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 چکیده

تان در شهرس جرم سرقتوضعیت موردی  ی) بررس سنقرسیمای جنایی شهر  بررسی با هدف این پژوهش   

از لحاظ هدف کاربردی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش  انجام شده است . (3114-3113از سال  سنقر

پیمایشی و از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها بصورت  –، از لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات بصورت اسنادی 

ان می دهد که نش نتایج حاصل از تحقیقم سرقت می باشد.جرجامعه آماری این تحقیق  تحلیلی وتوصیفی است .

با تغییرات کمی و کیفی خاصی مواجهه بوده است .از  سرقتجرم  سنقردر شهرستان  3111تا سال 3113از سال 

به  13درصد در سال 3191می توان به موارد زیر اشاره کرد: جرم سرقت تعزیری از  تغییراتجمله مهمترین این 

بر اساس بخشی از نتایج این تحقیق، بیشتر .برابر رشد داشته است  2رسیده و حدود  11درصد در سال  4194

 مرتکبین جرم سرقت دارای سوء سابقه کیفری می باشند.

 کلید واژه ها:

 ،توزیع جغرافیایی جرم ، ظرفیت جنایی.سنقر، سرقتسیمای جنایی،
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 هیان مسئلب

بزهکاری همانند فقر ، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی جرم و جنایت سابقه طوالنی در زندگی انسان دارد.

دهد به موازات بوجود آمدن جرم در تاریخ نشان می (3، ص3111حضوری چشمگیر داشته است .)آشوری ،

شناسی به بال راهکارهایی برای مبارزه و پیشگیری از آن بوده است. امروزه جرمجامعه انسانی، بشر همیشه به دن

ی مجرمانه دارد. پیشگیری از وقوع جرم که ای سعی در علت شناسی پدیدههای بین رشتهعنوان یکی از دانش

ن یکی از احقوقی کشورهای مختلف جاپایی باز کرده، امروز به عنو -دیرزمانی نیست که بر صحنه جوامع علمی

مباحث مهمی که حجم زیادی از مقاالت، پایان نامه ها و میزگردها را به خود اختصاص داده مورد توجه 

اندیشمندان این رشته قرار گرفته است. هرچندکه امروزه بر کاهش تورم کیفری به راهکارهایی مانند قضازدایی، 

 -به نوعی در پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند که این ابزارها -زدایی توجه ویژه شده استکیفرزدایی، جرم

اما آنچه در این راستا به آن توجهی نشده این است که در قرن حاضر با توجه به علمی و تجربی شدن علوم، 

های علمی تا در معرض تجربه و آزمایش قرار نگیرند و فرضیه های آن به اثبات نرسد مورد توجه ها و نظریهبرنامه

دهد تا با ابزار علمی و تحقیقی به اثبات ها را نشان ند و هرچند هم آمارها ظاهراً پیشرفت در برنامهگیرقرار نمی

مورد است و آثار آن در درازمدت حاکی از بی های بینرسد از نظر علمی کاری بیهوده و فقط صرف هزینه

که بر شناسی کاربردی استجرم های جرم شناسی،هاست. به همین دلیل است که یکی از شاخهاعتباری برنامه

های مختلف را بر اساس متدهای علمی و کاربردی اساس اسلوب پژوهشی بنا نهاده شده تا میزان موفقیت برنامه

ای نیاز به ابزاری دارد تا سمت و سوی آن مورد بررسی قرار دهد. بنابراین برای موفقیت در اجرای هر برنامه

هایی که برای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده کارآیی داشته و آیا برنامهمشخص شود و معلوم کند که آیا 

موفقیتی حاصل کرده است؟ بی شک امروزه آمار و اطالعات جنایی مهمترین بحث در برنامه ریزی و سیاست 

 ، جنایی است و مبنایی ترین بحث در مورد پیشگیری است . بدون اطالعات و آمار امکان برنامه ریزی ، تدوین

، 3113)وروایی ،  .اجرا و ارزیابی وجود ندارد و پیش برد امور بدون برنامه ریزی نه امکان پذیر است و نه موفق

از دیدگاه جامعه شناسی و جرم شناسان شناخت محیط و توجه به داده های آماری برای پیشگیری از (31ص

پیشگیری از جرم در هر منطقه با  جرم امری ضروری و غیر قابل انکار است .البته باید گفت که برای
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حیط های مختلف راهکار های متنوعی را می موفقیت بسیار کم می باشد چرا که مراهکارهای عام امکان 

طلبد. لذا برای این امر تدوین سیاست جنایی ویژه ای برای هر منطقه الزم و ضروریست ،  چون یک رابطه 

دارد ،  جغرافیایی وجود اجتماعی ، آن با شرایط اقتصادی ، معنا داری بین تنوع بزهکاری و کمیت و کیفیت

، ص 1311.)نجفی ابرند آبادی ،می دانیم این رابطه ی معنا دار در هر منطقه متفاوت از منطقه ی دیگر است 

. در زمینه امور جزایی ، آمار جنایی یکی از ابزار های مهم برنامه ریزی بشمار می آید و پیشگیری بدون (854

یکی از ابزارهایی که می تواند اطالعات الزم را برای تنظیم برنامه و سیاست گذاری  .برنامه ریزی امکان ندارد 

 (11، همان،ص)ورواییی قرار دهد آمار جنایی استدر اختیار تصمیم گیران سیاست جنای،در زمینه پیشگیری از جرم 

وسپس با  تعریف و متغییر های وابسته به آن سعی شده است ابتدا با ذکر مقدمه ای آمار جناییپژوهش  . در این

نیروی  از جمله سازمان زندانها و -دستگاه عدالت کیفری امرتبط ب هایآمارهای ارائه شده توسط دستگاهتوجه به 

  . ترسیم نمایم سنقررادر شهر  سرقتوضعیت جرم بر -یگر مسولین امرانتظامی و د

 : تحقیق اصلیهدف 

  . 3111تا  3113سال  از  جرم سرقتبر اساس  سنقرتعییین سیمای جنایی شهر  

سالهای  در دوره ی زمانی سنقر، با توجه به ویژگیهای این جرم در سطح شهر تصرف عدوانی  توزیع جغرافیایی  -4

 چگونه می باشد؟3111 تا3113

 پیشینه تحقیق:

بررسی  البته در خصوص در این شهرستان تحقیقات درخور توجهی بر روی این مسئله صورت نپذیرفته است. 

مقاله ای بتوسط آقایان   1331-1341از سال  –بررسی موردی سرقت  –سیمای جنایی شهرستان کرمانشاه 

دکتر اکبر وروایی ، مصطفی عزیزی ارشد و یوسف الماسی به رشته تحریر در امده است در این مقاله جرم 

سرقت بر اساس ویژگیهای اموال مسروقه و انواع سرقت های مورد بررسی قرار گرفته است و معیین شد که 

 81درصد مربوط به سرقت بوده و  22ته در شهر کرمانشاه رخ داده است تنها سال گذش 4از کل جرایمی که در  ؛

درصد از  13اند، درصد غیربومی بوده 21درصد از سارقین بومی و  88درصد مربوط به سایر جرایم بوده است. 

 21یکار، درصد سارقین ب 41اند ، از لحاظ شغلی های دیگر بودهدرصد از قومیت 31سارقین دارای قومیت کرد و 

اند. درصد در حین تحصیل بوده 2درصد کارمند و  4آزاد، درصدی دارای شغل 38درصد دارای شغل کارگری، 

درصد  41اند. درصد باالی دیپلم بوده 21درصد از سارقین دارای میزان تحصیالت زیر دیپلم و  11بطور کلی 

 ند.ادرصد وضعیت تأهل خود را مجرد ذکر کرده 42سارقین متأهل و 

 چار چوب نظری تحقیق :
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مفهوم لغوی سیمای جنایی از دو کلمه تشکیل شده است که سیما به معنای چهره و نمایان (سیمای جنایی:3

جرایمی که دارای جنبه کیفری  ( 31، ص  3113عمید ،  )جرم و گناه بزرگنمودن و جنایی به معنای جنایت و

بیان جامع همراه با ثبت علمی و نشان :عبارت است از از نظر اصطالحی  . هستند و دارای اهمیت خاص می باشند

یان گلدوز)دادن سیما و وضعیت جرایم در معنای عام کلمه در یک حوزه قضایی را سیمای جنایی می گویند. 

 ده جناییضعیت پدیو از بررسی  عبارت است را چنین تعریف کرده اند؛ سیمای جنایی(برخی نیز  233، ص  3111،

معنای جنایت در متون (12ص  ،3183) جعفری لنگرودی ،  در گستره ی جغرافیایی معین و دوره ی زمانی معین .

دل واژه ذنب یا معصیت است ، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا ادینی و در برخی احادیث ، مع

یات را به فقها  جنا. اوامر و نواهی باری تعالی باشدتعدی به مال یا جان افراد یا چیز دیگر، که مغایر با احکام یا 

لحاظ داشتن قصد زیان و نداشتن قصد آن بر چند گونه دانسته اند :جنایات عمدی ، شبه عمدی ، خطایی ، 

،  اردبیلی).همچنین جنایات را به لحاظ حاصل کار جنایت بر نفس و جنایت بر اطراف تقسیم کرده اند 

حقوق جنایت به جرایمی گفته می شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و در اصطالح (231،ص3111

مجازاتی سنگین مانند قتل و حبس ابد درپی دارد. این مفهوم از جنایت در برابر جنحه ) جرایم سبک ( بکار برده 

جرم  اصطالح .می شود . در مفهوم حقوقی و قضایی جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماع است

است برای اولین بار   Criminologyو واژه انگلیسی  LA Criminologieشناسی ترجمه تحت الفظی کلمه فرانسوی 

خاستگاه  (328،ص 3113)زراعت ، .  است فرانسوی بکار برده شده  ( Tupinar )این عنوان به وسیله توپینار 

شوری آیستم ، ایاالت متحده آمریکای شمالی است .)تئورهای نوین در زمینه جرم شناسی ، بویژه در نیمه دوم قرن ب

گرایش  از هاعلمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند . هر یک از این تعریف(2، همان ، ص

جرم را هر فعل مغایر اخالق و ،های نظری مکتبهای خاص ملهم بوده است برای نمونه ، مکتب عدالت مطلق 

طراح مباحث – ( ( Garrofalo. یا بنابر تعریف گاروفالو  (33،ص3،،ج 3112)عظیم زاده ، استعدالت تعریف کرده 

از تعرض به احساس اخالقی بشر یعنی  ؛از بنیانگذاران دانش جرم شناسی جرم عبارت است  -حالت خطرناک

جریحه دار کردن آن بخشی از حس اخالقی که احساسات بنیادی بشر یعنی شفقت و درستکاری را شامل می 

در (311برخی نیز معتقدند جرم عبارت است از ؛ رفتاریست بر ضد ارزشهای اجتماعی .)زراعت ، همان،صشود. 

بیان  3112قانون مجازات اسالمی  سال  234ارائه نشده و آنچه که در قوانین کیفری ما تعریفی از جرم و جنایت 

شده است تنها اوصافی از جرم می باشد یک وصف سرزنش پذیر بودن و دیگری قانونی بودن است . بر این 

اساس ، مفهوم جرم بیش از هر مفهوم ، مفهوم قانونی است از فعل یا ترک فعل قابل استناد مرتکب که قانون برای 

 د:را نیز برخی چنین تعریف کردهان جرم شناسی.واژه ی آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش بینی کرده باشد 
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علم بررسی عوامل و انگیزه های فردی و اجتماعی ایجاد جرم است . جرم شناسی را با مسامحه می توان  شناخت 

 (32، ص 3111کی نیا ،  ).عوامل جرم زا خالصه نمود 

؛واژه ی جرم از نظر لغوی  به معنی چیدن میوه ، قطع کردن و  ایم علیه اموال و مالکیتی جر( بررسی حقوق 2

، شتتامل رفتار های ضتتد معیار های  جرم شتتناستتی ی وصتتطالحنیز واداشتتتن به کار زشتتت و ناپستتند استتت .از نظرا

شود )  شی، گروهی  ،غیر عادی و گناه تلقی می  سال  2ماده  (211،ص3113اباذری فوم جرم را چنین تعریف  12ق.م.ا 

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین شتتده استتت جرم محستتوب می   :» می کند 

  (2،ماده 3112منصور ،.«)شود

ا نیز دانشمندان، هریک از دیدگاه رشته تخصصی خود از قبیل زیست شناسی، روانشناسی، روانپزشکی،            هبعد

اه تاریخی با توجه به خاستگ نمودند. ارائه اسی، تعریف های گوناگونی از جرم شناسیپزشکی و باالخره جامعه شن

تعاریف ذیل از دانشتتمندان  (21،ص 3111)پیکا ، ژرژ، ترجمه نجفی ابرند آبادی، -اواخر ستتده ی نوزدهم در اروپا -آن

 علوم فوق الذکر در خصوص این واقعیت اجتماعی به شرح ذیل ارائه می گردد:

سی را،    فری، جر شنا ست. « علم مطالعه جرم»م  سی،     او تعریف کرده ا سیا معتقد بود باید در مقررات تقنینی )

سازمان اجتماعی      ستی آن، به  صادی، مدنی، اداری و کیفری( از بزرگترین نهاد جامع تا کوچکترین جزئیات ه اقت

سانی به جای آن که بیهوده تحت تهدید کیفر قر  قطع به طور ار گیرد، برعکس الینجهتی آنچنان داد که فعالیت ان

 .(83،ص 3181کی نیا،)غیرمستقیم به راه های غیرمجرمانه رهبری گردد

ا ، رفتار ضد اجتماعی افراد ر و جرم در ضمن توصیف بزه  «  علم جرم» بنامزیلیک در کتاب جرم شناسی خود   

هبود ناسان جرم شناسی به دنبال ب.از منظر جرم ش است جرم تلقی می کند ناشی از تأثیر عوامل جسمی و روانیکه 

 (21.)پیکا ، همان ، ص شیوه های پیشگیری و کنترل بزهکاری است 

 و (12، ص3118.) رووف عبید ، استفانی و لواسر جرم شناسی را دانش بررسی علل و ارکان و نتایج جرم می دانند

سوی    :(3181-3131) دورکیمامیل  شناس فران د:یک عمل وقتی مجرمانه در رابطه با جرم می گویجامعه 

  (28)پیکا ، همان ،ص است که حاالت قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند.

 استاد فرانسوی معتقد است که جرم شناسی بررسی علل و قوع بزه و مطالعه بزهکار است. الرگیه: 

 جرم شناسی مجموعه علومی  »جرم شناس معروف فرانسوی. در کتاب جرم شناسی خود می نویسد:        اتل:ینپ

ن )ولد و همکارااست که با پدیده جرم مرتبط است و هر فعلی که جامعه مجازات نماید، جرم محسوب می گردد.

 (211، ص 3111، ترجمه شجاعی ، 
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عی فرد یعنی اعمال ضد اجتما « ی علمی پدیده جناییبررس »استاد حقوق جزایی فرانسه، جرم شناسی را      لئوته:

برخی نیز معتقدند جرم رفتاریستتت که در ان مجرم رفتار هایی بصتتورت شتتکستتتن هوشتتیارانه قوانین و    می داند.

(باالخره طرفداران دفاع اجتماعی 21، ص 3131پوت واین ، ستتامونز، ترجمه نجفی توانا، ضتتوابط از خود بروز می دهند.)

شرفت  ند ؛ نوین معتقد برای دفاع اجتماعی در برابر جرایم و برای اعتالی اخالقی توده ملت، ارزش کوچکترین پی

 در تحوالت پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.
 

دیده پاست که یک « جرم»موضوع جرم شناسی ایم علیه اموال و مالکیت ؛جر ( بررسی جرم شناختی1

و با خلقت بشر، تحت عناوین متفاوت از قبیل سرپیچی، سرکشی، رفتار  (311، ص3113) زراعت ، اجتماعی است

 ناشایسته و ناپسند، آغاز گردیده است.

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر استتتت که در همه جوامع بشتتتری وجود دارد؛ اما در جوامع مختلف با اشتتتکال 

یعنی عملی که احساسات قوی و    -« جرم»ه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه،  متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامع 

 ( 38،ص  3181نجفی ابرند آبادی، ) وجود دارد. -مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد

جرم موجب ایجاد اختالل در نظم جامعه شتتتده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش             

کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود؛ اما باید اذعان داشت که کیفرها برخالف تصور       بیشتر در قالب  

دانشمندان حقوق جزای مکتب کالسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای      

ی رزه با جرم نخست در تکاپو جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبا  

حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به عالج واقعه بپردازیم. اینجاست 

صاص می       شگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اخت شگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهایپی که پی

 در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است.دهند. یکی از این نهادها که ریشه 

 تحقیق روش شناسی

ه و های تحقیق، ابزار گردآوری، روش تجزیبا پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهمیت استفاده از روش

ت و توجه قرار گرفته اسگیری روایی و پایایی در علوم مختلف پیش از پیش مورد ها و ابزار اندازهتحلیل داده

فعالیت پژوهشی،  یکی از ارکان مهم هر آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گردیده است.

گوییم به دو نکته با اهمیت توجه داریم یکی وقتی از روش علمی سخن می»باشد، نجام آن میامتدولوژی و روش 

رسی پردازد که هر کس در براست که به نوعی با فلسفه علم در ارتباط است و به این مسئله می« شناسیروش»

هایی سود اید از چه تکنیکهای خود بهای اجتماعی باید چه مسیری را برگزیند، دوم آن که خود در بررسیپدیده

 (1،ص3112،می)صار« جوید که در این جا بحث بر سر چگونگی عمل است
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ها از گیرد و از جنبه نحوه گردآوری دادههای کاربردی قرار میاین پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش

ی استفاده شده رهای توصیفها از آماپیمایشی است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه -نوع توصیفی

 است. در این پژوهش از دو دسته اطالعات اولیه و ثانویه برای دستیابی به هدف استفاده شده است: 

ایان ها و مقاالت تخصصی، پآوری اطالعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتاببرای جمع

 ای(.است )روش کتابخانه های اینترنتی استفاده شدهها و جستجو در پایگاهنامه

های مورد نیاز در مورد سیمای جنایی از آمار های نیروی انتظامی و قوه قضائیه به منظور گردآوری داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن SPSSاستفاده گردیده است. داده های بدست آمده توسط نرم افزار 

 به صورت آمارهای توصیفی ارائه شده است.

روش جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز این پژوهش روش اسنادی و پیمایشی است .به این معنا که بخش 

ادبیات تحقیق با مطالعه کتب ، مقاالت علمی ، پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی مرتبط با موضوع مورد بحث 

ه ها و اطالعات جمع آوری شده است . پژوهش تدوین شده و بخش پیمایشی ان با استفاده از ابزار پرسش نامه داد

نمونه »-تحلیلی بشمار می رود .جامعه نمونه –حاضر همچنین از نظر شیوه تجزیه و تحلیل ، تحقیقی ، توصیفی 

ی شود و معرف آن است و در واقع نمونه نماینده جامعهای که از کل جامعه انتخاب میعبارت است از زیرجامعه

های اجتماعی با توجه به ای از افراد یا نظامتوان بررسی و سنجش مجموعهیمایش را میپ« مورد مطالعه است

های فردی خاصی مانند سن، درآمد، نگرش نسبت به هر چیز و غیر از آن تعریف کرد که در آن از تعداد ویژگی

این  اسخ دهند وشود، به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پمعینی از افراد خواسته می

ه دهدکبه عبارت دیگر، پیمایش به ما این امکان را می .دهدها مجموعه اطالعات پژوهش را تشکیل میپاسخ

ر توان در زمره پژوهش های پهنانگصفت و ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر گردآوری کنیم. پیمایش را می

 (34 ،ص3111،آندرسدهد. )به پژوهشگر میقرار داد که امکان بررسی تعداد زیادی از افراد را 

در نیروی انتظامی  ثبت شده3111تا  3113در سالهای سرقت تعزیری ممعه آماری این تحقیق آمارهای جرجا

 .می باشد سنقرشهرستان دادگستری و 
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 )یافته های پژوهش(
 ؛ 3111-3113طی سالهای سنقرشهر نتایج پژوهش در خصوص جرم سرقت تعزیری در

 ؛سرقت مستوجب تعزیر  وضعیت توزیع فراوانی-3
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درصد کل سرقت  1/31( حاکی از آن است که؛ 3111-3113سال گذشته )1توزیع سرقت مستوجب تعزیر در 

درصد کل سرقت ها در سال  4/41، و 12درصد در سال  1/31، 13سال گذشته در سال  1مستوجب تعزیر در طی 

 .اده استاتفاق افت 11

 

 

مشاهده ذیل  دارنموهمان گونه که در: میزان تحصیالت متهمان سرقت مستوجب تعزیر  وضعیت توزیعفراوانی -2

حاکی از آن  سال گذشته 1در  سنقرشود، توزیع میزان تحصیالت متهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر می

درصد میزان  1درصد دارای دیپلم و  14درصد از متهمان دارای میزان تحصیالت سیکل و پایین تر،  41است که؛ 

 این آمار ها بیانگر این است که بین سطح تحصیالت و ارتکابتحصیالت خود را باالتر از دیپلم عنوان کرده اند.

این معنی که هر چقدر میزان تحصیالت باالتر باشد سرقت  رابطه وجود دارد ، به سنقرجرم سرقت در شهرستان 

 کمتر خواهد شد .

 

 

 
 

 

شود، مشاهده می ذیل نمودارهمان گونه که در ؛ سن متهمان سرقت مستوجب تعزیر وضعیت توزیعفراوانی -1

درصد از  1سال گذشته حاکی از آن است که؛  1در  سنقرتوزیع سن متهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر 

 32سال،  14تا  13درصد بین  24سال،  11تا  23درصد بین  24سال،  24تا  23درصد بین  23سال،  21متهمان زیر 

این آمار ها بیانگر این است که بیشترین سال سن داشته اند. 41درصد بیشتر از  1سال و  41تا  13درصد بین 

سال سن دارند.بنابراین در اقدامات پیشگیرانه 41سال و باالی 21سال و کمترین زیر 41تا 21بین مرتکبین سرقت 

 سال متمرکز گردد.41تا 21باید بیشتر برنامه ها بر روی سنین 
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ع جنسیت شود، توزیمشاهده می نمودار ذیلهمان گونه که در ؛ فراوانی جنسیت متهمان سرقت مستوجب تعزیر-4

درصد از متهمان  مرد  11سال گذشته  حاکی از آن است که؛  1در  سنقرمتهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر 

 درصد زن بوده اند. 8و 

 

 

 
  

 

، توزیع شودمشاهده می نمودار ذیل همان گونه که در؛ فراوانی وضعیت تاهل متهمان سرقت مستوجب تعزیر-8

درصد  43سال گذشته  حاکی از آن است که؛  1در سنقرل متهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر وضعیت تاه

 درصد مجرد بوده اند. 44از متهمان متاهل و 
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شود، ده میمشاه نمودار ذیلهمان گونه که در ؛ فراوانی کلی وضعیت اعتیاد متهمان سرقت مستوجب تعزیر-6

سال گذشته  حاکی از آن است که؛  1در  سنقردر شهر  یتوزیع وضعیت اعتیاد متهمان سرقت مستوجب تعزیر

 درصد عدم اعتیاد گزارش شده اند. 31درصد از متهمان دارای اعتیاد و  12

 

 

 

 
  

 

 

مشاهده  یلنمودار ذ درهمان گونه که ؛ فراوانی کلی وضعیت سابقه کیفری متهمان سرقت مستوجب تعزیر-1

حاکی از  سال گذشته 1در  سنقرشود، توزیع وضعیت سابقه کیفری متهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر می

 درصد عدم سابقه کیفری داشته اند. 8درصد از متهمان دارای سابقه کیفری و  11آن است که؛ 
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شود، مشاهده می نمودار ذیل گونه که در همان؛ فراوانی کلی وضعیت زمان وقوع سرقت مستوجب تعزیر-1

 18سال گذشته حاکی از آن است که؛  1در  سنقرتوزیع وضعیت زمان وقوع سرقت مستوجب تعزیر در شهر 

 درصد در روز اتفاق افتاده است. 31درصد از سرقت ها در شب و 
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شود، اهده میمش نمودار ذیل که درهمان گونه ؛فراوانی کلی وضعیت سکونت متهمان سرقت مستوجب تعزیر -1

سال گذشته  حاکی از آن است که؛  1در  سنقرتوزیع وضعیت سکونت متهمان سرقت مستوجب تعزیر در شهر 

 درصد غیر بومی بوده اند. 34درصد از متهمان بومی و  14

 

 

 

 
 باید توجه داشت ؛  جرم سرقت تعزیریبا توجه به آمار های موجود در رابطه با 

 می باشد.– 11تا13برابر در طی سه سال  294حدود  -این جرم در حال رشد سریع-3

 بیشتر مرتکبین این جرم از قشر کم سواد و بیسواد هستند.-2

 سالگی می باشد .41تا21سن اکثر مرتکبین بین -1

 بیشتر مرتکبین این جرم مرد، متاهل ، معتاد به مواد مخدر، دارای سوء پیشینه کیفری و بومی می باشند. -4 

 از نظر زمانی ارتکاب این جرم  در شبها بیشترین آمار را داشته است. -4

 

 

 نتیجه گیری:
قع، در جامعه باشد. در واپیشگیری از وقوع جرایم می تواند مؤثرترین راه برای مبارزه با جرایم و کاهش آن 

ادهای نه تالش و برنامه هایباید  هادر دنیای فعلی با توجه به امکانات و دستاوردهای ارائه شده از سوی دولت

 .مختلف اعم از دادگستری، دفاتر مشاوره و روانشناسی و... مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد 
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از سال نقرسدر شهرستان  سرقتموارد ذیل در رابطه با جرم پژوهش  این با توجه به تجزیه و تحلیل یافته های

 :به شرح ذیل  13-11

و آمار نگران کننده ای در این راستا  بودهبه شدت رو به افزایش  سرقتجرم  3111تا سال  3113از سال -3

  ثبت گردیده است.

سط مرتکبین با ن آمارارتکاب توبیانگر آن است که بیشتری سرقتوضعیت تحصیلی مرتکبین جرم بررسی -2

 است .تحصیالت سیکل و پایین تر از آن ارتکاب یافته 

تکبین بیانگر آن است که بیشترین آمارارتکاب سرقت توسط مر سرقتم بررسی وضعیت سنی مرتکبین جر -1

 سال ارتکاب یافته است . 14-13با متوسط سن 

 

 

 

 
 :هاپیشنهاد

 پیشنهاد می گردد: سرقتبرای پیشگیری از وقوع ،تکرار و رشدجرم  با توجه به یافته های پژوهش

امه های پیشگیری پیشنهاد می گردد برنسرقت م سطح پایین تحصیالت و ارتکاب جر بدلیل ارتباط مثبت بین-3

 برای افراد کم سواد و بی سواد تدراک گردد.

پیشنهاد می گردد برنامه های پیشگیری  ( 14-13مرتکبین)با توجه به نتایج بدست آمده در رابطه با سن بیشتر -2

 برای سنین مذکور برنامه ریزی شود.

که  جنسیت مرتکبین ، بیشتر مرتکبین را مردان تشکیل داده اندبا توجه به نتایج بدست آمده در رابطه با -3

 باید برنامه های پیشگیری در مورد آنها پر رنگتر باشد .

اد وضعیت تاهل مرتکبین ، بیشتر مرتکبین جرایم مالی را افر بدست آمده در رابطه بابا توجه به نتایج  -8

 متاهل تشکیل داده اند که باید برنامه های پیشگیری در مورد آنها پر رنگتر باشد.

با توجه به نقش اعتیاد در ارتکاب به سرقت تعزیری ،باید از معتادان به مواد مخدر مراقبت های  -5

 گیرد. بیشتری انجام

سوء پیشینه کیفری نیز در ارتکاب جرم سرقت بیشترین تاثیر را دارد که پیشنهاد می شود مسئوالن در -1

 این مورد نیز برنامه های پیشگیری را متمرکز نمایند .
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  :کتابنامه

 .1331، ، سمت ، گذری بر نظریه های جرم شناسیآشوری ، محمد،  -

 .1343، پیش بینی و پیشگیری از تکرار جرم ،محمد،ترجمه آدینه زاده. ،دان ای ،آندرس -

  .3113،انتشارات شهید نوراللهی،چاپ دوم ،مبسوط درترمینولوژی حقوق جزاییاباذری فومشی،منصور،-

 .3111، انتشارات میزان ، جلد یک، سال بیست و چهارم، چاپ  حقوق جزای عمومیاردبیلی ، محمد علی ، -
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 .3113، چاپ دوم ، میزان ،  روانشناسی و جرمپوت واین ،سامونز آیدین، ترجمه نجفی توانا ، داوود، -

 .3181انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.   ،جرم شناسی،علی حسین  ،ژرژ ، ترجمه نجفی ابرند آبادی،پیکا -

 .3111، سمت ، سی نظریجرم شناجرج، ولد ،برنارد ، توماس ، اسنیپس، جفری ،ترجمه شجاعی ، علی ، -

 .8331، سال  1، چاپ دوازدهم ، گنج دانش ، جلد  مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی ، سید جعفر، -

 .3184 ،انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، جرم شناسی نظری،ریموند گسن،ترجمه مهدی کی نیا -

 .3118، نشر دارالفکرالعربی ،قاهره ، اصول علمی اجرام و العقابرووف ، عبید ، -

 . 3113، نشر جاودانه و جنگل ، درآمدی بر علوم جناییزراعت ، عباس ، -

 .3112، نشر دور اندیشان ق چاپ پنجم ،  حقوق جزای اختصاصیعظیم زاده ، شادی ، - 

 .3113،  سال   اشجع ، انتشاراتج اول، فرهنگ لغت عمید عمید ، حسن ، -

 .3181انتشارات دانشگاه تهران.  ،مبانی جرم شناسی،کی نیا، مهدی  -

  3111سال ،  ، انتشارات دانشگاه تهران کاربردی ( ،حقوق جزای اختصاصی ) علمی ،ایرج ، گلدوزیان -

  .3112، نشر دیدار ،  قانون مجازات اسالمیمنصور ، جهانگیر ، -

ع دکتری و ، مقاطعلوم جنایی، تقریرات درسی جرم شناسیمباحثی در  ،فی ابرند آبادی، علی حسین نج-

 .3188 ،کارشناسی ارشد، مجموعه دو جلدی به کوشش شهرام ابراهیمی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و دوره  ، جامعه شناسی جنایی تقریراتوروایی ، اکبر ،  -

 3112-3113تحقیقات کرمانشاه ، نیم سال تحصیلی دوم سال 

 


