سه نظریه در پژوهش حاضر، در مقایسه با نظریۀ ترس از آتش دوزخ، نظریه          
کا اولـین  سفیدها در امری پژوهش کالینز و اشمیت بر روي جرایم یقه . شوند  محسوب می 

سـفیدها محـسوب    شناختی دربارة تـأثیر شخـصیت بـر روي جـرایم یقـه              پژوهش روان 
سـفید و همتایــان   آنـان در پـژوهش خـود بــر روي دو نمونـۀ مجرمـان یقـه      . شـود  مـی 

سفید در مقایسه با همتایان غیرمجـرم   شان به این نتیجه رسیدند که مجرمان یقه        غیرمجرم
پذیر و غیرقابل اعتمـاد   تنا به قواعد و مقررات، ریسکاع ناپذیر، بی  خود افرادي مسئولیت  

  .) Collins and Schmidt, 1993( هستند
 چهار پژوهشگر آلمانی نیز با الهام از پژوهش کـالینز و اشـمیت، در پژوهـشی بـا           

و بـا اجـراي یـک پـژوهش علـی ـ       » سـفیدها  هاي شخصیتی جرایم یقه همبسته«عنوان 
 نفـر از همتایـان   150و )  زن6 مرد و 70(سفید  ایم یقه زندانی جر76اي بر روي      مقایسه

سـفیدها در میـان    به این نتیجه رسیدند که جرایم یقـه )  زن 56 مرد و    94(غیرمجرم آنان   
مدیران تجاري آلمان عمدتاً در میان مردان و کسانی که بر رفتار خـود کنتـرل ندارنـد و     

 Blickle et(دهنـد   کنند رخ مـی  گرایی را تجربه می درجۀ باالیی از خودشیفتگی و لذت

al. 2006(.  
جیمز ویلیام کلمن یکی از نظریه پردازان مطرح در حوزة جرایم اقتصادي با تلفیق               

تـرین نظریـۀ     چند نظریۀ مختلف، یک مدل تبیینـی واحـد ارائـه کـرده اسـت کـه مهـم                  
وي معتقد است جرایم اقتـصادي را  . شود سفیدها محسوب می    شناختی جرایم یقه    جامعه
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تراشـی بـراي ارتکـاب     ها، دوم دلیل اول انگیزه:  توان تبیین کرد    با توجه به سه عامل می     
 جرایم اقتصادي و سـوم فرصـت ارتکـاب    شدن قبح جرم یا ادراك فرد از درجۀ ریخته   

  . جرایم اقتصادي
ها، کلمن متخلفان اقتصادي را از نظر نـوع انگیـزه در دو گـروه                 در بحث از انگیزه   

گروه اول متخلفانی هستند که در پاسـخ و در واکـنش بـه یـک              . ده است بندي کر   مقوله
توانند از هر نوعی باشـند امـا    ها می این بحران. زنند  بحران دست به تخلف اقتصادي می     

ها این است که متخلف در چنین مواقعی از موقعیت و اعتماد دیگـران                وجه مشترك آن  
شود تا با  دلیل مرتکب جرم اقتصادي میچنین فردي به این . کند به خود سوءاستفاده می

. کنند مقابله کند خطراتی که وي، اعضاي خانواده و یا شرکت بازرگانی وي را تهدید می
دلیـل    کنند معموالً کـسانی هـستند کـه بـه           شده را تجربه می     هاي مطرح   کسانی که بحران  

آیا به قانون : ندگیر فشارهاي ناشی از رقابت در بازار اقتصاد بر سر یک دوراهی قرار می   
که  احترام بگذارند حتی اگر به قیمت حذف آنان از گردونۀ رقابت اقتصادي باشد یا این           

گـروه دوم  . مرتکب جرم شوند و ریسک دسـتگیري و محکومیـت را بـه جـان بخرنـد            
انـد،   متخلفانی هستند که در یک وضعیت بحرانی دست به ارتکاب جرم اقتصادي نـزده             

سـازند اسـتفاده    هایی که وقوع جرم را ممکـن مـی         از فرصت  بلکه از روي قصد و رضا     
کردنـد هرگـز مرتکـب جـرم      این دسته از افراد اگر چنـین فرصـتی پیـدا نمـی            . کنند  می

این دسته از افراد گاه ممکن اسـت از سـوي دیگـران بـراي ارتکـاب جـرم                   . شدند  نمی
  ).چینی از سر توطئه و دسیسه(گماشته شوند 

انگیز در این میان ایـن اسـت کـه افـراد موفـق، مرتکـب        زعم کلمن نکتۀ شگفت  به
هـاي شخـصیتی ایـن افـراد      دلیل این امر از نظر کلمن ویژگی. شوند جرایم اقتصادي می 

طلبـی و بلنـدپروازي بـراي     آمادگی براي خطرکردن و حرص و آز و طمع و جاه      : است
ه از نردبـان  اي از مجرمان اقتـصادي نیـز نگـران آن هـستند کـ        عده. تر  کسب منافع بیش  

                                                
1. Neutralization 
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اسطورة موفقیت غالب . تحرك طبقاتی تنزل کنند و منزلت سابق خود را از دست بدهند
کنندة  در یک جامعه که مصداق آن سربلند بیرون آمدن از رقابت اقتصادي است، تقویت        

ترس از شکست و ورشکـستگی بـه        . هایی است که مروج جرایم اقتصادي است        ارزش
ادي در زمان رکـود اقتـصادي بـیش از زمـان رونـق رخ      این معنی است که جرایم اقتص  

  .دهند می
تراشی براي ارتکاب آن، کلمن معتقد است، در       زدایی از جرم یا دلیل       در بحث قبح  

هاي ارتکاب جرم فـضایی هنجـاري وجـود دارد کـه بـر نگـرش        هاي زیرین انگیزه    الیه
گیـري ایـن    در شـکل خانواده و مدرسه نقـش مهمـی   . گذارد  مرتکبین این جرایم اثر می    

گیـري   نحوة سازمان دهی  زندگی کاري یا تجاري نیـز بـر شـکل         . کنند  هنجارها ایفا می  
  .اخالقیات در سطح جامعه و انگیزش براي ارتکاب جرایم اقتصادي اثرگذارند

هنگـامی  . نوبۀ خود تحت تأثیر تحوالت اجتماعی اسـت         این فضاي هنجاري نیز به    
رونـد، جـرم    شوند و یـا از بـین مـی    تماعی متحول میهاي حافظ هنجارهاي اج    که نظام 

ثبـاتی   به همین دلیل فرار از مالیات در کـشورهاي غربـی بـسته بـه بـی       . یابد  افزایش می 
  .دلیل رقم باالي مالیات دهند و نه به اجتماعی ناشی از تحوالت سریع رخ می

شـناس   اترلند، جرمزعم س به. گیرد  نیز مدد می  ) 1949(جا کلمن از نظریۀ ساترلند        در این 
سفیدها نخستین بار از سوي او تعریف شد، رفتار  سرشناس امریکایی که مفهوم جرم یقه

دهد که آن رفتـار   هایی رخ می    چنین رفتاري در محیط   . مجرمانه رفتاري فراگرفتنی است   
افـراد رفتـار مجرمانـه را یـاد     . شـود  بیش از احترام و عمل به قانون، مفید پنداشـته مـی          

پـذیر   اي که ویژة یک محیط خاص است جامعـه  د و در قالب رفتارهاي مجرمانه   گیرن  می
جـا چنـین رفتارهـایی        هاي دیگـري کـه در آن        چنین محیطی معموالً از محیط    . شوند  می

هـاي   خیز ممکـن اسـت شـامل دسـته     هاي جرم  محیط. شوند جداست   نادرست تلقی می  
در . ها یا ادارات یک شرکت باشند  اي مثل شرکت    هاي جاافتاده   تبهکار جوانان یا سازمان   

آموزنـد، بلکـه    شـکنی را مـی     هـاي الزم بـراي قـانون        تنها تکنیـک    ها افراد نه    این شرکت 
هـا و هنجارهـایی کـه در آن           سـازمان . آورنـد   دسـت مـی     هاي اجراي آن را نیز به       انگیزه
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وب کنندة مهمی در رابطه با جرایم اقتصادي محـس        گیرند عامل تبیین    ها شکل می    سازمان
حتی اگر برخی از افراد آن سازمان را تـرك کننـد و عـدة دیگـري جـایگزین         . شوند  می

  .)Sutherland, 1949(شوند، همان فعالیت مجرمانه ممکن است تداوم یابد 

تراشی براي رفتار مجرمانۀ خود، نقش مهمی در ایجـاد انگیـزه در    توانایی مجرم در دلیل   
هـاي   لفان اقتـصادي معمـوالً در پـذیرش ارزش   متخ. کند وي براي ارتکاب جرم ایفا می     

ها احتیاج دارند که تخلفات خود  آن. اند اجتماعی غالب در یک جامعه با دیگران مشترك
شان از خود در نقش  نحوي تعریف کنند که در باطن خود با پنداشت ها به را با آن انگیزه

 مجرم در مجوزتراشی براي مسأله توانایی. شهروندان وفادار به قانون، مشکلی پیدا نکنند
زدایی از این رفتـار قبـل از ارتکـاب           تخلف خود پس از ارتکاب جرم نیست، بلکه قبح        

  . تخلف و جرم نیز هست

ایـن تـصور کـه    : جا الزم است زدایی از ارتکاب جرم در این هایی از قبح   ذکر نمونه 
زدایی  قبح. »ساندر کار من که به کسی ضرري نمی      «یا  » کندد  همه دارند همین کار را می     «

که فرد ممکن است دالیل خوبی براي ارتکاب جرم براي خـود داشـته باشـد،               یعنی این 
دادن یک جرم بـا      مثالً نجات یک شرکت تجاري و زندگی کارکنان آن و یا موجه جلوه            

زدایی زمانی اسـت کـه مـردم عـادي      نمونۀ دیگر قبح  . اشاره به نیازهاي اعضاي خانواده    
شـود، در   هاي آنچنانی به برخی مدیران بخش دولتی پرداخـت مـی           شمشاهده کنند پادا  

این صورت آنها ممکن است از تقلب در پرداخت مالیات خود چنـدان احـساس گنـاه                 
  . نکنند و خود را محق بدانند

زدایـی از   کنند، خـواه نـاخواه قـبح    اي را تجربه می در جوامع امروز که اشباع رسانه  
هاي اقتصادي یا مالی در       انتشار اخبار رسوایی  . شود  دیده می وفور    جرایم اقتصادي نیز به   

ها به فرایند     بخش دولتی و خصوصی در قالب اختالس، ارتشا، فساد بانکی و نظایر این            
  .  زند اي دامن می زدایی از چنین رفتارهاي مجرمانه قبح

که جرمی به وقوع    در بحث از فرصت ارتکاب جرم نیز کلمن معتقد است براي آن           
هـایی از ایـن نـوع بـه      ها و فرصت وضعیت. پیوندد، یک وضعیت یا فرصت الزم است   ب
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هاي نظارتی هم  عملکرد نظام. شود  دهی زندگی کاري و تجاري مربوط می        نحوة سازمان 
مـثالً در جوامـع غربـی      . کنند  ها ایفا می    نقش مهمی در پدید آمدن یا نیامدن این فرصت        

رفتن از پرداخت  هاي موجود براي طفره ا سطح فرصتتوان ب پدیدة فرار از مالیات را می  
دلیل اعمال تدابیر الزم کاهش یابد، میـزان       هایی به   وقتی چنین فرصت  . مالیات تبیین کرد  

کلمن با توجه به وجود فرهنـگ رقـابتی در جامعـۀ            . فرار از مالیات هم کاهش می یابد      
م اقتصادي عمدتاً نتیجـۀ  کند که روند جرم در حوزة تخلفات و جرای     مدرن، استدالل می  

هاي جذاب براي ارتکاب جرم اسـت تـا تفـاوت بـین افـراد در سـطح             پیدایش فرصت 
  .)Coleman, 2001(انگیزش 

یـا نظریـۀ    )Becker, 1968 (سـفیدها   و باالخره باید از نظریۀ اقتصادي جرایم یقـه 
 ,Cornish and Clark, 1987, and Clark( انتخاب عقالنی یا نظریۀ پیشگیري وضعیتی

 یاد کرد که فرضیۀ مربوط به ادراك فـرد از احتمـال کـشف جـرم و قطعیـت و                     )1980
بر طبق این نظریـه، افـراد   . شدت مجازات در پژوهش حاضر از آن استخراج شده است   

گیرند که مرتکب جرم شوند و یا  براساس تحلیل هزینه ـ فایدة ارتکاب جرم تصمیم می 
هاي آن باشـد   ده مترتب بر ارتکاب جرم، بیش از هزینه   ش  اگر فایده یا نفع ادراك    . نشوند

گیرد که مرتکب جرم  در این صورت وي تصمیم می    ) دهد  براساس احتمالی که فرد می    (
هـا   مجرمان معموالً مزایا و منافع مترتب بر رفتار مجرمانه و احتمال دستیابی به آن           . شود

احتمال تحمل ضرر و زیان را هاي ناشی از ارتکاب جرم و        ازحد واقعی و هزینه     را بیش 
  .کنند کم برآورد می

میـزان  (پـذیري دینـی        این ترتیب، براي آزمون فرضیۀ بازدارندگی کیفیت جامعه         به
و میـزان   ) پـذیري دینـی     هاي دینـی عوامـل مختلـف جامعـه          قرارگرفتن در معرض پیام   

 سـایر  داري فردي و تعیین سهم و ارزش بازدارنـدگی آن دو متغیـر در مقایـسه بـا                  دین
هـاي   عنـوان نظریـه     هاي پیشگیري درونی و بیرونی، بـه        عوامل بازدارنده، تلفیقی از مدل    

ارتکـاب جـرایم اقتـصادي، مـورد          رقیب در تبیین متغیر وابسته، یعنی ارتکاب یـا عـدم          
در این مقاله معلوم خواهد شد که آیا قرار گرفتن در معرض پیام           . استفاده واقع شده اند   
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تلـف جامعـه پـذیري دینـی و همچنـین درجـه دینـداري قـدرت             هاي دینی عوامل مخ   
به عبارت دیگـر در ایـن مقالـه    . بازدارندگی از ارتکاب جرایم اقتصادي را دارند یا خیر        

پذیري دینـی     عوامل مختلف جامعه  (مشخص خواهد شد که رابطه بین دو متغیر مستقل          
 پـس از افـزودن   )ارتکـاب جـرم   ارتکـاب یـا عـدم     (و متغیر وابـسته     ) و درجۀ دینداري  

مثال ادراك فرد از احتمال کشف جـرم و شـدت مجـازات، درجـۀ            (هاي سکوالر     کنترل
جویی، درجۀ خودشیفتگی، درجۀ کنترل نفس، ادراك فرد از وجود فرصت ارتکاب  لذت

دلیل مـشکالت     جرم در محیط کار، میزان ترس از سرافکندگی نزد خانواده و دیگران به            
بـه مـدل تحلیلـی پـژوهش     ) تراشی براي ارتکـاب جـرم    لیلورزي و د    مالی، میزان طمع  

با توجه به چارچوب نظـري فـوق، فرضـیات زیـر           . ماند یا خیر    همچنان پایدار باقی می   
  :اند مطرح و آزمون شده

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر ســطح ) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 1
داري وجود    ، تفاوت آماري معنی   )خاستگاه(پذیري دینی در محیط خانوادة پدري         جامعه

 .دارد

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر ســطح ) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 2
 داري وجود دارد پذیري دینی از طریق دوستان صمیمی، تفاوت آماري معنی جامعه

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر ســطح ) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 3
، تفـاوت آمـاري     )آمـوزي آنـان     در دوران دانـش   (ر محیط مدرسـه     پذیري دینی د    جامعه
 . داري وجود دارد معنی

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر ســطح ) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 4
 .داري وجود دارد پذیري دینی در محله و اجتماع، تفاوت آماري معنی جامعه

م آنــان، از نظــر ســطح و همتایــان غیرمجــر) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 5
داري  هاي دینی صـدا و سـیما، تفـاوت آمـاري معنـی      پذیري دینی از طریق برنامه  جامعه

 . وجود دارد
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و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر ســطح ) زنــدانی(بــین مجرمــان اقتــصادي . 6
پذیري دینی از طریق محصوالت فرهنگی مجوزگرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد              جامعه

 .  داري وجود دارد وت آماري معنیاسالمی، تفا

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر درجــۀ ) زنــدانی(بـین مجرمــان اقتــصادي  . 7
 . داري وجود دارد داري، تفاوت آماري معنی دین

و همتایان غیرمجرم آنان، از نظر ادراك در مورد      ) زندانی(بین مجرمان اقتصادي    . 8
ترتب بر ارتکاب جرم، تفاوت آمـاري  احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات م       

 .داري وجود دارد معنی

و همتایــان غیرمجــرم آنــان، از نظــر درجــۀ ) زنــدانی(بـین مجرمــان اقتــصادي  . 9
 .داري وجود دارد جویی، تفاوت آماري معنی لذت

و همتایـان غیرمجـرم آنـان، از نظـر درجـۀ      ) زنـدانی (بین مجرمـان اقتـصادي     . 10
 .داري وجود دارد نیخودشیفتگی، تفاوت آماري مع

و همتایان غیرمجرم آنان، از نظر درجۀ ناتوانی        ) زندانی(بین مجرمان اقتصادي    . 11
 .داري وجود دارد ، تفاوت آماري معنی)کنترل بر رفتار خود(در کنترل نفس 

و همتایان غیرمجرم آنان، از نظر درجۀ ترس از ) زندانی(بین مجرمان اقتصادي . 12
داري وجود  بحران مالی نزد خانواده و دیگران، تفاوت آماري معنی  سرافکندگی ناشی از    

 .دارد

و همتایـان غیرمجـرم آنـان، از نظـر درجـۀ      ) زنـدانی (بین مجرمـان اقتـصادي     . 13
 .داري وجود دارد تراشی براي ارتکاب جرم، تفاوت آماري معنی ورزي و دلیل طمع

آنـان، از نظـر ادراك از   و همتایـان غیرمجـرم   ) زنـدانی (بین مجرمان اقتصادي   . 14
  .داري وجود دارد میزان وجود فرصت ارتکاب جرم در محیط کار، تفاوت آماري معنی
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 روش پژوهش 
 اسـت کـه   این پژوهش از نظر نوع و ماهیت نتایج، پژوهشی کاربردي از نوع ارزیـابی          

 ذکـر ایـن نکتـه الزم      . شود   محسوب می  پژوهی  هاي سیاست   خود زیرمجموعۀ پژوهش  
ه ارزیابی، یک روش پژوهش محسوب نمی شود؛ بلکه ارزیـابی بـه هـدفی کـه          است ک 

هـاي   توان از همـۀ روش  کند و براي آن می شود، اشاره می خاطر آن انجام می       پژوهش به 
هـا و    ارزیـابی اثـرات سیاسـت   هـا  پـژوهش ). Dane, 2011: 298(پژوهش استفاده کرد 

هـا، نهادهـا و      یعنـی افـراد، گـروه     ( هـا    هها و برنام   ها را بر روي آماج آن سیاست       برنامه
هـاي   ارزیابی  به راه . دهند مورد بررسی قرار می   ،  از نظر میزان تحقق اهداف    ) اجتماعات

گویی به سـؤاالتی   تحلیل و کاربرد اطالعات براي پاسخ و آوري، تجزیه منظم براي جمع  
ها  و کارآیی آنبه اثربخشی  خصوص راجع ها به  ها و برنامه    ها، سیاست   درخصوص پروژه 

نفـع    هـاي ذي    هـم در بخـش دولتـی و هـم بخـش خـصوصی، طـرف               . شود  اطالق می 
هـا   هایی که آنان اجـرا و بودجـۀ زیـادي صـرف اجـراي آن             خواهند بدانند آیا برنامه     می
کـار پژوهـشگر ارزیـاب    .  آنان را در پی دارند یا خیر     کنند، واقعاً اثرات مورد انتظار      می

  .   استگویی به این سؤال  پاسخ
مشکل اصلی در ارزیابی اثرات یک برنامه این است که گـاهی اوقـات برآینـدهاي          
مطلوب ممکن است تحت تأثیر عواملی غیرمرتبط با برنامۀ ایجادشـده باشـند؛ بنـابراین          
ارزیابی تأثیر، متضمن ارائۀ یک برآورد از اثرات خالص یک برنامه است، یعنی تغییرات          

از تغییرات ناشی از عملکرد فرایندها و رویدادهاي دیگر کـه            نظر    ناشی از مداخله قطع   
منظور اجراي یک ارزیابی تـأثیر،     به. اند  بر شرایط اجتماعی موضوع مداخله اثرگذار بوده      

ارزیاب باید طرحی را تنظیم کند که قادر به تعیین وضعیت گیرنـدگان برنامـه براسـاس     

                                                
1. Evaluation Research 
2. Policy Research 
3. Intended effects 
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اي صـورت   کنـد کـه اگـر مداخلـه    هاي برآیندي مـرتبط باشـد و بتوانـد بـرآورد              سنجه
  . بود گرفت آن وضعیت چگونه می نمی

که بتوان اثر بازدارندگی از جرم را به دینداري و میزان          در پژوهش حاضر براي این    
پذیري دینی    قرار گرفتن فرد در معرض تبلیغات دینی اجراشده از سوي نهادهاي جامعه           

داشته ) تطبیقی(اي   باید خصلتی مقایسه  نسبت داد، ارزیابی ما   ) و دیگر عوامل بازدارنده   (
هاي کنترل استفاده  که ارزیابی چنین خصلتی داشته باشد، یا باید از گروه           براي این . باشد

شـده را بتـوان بـه تفـاوت بـین دو گـروه        کرد تا از این طریق اثر بازدارنـدگی مـشاهده   
کـه از      ایـن  و یـا  ) یعنـی دو گـروه مجـرم و غیرمجـرم         (نـسبت داد    ) آزمودنی و کنترل  (

در پـژوهش حاضـر از هـر دو     . هاي آماري بر روي عوامل منتخب اسـتفاده کـرد           کنترل
  .داري استفاده شده است روش براي تعیین اثر و سهم بازدارندگی دین
نحـوي   شده براي اجراي پژوهش حاضر بـه  از این گذشته چارچوب نظري انتخاب     

تـأثیر همـۀ نهادهـاي مـسئول     یعنـی  (هـاي درونـی    است که هم سـهم تـأثیر بازدارنـده     
صـورت جداگانـه و    هـاي بیرونـی را بـه    و هم سهم تأثیر بازدارنـده    ) پذیري دینی   جامعه

شناسانۀ ما در ایـن پـژوهش ارزش نـسبی اثربخـشی      رویکرد جرم. کند  جا تعیین می    یک
. گیرد پذیري دینی در پیشگیري از جرم را با هم، در نظر می        همۀ نهادهاي مسئول جامعه   

تري، در مقایسه با سایر نهادها، داشـته   تر و قوي ز این نهادها ممکن است اثر بیش  یکی ا 
 . باشد

نگـر،   اي یا گذشـته  عالوه در این پژوهش از روش پیمایش و طرح علی ـ مقایسه  به
منظور بررسی تأثیر عوامل مختلف بر بازدارندگی افراد از ارتکـاب جـرایم اقتـصادي،       به

نامه در میان مجرمان اقتصادي محبـوس در       پرسش 120نظور  بدین م . استفاده شده است  
در ) گـروه همتـا  (نامه در میان گروه غیرمجرم        پرسش 120 و   1391زندان اوین در سال     

  . شهر تهران پر شده است
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  متغیرهاي پژوهش 
هاي مستقل   ارتکاب جرم اقتصادي و متغیر      ارتکاب یا عدم  : متغیر وابسته عبارت است از    

پذیري دینی در محـیط خـانوادة پـدري     داري فرد، سطح جامعه    درجۀ دین  :زاند ا     عبارت
پذیري دینی از طریق دوستان، از طریق مدرسه، از طریق محله             ، سطح جامعه  )خاستگاه(

هـاي دینـی صـدا و سـیما و از طریـق محـصوالت فرهنگـی             و اجتماع، از طریق برنامه    
هاي مربوط به فرضیات مـستخرج    متغیر. مجوزگرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی      

شـدت  : دهنـد  هاي رقیب نیز بخش دیگري از متغیرهاي مستقل را تـشکیل مـی   از نظریه 
ترس از سرافکندگی و شرمندگی ناشی از بحران مالی نزد خـانواده یـا دیگـران، میـزان             

تراشی براي ارتکاب جرم، ادراك فرد از میزان وجود فرصت ارتکاب         ورزي و دلیل    طمع
گرایی در زنـدگی، درجـۀ خودشـیفتگی، درجـۀ کنتـرل           محیط کار، درجۀ لذت   جرم در   

، ادرك فرد از احتمـال کـشف جـرم و           )کنترل نداشتن بر رفتار هاي خود     (نکردن نفس   
ایـن متغیرهـا در ذیـل بازدارنـده هـاي بیرونـی یـا        (شده براي آن      شدت مجازات تعیین  

متغیرهـاي دموگرافیـک    : انـد از   سایر متغیرهاي مستقل عبـارت    ). گیرند  سکوالر قرار می  
مانند سن، وضعیت تأهل، سن هنگام اولین ازدواج، تعداد فرزندان، نـوع شـغل، میـزان                

در ادامه تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهـاي مـذکور ارائـه           .  درآمد، سطح تحصیالت  
  .    شود می
  

  جرم اقتصادي
رایم از سـوي    گـاه ایـن جـ     . شود  ماهیت جرائم اقتصادي در طول زمان متحول می       

گیرند، گاه در محیط فیزیکـی و گـاه در        سفیدها صورت می    ها و گاه از سوي یقه       آبی  یقه
مـدیریت   انـد از سـوء   برخی جرایم اقتصادي فیزیکی عبارت. دهند محیط مجازي رخ می 

خواري،  شویی، رانت ، دادن یا گرفتن رشوه، اختالس، کالهبرداري، پول   1ها، تقلب   دارایی

                                                
1. fraud 
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هاي هرمی، فرار از مالیـات، قاچـاق کـاال و     ضویت و فعالیت در شرکتخواري، ع   زمین
  ... ارز و مواد مخدر، تطمیع، جعل و

براسـاس تعریـف    .الزم است بین فساد اداري و جرم اقتصادي تمایز قائـل شـویم          
سوءاستفاده از « به معنی الملل، اصطالح فساد اداري بانک جهانی و سازمان شفافیت بین

چنـین  . »است) خصوصی(براي کسب منافع شخصی     ) قدرت عمومی (ی  اختیارات دولت 
رتبـه و هـم در سـطح          فسادي ممکن است هم در سطح دولتمـردان و کارمنـدان عـالی            

مجرمان اقتـصادي بـراي پیـشبرد امـور خـود نیازمنـد             . کارمندان میانی و جزء رخ دهد     
 است کارمنـد فاسـد،    البته گاه ممکن  . رتبه یا میانی هستند     همکاري کارمندان فاسد عالی   

 .خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادي شود

او . دادخدایی تعریف دیگري از جرم اقتصادي و نسبت آن با فساد ارائه کرده است
جرایم علیـه امـوال   . سازد در وهلۀ اول جرم اقتصادي را از جرایم علیه اموال متمایز می         

: 1389دادخدایی، (سفیدهاست  یقهشوند اما جرایم اقتصادي جرم  جرم فقرا محسوب می
50 .(  

 کـه از سـوي معاونـت    سیاست جنایی ـ تقنینی ایران در جرایم اقتصادي در کتاب 
 منتشر شده است، جرایمی همچـون رشـا و ارتـشا ،        1387آموزش قوة قضائیه در سال      

شویی، جعـل اسـکناس و    اختالس، اخذ پورسانت، اخالل در نظام اقتصادي کشور، پول  
ادار، تحصیل مال از طریق نامشروع، جرایم مالیاتی، قاچاق کـاال و ارز، جـرایم       اوراق به 

عنـوان مـصادیق جـرم اقتـصادي       گمرکی، جرایم ورشکستگی بـه تقـصیر و تقلـب، بـه           
براسـاس همـین تعریـف در    ). 1387معاونـت آمـوزش قـوة قـضائیه،       (اند  برشمرده شده 

اقتصادي بخـش خـصوصی   پژوهش حاضر هم فساد کارکنان بخش دولتی و هم جرایم    
  .  اند مورد مطالعه قرار گرفته

  

                                                
1. Corruption 
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  داري درجۀ دین
هـاي   هـا و نـشانه   اي کـه ارزش  بودن عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده      دینی

هاي دینی بودن فـرد را    ها و نشانه    تجلی ارزش . شود  دینی در آن متجلی باشد اطالق می      
فـرد  . می توان جست و شناسایی کردهاي آشکار و پنهان او    در نگرش، گرایش و کنش    

دانـد و از   هـاي دینـی مـی    ها و توصـیه  متدین از یک سو خود را ملتزم به رعایت فرمان     
هاي دینی ، او را بـه انـسانی متفـاوت بـا دیگـران بـدل           سوي دیگر، اهتمام و ممارست    

ت، یکی از توان او را از دیگران بازشناخ بنابراین به دو طریق یا با دو نشانه می  . سازد  می
داري و آثار تدین در فکر و جان و  دین» پیامد«بندي و التزام دینیش و دیگري  طریق پاي

: 1384زنـد،     نقل از شجاعی    ، به 3: 1388زاده،    پویافر و سراج  (عمل فردي و اجتماعی او      
  ). 36 و 35

داري اسـتفاده     هـاي مختلفـی بـراي سـنجش دیـن           در ایران پژوهشگران از سـنجه     
شناسـانه    ها که واجد پشتوانۀ نظري بـوده و رویکـردي جامعـه             ترین آن   اما مهم . اند  کرده

کـه مبنـاي سـاخت ابـزار سـنجش      ) 1384(زنـد   دارد، عبارت است از مقیاس شـجاعی    
زند تالش کرده است تا سـنجۀ خـود را بـر     شجاعی. داري در پژوهش حاضر است      دین

داري  بـه اعتقـاد او دیـن   . نـد مبناي اصول دین اسالم و اوضاع اجتماعی ایران طراحی ک      
نوبه خود در تناسـب بـا    داراي ابعاد و اجزایی منبعث از وجوه متفاوت دین است که به           

مثابۀ تأثیر و تجلی کم  بر این اساس، او با تلقی دین به. گیرد ابعاد وجودي انسان قرار می
اش یعنی  یافته یا زیاد دین در ذهن، روان و رفتار فرد و پیگیري آن از طریق ابعاد تفصیل     

گیرد کـه   داري در نظر می عقیده، ایمان، عبادت، اخالق و شریعت، پنج بعد را براي دین      
  ). 5:همان(بودن، عمل اخالقی و تشرع است  بودن، اهل عبادت شامل معتقدبودن، مؤمن

هـاي دیگـر بـه محـک تجربـه       تر از سنجه زند تاکنون کم   الگوي پیشنهادي شجاعی  
هاي تجربی که از سنجۀ فوق استفاده کرده است، پژوهش  پژوهشیکی از . خورده است 

زنـد و در   اساس الگـوي شـجاعی   نامۀ آن بر است که پرسش) 1388(زاده و پویافر     سراج
  .  گویه طراحی شده و در میان دانشجویان دانشگاه سمنان اجرا شده است29قالب 
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هـاي   ویـه زنـد برخـی از گ     در پژوهش حاضر ضمن پذیرش الگوي نظري شجاعی       
نامه پژوهش حذف کردیم و چنـد گویـه را            زاده و پویافر را از پرسش       شدة سراج   ساخته

هاي جامعۀ آماري مورد پژوهش ایجاد شود و  تري با ویژگی اضافه کردیم تا تناسب بیش
البته پس از اجراي تکنیـک   . داري استفاده شد     گویه براي سنجش دین    16در مجموع از    

 9در عامل اول .  گویۀ مورد استفاده، چهار عامل استخراج شد    16تحلیل عاملی بر روي     
عمـل بـه تکـالیف فـردي و     (، شـرعی  )فردي و جمعی (گویه مربوط به سه بعد عبادي       

تـرین   دادنـد کـه بـیش    و اخالقی با همدیگر یک منظومه منسجم را تشکیل مـی        ) جمعی
داري را  بعد اعتقادي دین گویه که 4در عامل دوم، . کردند میزان واریانس را نیز تبیین می

 گویه که هر دو زیرمجموعۀ تکالیف فردي        2سنجیدند قرار گرفتند و در عامل سوم،          می
تنهـایی یـک عامـل را تـشکیل       گویه نیز بـه 1. شوند، قرار گرفتند و جمعی محسوب می  

دهنـدة عامـل اول    هاي تـشکیل  اساس گویه داري بر در پژوهش حاضر سنجۀ دین. داد  می
دهندة عامل دوم فاقد تغییرپذیري در الگـوي پاسـخ    هاي تشکیل گویه.  استساخته شده 

تنهـایی بـراي سـنجش        عامـل سـوم نیـز بـه       . پاسخگویان بودند و بنابراین حذف شدند     
دهنـدة عامـل      تنها گویـۀ تـشکیل    . کرد و به همین دلیل حذف شد        داري کفایت نمی    دین

  . چهارم نیز به همین دلیل حذف شد
  

  ي دینیپذیر سطح جامعه
پذیري دینی فرایند یادگیري هر آن چیزي است  در پژوهش حاضر، منظور از جامعه

. شود؛ از یادگیري زبان مذهبی تا شـعائر یـا مناسـک دینـی     که به جهان دینی مربوط می   
گیریم؛  فرامی) قرآن مجید،  نهج البالغه و سایر کتب دینی(آنچه که ما دربارة متون دینی     

آموزیم؛ آنچه  می) پیامبر و ائمۀ معصومین(ی و سیرة پیشوایان دینی آنچه که دربارة زندگ   
پـذیري دینـی      هـایی از فراینـد جامعـه        دانیم، همگـی بخـش      که در مورد گناه و توبه می      

پذیري دینی فرایند آمـوزش اسـت؛ البتـه ایـن       عبارت دیگر جامعه    به. شوند  محسوب می 
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 مناسب در امـاکن متبرکـه محـدود    فرایند به یادگیري محتواهاي دینی و تشخیص رفتار       
نگـریم یـا خیـر     شود، بلکه به این معنی است که آیا ما از منظر دینی به جهـان مـی               نمی

  ).بینی دینی جهان(
چـاوز  . پذیري دینی یا تبلیغـات دینـی متعددنـد    ها ونهادهاي مسئول جامعه     دستگاه

هـا یـا      عـت جما: سه نوع سازمان دینی را از هـم تفکیـک کـرده اسـت             ) 1523: 2002(
ها و تجمعات محلـی خردمقیـاس کـه از           اند از سازمان     که عبارت  هاي دینی   گردهمایی
. هـا، مـساجد و معابـد    پردازند؛ مثل کلیساها، کنیسه ها افراد به فعالیت دینی می       طریق آن 

هاي دینی در    هایی هستند که تجمعات یا گردهمایی       هاي دینی دستۀ دوم سازمان      سازمان
هـا تحـت حمایـت و نظـارت آنهـا صـورت        گیرنـد امـا آن گردهمـایی    ها شکل نمی    آن
هاي مختلف دینی و  اي جماعت   گیرند؛ مانند نهادهاي تبلیغ دینی، دفاتر ملی و منطقه          می

هـاي   هـایی هـستند کـه در حـوزه     هاي دینـی دسـتۀ سـوم سـازمان     سازمان. ها نظایر این 
شوند   هاي دینی می    سازمانکنند و شامل طیف وسیعی از         عملکردي غیردینی فعالیت می   

هـا هـم    دهنـد، آن    هاي سکوالر غیرانتفاعی انجام مـی       که تقریبا همۀ کارهایی که سازمان     
هـاي   هـا، مراکـز مراقبـت از کودکـان، برنامـه      دهند؛ مانند مـدارس، بیمارسـتان    انجام می 

  .)Chavez, 2002: 1523(ها  بخشی معتادان و نظایر این توان
توان  پذیري دینی یا تبلیغات دینی در ایران را می ول جامعهها ونهادهاي مسئ    دستگاه

هـاي مـذهبی،    ها، هیئت عنوان مثال مساجد، حسینیه به. الذکر گنجاند شناسی فوق در سنخ 
هاي دستۀ  توان از مصادیق سازمان ها را می   کنگرة عظیم حج، عتبات عالیات و نظایر این       

رهاي کشور، سازمان تبلیغـات اسـالمی،   هاي علمیۀ قم و یا دیگر شه       حوزه. اول دانست 
تـوان از مـصادیق    هـا را مـی     ستاد رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامۀ نماز و نظایر این          

هاي رادیـویی و تلویزیـونی،    ها، شبکه  هاي دستۀ دوم دانست و مدارس، دانشگاه        سازمان

                                                
1. Religious congregations 
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هاي   مصادیق سازمان توان از     ها را می    هاي عمومی و نظایر این      سینماها، تئاترها، کتابخانه  
  . دستۀ سوم دانست

هاي دینـی صـدا و    پذیري دینی از طریق برنامه      در پژوهش حاضر هم سطح جامعه     
پـذیري دینـی از طریـق مـصرف محـصوالت فرهنگـی           چنین سـطح جامعـه      سیما و هم  

پـذیري   مجوزگرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و هم تأثیر دیگر عوامـل جامعـه              
پذیري دینی در محیط خانوادة پـدري،       سطح جامعه : ه قرار گرفته است   دینی مورد مطالع  

پذیري دینی از طریق دوستان صمیمی، از طریق مدرسه، از طریـق محلـه و    سطح جامعه 
  . اجتماع محل سکونت

  
شدت ترس از سرافکندگی و شرمندگی ناشی از بحران مـالی نـزد خـانواده و                

  دیگران
هاي ارتکـاب   پردازي جیمز ویلیام کلمن دربارة انگیزه این متغیر را با الهام از مفهوم  

هاي ارتکـاب   از نظر کلمن انگیزه. ایم جرایم اقتصادي در مدل تحلیلی پژوهش قرار داده    
.  شمردن فرصت   یکی مقابله با بحران و دیگري مغتنم      . جرایم اقتصادي، دو دسته هستند    

اش   یک فرد یا اعضاي خانواده   هایی که   تواند از هر نوعی باشد چه بحران        این بحران می  
. کنـد  هایی که موجودیت یک شرکت تجاري را تهدید مـی  کند و چه بحران را تهدید می 

گیـري   در پژوهش حاضر با دو معرف یا سؤال، شدت تجربۀ بحران نـوع اول را انـدازه           
  . ایم کرده

  
  تراشی براي ارتکاب جرم ورزي و دلیل میزان طمع

هایی  کنند و دلیل تراشی شرکت تجاري را تهدید میهایی که موجودیت یک      بحران
ورزي و مغتـنم   گیرنـد همـراه بـا طمـع     هایی صورت مـی     که براي مقابله با چنین بحران     

شمردن فرصت، در مجموع انگیـزة دیگـري بـراي ارتکـاب جـرم اقتـصادي محـسوب           
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ین نحوة الزم به ذکر است ا. گیري شده است  گویه اندازه 7این متغیر از طریق     . شوند  می
سازي منطبق بر نتیجه تحلیل عاملی در پژوهش حاضر است و به همین دلیـل بـا          مفهوم
  . سازي اصلی جیمز کلمن تا حدي متفاوت است مفهوم

  
  ادراك فرد از میزان وجود فرصت ارتکاب جرم در محیط کار

این متغیر با الهام از مفهوم فرصت در نظریۀ ساترلند در مدل تحلیلی پژوهش قرار           
ها و  کند که زمینه منظور از این متغیر این است که تا چه حد فرد تصور می         . گرفته است 

این متغیر . شرایط الزم براي وقوع جرم اقتصادي در محیط کار وي وجود داشته یا دارد       
هـاي تخلـف و    ها به میزان یادگیري تکنیـک  این گویه. گیري شده است     گویه اندازه  5با  

خیز بـودن    یابی براي ارتکاب جرم در محیط کار، جرم         ر، انگیزه شکنی در محیط کا     قانون
هاي نظارتی و کنترلی در محیط کار       روابط و ساختار موجود در محیط کار، ضعف نظام        

  .   شوند کنندة جرم مربوط می و درنهایت رواج فرهنگ سازمانی تسهیل
  

  گرایی در زندگی درجۀ لذت
 است که یک فرد براي اشیا و کاالهـاي           میزان ارزشی  گرایی  منظور از درجۀ لذت   

نامه پژوهش   گویه در پرسش4این مفهوم را با .  بردن از زندگی قائل است مادي و لذت  
  .   ایم عملیاتی کرده

  درجۀ خودشیفتگی
عبـارت اسـت از   طور که برومبرگ تعریـف کـرده اسـت،            آن مفهوم خودشیفتگی 

 ,Bromberg( وفقیت به هـر قیمتـی  بینی، نیاز به ستایش و تحسین و کسب م خودبزرگ

  .    ایم گیري کرده این مفهوم را با نه معرف یا گویه اندازه. )1965

                                                
1. Hedonism 
2. Narcissism 
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  )هاي خود کنترل نداشتن بر رفتار(درجۀ کنترل نکردن نفس 
.  هـستند براساس تعریف گاتفردسون و هیرشی، مجرمان فاقد قدرت کنترل نفـس   

 اسراف و ولخرجی، غیبت از محل کار آنان به بدرفتاري در مدرسه، مصرف مواد مخدر،
محابـا، مـشکالت رفتـاري و         یا تحصیل، کندي و تأخیر در انجام وظایف، رانندگی بـی          

ایــم  رهـاکردن شــغل گـرایش دارنــد، ایـن مفهــوم را بــا ده گویـه انــدازه گیـري کــرده     
)Gottfredson and Hirschi, 1990(.   

  
  :شده براي آن نادراك فرد از احتمال کشف جرم و شدت مجازات تعیی

مجرمین معموالً مزایا و منافع مترتب بر رفتار مجرمانه و احتمال دستیابی به آنها را          
هاي ناشی از ارتکاب جرم و احتمال تحمل ضرر و زیان را کم  ازحد واقعی و هزینه بیش

  . ایم گیري کرده معرف یا گویه اندازه 3این متغیر را با . کنند برآورد می
  

هـاي پـس    ژوهش حاضر مطابق بـا آنچـه کـه در مـورد پـژوهش     جمعیت آماري پ 
مفسدان و مجرمان اقتـصادي  : اي گفتیم، عبارت است از رویدادي از نوع علی ـ مقایسه 

عنوان گروه مالك و فعاالن اقتصادي و کارکنان همتـاي آنـان     محبوس در زندان اوین به    
  .  در بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران

هاي اسـتان تهـران جمعیـت         نیان جرایم اقتصادي در زندان    در پژوهش حاضر زندا   
کـه چنـین مجرمـانی عمـدتاً در زنـدان اویـن        با توجه به این   . دهند  آماري را تشکیل می   

محبوس هستند؛ جامعۀ آماري پـژوهش تـدقیق شـد و بـه زنـدانیان جـرایم اقتـصادي                    
  . محبوس در زندان اوین تغییر یافت

د آمار زندانیان جرایم اقتـصادي را بـراي تـسهیل           از مسئوالن زندان اوین تقاضا ش     
نهایتـاً یـک فهرسـت هزارنفـره از     . گیري در اختیار پژوهـشگر قـرار دهنـد       فرایند نمونه 

                                                
1. Self-control 
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زندانیان جرایم اقتصادي و مالی محبوس در زندان اوین به تفکیـک نـام، نـوع جـرم و                   
بـر طبـق   . گرفـت هاي زندان اوین در اختیار پژوهشگر قرار    محل نگهداري در اندرزگاه   

 و 8، 7، 6، 4هـاي شـمارة    این فهرست محکومان جرایم اقتصادي و مـالی در انـدرزگاه   
ها در  نامه ها و اجراي آزمایشی پرسش همۀ مصاحبه. اند ، محبوس241 بند 1سالن شمارة 

هـاي نهـایی در      نامـه   و تمام پرسش  ) بدون حضور ایشان   (7دفتر رییس اندرزگاه شمارة     
از .  اجـرا شـده اسـت   4 و نمازخانۀ اندرزگاه شـمارة    7 اندرزگاه شمارة    تئاتر  سالن آمفی 

ها، زندانیان جرایم اقتـصادي و مـالی از     جا که در فهرست مذکور و البته در اندرزگاه          آن
هم تفکیک نشده بودند، پژوهشگر جرایم اقتصادي را از مالی تفکیک کـرد و سـپس بـا      

ر پنج نوع جرم اقتـصادي را انتخـاب کـرد     الذک  توجه به فراوانی جرایم در فهرست فوق      
و از مـسئول    ) اختالس، کسب مال نامشروع، کالهبرداري، رشوه و ارتشا، جعل اسـناد          (

تئـاتر و یـا در      اندرزگاه خواست محکومان یا متهمـان جـرایم فـوق را در سـالن آمفـی               
ر نامـۀ حاضـ      نفر از زندانیان در محل اجـراي پرسـش         127. نمازخانۀ اندرزگاه گردآورد  
جـدول زیـر نـوع جـرایم اقتـصادي مـورد       . نامه پاسخ دادند شدند و به سؤاالت پرسش  

دلیل نرخ پایین پاسخگویی  نامه به  پرسش7البته . دهد مطالعه و فراوانی آنها را نمایش می
هـا   از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شد و همۀ تحلیـل ) پاسخ بودن تعداد سؤاالت بی   باال(

  . نامه غیرمجرمان صورت گرفته است  پرسش120ه مجرمان و نام  پرسش120براساس 
 هاي مورد مطالعه در زندان اوین  نوع جرم نمونه-1جدول 

 ردیف نوع جرم اقتصادي فراوانی درصد خالص

 1 اختالس 52 9/40

  2 کسب مال نامشروع 27 3/21
 3 کالهبرداري 19 15

 4 ارتشا و رشوه 17 4/13

 5 جعل اسناد 12 4/9

  جمع 127 100
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در مرحلـۀ اول هـم   . آوري اطالعات در زندان اوین در سه مرحله انجام شـد         جمع
تهیه شـد و هـم   )  زندانی جرایم اقتصادي و مالی    1000فهرست  (گیري    چارچوب نمونه 

 مالقات صورت گرفت و ضمن استفاده از اطالعـات خـود    7با مسئول اندرزگاه شمارة     
 نفر از مجرمـان اقتـصادي در دو روز پیـاپی در             10ایشان در مورد مجرمان اقتصادي با       

دسـت آمـده از    در مرحلـۀ دوم بـا اسـتفاده از اطالعـات بـه        . دفتر ایشان مـصاحبه شـد     
 زنـدانی   37نامه اصـالح و در همـان انـدرزگاه بـر روي               نویس پرسش   ها، پیش   مصاحبه

ت و در مرحلۀ سوم پـس از رفـع اشـکاال   . صورت آزمایشی اجرا شد جرایم اقتصادي به 
هاي پژوهش به تعـداد   نامه گیري، پرسش نامه و اجراي دقیق فرایند نمونه  ابهامات پرسش 

براي باال بردن ضریب پاسـخگویی     .  اجرا شد  4 و   7هاي شمارة      نسخه در اندرزگاه   127
وجـه    هیچ  نامه، از تمهیدات خاصی استفاده شد تا زندانیان به          صادقانه به سؤاالت پرسش   

ها اطمینان داده شـد       مثالً به آن  . نامه نباشند   شده به سؤاالت پرسش     هاي داده   نگران پاسخ 
نامـه رعایـت      شده در پرسـش     ماندن اطالعات ارائه    که اوالً اصل گمنامی و محرمانه باقی      

نامـه   ها در تکمیل پرسش که به زندانیان اعالم شد که همکاري آن    خواهد شد، ضمن این   
از این گذشـته در سـالن    . اري در این کار نیست    وجه اجب   هیچ  کامالً داوطلبانه است و به    

شده در نظر گرفتـه شـد و    هاي تکمیل نامه تئاتر زندان، محلی براي قراردادن پرسش    آمفی
نام و نشان خود را پس از تکمیل در آن       هاي بی   نامه  از پاسخگویان تقاضا شد که پرسش     

آنهـا محفـوظ بـاقی      محل قرار دهند تا از این طریق زندانیان مطمئن شوند کـه هویـت               
نامۀ مربوط به گروه همتا یا غیرمجرم نیز در محل کـار و یـا محـل                   پرسش. خواهد ماند 

براي هر یک از مجرمان اقتصادي مورد مطالعه،        . عبادت و یا محل فراغت آنها اجرا شد       
یک همتاي غیرمجرم براساس معیارهایی مثل سن، نوع شـغل، پـست سـازمانی، سـطح          

ضـمناً یکـی از شـرایط قرارگـرفتن همتایـان در       . مد انتخاب شد  تحصیالت و میزان درآ   
  . نمونۀ پژوهش، نداشتن سابقۀ کیفري بود

در ساخت  . عنوان ابزار سنجش در این پژوهش استفاده شده است          نامه به   از پرسش 
تر ذکر شد، از نتایج حاصل از مـصاحبه بـا زنـدانیان نیـز            طور که پیش    نامه همان   پرسش
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صورت آزمایشی نیز اجرا شده و پس از  نامه به  از این گذشته، پرسش.استفاده شده است
نامه بر روي نمونۀ  حصول اطمینان از اعتبار و پایایی آن نسبت به تکثیر و اجراي پرسش

نامـۀ نهـایی       صـفحه و پرسـش     8نامۀ نهایی زنـدانیان در        پرسش. نهایی اقدام شده است   
 سـؤال   11 بـا سـطح سـنجش ترتیبـی و            گویـه  85. اند   صفحه تنظیم شده   7همتایان در   

نامـه   اي، وجه مشترك هـر دو پرسـش   هاي زمینه اي یا سؤال باز دربارة ویژگی   چندگزینه
 سـؤال در مـورد   8نامـه زنـدانیان نیـز بـه        وجه اختـصاصی پرسـش    . شوند  محسوب می 

 .  شود وضعیت قضایی آنان مربوط می

هاي ترکیبـی آن   نامه و سنجه ها و سؤاالت پرسش   ها، گویه   براي تعیین اعتبار معرف   
و بـراي تعیـین پایـایی    ) گیـري  اعتبار صوري و اعتبار مبتنی بر نمونه(از اعتبار محتوایی   

نامه از روش انسجام درونی استفاده شده  هاي ترکیبی و طیف لیکرت در پرسش  شاخص
ایـن آزمـون ثبـات درونـی     . ایـم  بدین منظور از آزمون آلفاي کرونباخ بهـره بـرده    . است
. مقدار آلفـاي کرونبـاخ بـین صـفر و یـک نوسـان دارد             . کند  گیري می   ها را اندازه    سنجه

گیري است و برعکس، چنانچه   باشد، نشانۀ دقت کامل ابزار اندازه1چنانچه آلفا برابر با    
ضریب آلفـاي  . گیري است دقتی و تکرارناپذیري ابزار اندازه برابر با صفر باشد بیانگر بی   

 باشد حاکی از پایـایی درونـی سـنجه یـا وسـیلۀ            8/0تر از     ي یا بیش  کرونباخ اگر مساو  
این آزمون را معموال بـراي آن  . )Bryman and Cramer, 1990: 71(اندازهگیري است 

برنـد کـه مجموعـاً یـک      کار مـی  نامه به ها و یا سؤاالت پرسش ها یا گویه   دسته از معرف  
هـاي   کـه آیـا معـرف    رسـی ایـن  الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـراي بر           . سـنجند   متغیر را می  

هـا    که همۀ آن معرف     دهندة یک سنجه واقعاً به یکدیگر مرتبط هستند یا نه و این             تشکیل
سنجند یا ابعاد متفاوت، از تکنیک تحلیـل عـاملی اسـتفاده         یک بعد از یک مفهوم را می      

 در پژوهش حاضر نتایج تحلیل عاملی بر روي ده سنجۀ مورد استفاده، حاکی از. شود می
ضرایب آلفاي کرونباخ نیز . اند ها فقط از یک بعد تشکیل شده آن بود که هریک از سنجه

فقـط در مـورد   . ها یا درجۀ انسجام درونی آنها را تأییـد کـرد    بعدي بودن سنجه    این تک 
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داري بود که نتیجۀ تحلیل عاملی نـشان داد          هاي ارتکاب جرم و سنجۀ دین       سنجۀ انگیزه 
اند و به همین دلیل در مـورد   ا از بیش از یک بعد تشکیل شدهه که هر یک از این سنجه     

 متغیر در میـان متغیرهـاي مـستقل     3عنوان    داشته و آنها را به      ها هر سه بعد را نگه       انگیزه
داري فقط یکی از ابعاد را نگهداشته و دو بعد دیگر را  قرار دادیم اما در مورد سنجۀ دین

ها فاقـد   دهندة آن   هاي تشکیل   هاي گویه   د گزینه دهی پاسخگویان در مور     که الگوي پاسخ  
شده براي    خوشبختانه ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه    .  بودند، حذف کردیم   تغییرپذیري
است و فقط در مورد سنجۀ /. 8تر از  شده در پژوهش حاضر بیش هاي ساخته همۀ سنجه 

  .  محاسبه شده است7/0داري این ضریب  دین
شدة زندانیان و همتایان آنان در خـارج از   هاي تکمیل هنام آوري پرسش  پس از جمع  

هـا بـه فایـل       زندان، ابتدا پردازش اطالعات شامل ویراسـتاري، کدگـذاري و ورود داده           
و سـپس آنـالیز   192برنامۀ آمادة آماري براي علوم اجتماعی نـسخۀ   کامپیوتري در محیط  

هـاي توصـیفی    هـا از آمـاره   براي توصیف داده  . عمل آمد   ها به   توصیفی و تحلیلی از داده    
فراوانی، درصد معتبر، تجمعی، میانگین، مد، میانه، واریانس، انحراف معیار استفاده شده            

هـاي آمـاري    ها نیز متناسب با سطح سنجش متغیرهـا از آزمـون            براي تحلیل داده  . است
ترتیـب بـراي بررسـی        از آزمون مجذور خی و آزمون تی به       . مناسب استفاده شده است   

ارتکاب جرم با متغیرهاي مستقل پـژوهش و مقایـسۀ میـانگین دو          ۀ ارتکاب یا عدم   رابط
چنین از تحلیل  هم. گروه مجرم و غیرمجرم بر روي متغیرهاي مستقل استفاده شده است    

تـک متغیرهـاي    رگرسیون لجیستیک نیز براي تعیین اثر خالص یـا سـهم جداگانـه تـک       
بر متغیر وابسته استفاده شده ) متغیرهاي مستقلداشتن سایر  با کنترل یا ثابت نگه(مستقل 

  . است
  

                                                
1. Variation 
2. SPSS.19.0 
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  هاي پژوهش یافته

 سـال و میـانگین    54/45ها نشان داد که میانگین سنی گروه مجـرم            تجزیه و تحلیل داده   
 پاسـخگویی کـه بـه       237از میـان    .  سال است  47/34) گروه همتا (سنی گروه غیرمجرم    

 درصـد  7/20 درصـد متأهـل و   4/73انـد   سؤالی در مورد وضع تأهل خود پاسـخ گفتـه    
درصد خیلی کمی از هر دو گروه مجرم و غیرمجرم نیز دوران نامزدي خود را               . مجردند

مجرمـان اقتـصادي   . کنند دلیل طالق یا فوت همسر تنها زندگی می کنند و یا به تجربه می 
محبوس در زندان تا قبل از دستگیري در مشاغل مختلف بخش خصوصی و دولتـی در           

هاي دولتـی و کارمنـدان    هاي دولتی، کارمندان بانک یران، رؤساي شعبات بانکسطح مد 
 درصد از پاسخگویان مجرم دیـپلم      2/34تحصیالت  . اند  کار بوده   عادي دولت مشغول به   

 درصـد  7/7درصد از آنان مدرك دکتـري و     1/5عالوه    به.  درصد لیسانس است   3/33و  
ضاي گروه غیرمجرم نیز تاحـدي بـه      سطح تحصیالت اع  . مدرك کارشناسی ارشد دارند   

 درصـد از زنـدانیان مـورد     81آوري اطالعـات      در زمان جمع  . گروه مجرم نزدیک است   
 درصـد از زنـدانیان   9/40. اند  درصد دیگر منتظر صدور حکم بوده19بررسی محکوم و  

 درصد نیز به جرم کسب مال نامشروع دسـتگیر و  3/21مورد مطالعه به جرم اختالس و  
 درصد و 4/13 درصد، 15ترتیب  کالهبرداري، ارتشا و جعل اسناد نیز به . اند  شدهزندانی  

بـا توجـه بـه      . دهند   درصد از اتهامات یا جرایم زندانیان مورد مطالعه را تشکیل می           4/9
نظر کرده و تنهـا بـه بیـان       فضاي محدود در مقاله حاضر، از بیان روابط دومتغیره صرف         

  . کنیم از رگرسیون لجستیک بسنده میروابط چندمتغیره با استفاده 
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ارتکـاب    نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک بر روي متغیر وابسته ارتکاب یا عدم          
    جرم

منظور محاسبۀ رگرسیون لجستیک از برنامۀ آمادة آماري براي علوم اجتمـاعی نـسخۀ               به
ظـر گرفتـه    در نعنوان مـالك  ارتکاب جرم به جا ارتکاب یا عدم    در این .  استفاده شد  19
 تراشی ورزي و دلیل جویی، درجۀ طمع درجۀ لذت:   نیز عبارت بودند ازها بین پیش. شد

براي ارتکاب جرم، ادراك فرد در مورد میزان وجود فرصـت ارتکـاب جـرم در محـیط      
کار، میزان نگرانی از سرافکندگی ناشی از بحران مالی نـزد خـانواده و آشـنایان، میـزان               

تار خود، درجۀ خودشیفتگی، ادراك فرد از احتمال کـشف جـرم و             ناتوانی در کنترل رف   
، سطح )خاستگاه(پذیري دینی در محیط خانواده  قطعیت و شدت مجازات، سطح جامعه   

پذیري دینی از طریق دوستان صمیمی، از طریق مدرسه، از طریق محله و اجتماع،  جامعه
والت فرهنگی مجوزگرفته هاي دینی صدا و سیما، از طریق مصرف محص از طریق برنامه  

  .   داري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و درجه دین
نامه از گردونۀ تحلیل خارج        پرسش 79.  نفر است  161جمعیت نهایی مورد تحلیل     

پاسخ به حذف     دلیل آن این است که در تحلیل رگرسیونی وجود یک سؤال بی           . اند  شده
به این معنی که  . شود  رسیونی منجر می  از تحلیل رگ  ) نامه  یک پرسش (کلی یک پاسخگو    

اگر یک پاسخگو به یکی از متغیرهاي موجود در مدل پاسخ نداده باشـد پاسـخ وي بـه       
توان دید،  طور که در جدول می همان. شود سایر متغیرهاي موجود در مدل نیز حذف می    
یـین   از واریانس متغیـر وابـسته را تب  75/0مدل تحلیلی مورد استفاده در پژوهش حاضر     

آر «را معـادل  » مجذور ناجل کرکه  «البته ذکر این نکته الزم است که معموالً         . کرده است 
دانند اما اصوالً رگرسیون لجستیک چنین معادلی ندارد با این  در رگرسیون خطی می» دو

سـازي کننـد؛ یعنـی آن را نـسبت      طـور معـادل   اند ایـن  اي از پژوهشگران مایل   حال عده 
اگر چنین چیزي را بپذیریم بایـد بگـوییم   . دانند تغیرهاي مستقل می شدة م   واریانس تبیین 

                                                
1. Criterion 
2. Predictors 
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.  واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اسـت        75/0مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر       
بـین،    متغیر مستقل یـا پـیش  14دهند، از میان  طور که ضرایب بتا نشان می    عالوه همان   به

 6ایـن  . انـد  اري، بر متغیر وابسته اثرگذار بودهداري از لحاظ آم طور معنی  متغیر به  6فقط  
تراشی بـراي ارتکـاب جـرم، ادراك فـرد دربـارة          ورزي یا دلیل    طمع: اند از   متغیر عبارت 

وجود فرصت ارتکاب جرم در محل کـار، ادراك فـرد دربـارة احتمـال کـشف جـرم و        
طلبـی، و درجـۀ    قطعیت و شدت جرم، کنتـرل نداشـتن بـر رفتـار خـود، درجـۀ لـذت               

  .داري یند
براساس نتایج تحلیل رگرسیونی، وجود فرصت ارتکاب جـرم اقتـصادي در محـل       

ترین عوامـل   کم گرفتن احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات مهم کار و دست 
بـرخالف انتظـار    . شـوند   کنندة ارتکاب جرایم اقتصادي محـسوب مـی         بینی  مؤثر یا پیش  

تراشی براي ارتکاب  ورزي و دلیل جۀ طمعنمرات گروه غیرمجرم بر روي چهار متغیر در
داري  طلبی و متغیر درجۀ دیـن      جرم، متغیر درجۀ کنترل بر رفتار خود، متغیر درجۀ لذت         

تـر،    طلـب   بـه عبـارت دیگـر گـروه غیرمجـرم جـاه           . بیش از نمرات گـروه مجـرم بـود        
مـورد  در . دارتر از گـروه مجـرم بودنـد         تر، تواناتر به کنترل رفتار خود و دین         طلب  لذت

داري بـین گـروه مجـرم و        دیگر متغیرهاي موجود در مدل تحلیلی، هیچ تفـاوت معنـی          
پذیري دینـی مثـل    یک از عوامل جامعه به این ترتیب هیچ  . غیرمجرم مشاهده نشده است   

هاي دینی صدا و سـیما و محـصوالت    خانواده، دوستان، مدرسه، محله و اجتماع، برنامه     
نگ و ارشاد اسالمی، قدرت بازدارندگی یا پیشگیري  فرهنگی مجوزگرفته از وزارت فره    

  .  از جرایم اقتصادي را ندارند
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و ) 1( نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک روي برآیند دوگانۀ ارتکاب جرم -2جدول 
  )0( ارتکاب جرم عدم

سطح 
 داري معنی

خی دو 
 والد

ضریب 
 بتا

ف متغیرها
ردی

 

 1 طلبی درجۀ لذت -42/0 81/5 01/0

 2 تراشی براي ارتکاب جرم ورزي و دلیل درجۀ طمع -23/0 97/15 000/0

 3 ادراك از وجود فرصت ارتکاب جرم در محیط کار 18/0 87/7 005/0

10/0 58/2 53/0 
نگرانی از سرافکندگی ناشی از بحران مالی نزد 

 خانواده و دیگران

4 

 5 کنترل نداشتن بر رفتار خود -07/0 01/4 04/0

 6 ودشیفتگیخ -05/0 84/1 17/0

 7 ادراك از احتمال کشف جرم و شدت مجازات -19/0 87/5 01/0

 8 پذیري دینی در محیط خانواده سطح جامعه 04/0 24/0 62/0

 9 پذیري دینی از طریق دوستان صمیمی سطح جامعه -09/0 92/0 33/0

 10 پذیري دینی از طریق مدرسه سطح جامعه 07/0 51/0 47/0

 11 پذیري دینی از طریق محله و اجتماع  جامعهسطح 09/0 63/0 42/0

10/0 57/2 14/0 
هاي صدا و  پذیري دینی از طریق برنامه سطح جامعه

 سیما

12 

90/0 01/0 01/0 

پذیري دینی از طریق محصوالت  سطح جامعه
فرهنگی مجوزگرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

13 

 14 داري درجۀ دین -18/0 99/4 02/0
Nagelkerke R Square =75/0   
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  گیري بحث و نتیجه
حاضر براي مباحث مربوط به پیشگیري و بازدارندگی از جرایم اقتصادي   پژوهش  نتایج  

در . کنـیم   این پیامدها را در دو سطح خرد و کـالن مطـرح مـی             . دنبال دارد   پیامدهایی به 
شـناختی و     حاضر مؤید دو نظریۀ رقیب، یعنی نظریـۀ جامعـه         پژوهش  سطح خرد نتایج    

چـرا کـه پـس از آزمـون فرضـیۀ بازدارنـدگی کیفیـت        . نظریـۀ اقتـصادي جـرم، اسـت    
هـاي دینـی عوامـل مختلـف      میـزان قرارگـرفتن در معـرض پیـام    (پـذیري دینـی      جامعه
داري فردي و تعیین سـهم و ارزش بازدارنـدگی آن دو    و میزان دین) پذیري دینی   جامعه

هاي پیشگیري بیرونی بیش از       نده، معلوم شد مدل   متغیر در مقایسه با سایر عوامل بازدار      
ارتکـاب جـرایم      هاي پیشگیري درونی در تبیین متغیر وابسته، یعنی ارتکاب یا عدم            مدل

معلـوم شـد کـه قرارگـرفتن در معـرض           پژوهش  در این   . اقتصادي، مؤثر واقع شده اند    
ري، افراد را از   دا  چنین درجۀ دین    پذیري دینی و هم     هاي دینی عوامل مختلف جامعه      پیام

داري یا تربیت دینی اثر   البته این به آن معنا نیست که دین       . ارتکاب جرم بازنداشته است   
یا قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است؛ چرا که قرائن و شواهد زیادي موجود 

ترین نیاز مادي و مالی را دارند حاضـر     دهد افراد حتی زمانی که بیش       است که نشان می   
کم نیستند رفتگران نیازمنـد ولـی       . ها تعلق ندارد صاحب شوند      ند پولی را که به آن     نیست

انـد بـه    هاي دینی پولی را که در کوچه و خیابان یافته اي که از سر دغدغه  قانع و وارسته  
اي از دین و دیانـت نردبـانی      توان گفت که عده     بنابراین فقط می  . گردانند  صاحبش برمی 

طلبانه به امـوال   سازند و هر وقت شرایط مهیا باشد فرصت میبراي تحرك طبقاتی خود    
  . کنند اندازي می عمومی دست

حاضر قبل از دستگیري و پژوهش که زندانیان جرایم اقتصادي مورد مطالعه در          این
داري آنان مانع از ارتکاب جرم اقتصادي آنان   اند ولی دین    محکومیت افرادي متدین بوده   

ي نیز قابل تفسیر است و آن ایـن اسـت کـه افـراد فاسـد بـا                شکل دیگر   نشده است، به  
 خود را با نظام ارزشی مـشترك در جامعـۀ ایرانـی پـس از انقـالب              ظاهرسازي ماهرانه 
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دهند تا از این طریق خود را به صاحبان امـضا نزدیـک        اسالمی همراه و همنوا نشان می     
ان از اولویت و اهمیت زیادي  دانند که نهاد دین در جامعۀ کنونی ایر         آنان چون می  . کنند

برخوردار است و نظام ارزشی مشترك عمدتاً حول ایـن نهـاد شـکل گرفتـه اسـت، در         
تر و در نهایت  دهند تا از منزلت بیش ها جلوه می بند به این ارزش نتیجه آنان خود را پاي

 تفسیر نگارنده این. مند شوند   هاي ثانویۀ مترتب بر این منزلت، مثل ثروت بهره          از پاداش 
هارولد کربـو در   . کند   مطرح می  را براساس نظریۀ قشربندي اجتماعی تالکوت پارسونز      

طور خالصه    هاي پارسونز در این زمینه را این        ایده قشربندي اجتماعی و نابرابري،   کتاب  
جایگاه یک فرد در نظام قشربندي، تحت تأثیر ارزیابی اخالقی دیگران از ) 1: کرده است

نظـام  ) 3. گیرد رزیابی اخالقی براساس نظام ارزشی مشترك صورت می      این ا ) 2. اوست
ارزشی مشترك از سوي نهادي که در یک جامعه مورد تأکید قرار گرفته اسـت، تعیـین                  

این تأکید نهادي خود ناشی از مقتضیات تاریخی و محیطی خـاص آن جامعـه      (شود    می
ها وفق دهند  ها یا ایده  این ارزشبنابراین افرادي که بیش از دیگران خود را با) 4). است
بر دریافت منزلت باال، از دیگر مزایـا، مثـل درآمـد بـاال و ثـروت نیـز برخـوردار               عالوه

 )Kerbo, 2003: 122(.شوند می

اساس، کربو نظام ارزشی مشترك در سه کشور امریکا، چین و ایران بعـد از   بر این  
بنـابراین  . دانـد   ي، سیاسی و دینـی مـی      انقالب را به ترتیب مورد تأکید نهادهاي اقتصاد       

هاي اقتصادي، سیاسی و دینی متناظر بـا ایـن نهادهـا          آل  کسانی که التزام خود را به ایده      
تر، رشد و ارتقا در ساختار شغلی و مزایـاي ثانویـۀ ثـروت و     نشان دهند از منزلت بیش   

     .)Ibid(شوند  درآمد باال برخوردار می
عوامـل مختلـف   (رابطۀ بین دو متغیـر مـستقل    حاضر مشخص شد که     پژوهش  در  

) ارتکـاب جـرم     ارتکاب یا عـدم   (و متغیر وابسته    ) داري  پذیري دینی و درجۀ دین      جامعه
مثالً ادراك فـرد از احتمـال کـشف جـرم و شـدت         (هاي سکوالر     پس از افزودن کنترل   
د جویی، درجۀ خودشیفتگی، درجۀ کنترل نفس، ادراك فرد از وجو  مجازات، درجۀ لذت  

                                                
1. Talcott Parsons 
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فرصت ارتکاب جرم در محیط کار، میزان ترس از سرافکندگی نزد خـانواده و دیگـران             
بـه مـدل   ) تراشـی بـراي ارتکـاب جـرم     ورزي و دلیل دلیل مشکالت مالی، میزان طمع  به

حال سؤال این است که چرا چنین است؟ چرا بـا  . ماند پایدار باقی نمی پژوهش  تحلیلی  
چنـین    قادي و اخالقی جامعۀ کنونی ایرانـی و هـم         وجود مذموم بودن فساد در نظام اعت      

داري کنشگران سیاسی و اقتصادي در کشور، نرخ شیوع انواع جـرایم اقتـصادي در           دین
رسد دو پاسخ متفاوت ولی مرتبط بـه هـم بـه ایـن سـؤال       نظر می میان آنان باالست؟ به   

ري بـه رونـد   شود و دیگـ  یکی به اقتصاد سیاسی فساد در کشور مربوط می     . توان داد   می
شـدن حیـات      شواهد حاکی از آن اسـت کـه نـوعی عرفـی           . شدن در سطح فردي     عرفی

هاي اقتـصادي     داري از حوزة فعالیت     اقتصادي یا به تعبیري دیگر جدایی بین حوزة دین        
خوبی ایـن جـدایی را توضـیح       کاظمی و فرجی به   . در جامعۀ ایران در حال وقوع است      

  :اند داده
باالخص . کنند اي از نهادهاي دینی اظهار استقالل می  تا اندازهلحاظ نهادي، افراد  به«

در . کننـد  سالئق سیاسی و اجتماعی خود را موکول به صدور احکام نهادهاي دینی نمی           
هاي عقالنی است، افراد براساس محاسـبات عقالنـی خـود     ها که قلمرو کنش   این حوزه 
ایـم امـا در همـین سـطح هـم          به این معنا ما در سطح فردي عرفی شـده         . کنند  عمل می 

تـوانیم بگـوییم کـه     در سطح نمادهاي دینـی مـی  . کند شدن مسیر کندي را طی می    عرفی
افراد در عرصۀ اقتصاد . ... جامعۀ ما عرفی نشده است و حتی تا اندازة زیادي دینی است

کـنش اسـتراتژیک   . کنند و سیاست براساس محاسبات عقالنی و سود شخصی کنش می     
رساندن سود در عرصۀ اقتصاد و به حداکثر رساندن سـلطه و قـدرت          اکثر  در پی به حد   

اما کنش دینی نوعی کنش ارتباطی است کـه از سـر مفاهمـه،            . در عرصۀ سیاست است   
مـا عمومـاً از     . ... گیـرد   جویی و درك معناداري صورت می       عشق، عاطفه، حس حقیقت   

 گزاردن، ظاهر دینی   ماز جماعتدادن، ن   صدقه  (دهند    دارانی که عمل دینی انجام می       دین
طلبانه یا سود  هاي زبانی و عملی آنها براساس نیات منفعت انتظار داریم که کنش) داشتن

کنند نه با حاکمان این  داران با خدا معامله می    چرا که دین  . طلبی نباشد   شخصی یا قدرت  
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هاي عقالنی  اري با کنشهاي عقالنی ـ ابز به این معنا افراد قاعدتاً باید میان کنش. دنیایی
هاي افراد اگرچـه در سـطح اسـتراتژیک کـامالً      کنش. ـ ارزشی خود تفکیک قائل شوند   

داري کـه در    فرد سـرمایه  . دار شدن افراد نیست     شوند اما این به معناي غیردین       عرفی می 
دهد  حال صدقه می  کند اما درعین    تعامالت اقتصادي خود عقالنی و حسابگرانه عمل می       

وضعیت . ... اي از این موارد است      کند، نمونه   هاي مذهبی هزینه می     نه براي برنامه  یا ساال 
. ... شدن در جامعه ما با سـایر جوامـع، بـاالخص جوامـع غربـی متفـاوت اسـت                    عرفی
شـدن و تمایزیـابی سـاختی ـ      شدن، تخصصی شدن در جامعۀ ما به معناي عقالنی عرفی

» هـاي جامعـه از دیـن اسـت          سیستم  ري خرده شدن و خودمختا    ساالرانه  کارکردي، دیوان 
  ).  265 و 263: 1382کاظمی و فرجی، (

شناختی و    حاضر مؤید دو نظریۀ جامعه    پژوهش  در همین سطح تحلیل خرد، نتایج       
شـناختی سـاترلند    فرصت ارتکاب جرم که در نظریۀ جامعـه . نظریۀ اقتصادي جرم است  

. شناختی جرم اسـت  اصلی نظریۀ جامعههاي  مورد تأکید قرار گرفته است، یکی از مؤلفه     
هایی رخ    چنین رفتاري در محیط   . زعم ساترلند رفتار مجرمانه رفتاري فراگرفتنی است        به

. شـود  دهد که انجام رفتار مجرمانه بیش از احترام و عمل به قانون، مفید پنداشته مـی    می
)Sutherland, 1949 .(فرصـت الزم  که جرمی به وقوع بپیوندد یک وضعیت یـا  براي آن 

دهـی زنـدگی کـاري و         هایی از این نوع بـه نحـوة سـازمان           ها و فرصت    است؛ وضعیت 
هاي نظارتی هم نقـش مهمـی در پدیـد آمـدن یـا             عملکرد نظام . شود  تجاري مربوط می  
تـوان بـا سـطح       مـثالً پدیـدة فـرار از مالیـات را مـی           . کنند  ها ایفا می    نیامدن این فرصت  

ـ        فرصت وقتـی چنـین    . تن از پرداخـت مالیـات تبیـین کـرد         هاي موجود براي طفـره رف
دلیل اعمال تدابیر الزم کاهش یابد، میـزان فـرار از مالیـات هـم کـاهش                 هایی به   فرصت

کنـد کـه    کلمن با توجه به وجود فرهنگ رقابتی در جامعۀ مدرن، اسـتدالل مـی       . یابد  می
هاي جذاب  تروند جرم در حوزة تخلفات و جرایم اقتصادي عمدتاً نتیجۀ پیدایش فرص

  .)Coleman, 2001(براي ارتکاب جرم است تا تفاوت بین افراد در سطح انگیزش  
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. هـاي بیرونـی اسـت       حاضر مؤید اهمیت یکی دیگر از بازدارنده      پژوهش  عالوه نتایج     به
انـد کـه بـر مبنـاي آن      شناسانه بنا شده هاي بیرونی بر یک نظریۀ کالسیک جرم       بازدارنده
مـدل پیـشگیري   . دارنـد  اخوشایند افراد را از ارتکاب جرم بازمی   هاي شدید یا ن     مجازات

شـده   کند که نرخ بروز جرم تابع هزینه و فایـدة ادراك  وضعی از جرم چنین استدالل می  
شده،   منظور افزایش هزینۀ ادراك     به. از سوي مجرم و درجۀ عقالنی جلوه دادن آن است         

شده   داد، ریسک یا مخاطرات ادراكشده براي ارتکاب جرم را افزایش   باید تالش ادراك  
هاي  شده، باید پاداش    به منظور تقلیل مزایاي ادراك    . و یا احتمال دستگیرشدن را باال برد      

هـاي   هـا و فایـده      در مجمـوع هزینـه    . مورد انتظار مترتب بر ارتکاب جرم را کاهش داد        
ود بـر  شـود کـه ایـن خـ     شده از سوي مجرم منجر می شده به فایدة خالص ادراك      ادراك

رابطـۀ بـین فوایـد خـالص و احتمـال کـنش       . گذارد احتمال وقوع عمل مجرمانه اثر می     
نکتۀ مهم در . مجرمانه تحت تأثیر توانایی مجرم در عقالنی پنداشتن رفتار مجرمانه است    

عقالنی مجـرم تـابع مزایـا یـا        نظریۀ پیشگیري محیطی از جرم این است که تصمیم شبه         
هـاي   اگـر تـدابیر و اقـدامات پیـشگیري از جـرم هزینـه      . شده است منافع خالص ادراك 

شده را کاهش ندهد، بر طبق نظریه انتخـاب   شده را افزایش ندهد و مزایاي ادراك   ادراك
اما اگر ایـن اقـدامات و تـدابیر پیـشگیرانه بتوانـد هزینـۀ            . عقالنی، جرم رخ خواهد داد    

تقلیل دهد، در ایـن صـورت منـافع    شده را  شده را باال ببرد و مزایا و منافع ادراك      ادراك
یابـد و در نتیجـه فـرد از ارتکـاب جـرم       شده از سوي مجرم کـاهش مـی      خالص ادراك 
  )Beebe & Rao, 2005: 13(کند  خودداري می

هـاي    چنـین ادراك آنـان از فرصـت         با این حال، ادراك افراد از احتمال دستگیري و هم         
. هاي نهـادي در جامعـه اسـت     زمینهگیرد و قطعاً داراي ارتکاب جرم در خأل شکل نمی   

هاي سیستمی فساد هستند؛ جایی که  عبارت دیگر، دو عامل باال خود تحت تأثیر زمینه      به
آنچه کـه   . کنند  هاي ارتکاب فساد را فراهم می       عوامل کالن یا ساختاري، شرایط و زمینه      

یت فعلـی  ایـم صـرفاً برآینـد یـا بازتـابی از وضـع         ها پرداخته   در سطح تحلیل خرد بدان    
. شـود  نهادهاي حقوقی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کشور و عملکرد آنها محسوب می        
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هاي پژوهش در سطح خرد ما را به نظریۀ دیگـري در سـطح کـالن رهنمـون مـی             یافته
 و گـوردون  این نظریه از سوي جیمز بوکانان. سازند و آن نظریۀ انتخاب عمومی است     

  .   ترویج شده است) 1971 (و ویلیام نیسکانن) 1957 (و آنتونی داونز) ) 1962توالك
توان تجویزها و  این نظریه هم توانایی تبیین نظري فساد را دارد و هم از دل آن می          

اساس نظریۀ انتخاب عمومی  راهکارهاي پیشنهادي بر  . گشا استخراج کرد    هایی راه   توصیه
گیـري انگیـزة      توان از شـکل     میبراي مبارزه با فساد جنبۀ پیشگیرانه دارد و براساس آن           

بنابراین صـرف برخـورد قـاطع و       . طلبانه پیشگیري کرد    جویی و رفتارهاي فرصت     رانت
هاي پیدایش فساد نیز باید  از بین بردن فرصت  . قهرآمیز با مفسدان اقتصادي کافی نیست     

و کند  عبارت دیگر فساد، سیستمی عمل می به. ربط قرار گیرد در دستور کار نهادهاي ذي
ناشی از مشکالت ساختاري است و به جاي تعقیب افراد که به جاي خود مهـم اسـت،    

فـساد  . هـاي مبـارزه بـا فـساد قـرار گیـرد       هاي اداري باید در اولویت دستگاه  تغییر نظام 
اند که قواعد، ماهیت تعامل  برنان و بوکانان استدالل کرده. اي مرتبط با قواعد است مسأله

آمیز را  کنند، ابزار الزم براي حل اختالفات از طرق مسالمت       ین می افراد در جامعه را تعی    
کننـد و امکـان       کنند، اطالعات الزم را به مشارکت کنندگان در بازار ارائه مـی             فراهم می 

هاي مختلـف   دهند و امکان کنترل رفتار افراد و گروه      بینی رفتار دیگران را به ما می        پیش
هاي اهالی بازار را تعیین  ها و انگیزه اعد، ساختار محركجا که قو از آن. کنند را فراهم می 

مثـل  (طلبـی   کنند، لذا هـر تالشـی بـراي مبـارزه بـا فـساد و سـایر اشـکال فرصـت             می
نحوي که اقتـصاد بـا قواعـد جدیـدي      باید از اصالح قواعد شروع شود، به ) جویی  رانت

                                                
1. James Buchanan 
2. Gordon Tullock 
3. Anthony Downs 
4. William Niskanen 
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 ,Brennan and Buchanan(طلبانـه را بگیـرد    اداره شـود و جلـوي رفتارهـاي فرصـت    

1985(    .  
گیرد،  هایی که براي کشف جرم صورت می   از این گذشته الزم است در کنار تالش       

به این موضوع هم توجه شود که ممانعت از وقوع جرم مقدم بر کشف جرم و مجازات        
عبارت دیگر براي پیـشگیري از جـرم بایـد از طریـق تـدابیر محیطـی و               به. مجرم است 

نحـوي کـه    گیري مجرم اثر گذاشت؛ به  بر فرایند تصمیم  ) وضعیتییعنی عوامل   (حمایتی  
. هم بتوان بر امکان عملی بروز رفتار مجرمانه و هم بر انگیزة رفتار مجرمانه اثر گذاشت          

  . در غیر این صورت، فساد در زمینۀ مستعد آن مستمراً بازتولید خواهد شد
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