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ادارةامور پليسى قاچاق كاال

عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي
 از مرز پيرانشهر

دكتر عليرضا محسني تبريزي،1 سرهنگ دكتر محمد نايب پور،2 
و سرهنگ دوم ستاد رحيم فريدمهر3

چكيده:
تحقيق حاضر بر اساس اطالعات به دست آمده از عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از مرز پيرانشهر 
انجام يافته است كه در آن به سنجش رابطه ميان متغير وابسته (تمايل و انگيزش به قاچاق) و متغيرهاي مستقل 
(ارزش ها و باورهاي فرهنگي، آنومي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و برآورد امكانات نيروي انتظامي) 
پرداخته شده است. با استفاده از روش پيمايش و كاربرد تكنيك پرسشنامه هدايت شده، اطالعات مورد نياز 
در اين تحقيق جمع آورى  گرديده است. جامعه آماري تحقيق را سرپرستان خانوار شهرستان پيرانشهر تشكيل 
مى دهند. بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه آماري (فرمول شارپ و كوكران) 124 نفر سرپرست خانوار تعيين 
و مورد مطالعه قرار گرفته و همچنين از 30 نفر فرماندهان و افسران ارشد نيروي انتظامي منطقه پيرانشهر در 
تدوين  ضمن  تحقيق  تحليلي  الگوي  و  نظري  مباني  اساس  بر  است.  شده  خواهي  نظر  قاچاق  مختلف  ابعاد  باب 
 SES اقتصادى-سياسى  مقياس  ساخت  طريق  از  بود  مستقل  و  تابع  متغيرهاي  روابط  بر  ناظر  كه  فرضيه  چهار 
ارزش هاى  و  باورها  مقياس  پاسخگويان،  اقتصادي  اجتماعي –  وضعيت  سنجش  جهت  دانكن (1986)  و  دانكن 
فرهنگي رابينسون و شيور (1992)، مقياس و شاخص آنومي اجتماعي اسرول (1984) و ميلر (1976)، مقياس 
محقق ساخته برآورد امكانات نيروي انتظامي منطقه پيرانشهر در مبارزه و مواجهه با امر قاچاق و باالخره مقياس 
تعديل شده رابينسون و شيور (1992) براي سنجش انگيزش و تمايل پاسخگويان به قاچاق اندازه گيرى  شدند. 
جهت احتساب روايي مقياس ها و شاخص ها از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها و آزمون 
فرضيات و نيكويي برازش و تناسب مدل نظري از تست و آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، تحليل 
مسير استفاده گرديد. با توجه به نيكويي برازش مدل تحليلي از طريق كاربرد رگرسيون چند گانه و تحليل مسير، 
 SES ،نتايج حاصله نشان مى دهد كه بر حسب ارزش بتا متغيرهاي باورها و ارزش هاى فرهنگي، آنومي اجتماعي

به عنوان عوامل تأثيرگذار بر انگيزش و تمايل به قاچاق مطرح اند.
واژگان كليدى:

/Mo va on of Goods smugglingانگيزة قاچاق كاال / Goods smuggling policingادارةامور پليسى قاچاق كاال 
قاچاق اسلحه Weapons smuggling / قاچاق مشروبات الكليAlcoholic beverages smuggling/ مقياس اجتماعى-

 /Police equipment es ma onانتظامي نيروي  امكانات  برآورد   /Social anomyاجتماعي آنومي   /SES اقتصادى 
ارزش ها و باورهاي فرهنگيCultural values and beliefs/ پيرانشهرPiranshahr/ مرز Borders/ فرماندهى انتظامى 

.Piranshahr District Police Command (PDPC)bشهرستان پيرانشهر

1. دانشيار دانشگاه تهران
2. استاديار دانشگاه علوم انتظامى

3. كارشناس ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى

 استناد: محسنى تبريزى، عليرضا؛ نايب پور، محمد؛ فريدمهر، رحيم (تابستان 1387). «عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از 
مرز پيرانشهر». فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال سوم، شمارة دوم: 192-182

تاريخ دريافت: 86/10/1
تاريخ پذيرش: 87/2/20
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مقدمه
قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته 
اندك  نيز  آن  جامعه شناختى   مطالعات  و  الكلي  مشروبات  و  اسلحه  بعد  از  خصوصا  است؛ 
حساسيت  و  ويژگي  دليل  به  غربي  آذربايجان  استان  در  پيرانشهر  مرز  اخير  دهه  در  است. 
خاص وبا توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي و همجواري 
با كردستان عراق و حضور فعلي آمريكا در اين كشور يكي از مناطق حائز اهميت از نظر 
با  است.  و...)  الكلي  مشروبات  و  اسلحه  قاچاق(قاچاقچيان  شبكه هاي  و  باندها  سردمداران 
توجه به تحقيقات و بررسي هاي انجام شده و اذعان مسئولين انتظامي، حجم قابل توجهي 
از مجموع قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي در كشور از مرزهاي پيرانشهر انجام مي پذيرد. در 
سال 1384، استان آذربايجان غربى رتبة اول در كشف مشروبات الكلي را احراز نموده است. 
گسترش روزافزون اين نوع قاچاق، تالش هاى برنامه ريزان و مسئوالن مملكتي را در ابعاد 
مختلف (فرهنگي، اجتماعي، سياسي و انتظامي و اقتصادي و...) تحت الشعاع قرار داده و 
توانائي ها و امكانات و سرمايه هاي مملكتي را كه مي بايست در جهت رشد و توسعه، عمران 

و آباداني و بهينه سازي مملكت هزينه و بكارگرفته شود، بيهوده هدر مى دهد.
در قلمرو جامعه شناسى  كه حاوي حوزه ها و مكاتب نظري مختلفي است، بي هنجاري 
و  پريشاني  مفهوم  به  هنجاري  است. «بي  مطرح  اساسي  مفهومي  عنوان  به  كژرفتاري  و 
كه  معني  بدين  اجتماعي».  هنجارهاي  و  قواعد  قوانين،  برابر  در  است  آدمي  سرگشتگي 
مديريت  و  داده  دست  از  فرد  بر  را  خود  مطلوب  جنبه  و  آمرانه  اقتدار  اجتماعي  هنجارهاي 
خويش  رفتار  جهت  نمى تواند  فرد  نتيجتًآ  كنند،  اعمال  نمي توانند  وي  بر  را  الزمه  اخالقي 
و  هنجارها  آن  در  كه  است  ويژه اي  اجتماعي  وضعيت  همچنين  بي هنجاري  كند.  تعيين  را 
براي  فرد  و  باشند  ناهمساز  يكديگر  با  آنكه  يا  و  شوند  پريشاني  دچار  اجتماعي  معيارهاي 
قرار  وضعيتي  در  فرد  نتيجتًا  شود.  سرگشتگي  و  گمي  سردر  دچار  آن ها  با  شدن  هماهنگ 
نفي  بدبينانه  را  اجتماعي  پيوندهاي  همه  و  مى برد  پناه  خود  خويشتن  برون  كه  مى گيرد 

مى كند(محسني تبريزي، 1370، ص 44-43).
علي رغم تبيينات اخص جامعه شناسان از مفهوم انحرافات و عوامل اجتماعي دخيل در 

آن، در چند زمينه به شرح ذيل نظرات آنان در باب بي هنجاري، عام و مشترك است:
1- اهالي حوزه هاى جامعه شناسى  ريشه هاى انحراف و علل آن را نه در درون فرد بلكه 
در بيرون از او در واقعيت هاى اجتماعي، نهادها، ساختارها، روابط اجتماعي نظاير آن جست 

و جو مى كنند.
2- نقطه عزيمت آن ها جامعه و ساخت اجتماعي است.
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3- افعال و كنش هاى فرد را در قبال جامعه مى سنجند.
4- واحد تحليل آن ها جمع است نه فرد.

5- جرم و بزهكاري را امري تحميلي و ناخواسته به شمار مى آورند كه از سوي نظام 
اجتماعي بر فرد تحميل گرديده است (محسني تبريزي، 1383، ص47).

نظريه هاى آنومي1: تبيين همه صور كژرفتاري ها (مثل پديده قاچاق) به وسيله مفهوم آنومي 
(بي  هنجاري) از مهم ترين تبيينات جامعه شناختى  از كژرفتاري و يكي از پرتأثيرترين انواع 

نظريه هاى جامعه شناسى  از اين پديده است. 
از  و  يافت  راه  جامعه شناسى   به  دوركهايم  اميل  توسط  بار  نخستين  براي  آنومي  واژة 
مفاهيم اساسي آن شد. سپس جامعه شناسان ديگري آن را در معناي مختلفي كه با مفهوم 
در  امروزه  ص167).   ،1354 (اشرف،  بردند  بكار  است  متفاوت  بالنسبه  آن  دوركهايمي 
فرهنگ جامعه شناسى  مفهوم آنومي در سه معني جداگانه و در عين حال به هم بسته بكار 

مى رود(ص168):
و  قانون  نبود  و  انسان  سرگشتگي  موجب  كه  است  فردي  نابساماني  نوعي  1-آنومي 

دستورالعمل رفتار براي وي مى شود.
2-آنومي وضعيتي اجتماعي است كه در آن قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر ناهمساز و در 

ستيز بوده و فرد براي انطباق و پيروي از اين قواعد دچار پريشاني و سردر گمي مى شود
3-آنومي وضعيتي اجتماعي است كه در آن، مواردي محدود، قواعد رفتار اجتماعي وجود 

ندارد. 
مدل نظري تحقيق: مدل نظري تحقيق در پرتو رويكردهاي نظري پارادايم واقعيت اجتماعي 
علي الخصوص نظرية كنشي پارسونز، نظرية آنومي دوركهايم، نظريه انحراف مرتن و نظرية 
انتقال فرهنگي و حمايت گروهي لنسوف و وستلي تنظيم گرديده است. در اين مدل انگيزش 
و تمايل به قاچاق (قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي) در جامعه مورد مطالعه (پيرانشهر) تحت 

تأثير عوامل و متغيرهايي در نظر گرفته شده است.
فرضيات تحقيق عبارتست از:

1- بين عوامل فرهنگي نظير باورها و اعتقادات سنتي مردم منطقه پيرانشهر و قاچاق اسلحه 
و مشروبات الكلي از آن منطقه رابطه وجود دارد. 

2- بين فقر و عدم كفايت وسايل و امكانات پليسي منطقه پيرانشهر و تقويت تمايل اهالي 
منطقه به قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد.

1. Anomie
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3- بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي (SES)1 مردم منطقه پيرانشهر و تمايل آنان به قاچاق 
اسلحه و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد. 

4- بين احساس بي هنجاري (آنومي) مردم منطقه پيرانشهر و عامل مهم گرايش آنان به 
قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد.

مواد و روش ها
اسنادي،  مطالعه  نيز  و  علّي  همبستگي  تكنيكهاي  و  پيمايش  روش  از  حاضر  تحقيق  در 
اطالعات ثانويه و محيطي استفاده گردد. جامعه آماري دو دسته است: (1) كليه سرپرستان 
خانوارهاي ساكن در شهرستان پيرانشهر و (2) كليه فرماندهان و افسران ارشد ناجا شاغل در 
منطقه پيرانشهر كه به علت محدوديت جمعيت، تمام شمار انجام شد. جهت احتساب روايي 
مقياس ها نيز از آلفاي كرونباخ با دامنه صفر تا يك استفاده شد. در جدول 1 آلفاي كرونباخ 
محاسبه شده براي متغيرهاي تحقيق در دو مرحله پيش آزمون و مرحله نهايي نمايش داده 

شده است. 

1. Social-Economical Scale (SES)

نمودار مدل نظري تحقيق 

  

   SES ( وضعيت اجتماعي و اقتصادی                                                                                            برآورد امكانات نيروی انتظامي                                       

                              ) X1متغير (                                                                                                ) x4متغير                   (

  

  

  باورها و ارزشهای فرهنگي                                                                                                                                                                

                                    ) X2متغير (                                                                                                                             

  

  )اسلحه و مشروبات الكلي (انگيزش و تمايل به قاچاق 

        

                                                                     )   yمتغير وابسته (                                                         

                                                                                                    

  

  

   )X3( احساس آنومي اجتماعي                                                                   
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جدول 1. نتايج آزمون پايايى ابزارهاى تحقيق بر اساس آزمون آلفاى كرونباخ

مقياس هاى سنجش

پرسشنامه نهاييپرسشنامه مقدماتي

تعداد 
پاسخگو

تعداد 
گويه

ضريب 
روايي

تعداد 
پاسخگو

تعداد 
گويه

ضريب 
روايي

(SES) 70٪741213٪1574- وضعيت اجتماعي – اقتصادی

2- باورها و ارزش هاى فرهنگي معطوف 
به امر قاچاق

578٪811108٪78

73٪791214٪3575- آنومي اجتماعي

72٪861204٪4575- برآورد امكانات نيروی انتظامي

65٪741207٪5577- انگيزش و تمايل به قاچاق

تبديل  فرآيند  بر  ناظر  عملياتي كه  تعريف  ذيل به  در  تحقيق:  متغيرهاي  عملياتي  تعريف 
مفاهيم كيفي به متغيرهاي كمي است پرداخته شده است:

1- وضعيت اجتماعي و اقتصادي: در سنجش SES از مقياس دانكن و دانكن استفاده شده 
است. در اين مقياس SES شاخصي تلفيقي مركب از درآمد خانوار، سطح تحصيالت، وضع 
فعاليت، نمره منزلت شغلي و ميزان مايملك و دارايي فرد نظير مسكن و زمين و مانند آن 
منزلت  نمره  و  اشتغال  وضعيت  سواد،  متغيرهاي  تركيب  طريق  از  حاضر  تحقيق  در  است. 
شغلي، امكانات مادي و اقتصادي و درآمد پاسخگويان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنان 
سنجيده شده است. نمرات پاسخگويان پس از تعيين وضعيت آنان در هريك از موقعيت هاى 
تعريف شده در 3 طبقه: SES باال، SES متوسط و SES پايين قرار گرفتند. آلفاي كرونباخ 
(α= 0/74) SES مقياس  روايي  ضرب  تعيين  براي  آزمون1  پيش  مرحله  در  شده  محاسبه 

هست كه در سطح معنادار مى باشد.
2- باورها و ارزش هاى فرهنگي معطوف به امر قاچاق: جهت سنجش باورها و ارزش هاى 
فرهنگي معطوف به امر قاچاق از مقياس تعديل شده2 رابينسون شيور (1992) استفاده شده 
حاصله  نمرات  كه  است  ليكرت  مقياس  فرم  در  گويه  هشت  از  متشكل  مقياس  اين  است. 
از  پس  مقياس،  اين  گويه هاى  از  هريك  به  پاسخگويان  سوي  از  شده  داده  پاسخ هاي  از 
كرومباخ  آلفاي  شدند.  گرفته  نظر  در  نظر)  بي  و  مخالف  (موافق،  سطح  سه  در  طبقه بندي 

1. Pretest 
2. Modified
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محاسبه شده براي اين مقياس در مرحله پيش آزمون 0/81 است كه در سطح معنادار و 
قابل قبول است.

اسرول  مقياس  از  اجتماعي  هنجاري  بي  يا  آنومي  سنجش  جهت  اجتماعي:  آنومي   -3
و ميلر به صورت تعديل شده استفاده شده است. اين مقياس متشكل از پنج گويه در فرم 
مقياس ليكرت است. نمرات حاصله از پاسخ هاى داده شده به هر يك از گويه ها در سه طبقه 
(باال، متوسط، پايين) قرار گرفته اند. آلفاي كرونباخ محاسبه شده در مرحله پيش آزمون براي 

اين مقياس (α= 0/79) است كه در سطح معنادار و قابل قبول است.
نيروي  امكانات  از  پاسخگويان  برآورد  سنجش  جهت  انتظامي:  نيروي  امكانات  برآورد   -4
انتظامي فرماندهي انتظامي پيرانشهر در مواجهه و مقابله با قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از 
مقياس محقق ساخته در فرم مقياس ليكرت متشكل از پنچ گويه استفاده شده است. برآورد 
آزمودني ها بر اساس نمرات حاصله از مقياس در سه سطح (باال، متوسط، و پايين) قرار گرفته اند. 
آلفاي كرونباخ محاسبه شده در مرحله پيش آزمون براي اين مقياس (α= 0/86) است كه در 

سطح قابل قبول و معنادار مى باشد.
5- تمايل و انگيزش به قاچاق: تمايل و انگيزش به قاچاق اسلحه ومشروبات الكلي در 
جامعه مطالعاتي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. اين متغير از طريق مقياس 
تعديل شده رابينسون و شيور سنجيده شده است. مقياس رابينسون و شيور متشكل از هفت 
گويه در فرم مقياس ليكرت است. نمرات حاصله از كاربرد اين مقياس در جامعه مورد مطالعه 
در سه طبقه (باال، متوسط، پايين) طبقه بندي شدند. آلفاي كرونباخ محاسبه شده باي اين 

مقياس (α= 0/74) است كه در سطح قابل قبول و معنادار است.

يافته ها
و  اسلحه  قاچاق  و  پيرانشهر  منطقه  مردم  سنتي  اعتقادات  و  باورها  نظير  فرهنگي  عوامل  بين  اول:  فرضيه   

مشروبات الكلي از آن منطقه رابطه وجود دارد. 
نتايج آزمون نشان مى دهد كه با توجه به سطح معناداري حاصله (sig = 0/000) در 
ارزش هاى  و  باورها  متغير  دو  رابطه  معناداري  لذا   (p  <  0/05) است  معتبر   0/05 سطح 

فرهنگي و انگيزش و تمايل به قاچاق به لحاظ آماري با 100٪ اطمينان تأييد مى گردد. 
 فرضيه دوم: بين فقر و عدم كفايت وسايل و امكانات پليسي منطقه پيرانشهر و تقويت تمايل اهالي منطقه به 

قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد.
 (sig  =  0/201) حاصله  داري  معنا  سطح  به  توجه  با  كه  مى دهد  نشان  آزمون  نتايج 
معناداري  سطح  از  حاصله  ارزش  آنجائيكه  از   (p  >  0/05) نيست  معتبر   0/05 سطح  در 
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باب  در  انتظامي  نيروي  امكانات  متغير  دو  رابطه  معناداري  است،  بزرگتر   (0/05) مفروضه 
قاچاق و انگيزش و تمايل پاسخگويان به قاچاق (با توجه به داده ها) به لحاظ آماري تأييد 

نمى گردد.
 فرضيه سوم: بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي (SES) مردم منطقه پيرانشهر و تمايل آنان به قاچاق اسلحه 

و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد. . 
 (sig  =  0/006) حاصله  داري  معنا  سطح  به  توجه  با  كه  مى دهد  نشان  آزمون  نتايج 
در سطح 0/05 معتبر است (p > 0/05). لذا معناداري رابطه دو متغير پايگاه اجتماعي و 

اقتصادي SES و تمايل به قاچاق به لحاظ آماري با 99٪ اطمينان تأييد مى گردد.
 فرضيه چهارم: بين احساس بي هنجاري (آنومي) مردم منطقه پيرانشهر و عامل مهم گرايش آنان به قاچاق 

اسلحه و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد.
نتايج آزمون نشان مى دهد كه با توجه به سطح معنا داري حاصله (sig = 0/000) در 
سطح 0/05 معتبر است (p < 0/05) لذا معناداري رابطه دو متغير آنومي اجتماعي و انگيزش 
و تمايل به قاچاق به لحاظ آماري با 100٪ (صد در صد)اطمينان تأييد مى گردد. نتايج تحليل 

رگرسيون چند گانه در جدول 1 ارائه گرديده است.

جدول2. معادله رگرسيون با متغير وابسته انگيزش و تمايل به قاچاق بر اساس ايندكس بيكر
تغييرات BetaTT .SigRR2R2نام متغير

0/4745/3250/0000/5980/3570/345ارزش ها و باورهاي فرهنگي
0/3564/3800/0000/6780/4590/443آنومي اجتماعي

SES-/32-0/3850/0010/2530/640/056
0/4410/6600/6780/4600/439-034/-برآوردامكانات نيروي انتظامي

تعيين  فرهنگي  باورهاي  و  ارزش ها  مى شود  مشاهده   2 جدول  در  كه  همان طوري 
كننده ترين عامل اثرگذار بر انگيزش و تمايل به قاچاق در جامعه مورد مطالعه بوده است. اين 
عامل اثرگذار بر انگيزش و تمايل به قاچاق سرپرستان خانوارهاي جامعه مورد مطالعه بوده 
است. اين عامل به ميزان (Beta =0/474) بر ميزان انگيزش و تمايل به قاچاق تأثير داشته 
و در سطح معناداري (sig = 0/000) با 100٪ اطمينان از نظر آماري تأييد گرديده است. 
همبستگي چندگانه (R) بين دو متغير 0/598 بوده است. دومين عامل مؤثر بر انگيزش و 
تمايل به قاچاق جامعه تحت مطالعه، آنومي اجتماعي (در مقياس T)است. تأثير اين عامل 
به ميزان 0/356 (Beta = 0/356) مى باشد و در سطح معناداري (sig = 0/000) با ٪100 

اطمينان از نظر آماري تأييد گرديده است. 
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سپس به ترتيب باال بودن ميزان بتا در جدول معادله رگرسيون با متغير وابسته انگيزش 
متغير  بر  معكوس  طور  به  با 0/32-   SESاقتصادي و  اجتماعي  پايگاه  قاچاق،  به  تمايل  و 

وابسته تأثير دارد.

بحث و نتيجه گيرى
الف: در رابطه با فرضيه اول، معناداري رابطه دو متغير باورها و ارزش هاى فرهنگي و انگيزش 
و تمايل به قاچاق به لحاظ آماري با صد در صد اطمينان (sig = 0/000) تأييد گرديد.

ب: در رابطه با فرضيه دوم، رابطه دو متغير امكانات نيروي انتظامي در باب قاچاق و انگيزش 
.(sig = 0/201) و تمايل پاسخگويان به قاچاق به لحاظ آماري معني دار نبود

و   SES اقتصادي  و  اجتماعي  پايگاه  متغير  دو  رابطه  معناداري  سوم،  فرضيه  رابطه  در  پ: 
.(sig = 0/006) تمايل به قاچاق به لحاظ آماري با 99٪ اطمينان تأييد گرديد

ت: در رابطه فرضيه چهارم، معناداري رابطه دو متغير آنومي اجتماعي و انگيزش و تمايل به 
قاچاق به لحاظ آماري با صد در صد اطمينان (sig = 0/000) تأييد گرديد.

آزمون الگوى نظري تحقيق بر اساس تحليل رگرسيون چند گانه و تحليل مسير نشان 
وابسته  متغير  بر  را  تأثير  بيشترين  فرهنگي  باورهاي  و  ارزش ها  مستقل  متغير  كه:  مى دهد 
انگيزش و تمايل به قاچاق داراست (Beta = 0/474). سپس به ترتيب ارزش بتا متغيرهاي 
بتا  ارزش  با 0/32-  اجتماعي  و  اقتصادي  وضعيت  و  بتا  ارزش  با 0/356  اجتماعي  آنومي 

(به صورت معكوس) بيشترين تأثير را بر انگيزش و تمايل به قاچاق دارا مى باشند.
بر اساس مدل نظري تحقيق تمايل و انگيزش به قاچاق معلول علت و عوامل متعددي 
نظري  مدل  در  را  متغير  سه  معناداري  تحقيق  اين  در  حاصله  تجربي  اطالعات  كه  است 
اثبات نمود. به بيان دقيق تر متغيرهاي مستقل: 1- ارزش ها وباورهاي فرهنگي، 2- آنومي 
اجتماعي، 3- وضعيت اقتصادي به عنوان اثرگذارترين عوامل بر متغير وابسته شناخته شدند. 
مع الوصف متغير مستقل برآورد امكانات نيروي انتظامي كه در مدل نظري به عنوان عامل 
مؤثر به تمايل و انگيزش قاچاق مفروض گرديده بود، تأثير معناداري را بر اساس نتايج بدست 
آمده بر متغير وابسته نشان نداد. بر اساس نتايج حاصله از رگرسيون چندگانه مى توان استنتاج 
كرد كه متغيرهاي اثرگذار (متغيرهاي مستقل) بر متغير وابسته انگيزش و تمايل به قاچاق 
تنها 48٪ از تغييرات متغير وابسته را تبيين مى كنند. اين بدان معنا است كه بالغ بر 50 ٪ 

تغييرات متغير وابسته به عوامل ديگري بستگي دارد.
پيشنهادها: 

1. پيشنهادهاي كاربردي مربوط به عوامل اثرگذار بر قاچاق (اسلحه و مشروبات الكلي):

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال سوم، شمارة دوم، تابستان 1387 190 

طريق  از  تبليغ  و  آموزش  با  فرهنگي،  سازي  آگاه  فرهنگي:  باورهاي  و  عوامل  الف: 
مضرات  نمودن  روشن  و  تبليغاتي  تيزرهاي  و  فيلم ها  ساختن  با  سيما  و  صدا  و  رسانه ها 
با  مردم  براي  جامعه  در  الكلي  مشروبات  و  اسلحه  قاچاق  اقتصادي  و  سياسي  و  اجتماعي 
همكاري سازمان ها و ارگان هاى ذيربط و مسئولين و مقامات و اشخاص معتمد صاحب نفوذ 
و روحاني بومي، به منظور جلب مشاركت مردم منطقه و تغيير نگرش و فرهنگ آنان به 

پديده شوم قاچاق كاال (به ويژه اسلحه و مشروبات الكلي).
هنجارهاي  آموزش  بر  اجتماعي  نظارت  اجتماعي:  آنومي  و  هنجاري  بي  احساس  ب: 
خانواده،  نظير:  تربيتي  نهادهاي  در  خصوصًا  شدن،  اجتماعي  فرآيند  در  سعي  و  اجتماعي 
مدرسه، وسايل ارتباط جمعي و... صورت گيرد و با كارآمد كردن ابزار كنترل اجتماعي در 
پذيرفته  فرهنگي مشروع و  بتوانند هنجارها و ارزش هاى  تربيتي اعضاء جامعه  فرآيندهاي 

شده را به نحو مطلوب دروني سازند و متابعت مدني را توسعه دهند.
نرخ  و  سواد  درآمد،  سطح  بودن  پايين  به  توجه  با  اجتماعي:  و  اقتصادي  وضعيت  پ: 
اشتغال در جامعه مطالعاتي توصيه مى گردد: بخش خصوصي از طريق توانمند سازي تقويت 
گردد و برنامه هاى دولت در جهت ارتقاء سطح معيشت و درآمد افراد خصوصًا از طريق ايجاد 

اشتغال و كارآفريني ساماندهي و برنامه ريزي شود.
ج: امكانات نيروي انتظامي: 

1- تأسيس قرارگاه عملياتي ناجا با اختيارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملياتي 
شرق كشور؛

با  الكلي)  مشروبات  و  (اسلحه  كاال  قاچاق  ورودي  راه هاي  و  مرز  كامل  انسداد   -2  
مين گذاري و كشيدن سيم خاردارهاي چند اليه و نصب تجهيزات الكترونيكي در مرز؛

3- تجهيز كامل پاسگاه هاى مرزي و يگان هاى مبارزه با قاچاق؛
 4- بازنگري در ميزان حق الكشف پرداختي به كاشفين اسلحه و مشروبات الكلي تسريع 

در پرداخت آن به كاشفين؛
 5- پرداخت فوق العاده عمليات به كاركنان نيروي انتظامي پيرانشهر همانند نيروهاي 

سپاه پاسداران مستقر در آن منطقه؛
كاركنان  سازماني  مسكن  تأمين  و  رفاهي  و  خدماتي  ويژه  تسهيالت  ساير  اعطاي   -6

منطقه پيرانشهر؛
7- تحويل خودروهاي قوي و دو ديفرانسيل به يگان ها؛

8 - حمايت فرماندهان از مأموران در كشف كاالي قاچاق و برخورد قاطع سازمان با 
مأموران خاطي؛

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 191 عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از مرز پيرانشهر

9- ايجاد تعامل و همكاري بيشتر بين نيروي انتظامي پيرانشهر و مسئولين قضايي و 
ساير اعضاي شوراي تأمين شهرستان جهت مبارزه با قاچاقچيان و اقدامات بازدارنده و باال 

بردن ريسك قاچاق در آن منطقه.
2. پيشنهاد جهت تحقيقات آتي: با توجه به محدوديت هاى اين پژوهش، اين موضوعات 

براى تكميل اين پژوهش پيشنهاد مى شود:
بررسي عملكرد فرمانده انتظامي شهرستان پيرانشهر در مبارزه باقاچاق و تطبيق آن با  1 .

عملكرد ساير فرماندهان هم طراز؛
كاال  قاچاق  با  مبارزه  در  پيشرفته  كشورهاي  ساير  انتظامي  نيروهاي  عملكرد  بررسي  2 .

(اسلحه و مشروبات الكلي)؛
بررسي عوامل درون سازماني مؤثر بر قاچاق كاال (اسلحه و مشروبات الكلي)؛ 3 .
بررسي عوامل برون سازماني مؤثر بر قاچاق كاال (اسلحه و مشروبات الكلي)؛ 4 .

بررسي نقاط ضعف قانوني و قضايي در امر مبارزه با قاچاق كاال (اسلحه و مشروبات  5 .
الكلي)؛

كاال  قاچاق  ميزان  بر  مركزي  حكومت  به  منطقه  مردم  تعلق  احساس  تأثير  بررسي  6 .
(اسلحه و مشروبات الكلي)؛

بررسي تأثير حضور نيروهاي متعهد و مؤمن در نيروي انتظامي پيرانشهر و مبارزه قاطع  7 .
با رشاء و ارتشاء در بين كاركنان و مردم منطقه بر قاچاق كاال (اسلحه و مشروبات الكلي)؛

توسعه و تست مدل هاى نظري جديد در مطالعات آتي 8 .
بررسي تأثير عوامل منطقه اى و فرا منطقه اى اعم از عوامل سياسي، نظامي، و فرهنگي  9 .

مرتبط با امر قاچاق؛
بررسي تأثير سازمان و ساختار قاچاق بين الملل و تشكيالت آن. 10 .
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