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چکیده
زمینــه وهــدف :بــدون شــک یکــی از دغدغه هــای سیســتمهای پلیســی از دیــر بــاز مســئله تکــرار جــرم و ارتــکاب

مجــدد ســرقت توســط ســارقان ســابقه دار می باشــد به طــوری کــه علــی رغــم افزایــش تعــداد دســتگیری ســارقان ،نــه
تنهــا کاهشــی در وقــوع ســرقت را مشــاهده نمی کنیــم بلکــه رونــد رو بــه رشــدی را نیــز شــاهد هســتیم .وهــدف از ایــن

پژوهــش بررســی اقدامــات موثــر بــر تکــرار جــرم ســارقان «ســابقه دار»مــی باشــد.

روش شناســی :ایــن پژوهــش از نظــر نــوع و هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیــت روش توصیفی-پیمایشــی اســت

واز نظــر تاثیــر متغیرهــا بــر هــم یــک پژوهــش علی(پــس رویدادی)محســوب می شــودکه بــرای اجــرای آن از دو روش

اســنادی(کتابخانه ای)وروش میدانی(پیمایشــی) اســتفاده شــده اســت .در روش اســنادی جهــت تدویــن چارچــوب نظــری

تحقیــق و مطالعــات انجــام گرفتــه قبلــی در خصــوص موضــوع تحقیــق اســتفاده گردیــد.از روش میدانــی نیــز بــا اســتفاده از
ابــزار پرســش نامــه جهــت جمــع آوری اطالعــات جامعــه نمونــه اســتفاده شــده اســت.

یافتــه ها:پژوهــش حاضرضمــن بررســی مســأله تکــرار ســرقت توســط ســارقان ســابقه دار محــدوده ســرکالنتری هشــتم

فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ شــاخصهای.1کنترل ســارقان آزادشــده.2حمایت اجتماعــی ازســارقان آزادشــده.3

بکارگیــری مجازاتهــای جایگزیــن زندان.4میــزان اختیــارات پلیس.5تناســب و اجــرای دقیــق احــکام بــه عنــوان عوامــل
موثر(متغیرمســتقل) تعییــن و بررســی گردیــده اســت.در نهایــت تعــداد  322فقــره پرســش نامــه از ســارقان ســابقه دار جهــت

ســنجش فرضیه هــای یکم،دوم،سوم،پنجم48پرســش نامــه از افســران خبــره جهــت ســنجش فرضیــه چهــارم جمــع آوری
گردید.جهــت تســت فرضیــات از آزمونTتــک نمونــه ای اســتفاده گردیــد.

نتیجه گیــری :نتایــج پژوهــش مشــخص گردیــد کنتــرل ســارقان آزاد شــده ،انجــام حمایتهــای اجتماعــی از ســارقان

بعــد از آزاد شــدن از زنــدان ،بکارگیــری مجازاتهــای جایگزیــن حبس،افزایــش میــزان اختیــارات واقتدارپلیــس ومتناســب
بــودن احــکام قضایــی بــا جرائــم واجــرای دقیــق مجازاتهــا برتکــرار مجــدد ســرقت موثــر می باشــد .همچنیــن بــر اســاس
نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون فریدمــن و مقایســه میانگیــن رتبه هــا مشــخص شــد کــه تناســب و اجــرای دقیــق احــکام

بیشــترین اهمیــت را در جلوگیــری از تکــرار ســرقت دارا می باشــد.

کلید واژه ها:زندان ،مجازاتهای جایگزین حبس ،کنترل سارقان ،تکرار سرقت ،سارقان سابقه دار.

 .1کارشــناس ارشــد رشــته مدیریــت انتظامی،دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن وعضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن و نویســنده مســئول.
a.rozbeh@chmail.ir
 .2کارشناسی ارشد رشته کشف علمی جرایم از دانشگاه علوم انتظامی امینrezaemadedin@yahoo.com .
 .3کارشناس ارشد،رشته حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه موسسه آموزش عالی فروردین وعضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فروردین .
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مقدمه
بــدون شــک یکــی از دغدغه هــای سیســتم های عدالــت کیفــری از دیــر بــاز مســأله
تکــرار جــرم و بازگشــت دوبــاره مجرمیــن بــه چرخــه جــرم می باشــد.واضح اســت کــه
باالخــره روزی حبــس زندانــی بــه پایــان میرســد وزمانــی کــه آزاد شــده و بــه جامعــه
بــاز می گــردد چنانچــه مجــددا ٌ مرتکــب جــرم گــردد بــه ایــن معنــا اســت کــه عــاوه
بــر آســیب جــدی کــه از لحــاظ مــادی و روانــی بــه جامعــه وارد نمــوده باعــث هــدر
رفتــن بودجــه کشــور نیــز می شــود،و عم ـ ٌ
ا ایــن هزینــه برگــردن افــراد جامعــه تحمیــل
می گردد.چــرا کــه نگهــداری هــر زندانــی در زنــدان مســتلزم صــرف بودجــه قابــل
توجهــی بــوده وتکــرار جــرم بعــد از آزاد شــدن بــه معنــی هــدر رفتــن منابــع می باشــد.الزم
بــه توضیــح اســت کــه مبحــث فــوق زمانــی قابــل طــرح اســت کــه بــه زنــدان بــه عنــوان
یــک مرکــز بازپــروری و تربیتــی نگریســته شــود نــه فقــط مرکــزی کــه بــرای تحمــل
کیفــر ایجــاد شــده اســت.از دیــر بــاز جــرم شناســان و دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــه ایــن
موضــوع پرداختــه و دغدغــه تکــرار جــرم در کلیــه جوامــع وجــود داشــته اســت.در ایــران
نیــز چنانچــه بــه قوانیــن گذشــته رجــوع کنیــم در می یابیــم کــه بــه مســاله تکــرار جــرم
در قوانیــن جزایــی کــه در ســال  1304شمســی تصویــب گردیــده اشــاره شــده و مــد نظــر
قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت .در ســناریو جــرم بزهــکار و بــزه دیــده بازیگرانی می باشــند
کــه نقــش اول و اصلــی آن بزهــکار میباشــد.در ایــن میــان تکــرار جــرم نیــز فرآینــدی را
تشــکیل میدهــد کــه بــه موجــب آن شــخصی کــه پیشــتر بــه واســطه ارتــکاب بزهــی
تحــت پیگــرد نظــام عدالــت کیفــری قــرار گرفتــه مجــددا بــه واســطه حالــت خطرنــاک و
ظرفیــت جنایــی بــاال بــه دنیــای بزهــکاری روی مــی آورد و هنگامــه مجرمانــه دیگــری را
خلــق می کند.تردیــدی نیســت کــه مســاله تکــرار جــرم در دنیــای علــوم جنایــی چــه در
گســتره ملــی و چــه بیــن المللــی بــه عنــوان معضلــی بــزرگ شــناخته شــده اســت امــا بنظــر
میرســد کشــورمان در یافتــن راهــکاری بــرای رفــع یــا تعدیــل ایــن معمــا موفقیــت زیــادی
به دســت نیــاورده اســت .بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ســوال اصلــی ایــن تحقیــق ایــن
اســت که:بررســی اقدامــات موثــر بــر تکــرار جــرم سارقان»ســابقه دار»کدامنــد؟
سواالت فرعی
1.1آیا بین کنترل سارقان و تکرار سرقت رابطه معنی داری وجود دارد؟
2.2آیا بین حمایت اجتماعی از سارقان و تکرار سرقت رابطه معنی داری وجود دارد؟

3.3آیا بین مجازاتهای جایگزین زندان و تکرار سرقت رابطه معنی داری وجود دارد؟
4.4آیا بین میزان اختیارات پلیس و تکرار سرقت رابطه معنی داری وجود دارد؟
5.5آیــا بیــن قاطعیــت و تناســب احــکام صــادر شــده بــرای ســارقان و تکــرار ســرقت
رابطــه معنــی داری وجــود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
تکــرار جــرم از جملــه دقیق تریــن و ســخت ترین مباحــث حقــوق کیفــری اســت.هم
از آن جهــت کــه بــا مســایل جزایــی و اجتماعــی مرتبــط اســت و هــم بــدان دلیــل کــه در
راســتای اجــرای عدالــت در ارتبــاط بــا آن مشــکالت متعــددی بــرای دادگاههــا ایجــاد
می شــود.تکرار جــرم وبویــژه تکــرار ســرقت بی گمــان ظریف تریــن مســاله جــرم
شناســی را نیــز تشــکیل میدهــد کــه بایــد بــه حــل آن پرداخــت و مســاله ای در حاشــیه
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بیان مسئله
در حــال حاضــر یکــی از دغدغه هــای اصلــی پلیــس بازگشــت ســریع ســارقان آزاد
شــده بــه چرخــه جــرم ســرقت می باشــد .به طــوری کــه علــی رغــم افزایــش تعــداد
دســتگیری ســارقان(به اعتبــار آمــار منتشــره ) نــه تنها کاهشــی در وقوع ســرقت را مشــاهده
نمی کنیــم بلکــه رونــد رو بــه رشــدی را نیــز شــاهد هســتیم کــه منطقــی بنظــر نمی رســد.
متاســفانه دیگــر کمتــر ســارقی را میبینیــم کــه در بــرگ بررســی ســوابق وی مهــر «فاقــد
ســابقه کیفــری» درج شــده باشــد و ســن ســارقان نیــز کاهــش محسوســی داشــته اســت.به
نظــر میرســد کــه مجرمیــن دیگــر واهمــه ای از دســتگیر شــدن نداشــته و بعــد از آزاد شــدن
بالفاصلــه اقــدام بــه انجــام ســرقت می نماینــد و چنانچــه بــا آموزه هــای داخــل زنــدان
روش خــود را تغییــر نــداده و شــدیدتر و حرفه ای تــر ننماینــد ،حداقــل بــه همــان روال
قبلــی طــی طریــق نمــوده و بــه شــگرد خــود وفادارمــی مانند.مهمتریــن اثــر ایــن موضــوع
بــه چالــش کشــاندن امنیــت روانــی جامعــه و بی اعتمــادی مــردم بــه
سیســتم عدالــت کیفــری می باشــد.در ســال  1393آمــار دســتگیری ســارقان ســابقه
دار نســبت بــه ســال قبــل %8/5رشــد داشــته اســت .بطــور کلــی  %40تــا %45دســتگیریها
مربــوط بــه ســارقان ســابقه دار اســت و ایــن نشــان می دهــد در مبــارزه بــا ســرقت بــه
نتایــج دلخــواه نرســیده ایم،چــرا کــه آمــار ســارقانی کــه پــس از آزادی از زنــدان متنبــه
میشــوند زیــاد نیســت.
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تبهــکاری نیســت.به واســطه تکــرار جــرم زندانهــا در اکثــر کشورها،انباشــته از بزهــکاران
مکــرر و دادگاههــا مملــو از پرونده هایــی هســتند کــه در انتظــار رســیدگی قــرار دارنــد.
بزهــکاران دســتگیر ،توقیف،محاکمــه و محکــوم میشــوند و پــس از طــی فرآینــد کیفــری
بــه تصــور ایــن کــه اصــاح شــده اند آزاد می شــوند ولــی بــار دیگــر بــه ارتــکاب
جــرم اقــدام نموده،چرخ هــای دســتگاه عدالــت کیفــری را بــه دفعــات بــه گــردش در
می آورنــد .تکــرار جــرم عــاوه بــر آن کــه نشــانه ناتوانــی و قصــور بزهــکار جهــت
بازاجتماعــی شــدن و انطبــاق بــا حیــات عــاری از جــرم اســت،بیانگر کاســتی و ناتوانــی
نهادهــای مجــری عدالــت ِکیفــری جهــت بازســازی و بازپــروری بزهــکار و همچنیــن
پیشــگیری از تکرارجــرم نیــز هســت.به ایــن ترتیــب بــا وجــود صــرف هزینه هــای فــوق
العــاده ســنگین در نظــام عدالــت کیفــری کــه مصــروف تاســیس دادگاهها،زندانهــای
عظیم،کارگاههــای آمــوزش حرفــه ای و علمی،تحقیقــات متعــدد در مراحــل تشــخیص
و درمــان و ...می گردد.بازگشــت بزهــکاران بــه جــرم ،همچنــان امــری پایــدار و مســتمر
اســت.بیش از نیمــی از مشــتریان دائــم دســتگاه عدالــت کیفــری و آنانــی کــه درهــای
نهادهــای متعــدد ایــن نظــام از قبیــل مراکــز پلیس،دادگاهها،بازداشــتگاهها،زندانها وبطــور
کلــی مراکــز اصــاح و تربیــت بــه خاطــر آنــان هــر صبــح و شــام بــاز و بســته می شــود را
تکــرار کننــدگان جــرم تشــکیل می دهند،بــه گونــه ای کــه می تــوان گفــت در صــورت
فقــدان وجــود چنیــن گروهــی از بزهکاران،اســتخدام تعــداد عظیــم نیــروی پلیس،تاســیس
گســتره ای وســیع از نهادهــای کیفــری و اشــتغال رو بــه افزایــش قضــات ،مامــوران
اصــاح و تربیــت و  ..بــا رکــودی قابــل توجــه همــراه می شــد و در نتیجــه حجــم بــاالی
هزینه هــای اقتصــادی ،مــی توانســت صــرف آمــوزش و رفــاه عامــه افــراد اجتمــاع گــردد.
در حــال حاضــر یکــی از دغدغه هــای اصلــی پلیــس بازگشــت ســریع ســارقان آزاد
شــده بــه چرخــه جــرم ســرقت می باشــد .بــه طــوری کــه علــی رغــم افزایــش تعــداد
دســتگیری ســارقان(به اعتبــار آمــار منتشــره ) نــه تنهــا کاهشــی در وقــوع ســرقت را
مشــاهده نمی کنیــم بلکــه رونــد رو بــه رشــدی را نیــز شــاهد هســتیم کــه منطقــی به نظــر
نمی رسد.متاســفانه دیگــر کمتــر ســارقی را میبینیــم کــه در بــرگ بررســی ســوابق وی
مهــر «فاقــد ســابقه کیفــری» درج شــده باشــد و ســن ســارقان نیــز کاهــش محسوســی
داشــته اســت.به نظــر میرســد کــه مجرمیــن دیگــر واهمــه ای از دســتگیر شــدن نداشــته و
بعــد از آزاد شــدن بالفاصلــه اقــدام بــه انجــام ســرقت می نماینــد و چنانچــه بــا آموزه هــای
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داخــل زنــدان شــگرد خــود را توســعه نــداده و شــدیدتر و حرفه ای تــر ننماینــد حداقــل
بــه همــان روال قبلــی طــی طریــق نمــوده و بــه شــگرد خــود وفادارمــی مانند.مهمتریــن اثــر
ایــن موضــوع بــه چالــش کشــاندن امنیــت روانــی جامعــه و بی اعتمــادی مــردم بــه سیســتم
عدالــت کیفــری می باشــد.در ســال  1393آمــار دســتگیری ســارقان ســابقه دار نســبت
بــه ســال قبــل %8/5رشــد داشــته اســت .بطــور کلــی  %40تــا %45دســتگیریها مربــوط بــه
ســارقان ســابقه دار اســت و ایــن نشــان میدهــد در مبــارزه بــا ســرقت بــه نتایــج دلخــواه
نرســیده ایم،چــرا کــه آمــار ســارقانی کــه پــس از آزادی از زنــدان متنبــه می شــوند زیــاد
نیســت .مطالعــات تاریــخ حقــوق کیفــری و نیــز تاریــخ تحــوالت آن بــه خوبــی گویــای
ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن پاســخ ها بــا وصــف خصیصــه احتمالی»تناســب و متناســب»
کــه در دوره هــای مختلــف تاریــخ حقــوق کیفــری در راســتای ریشــه کــن کــردن ایــن
پدیــده و یــا حداقــل کاهــش آن وضــع شــده اند ،ضمــن تبلــور در اشــکال گوناگــون
هنــوز نتوانســته اســت کــه فرآینــد ذهنــی و عینــی وقــوع ایــن رخــداد مجرمانــه را عقیــم
نمــوده و بــه هــدف نخســتین توســل بــه ایــن پاســخ ها در گســتره نظــام عدالــت کیفــری
دســت یابد،زیــرا افــرادی کــه بــرای نخســتین بــار مرتکــب نقــض یکــی از هنجارهــای
کیفــری می شــوند متعاقــب تحمــل کیفــر بــه مثابــه برآینــد و عواقــب فعــل جنایــی
ارتکابی،بــه نــاگاه مجــددا ً در منجــاب جــرم گرفتــار شــده و حادثــه مجرمانــه ای دیگــر
می آفرینند.بــه راســتی علــت چیســت و مشــکل کــدام اســت؟چرا ســارقان بــه ویــژه شــمار
غالــب آنهــا بعــد از ارتــکاب جــرم و اعمــال کیفــر صــادره در قبــال آن ،دوبــاره بــرگ
مجرمانــه دیگــری در ســجل کیفــری خــود بــه ثبــت می رســانند و چــرخ سیســتم عدالــت
کیفــری را مجــددا بــه حرکــت در می آورند.تردیــدی نیســت کــه مســاله تکــرار جــرم در
دنیــای علــوم جنایــی چــه در گســتره ملــی و چــه بیــن المللــی بــه عنــوان مهمتریــن معضــل
شــناخته شــده اســت .از آنجــا کــه تکــرار جــرم توســط افــراد ســابقه دار حجــم زیــادی
از جرائــم را تشــکیل می دهــد ،لــذا ســارقان ســابقه دار کــه از حبــس رهــا می شــوند
اگــر بــدون برنامــه و کنتــرل در جامعــه رهــا شــوند قطعــا درصــد باالیــی از آنهــا مجــددا ً
بــه ارتــکاب ســرقت روی می آورنــد ،بنابرایــن بــا برنامــه ریــزی و هدایــت و کنتــرل
زندانیــان آزاد شــده بــه خصــوص ســارقان می تــوان از ارتــکاب دوبــاره ســرقت و جرائــم
دیگــر جلوگیــری نمود.هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اقدامــات موثــر بــر تکــرار جــرم
ســرقت توســط ســارقان «ســابقه دار» می باشــد.
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پیشینه تحقیق
■■شــهناز مــرادی تحقیقــی( )1354بــا عنــوان «بررســی علــل ارتــکاب مجــدد ســرقت در
بیــن ســارقان کانــون اصــاح و تربیــت» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مشــکالت ســارقان،
ریشــه های عمیــق اجتماعــی و روانــی و اقتصــادی دارد.
■■ســید خیــراهلل خوشــقدم خــو در ســال ()1387در پایــان نامــه خــود بــا عنوان»تکــرار
جرم-شــیوع و علل»کــه در دانشــگاه پیــام نــور عســلویه انجــام شــده اســت اعــام
داشــته کــه میــان ســن و تکــرار جــرم رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
■■قره گوزلــودر ســال ( )1392در پایــان نامــه کارشناســی ارشــد خــود کــه بــا
موضوع»بررســی تاثیــر روشــهای کنتــرل مجرمیــن ســابقه دار بــر پیشــگیری از تکــرار
جــرم»در دانشــگاه علــوم انتظامــی انجــام یافتــه نیــز بــه نقــش کنتــرل مجرمیــن پرداخته
اســت.در ایــن تحقیــق مشــخص گردیــد کــه کنتــرل ســارقان در پیشــگیری از تکــرار
جــرم موثــر می باشــد.
تحقیقات خارجی

■■ســیمون و ابــرون )1980( 1بــا انجــام تحقیقــی در لنــدن اظهــار داشــته اند کــه %36
از معتادیــن بــه هرویین،مرتکــب جرائمــی شــده اند کــه مســتقیما مربــوط بــه مــواد
مخــدر نیســت و %25معتادیــن بــه هروییــن مرتکــب جرائمــی نظیــر اخــال در نظــم
عمومــی و  %74مرتکــب ســرقت می گردنــد
■■لینــدن و پــری)1982( 2در تحقیقــی بــه بررســی تاثیــر یــا عــدم تاثیــر آموزش هــای
اصالحــی و فنــی و حرفــه ای بــر تکــرار جــرم مجرمــان آزاد شــده و بازپــروری
زندانیــان آمــوزش دیــده پرداختنــد.در نتیجــه ایــن تحقیــق دریافتنــد بــا وجــود اینکــه
بیشــتر ارزیابی هــا نشــان از پیشــرفت زندانیــان در امــر آمــوزش داشــته اســت،اما ایــن
امــر تاثیــری بــر نــرخ تکــرار جــرم و اشــتغال زندانیــان آزاد شــده نداشــت.آنها اظهــار
عقیــده کردنــد کــه این گونــه برنامه هــا زمانــی بیشــتر بــه موفقیــت نزدیــک خواهنــد
شــد کــه اوالً فشــرده تر باشــد و ثانیــاً در زنــدان محــل جداگانــه ای را بــه عنــوان
جانشــین زنــدان بــه آن اختصــاص دهنــد و ثالث ـاً خدمــات پــس از آزادی نیــز بــرای
زندانیــان آزاد شــده در نظــر گرفتــه شــود (غالمــی .)274:1390،
1. Simon and Oberon
2. Linden and Perry

چارچوب نظری تحقیق
از آنجــا کــه موضــوع تکــرار جــرم دارای دو جنبــه فــردی و اجتماعــی اســت الزامــا
بایــد هــم از نظریه هــای روانشــناختی و هــم از نظریه هــای جامعــه شــناختی اســتفاده
نماییم.علــی رغــم وجــود نظریه هــای متعــدد جــرم شناســی،تالش بــرای ایجــاد ارتبــاط
میــان تکــرار جــرم و تئوریهــای جــرم شناســی و تبییــن ایــن نکتــه کــه چــرا افــراد درگیــر
چنیــن حــدی از اعمــال مجرمانــه می گردنــد بــا جدیــت صــورت نپذیرفتــه است.پاســخ
1. Gordon
2. D.H.GALY
3. fanella
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■■گــوردون)1983(1در تحقیقــات  10ســاله خــود در مرکــز بازپــروری معتادیــن جــوان
در لنــدن نتیجه گیــری کــرد کــه ســرقت بــه خاطــر تهیــه مــواد مخــدر علــت اصلــی
جرائــم دیگــر اســت.این تحقیــق نشــان داد %66معتادیــن ،جرائــم دیگــری نظیــر
اخــال در نظــم عمومــی و بزهــکاری داشــته اند.اطالعاتــی کــه اخیــرا از طریــق
اعترافــات معتادیــن بــه دســت آمــده و هــر چنــد دارای نقایصــی اســت،اما تجزیــه
و تحلیــل جامعــی از شناســایی رفتارهــای بزهکارانــه معتــاد ارائــه می دهــد (نجفــی
علمــی.)1382،
■■همچنیــن در بررســی دکتــر گالــی 2در مــورد  315ســارق دارای ســابقه جــرم ایــن
رابطــه نشــان داده شــده اســت.این بررســی نشــان می دهــد کــه میــان گروههــای ســنی
مختلــف کــه مرتکــب جــرم شــده اند گــروه ســنی  18تــا  30ســاله بــا اختصــاص
 50/41درصــد کمــی بیــش از نیمــی از جامعــه آمــاری را در بــر گرفتــه اســت.واقعیت
ایــن اســت کــه تکــرار جــرم در گــروه ســنی جوانــان بیشــترین فراوانــی را بــه خــود
اختصــاص می دهــد.
■■تحقیــق دیگــری توســط فــی نلی3انجــام شــده کــه در آن تحقیــق اعــام داشــتند
اکثــر مجرمینــی کــه مرتکــب تکــرار جــرم شــده اند از افــراد واقــع شــده در ســن 30
ســالگی می باشــند.
■■پژوهشــی در کانــادا توســط بونتــا و دیگــران انجــام کــه نتایــج  46تحقیــق را در
بیــن  23000تفــر بررســی نمودند.بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده برنامه هــای
ترمیمــی و حمایتــی تــا حــدودی بــر کاهــش نــرخ تکــرار جــرم تاثیــر گــذار بــوده
اند(زهــر.)26:1383،
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کلــی علــوم اجتماعــی جهــت فهــم بهتــر تکــرار جــرم می توانــد بــا پاســخ نظــام عدالــت
کیفــری جهــت تقلیــل نــرخ تکــرار جــرم مســاوی پنداشــته شــود.در ایــن راستا(پاســخ
نظــام عدالــت کیفری)کوشــش های زیــادی صــورت پذیرفتــه اســت امــا نتایــج واقعــی
اندکــی بدســت آمــده اســت(غالمی.)173:1390،
در ایــن پژوهــش از مهمتریــن نظریــات و تئوریهــای مرتبــط بــا موضــوع تکــرار جــرم
اشــاره میگــردد.الزم بــه توضیــح اســت کــه از نظریه هــای مطــرح شــده ،نظریه هــای
انتخــاب عقالیــی – نظریــه بازدارندگــی ســزار بکاریــا -نظریــه اقتصــادی جــرم گاری
بکــر -نظریــه تفــاوت ارتباطــات و انتقــال فرهنگی-نظریــه ســبک زندگــی – نظریــه کنــش
متقابــل اجتماعــی -بی هنجــاری یــا آنومــی مرتــن و تئــوری کالســیک جــرم بیشــترین
همســویی را بــا نتایــج ایــن تحقیــق داشــته اســت.
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نظریه انتخاب عقالیی
ایــن نظریــه در ســال  1986توســط کالرک 11و کورنیــش 22ارائــه گردید.مبنــای
نظریــه انتخــاب عقالیی،بــر ایــن اصــل می باشــد کــه عمــل بــزه کار یــک عمــل ســنجیده
اســت.یک راه و وســیله بــرای رســیدن بــه هــدف می باشــد ولــذا از موقعیت هــا و
فرصت هــا اســتفاده می کنــد و بــه منظــور اجتنــاب از خطــرات بیــش از اندازه،احتیاطــات
الزم را انجــام می دهد.ایــن تئــوری بــا طــرز تفکــر مجرمــان ســرو کار دارد .معمــوالً افــراد
بزهــکار مکانهایــی را بــرای اعمــال غیــر قانونــی خــود انتخــاب می کننــد کــه فوائــد ناشــی
از ارتــکاب آن بیشــتر از ریســک وتــاش انجــام آن باشــد(محمدی فــرد.)47:1391،
در نظریــه انتخــاب عقالیــی چنــد رکــن و عنصــر وجــود دارد.اولیــن عنصــر افزایــش
هزینــه ارتــکاب جــرم اســت کــه مهمتریــن راه افزایــش هزینه ،افزایــش و تشــدید مجازات
می باشــد.البته در ایــن خصــوص  3اصــل بایــد رعایــت شــود کــه عبارتنــد از -1ســخت
بــودن مجــازات -2قطعــی بــودن مجــازات یعنــی اعمــال مجــازات بایــد بــا قاطعیــت انجــام
شــود تــا هزینــه ارتــکاب بــاال بــرود -3مجــازات بایــد ســریع بــوده وفاصلــه بیــن جــرم
تــا اعمــال مجــازات کوتــاه باشــد ،چــرا کــه اگــر طوالنــی باشــد بازدارندگــی اش کــم
میشــود.دومین عنصــر نظــارت و کنتــرل اســت بــه نحــوی کــه بایــد مراقبــت بازدارنــده ای
اعمــال شــود کــه عرضــه جــرم محــدود گردد(ســراج زاده.)1388:
1. klarcke
2. cornish

فرضیــه مبنــای نظریــه انتخــاب عقالیی،دقیق ـاً مخالــف جبرگرایــی لمبــروزو اســت و
اعتقــاد دارد عمــل بزهــکار یــک عمــل ســنجیده اســت،یک راه و وســیله بــرای رســیدن
بــه هدف(ابراهیمــی.)22:1391،

1. Gibbs

بررسی اقدامات موثر بر تکرار جرم سارقان سابقه دار در سرکالنتری هشتم تهران بزرگ

نظریه بازدارندگی
یکــی از کســانی کــه بــر لــزوم کشــف جــرم تاکیــد بســیار دارد ســزار بکاریــا اندیشــمند
ایتالیایــی وبنیــان گــذار حقــوق کیفــری نویــن اســت.مبانی نظریــه بازدارندگــی معمــوالًاز
رســاله جرائــم و مجازاتهــای وی اســتخراج می گردد.بکاریــا ایــن رســاله را در ســال 1764
چــاپ نمود.ایــن نظریــه کــه در نیمــه دوم قــرن هیجدهــم مطــرح گردیــد در اوایــل قــرن
بیســتم بــه افــول گراییــده و مجــددا ً در دهــه  1960بــا رویکــرد «الگــوی عدالــت کیفــری»
مطــرح گردید.بــه نظــر وی ســودمندی دســتگاه عدالــت کیفــری و اجــرای مجازاتهــا را
می بایســت در آثــار بازدارندگــی آن جســتجو نمود،چــرا کــه اعمــال مجــازات بــر مرتکب
جــرم دو پیاپــی ارجاعــی و یــا بازدارندگــی فــردی و اجتماعــی در بــر دارد .بــه عقیــده
بکاریــا بــرای افزایــش آثــار ارجاعــی و جمعــی مجازات هــا بــه جــای افزایــش شــدت آنهــا
کــه افــرادی نظیــر جرمــی بنتــام اندیشــمند انگلیســی بــر آن تاکیــد می کردنــد می بایســت
بــر ســرعت و قطعیــت اجــرای مجازاتهــا افزود.بــه عبارتــی اگــر در فاصلــه زمانــی نزدیــک
بــه ارتــکاب جــرم تمــام یــا اکثــر مرتکبیــن جرائــم شــناخته شــده و پــس از رســیدگی بــه
جرائــم آنهــا در دســتگاه عدالــت کیفــری بــه ســرعت محکــوم و مجــازات شــوند در ایــن
صــورت مجازات هــا میتواننــد آثــار ارجاعــی فــردی و اجتماعــی خــود را بــازی کننــد.در
1
ایــن صــورت الزم نیســت کــه بــر دامنــه مجازات هــا به صــورت افراطــی افــزود .گیبــس1
بازدارندگــی را این گونــه تعریــف می کند:بازدارندگــی بــه تــرک یــا کاهــش آن
عمل(مجرمانــه) کــه خطــر تحمــل مجــازات را کــه هــر کســی در صــورت ارتــکاب جــرم
متحمــل آن می شــود کاهــش می دهــد.وی بازدارندگــی را بــه ســه نــوع مطلــق ،محــدود
و خــاص تقســیم بنــدی نمــوده اســت.تاکید بــر شــدت و حتمیــت مجازاتهــا در نظریــه
بازدارندگــی،از دیگــر مســائلی اســت کــه در شــناخت آن مدنظــر قــرار گرفته اســت.تعداد
کمــی از نویســندگان بــر جنبــه شــدت بازدارندگــی تاکیــد کــرده انــد.در حالــی کــه اکثــر
نویســندگان بــر حتمــی بــودن آن تاکیــد دارند.نظریــه انتخــاب عقالیــی مدلــی از نظریــه
بازدارندگــی و رویکــردی نویــن از ایــن نظریــه می باشــد(غالمی)100:1390،
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تئوری اقتصادی جرم گاری بکر
گاری بکر،عمــل مجرمانــه را یــک نــوع عمــل اقتصــادی می دانــد و واکنــش اجتماعــی
را بــه منزلــه شــکلی از سیاســت اقتصــادی تلقــی می کند.به نظــر او مجــرم یــک بیمــار
نیســت ،بلکــه ماننــد هــر فــرد دیگری،موجــودی اســت منطقــی و اســتداللی کــه بــر
حســب فایــده ای کــه از نتیجــه فعالیــت مجرمانــه خــود انتظــار دارد ،انتخــاب می کنــد
و تصمیــم می گیرد.طبــق اصــل حســاب گــری بنتام،مجــرم طبــق یــک معادلــه ای کــه
یــک طرفــش ســود حاصــل از ارتــکاب جــرم و طــرف دیگــرش زیــان احتمالــی ناشــی
از محکومیــت و مجــازات قــرار داردتصمیــم بــه ارتــکاب یــا عــدم ارتــکاب جــرم
می گیرد.بــرای اینکــه ایــن معادلــه بــه نفــع عدالــت پیــش بــرود بایــد مجــازات ســنگین
شــود تــا بهــای مســتقیم جرم(ضمانــت اجــرای کیفری)بیشــتر از ســود حاصلــه از ارتــکاب
جــرم باشــد.مجازات بایــد از نظــر ماهیت،میــزان و نحــوه اجــرا طــوری باشــد کــه حالــت
انصــراف را در نــزد مجرمیــن بالقــوه بوجــود آورد و بدیــن ترتیــب ریســک حاصــل از
ارتــکاب جــرم را بوجــود آورد.بــه تعبیــر دیگــر مجــازات بایــد از نظــر میزان،قطعــی و از
نظــر اجرا،حتمــی واز نظــر سرعت،بســیار کوتــاه باشد.قســمت دوم نظریــه بکــر تقویــت
اجتماعــی و اقتصــادی واکنــش اجتماعــی اســت.وی معتقــد بــه کنــار گذاشــتن روشــهای
اصــاح و درمــان مجــرم بــه نفــع تحمــل کیفــر اســت.زیرا اصــاح و درمان،نظــام کیفــری
را تضمیــن نمی کنــد وبــار اجتماعــی بازدارنــده نــدارد و بــر عکــس هزینــه اقتصــادی
زیــادی بــرای بودجــه عمومــی دارد(نجفــی ابرنــد آبــادی)143:1391،
نظریه خرده فرهنگی کوهن،کلوارد و اوهلین
ایــن نظریــه بــر بزهــکاری جوانــان متمرکــز اســت و در یــک تحلیــل جامعــه شــناختی
،بزهــکاری جوانــان را بــر حســب ویژگی هــای خــرده فرهنگــی آنها،ماننــد ارزش
ها،باورها،زبان،عــادات و شــیوه های زندگــی مــورد بررســی قــرار میدهــد .در ســال
،1960کلــووارد و اوهلین،باندهــای جوانــان بزهــکار را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد.
آنهــا اســتدالل کردنــد کــه اینگونــه باندهــا در اجتماعــات خــرده فرهنگــی کــه احتمــال
دســتیابی بــه موفقیــت از راه مشــروح انــدک اســت بــه وجــود می آیند،ماننــد اجتماعــات
اقلیت هــای قومــی محروم.اعضــای باندهــا برخــی جنبه هــای مطلوبیــت موفقیــت مــادی
را می پذیرد،امــا ایــن ارزشــها از طریــق خــرده فرهنگهــای اجتمــاع محلــی پاالیــش
می شــوند .ایــن دو جامعــه شــناس معتقدنــد خــرده فرهنــگ بزهکارفرصت هایــی را کــه

نظریه کنش متقابل اجتماعی
از نظــر پارســونز ،کنــش چیــزی جــز کوشــش بــرای تطبیــق بــا هنجارهــا نیســت.یکی
از ویژگیهــای واحــد کنشــی پارســونز ایــن اســت کــه گرایــش فــرد را بــه تلفیــق عالیــق
فــردی خــود بــا ســاختارهای کالن اجتماعــی نشــان می دهد(ریتــرز.) 113 :1385،
پارســونز کجــروی را ناشــی از همبســتگی ناقــص میــان حرکــت اجتماعــی جامعــه و
حرکــت فــردی انســانهای ســازنده جامعــه می دانــد و زنــدان و زندانــی شــدن عاملــی
اســت کــه فــرد را از حرکــت اجتماعــی بــاز می دارد.شــکاف میــان رشــد و تغییــرات
بهینــه جامعــه و فــرد زندانــی عاملــی اســت کــه بازدارنــده حرکــت و تغییــر مثبــت در فــرد
اســت،به گونــه ای کــه زندانــی پــس از آزادی بــا رونــد تغییــرات بیگانــه شــده اســت و بــه
مهارتهــای الزم بــرای کارو پیشــرفت اجتماعــی مجهــز نیســت(راهب) 1386:113،
نظریه بی هنجاری یا آنومی مرتن
یکــی از نظریه هــای مطــرح در بررســی مســائل جامعــه زندان،نظریــه بی هنجــاری
اســت.مرتن 11میگویــد :هنگامــی کــه فــرد دچــار حالــت بی هنجــاری می شود،وابســتگی
و احســاس تعلــق بــه گــروه را از دســت میدهد.هنجارهــای گروهــی را بــه عنــوان سرمشــق
نمی پذیــرد،از آنهــا می گریــزد و بــرای مدتــی در بی هنجــاری یــا بــه قــول دورکیــم
کژهنجــاری بــه ســر می برد،زیــرا هنجــار مطلوبــی نمی یابــد تــا جانشــین هنجارهــای
1. merton
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بــرای آموختــن و عمــل کــردن بــه نقش هــای بزهکارانــه بــرای افــراد فراهــم می ســازد.
ایــن فرهنــگ همچــون الگــوی موفقیــت آمیــز بزهــکاری را فــراروی افــراد می گــذارد
و فرصت هــای مناســبی بــرای آنــان فراهــم میکنــد تــا ایــن الگوهــا را بــکار برنــد و
بدینگونــه نشــان می دهنــد کــه بزهــکاری امــری عملــی و همــراه بــا پــاداش اســت.
کوهــن نیــز هماننــد مرتــن محرومیــت فرهنگــی را عامــل تعییــن کننــده در شکســت و
ناکامــی فرزنــدان طبقــه کارگــر در امــر تحصیلــی می داند.بــه بیــان کوهــن فرهنــگ
فرعــی بزهــکاری ،هنجارهــای خــود را از فرهنــگ کلــی کــه بــر اصــل موفقیــت تکیــه
دارد،دریافــت می کنــد امــا آنهــا را در جهــت خــاف تغییــر میدهــد و بدیــن ترتیــب
بــرای اعمــال جنایــی نظیــر ســرقت و  ...کــه در کل جامعــه محکــوم است،ارزشــی واال و
برتــر قائــل می شــود(قره گوزلــو.)42:1392،
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پیشــین ســازد.البته تمــام هنجارهــا را از دســت نمی دهــد امــا خــود را کنــار می کشــد و
کمتــر خــود را بــا دیگــران همنــوا و همســان می یابــد.
مرتــن از مفهــوم بی هنجــاری کــه بــرای نخســتین بــار توســط امیــل دورکیــم ،یکــی از
بنیــان گــذاران جامعــه شناســی مطــرح گردید،بــرای پرورانــدن نظریــه پرنفــودی دربــاره
کجــروی بهــره گرفت.دورکیــم مفهــوم بی هنجــاری را بــرای اشــاره بــه ایــن فــرض
بوجــود آورد کــه در جوامــع امــروزی معیارهــا و هنجارهــای ســنتی بی آنکــه توســط
هنجارهــای جدیــدی جایگزیــن شــوند تضعیــف می شــوند.مرتن مفهــوم بی هنجــاری
را بــه فشــار اطــاق می کنــد کــه وقتــی هنجارهــای پذیرفتــه شــده بــا واقعیــت اجتماعــی
در ســتیزند،بر رفتــار افــراد وارد می آیــد .همچنیــن بــا توجــه بــه طبقــه بنــدی هــاگان در
خصــوص رویکردهــای جامعــه شناســی انحراف،مهمتریــن فرضیــه اخــذ شــده از نظریــه
آنومــی در بحــث انحــراف و جــرم را می تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه هرچــه انســجام
یــا اجمــاع عوامــل اجتماعــی کننده(خانواده،مدرســه،گروه دوســتان)بر ســر ارزشــها
و هنجارهــای عــام اجتماعــی کمتــر باشــد،احتمال بزهــکاری افــراد بیشــتر اســت(قره
گوزلــو.)45:1392،
تئوری کالسیک جرم شناسی
از نظــر مکتــب کالســیک ،جــرم تقصیــر فــرد اســت در انتخــاب روشــی کــه بــه دور از
معیارهــای قانونــی اســت،در حالــی کــه او می توانســت بــه انتخــاب روش هــای قانونــی نیــز
بپــردازد .مدرســه کالســیک 1وجــرم شناســان .2طرفــداران تئــوری کالســیک اســتدالل
می کننــد کــه مــردم بــه انتخــاب جــرم می پردازنــد زیــرا آنــان فکــر می کننــد کــه
بــا نقــض قانــون پیــش از اطاعــت از آن میتــوان کســب منفعــت کــرد ،در حالــی کــه
بنیانگــذاران و طرفــداران مکتــب تحققی،جــرم و بزهــکاری را بــه عنــوان معلــول علــل
خــاص و بــدون اراده آزاد انســان تلقــی می کنند(غالمــی.)172:1390 ،
مدل مفهومی تحقیق
درایــن پژوهــش بــر اســاس تئوری هــا ومبانــی نظــری مطــرح شــده و اهــداف تحقیــق و
همچنیــن تجربیــات خدمتــی محقــق پنــج فرضیــه مطــرح گردیــده اســت ودرایــن تحقیــق
«تکــرار جــرم ســرقت « بــه عنــوان متغیــر وابســته و «عوامــل موثــر» شــامل  - 1کنتــرل
1. Classical school of
2. of criminologi

ســارقان آزاد شــده  -2حمایــت اجتماعــی -3بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن
زنــدان -4میــزان اختیــارات پلیــس  -5تناســب و اجــرای دقیــق احــکام بــه عنــوان متغیــر
مســتقل تعییــن گردیــده اند..متغیرهــای مســتقل ایــن تحقیــق براســاس فرضیــات پنــج گانــه
،شــاخص بنــدی و مفهــوم ســازی گردیدنــد و ابعــاد ایــن عوامــل بــر اســاس تعاریفــی کــه
درعلــوم جنایی،حقوقی،جامعــه شناســی و  ...داشــت اســتنباط و مشــخص گردیــد.
متغیر وابسته در تحقیق حاضر»تکرار جرم سرقت» می باشد.

1. applhed research
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روش شناسی تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر نــوع و هــدف کاربــردی  1و از نظــر ماهیــت روش توصیفــی-
پیمایشــی اســت واز نظــر تاثیــر متغیرهــا بــر هــم یــک پژوهــش علی(پــس رویــدادی)
محســوب می شــود کــه بــرای اجــرای آن از دو روش اســنادی(کتابخانه ای) و روش
میدانــی (پیمایشــی) اســتفاده شــده اســت .در روش اســنادی جهــت تدویــن چارچــوب
نظــری تحقیــق و مطالعــات انجــام گرفتــه قبلــی در خصــوص موضــوع تحقیــق اســتفاده
گردیــد .از روش میدانــی نیــز بــا اســتفاده از ابــزار پرســش نامــه جهــت جمــع آوری
اطالعــات جامعــه نمونــه اســتفاده شــده اســت.
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جامعه آماری
جامعــه آمــاری در ایــن تحقیــق از دو بخــش انتخــاب شــده اســت .بخــش اول شــامل
افســران پلیــس آگاهــی و تجســس کالنتری هــای ســرکالنتری هشــتم کــه حداقــل 3
ســال ســابقه کار در امــر مبــارزه بــا ســرقت را دارا باشــند.برابر ایــن تعریــف تعــدادی از
افســران پلیــس آگاهــی و تجســس کالنتری هــا کــه جامعــه آمــاری محســوب گردیــده
و مــورد ســنجش قــرار می گیرنــد و از آنجــا کــه ایــن افــراد حداقــل  3ســال ســابقه
کار در امــر پــی جویــی و رســیدگی بــه جرائــم ســرقت را دارا می باشــند،در رابطــه
بــا موضــوع تحقیــق صاحــب نظــر و خبــره محســوب می گردنــد.در بخــش دوم برابــر
جــدول جرســی و مــورگان از 322نفــر از ســارقان ســابقه دار کــه در بازداشــتگاههای
پایــگاه هشــتم آگاهــی و کالنتریهــای ســرکالنتری هشــتم نگهــداری میشــوند تحقیــق و
پرســش نامــه تکمیــل می گــردد.
نمونه آماری:
از آنجــا کــه هــدف مــا تعییــن عوامــل موثــر بــر تکــرار جــرم ســرقت بــود لــذا بــه روش
تصادفــی از بیــن  2000نفــر ســارق تعــداد  322نفــر ســارق ســابقه دار انتخــاب و پرسشــنامه
بیــن آنهــا توزیــع گردیــد .در نمونــه گیــری تصادفــی ســارقان را بــه طبقــات لــوازم و
محتویــات خــودرو -ســارقان اماکــن  -ســارقان وســایط نقلیه-ســارقان زورگیــر -ســارقان
کیــف قــاپ و ســارقان ســایر انــواع ســرقتها تقســیم نمــوده و پرســش نامــه بیــن آنهــا
توزیــع گردیــد.
جغرافیا و محدوده زمانی تحقیق
ایــن تحقیــق در محــدوده ســرکالنتری هشــتم فاتــب کــه محــدوده مرکزتهــران بــزرگ
را شــامل میشودوتوســط 5کالنتری108نواب129-جامی112-ابوســعید115-رازی-
111هفــت چنــار وپایــگاه هشــتم پلیــس آگاهــی پوشــش داده شــده ،انجــام گرفتــه اســت.
مشــخص نمــودن محــدوده زمانــی کــه تحقیــق در آن صــورت گرفتــه می توانــد بــه درک
بهتــر خواننــده از فرآینــد و دســتاوردهای تحقیــق منجــر گــردد.در ایــن تحقیــق پــس از
تصویــب طــرح آن ،اقدامــات و مطالعــات الزم بــا راهنمایــی اســاتید راهنمــا و مشــاور
انجــام و بعــد از جمــع آوری منابــع فــرم پرســش نامــه تهیــه و پــس از بررســی روایــی و
پایایــی آن ،در ســطح یگانهــای فــوق از مهرمــاه تــا بهمــن مــاه ســال  5(1394مــاه) اقــدام
بــه جمــع آوری اطالعــات گردیــده اســت.

اعتبار روایی و پایایی ابزار تحقیق
الف)اعتبار روایی ابزار تحقیق

منظــور از روایــی ایــن اســت کــه مقیــاس و محتــوای ابــزار یــا ســواالت منــدرج در
ابــزار دقیقــاً متغیرهــا و موضــوع مــورد مطالعــه را بســنجد(حافظ نیــا.)1382،
برای دستیابی به روایی مطلوب در ابزار پرسش نامه مراحل زیر انجام شده است:
1.1انجــام مصاحبــه حضــوری بــا اســاتید راهنمــا و مشــاور و همچنیــن افســران خبــره در
امــر مبــارزه بــا ســرقت.
2.2بــا مطالعــه متــون مرتبــط و همچنیــن تجربیــات خدمتــی محقق،شــاخص های هــر
کــدام از ابعــاد تعییــن و در مجمــوع  44ســوال طــرح و در قالــب پرســش نامــه در
اختیــار جامعــه افســران خبــره و کارشناســان امــر مبــارزه بــا ســرقت قــرار گرفــت
کــه بــا نظــرات کارشناســان تغییراتــی جزیــی در پرســش نامــه انجــام و اصالحــات
الزم صــورت داده شــده کــه نظــر افســران در خصــوص روایــی کلــی پرســش نامــه
مثبــت بودروایــی ابــزار جمــع آوری اطالعــات بــا بهــره گیــری از روش اعتبــار محتــوا
بــه لحــاظ اینکــه ســواالت پرســش نامــه بــه تاییــد اســاتید محتــرم راهنمــا و مشــاور
رســیده اســت تامیــن می گــردد.
ب)اعتبار پایایی ابزار تحقیق

ابــزار پایــا یــا معتبــر ابــزاری اســت کــه از خاصیــت تکــرار پذیــری و ســنجش نتایــج
یکســان برخــوردار باشــد(حافظ نیــا.)155:1382،
در ایــن پژوهــش جهــت بــرآورد پایایــی پرسشــنامه محقــق ســاخته از روش همســانی
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ابزار گرد آوری اطالعات
در ایــن تحقیــق بــرای جمــع آ وری اطالعــات از دو پرســش نامــه اســتفاده گردیــده
است.پرســش نامــه اول شــامل  11ســوال بــرای ســنجش فرضیــه چهــارم در اختیــار
همــکاران آگاهــی قــرار گرفتــه اســت .پرســش نامــه دوم شــامل  35ســوال جهــت
ســنجش ســایر فرضیــات بیــن جامعــه آمــاری ســارقان ســابقه دار توزیــع شــده اســت.هر
دو پرسشــنامه خــود ســاخته محقــق بــوده کــه بــا نظــر اســاتید راهنمــا و مشــاور طراحــی
شــده اســت و پاســخها نیــز بــر اســاس طیــف لیکــرت تهیــه و مــورد ســنجش قــرار گرفتــه
اســت .
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درونــی اســتفاده شــده اســت .همســانی درونــی بــر همســانی یــا یكنواختــی ماده هــا یــا
اجــزاء تشــكیل دهنــده یــك آزمــون داللــت دارد و بیانگــر ایــن اســت كــه ســئواالت
آزمــون تــا چــه انــدازه بــه هــم رابطــه دارنــد .زیــرا در تدویــن آنهــا ایــن فــرض پذیرفتــه
شــده اســت كــه هــر ســئوال معــرف صفــت مــورد انــدازه گیــری اســت و از ایــن نظــر بیــن
آنهــا تفاوتــی وجــود نــدارد.
در ایــن تحقیــق از میــان روش هــای موجــود بــرای تعییــن همســانی درونــی از روش
ضریــب آلفــا یــا ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده می شــود .بــر اســاس تحلیــل انجــام
شــده بوســیله نــرم افــزار(اس پــی اس) 1آلفــای كرونبــاخ پرسشــنامه ( 27ســئوال تســتی)
ســارقین ( 0.915نهصــدو پانــزده هــزارم) می باشــد كــه ضریــب بســیارخوبی را نشــان
می دهــد .پرسشــنامه افســران ( 8ســوال تســتی)  0.789می باشــد كــه ضریــب خوبــی را
نشــان می دهنــد .ایــن ضریب هــا بیــان می كنــد كــه اجــزاء پرسشــنامه ها از همســانی
دورنــی عالــی بــر خــوردار می باشــند.
ضریب آلفای كل پرسشنامه مربوط به سارقین

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد آیتم های پرسشنامه

0.915

27

آلفای كل پرسشنامه مربوط به افسران
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد آیتم های پرسشنامه

0.789

8

همانطــور كــه جــدول فــوق نشــان می دهــد پرسشــنامه ها از ضریــب پایایــی بســیار
خوبــی بــر خــوردار می باشــد .ایــن ضریــب نشــان می دهــد كــه ســئواالت پرسشــنامه های
تحقیــق بطــور كامــل بــا هــم هماهنــگ می باشــند .بــه عبــارت دیگــر اجــزاء و ماده هــای
تشــكیل دهنــده پرسشــنامه ها دارای همســانی و یكنواختــی مناســب بــوده و مفهــوم
مشــتركی را می ســنجند.

1. spss
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روش تجزیه و تحلیل داده ها
در بخــش تجزیــه و تحلیــل داده هــا ،پــس از آنکــه محقــق داده هــای گــرد آوری شــده
را اســتخراج و طبقــه بنــدی نمــود و جــداول توزیــع فراوانــی و نســبت های توزیــع را تهیــه
کــرد ،بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا می پردازد.ایــن مرحلــه از تحقیــق اهمیــت زیــادی
دارد زیــرا نشــان دهنــده تــاش و زحمــات فــراوان محقــق می باشــد.در مرحلــه تجزیــه و
تحلیــل آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه محقــق بایــد اطالعــات و داده هــا را در مســیر
هــدف تحقیــق و پاســخ گویــی بــه ســواالت تحقیــق وارزیابــی فرضیه هــای خــود جهــت
داده و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهــد .در تحقیــق حاضــر از نــرم افــزار (اس پــی
اس) رای تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده اســت .بــرای نمایــش یافته هــا نیــز از 2
نــوع آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد.بدین صــورت کــه در بخــش یافته هــای
توصیفــی بــا اســتفاده از جــداول یــک بعــدی ،بــه بررســی موقعیــت و نظــر هــر یــک از
پاســخگویان پرداختــه شــده اســت .در بخــش یافته هــای اســتنباطی بــرای ســنجش روابــط
علــی -همبســتگی بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته از آزمــون tتــک نمونــه ای و فریدمــن
اســتفاده شــده اســت.
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آزمون فریدمن
در اینجــا بــه منظــور بررســی و تحلیــل واریانــس متغیرهــا از آزمــون فریدمــن اســتفاده
می شــود .آزمــون فریدمــن یــک آزمــون ناپارامتــری ،معــادل آنالیــز واریانــس بــا
اندازه هــای تکــراری اســت کــه از آن بــرای مقایســه میانگیــن رتبه هــا در بیــن kمتغیــر
(گــروه) اســتفاده می کنیــم .ایــن آزمــون زمانــی کاربــرد پیــدا می کنــد کــه بخواهیــم
نظــرات یــک گــروه را در چنــد زمینــه مــورد بررســی قــرار دهیــم و بــر اســاس نظــرات
افــراد ایــن گــروه اولویــت هــر کــدام از مــوارد را بــر اســاس رتبــه بنــدی معنــی دار
مشــخص کنیــم .کــه در اینجــا شــاخص های زیــر بــر اســاس نظــرات جامعــه نمونــه
(ســارقین) اولویــت بنــدی شــده اســت.
نتایج رتبه ها بر اساس نظرات پاسخگویان
شاخص

		
رتبه

میانگین

1

تناسب و اجرای دقیق احکام

3.94

2

حمایت اجتماعی

2.19

3

کنترل سارقین

2.08

4

مجازات های جایگزین زندان

1.80

بــا توجــه بــه خروجــی جــدول فــوق کــه بــر اســاس نظــرات نمونــه آمــاری مــورد نظــر
می باشــد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه ترتیــب شــاخص های مــورد بیشــترین اهمیــت
را در تکــرار ســرقت دارنــد .کــه بیشــترین اهمیــت را تناســب و اجــرای دقیــق احــکام
بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در تکــرار ســرقت و پایین تریــن اولویــت را بــا توجــه بــه
خروجی هــای جــدول مولفــه مجازات هــای جایگزیــن زنــدان دارد.
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571.164

3

0.000

تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش
الف)آزمون توصیفی

فرضیه اول

به نظر می رسد کنترل سارقان بر تکرار سرقت موثر می باشد.
بــه منظــور بررســی تاثیــر کنتــرل ســارقان بــر تکــرار ســرقت وآزمــون ایــن فرضیــه،
پرسشــنامه بیــن نمونــه آمــاری ســارقان ســابقه دار توزیــع و پــس از جمــع بنــدی پاســخها
و انتقــال داده هــا بــه نــرم افــزار  spssاز آزمــون تــی تــک نمونــه ای اســتفاده شــده اســت.
نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،تاثیر کنترل سارقان بر تکرار سرقت

آماره t

درجه آزادی

معناداری

تفاوت
میانگین

5.795

321

0.000

1.02484

فاصله اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

0.6769

1.3728

در آزمــون تــی تــک نمونــه ای ،میانگیــن تاثیــر کنتــرل ســارقان بــر تکــرار ســرقت
( )M=18.5248بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ
آمــاری معنــادار اســت ( .)sig < 0/05بدیــن معنــی کــه تاثیــر کنتــرل ســارقان بــر تکــرار
ســرقت بیشــتر از حــد متوســط می باشــد .بدیــن معنــا کــه کنتــرل ســارقان می توانــد بــر
تکــرار ســرقت موثــر باشــد.

بررسی اقدامات موثر بر تکرار جرم سارقان سابقه دار در سرکالنتری هشتم تهران بزرگ

فریدمن

N

Chi-Square

df

sig

فرضیه دوم
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به نظر می رسد حمایت اجتماعی از سارقان بر تکرار سرقت می باشد.
بــه منظــور بررســی تاثیــر حمایــت اجتماعــی از ســارقان بــر تکــرار ســرقت وآزمــون
ایــن فرضیــه ،پرسشــنامه بیــن نمونــه آمــاری ســارقان ســابقه دار توزیــع و پــس از جمــع
بنــدی پاســخها و انتقــال داده هــا بــه نــرم افــزار (اس پــی اس) از آزمــون تــی تــک نمونه ای
اســتفاده شــده اســت.
نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،تاثیر حمایت اجتماعی از سارقان بر تکرار سرقت
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آماره t

درجه آزادی

معناداری

33.316

321

0.000

فاصله اطمینان  95درصد

تفاوت
میانگین

کران پایین

کران باال

3.76708

3.5446

3.9895

در آزمــون تــی تــک نمونــه ای ،میانگیــن تاثیــر حمایــت اجتماعــی از ســارقان بــر
تکــرار ســرقت ( )M=18.7671بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد
کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .) sig <0/05بدیــن معنــی کــه تاثیــر حمایــت
اجتماعــی از ســارقان بــر تکــرار ســرقت بیشــتر از حــد متوســط می باشــد .بدیــن معنــا کــه
حمایــت اجتماعــی ســارقان می توانــد بــر تکــرار ســرقت موثــر باشــد.
فرضیه سوم

بــه نظــر می رســد بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان بــر تکــرار ســرقت
موثــر می باشــد.
بــه منظــور بررســی تاثیــر بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان بــر تکــرار
ســرقت وآزمــون ایــن فرضیــه ،پرسشــنامه بیــن نمونــه آمــاری ســارقان ســابقه دار توزیــع و
پــس از جمــع بنــدی پاســخها و انتقــال داده هــا بــه نــرم افــزار(اس پــی اس)از آزمــون تــی
تــک نمونــه ای اســتفاده شــده اســت.

نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،تاثیر بکارگیری مجازات های جایگزین زندان بر تکرار سرقت
آماره t

درجه آزادی

معناداری

تفاوت
میانگین

18.125

321

0.000

2.47826

فاصله اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

2.2093

2.7473

فرضیه چهارم

به نظر می رسد میزان اختیارات پلیس بر تکرار سرقت موثر می باشد.
بــه منظــور بررســی تاثیــر میــزان اختیــارات پلیــس بــر تکــرار ســرقت وآزمــون ایــن
فرضیــه ،پرسشــنامه بیــن نمونــه آمــاری افســران نخبــه مبــارزه بــا ســرقت توزیــع و پــس از
جمــع بنــدی پاســخها و انتقــال داده هــا بــه نــرم افــزار(اس پــی اس )از آزمــون تــی تــک
نمونــه ای اســتفاده شــده اســت.
نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،تاثیر میزان اختیارات پلیس بر تکرار سرقت

آماره t

درجه آزادی

معناداری

تفاوت
میانگین

33.024

321

0.000

6.24224

فاصله اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

5.8704

6.6141

در آزمــون تــی تــک نمونــه ای ،میانگیــن تاثیــر میــزان اختیــارات پلیــس بــر تکــرار
ســرقت ( )M=26.2422بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه
لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .)sig < 00/05بدیــن معنــی کــه تاثیــر میــزان اختیــارات
پلیــس بــر تکــرار ســرقت بیشــتر از حــد متوســط می باشــد .بدیــن معنــا کــه افزایــش
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در آزمــون تــی تــک نمونــه ای ،میانگیــن تاثیــر بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن
زنــدان بــر تکــرار ســرقت ( )M=17.4783بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان
اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .) sig < 0/05بدیــن معنــی کــه تاثیــر
بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان بــر تکــرار ســرقت بیشــتر از حــد متوســط
می باشــد .بدیــن معنــا کــه بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان می توانــد بــر
تکــرار ســرقت موثــر باشــد.
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میــزان اختیــارات پلیــس می توانــد بــر تکــرار ســرقت موثــر باشــد.
فرضیه پنجم
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به نظر می رسد تناسب واجرای دقیق احکام صادر شده بر تکرار سرقت موثر می باشد.
بــه منظــور بررســی تاثیــر تناســب واجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده بــر تکرار ســرقت
وآزمــون ایــن فرضیــه ،پرسشــنامه بیــن نمونــه آمــاری ســارقان ســابقه دار توزیــع و پــس از
جمــع بنــدی پاســخها و انتقــال داده هــا بــه نــرم افــزار spssاز آزمــون تــی تــک نمونــه ای
اســتفاده شــده اســت.
نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،تاثیر تناسب واجرای دقیق احکام صادر شده بر تکرار سرقت
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آماره t

درجه آزادی

معناداری

تفاوت
میانگین

26.873

47

0.000

8.54167

فاصله اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

7.9022

9.1811

در آزمــون تــی تــک نمونــه ای ،میانگیــن تاثیــر تناســب واجــرای دقیــق احــکام صــادر
شــده بــر تکــرار ســرقت ( )M=28.5417بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره
کــرد کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه تاثیــر تناســب
و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده بــر تکــرار ســرقت بیشــتر از حــد متوســط می باشــد.
بدیــن معنــا کــه تناســب واجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده می توانــد بــر تکــرار ســرقت
موثــر باشــد.
ب)آزمون استنباطی

فرضیه اول

در فرضیــه اول تحقیــق « تاثیــر کنتــرل ســارقان بــر تکــرار ســرقت» مــورد بررســی قــرار
گرفــت .کــه بــرای ســنجش ایــن فرضیــه و تعییــن اهمیــت «کنتــرل ســارقان» بــه عنــوان
یــک عامــل مهــم بــر تکــرار ســرقت از آزمــون تــی تــک نمونــه ای اســتفاده شــد .طــی
بررســی بــه عمــل آمــده ،میانگیــن تاثیــر کنترل ســارقان بــر تکــرار ســرقت ()M=18.5248
بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار
اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه کنتــرل ســارقان یــک عامــل موثــر بر تکرار ســرقت
می باشــد .در پژوهشــی کــه توســط نجفــی علمــی( )1382تحــت عنــوان ((بررســی تکــرار

فرضیه دوم

در فرضیــه دوم تحقیــق « تاثیــر حمایــت اجتماعــی از ســارقان بــر تکــرار ســرقت «
مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای ســنجش ایــن فرضیــه و تعییــن اهمیــت « حمایــت
اجتماعــی» بــه عنــوان یــک عامــل مهــم بــر تکــرار ســرقت از آزمــون تــی تــک نمونــه ای
اســتفاده شــد .طــی بررســی بــه عمــل آمــده ،میانگیــن تاثیــر حمایــت اجتماعــی بــر تکــرار
ســرقت ( )M=18.7671بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه
لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه حمایــت اجتماعــی یــک
عامــل موثــر بــر تکــرار ســرقت می باشــد .در پژوهــش مــرادی (  )1354تحقیقــی بــا
عنــوان ((بررســی علــل ارتــکاب مجــدد ســرقت در بیــن ســارقان کانــون اصــاح و
تربیــت)) بــا روش پیمایشــی و بــا انتخــاب نمونــه  100نفــره انجــام شــده اســت .یافته هــای
تحقیــق نشــان می دهــد کــه مشــکالت ســارقان ،ریشــه های عمیــق اجتماعــی و روانــی
و اقتصــادی دارد .همچنیــن در پژوهشــی دیگــر توســط حســنی( )1356در پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد خــود بــا عنوان((بررســی ســرقت نوجوانــان در کانــون اصــاح و تربیت
تهــران)) کــه در دانشــگاه تهران-دانشــکده علــوم اجتماعــی انجــام داده ضمــن بیــان نتایــج
مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه فقــر مالــی ،نداشــتن تخصــص و درآمــد کافــی
از عوامــل مهــم در ســرقت نوجوانــان بــه شــمار مــی رود .کــه بــا نتایــج بدســت آمــده در
پزوهــش حاضــر هــم ســو و هــم جهــت می باشــد.الزم بــه ذکــر اســت نتایــج بدســت
آمــده بــا نتیجــه تحقیقــات اســامی( - )1386ســیمون و ابــرون و همچنیــن لینــدی و پــری
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ســرقت در میــان ســارقان ســابقه دار)) بــه عنــوان پایــان نامه کارشناســی ارشــد در دانشــگاه
علــوم انتظامــی انجــام شــده ،نتیجــه گرفتــه کــه بیــن ویژگی هــای فــردی و شــخصیتی،
عوامــل محیطی-اجتماعــی و خانوادگــی و محیــط زنــدان و نظارت هــای بعــد از آزادی
رابطــه وجــود دارد .کــه نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر هــم ســو و هــم جهــت بــا
آن می باشــد .همچنیــن نتایــج بدســت آمــده بــا نتیجــه تحقیقــات اســامی ( )1386و قــره
گوزلــو( )1393همخوانــی دارد.لــذا در تحلیــل ایــن فرضیــه آنگونــه می تــوان بیــان کــرد
کــه تقویــت و ایجــاد زمینه هــا و طراحــی ســازوکارهای کارآمــد بــرای کنتــرل ســارقان
بعــد از آزادی می توانــد زمینــه ای مناســب بــرای کاهــش تکــرار ســرقت باشــد.همچنین
نتایــج بدســت آمــده بــا نظریــه انتخــاب عقالیــی جــرم و نظریــه تفــاوت ارتباطــات و
انتقــال فرهنگــی ســاترلند و نظریــه ســبک زندگــی نیــز همخوانــی دارد.
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نیــز همخوانــی داشــته و همســو می باشــد .ایــن فرضیــه بــا نظریــه کنــش متقابــل اجتماعــی
پارســونز ونیــز نظریه هــای بی هنجــاری مرتــن و نظریــه برچســب زنــی و نظریــه خــرده
فرهنگــی کوهــن در یــک راســتا بــوده و همخوانــی دارد.لــذا در تحلیــل ایــن فرضیــه
اینگونــه می تــوان بیــان کــرد کــه تقویــت حمایــت اجتماعــی از ســارقان بعــد از آزادی از
زنــدان می توانــد بــر پیشــگیری از تکــرار ســرقت موثــر باشــد.
فرضیه سوم
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در فرضیــه ســوم تحقیــق « تاثیــر بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان از
ســارقان بــر تکــرار ســرقت « مــورد بررســی قــرار گرفــت .کــه بــرای ســنجش ایــن فرضیــه
و تعییــن اهمیــت « بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان » بــه عنــوان یــک عامــل
مهــم بــر تکــرار ســرقت از آزمــون تــی تــک نمونــه ای اســتفاده شــد .طــی بررســی بــه
عمــل آمــده ،میانگیــن تاثیــر بکارگیــری مجازات هــای جایگزیــن زنــدان بــر تکــرار
ســرقت ( )M=17.4783بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه
لحــاظ آمــاری معنــادار اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه بکارگیــری مجازات هــای
جایگزیــن زنــدان یــک عامــل موثــر بــر تکــرار ســرقت می باشــد .نتیجه تحقیــق بــا نتایج به
دســت آمــده از تحقیــق معدنــی ()1369و اســامی()1386و لینــدن و پــری همخوانی دارد.
همچنیــن پژوهشــی توســط خــاک پــور و زارعــی( )1388بــا عنــوان بررســی دیدگاه هــا
و نظــرات مــردم دربــاره زنــدان زدایــی (اســتفاده از مجازات هــای جایگزیــن زنــدان)،
بــا هــدف بررســی دیدگاه هــا و نظــرات مــردم در زمینــه زنــدان زدایــی صــورت گرفتــه
اســت .نتایــج پژوهــش طیــف وســیعی از فعالیت هــای اجتماعــی را بــه عنــوان مهم تریــن
جایگزیــن مجــازات زنــدان نشــان می دهــد .همچنیــن بــر افزایــش میــزان آگاهــی مــردم،
قضــاوت و ســایر دســت اندرکاران امــور انتظامــی و قضایــی وفرهنگ ســازی در ایــن
زمینــه تأکیــد مــی ورزد .کــه بــا مطالعــات و نتایــج بدســت آمــده در پژوهــش حاضــر هــم
ســو و هــم جهــت می باشــد.نتایج بــه دســت آمــده در راســتای نظریــه کنتــرل اجتماعــی
دورکیــم و کنــش متقابــل اجتماعــی پارســونز می باشــد.
فرضیه چهارم

در فرضیــه چهــارم تحقیــق « تاثیــر میــزان اختیــارات پلیــس بــر تکــرار ســرقت « مــورد
بررســی قــرار گرفــت .کــه بــرای ســنجش ایــن فرضیــه و تعییــن اهمیــت «میــزان اختیــارات
پلیــس» بــه عنــوان یــک عامــل مهــم بــر تکــرار ســرقت از آزمــون تــی تــک نمونــه ای

اســتفاده شــد .طــی بررســی بــه عمــل آمــده و اخــذ نظــر از افســران نخبــه مبــارزه بــا
ســرقت ،میانگیــن تاثیــر میــزان اختیــارات پلیــس بــر تکــرار ســرقت ()M=26.2422
بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار
اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه میــزان اختیــارات پلیــس یــک عامــل موثــر بــر
تکــرار ســرقت می باشــد.نتایج بــه دســت آمــده هــم راســتا بــا نظریــه بازدارندگــی ســزار
بکاریــا می باشــد.
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فرضیه پنجم

نتیجه گیری
طــی هــر تحقیــق ،محقــق بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای ســواالت خــود در خصــوص
تحقیــق بــوده اســت ،لــذا در قالــب نتیجه گیــری تمامــی اطالعــات بــه دســت آورده شــده
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و از میــان آنهــا جواب هایــی متناســب بــا ســواالت اســتخراج
می شــود .ایــن تحقیــق ،روی جامعــه ای از ســارقان در حــوزه مــورد پژوهــش ،بــه تعــداد
 322نفــر و افســران نخبــه مبــارزه بــا ســرقت بــه تعــداد  48نفــر صــورت گرفتــه اســت.
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در فرضیــه پنجــم تحقیــق « تاثیــر تناســب و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده بــر
تکــرار ســرقت « مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای ســنجش ایــن فرضیــه و تعییــن اهمیت
« تناســب و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده » بــه عنــوان یــک عامــل مهــم بــر تکــرار
ســرقت از آزمــون تــی تــک نمونــه ای اســتفاده شــد .طــی بررســی به عمــل آمــده ،میانگین
تاثیــر تناســب و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده بــر تکــرار ســرقت ()M=28.5417
بــرآورد شــد و بــر اســاس نتایــج می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار
اســت ( .)sig <0/05بدیــن معنــی کــه تناســب و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده یــک
عامــل موثــر بــر تکــرار ســرقت می باشــد .در پژوهشــی ،مهابــادی()1376در پایــان نامــه
خــود بــا عنــوان ((علــل اجتماعــی ارتــکاب جــرم)) کــه در زنــدان اصفهــان انجــام شــده
اســت بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش از عوامــل اصلــی
افزایــش مجرمیــن ســابقه دار ،عــدم کارآیــی قوانیــن و مجــازات زنــدان در جلوگیــری از
ارتــکاب جــرم بــوده اســت کــه بــا نتایــج به دســت آمــده در پژوهــش حاضــر هــم ســو
هــم هــم جهــت می باشــد.همچنین نتایــج بــه دســت آمــده بــا نظریــه انتخــاب عقالیــی
جــرم و نظریــه بازدارندگــی ســزار بکاریــا و نظریــه اقتصــادی جــرم گاری بکــر و نظریــه
تئــوری کالســیک جــرم نیــز همخوانــی دارد.
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بیشــترین تعــداد ســارقان در بــازه ی ســنی  21تــا  25ســال قــرار داشــتند .بــا تخمیــن 27.33
 ،%میــزان تحصیــات غالــب جامعــه ،دارای تحصیــات راهنمایــی بــوده و بیشــترین
تعــداد ســابقه کیفــری در رابطــه بــا ســرقت  % 32.30ســه مرتبــه می باشــد .همچنیــن
ســابقه کیفــری بیشــترین تعــداد پاســخگویان بــا تخمیــن  % 25.78ســرقت بــوده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمونهــای بــه عمــل آمده،کلیــه فرضیه هــای تحقیــق مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه و معلــوم گردیــد کــه هــر  5عامــل  -1کنتــرل ســارقان ســابقه دار -2حمایــت
اجتماعــی از ســارقان ســابقه دار -3بکارگیــری مجازاتهــای جایگزیــن حبــس  -4افزایــش
میــزان اختیــارات پلیــس  -5تناســب و اجــرای دقیــق احــکام صــادر شــده در تکــرار
ســرقت موثــر می باشــد.همچنین بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون فریدمــن
معلــوم گردیــد کــه از نظــر پرســش شــوندگان بیشــترین تاثیــر را تناســب و اجــرای دقیــق
احــکام و کمتریــن تاثیــر را اســتفاده از مجازاتهــای جایگزیــن حبــس دارند.بنابرایــن نتایــج
پژوهــش مشــخص گردیدکــه کنتــرل ســارقان آزاد شــده ،انجــام حمایتهــای اجتماعــی از
ســارقان بعــد از آزاد شــدن از زنــدان ،بکارگیــری مجازاتهــای جایگزیــن حبس،افزایــش
میــزان اختیــارات واقتدارپلیــس ومتناســب بــودن احــکام قضایــی بــا جرائــم واجــرای
دقیــق مجازاتهــا برتکــرار مجــدد ســرقت موثــر می باشــد .همچنیــن بــر اســاس نتایــج بــه
دســت آمــده از آزمــون فریدمــن و مقایســه میانگیــن رتبه هــا مشــخص شــد کــه تناســب و
اجــرای دقیــق احــکام بیشــترین اهمیــت را در جلوگیــری از تکــرار ســرقت دارا می باشــد.
پیشنهادات
■■بــر اســاس نتیجــه فرضیــه یــک پیشــنهاد می گــردد تــا توســط معاونــت حقوقــی و
امــور مجلــس ناجــا قوانینــی در رابطــه بــا کنتــرل مجرمیــن باتعییــن ضمانــت اجرایــی
تدویــن و از طریــق مرجــع ذی ربــط تصویــب تــا ضمــن افزایــش اثــر بخشــی کنتــرل
،اقدامــات ناجــا در چارچــوب قانــون باشــد.
■■بــر اســاس نتیجــه فرضیــه دوم پیشــنهاد می گــردد تــا ســازو کاری در ناجــا بــا
همــکاری و هماهنگــی نهادهــای مرتبــط طراحــی گــردد کــه افســران پرونــده بــا
توجــه بــه شــناختی کــه از متهمــان خــود دارنــد بعــد از آزادی آنهــا از زنــدان ،امــکان
معرفــی آنهــا بــه مراکــز حمایتــی و کاریابــی را داشــته باشــند.
■■پیشــنهاد می گــردد تــا مراکــز تــرک اعتیــاد و بازتوانــی معتــادان بــه تعــداد کافــی و

پیشنهادات برای محققان دیگر
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیــق مشــابهی در ندامتــگاه تهــران بــزرگ انجــام و ضمــن
مشــخص نمــودن آمــار دقیــق ســارقان ســابقه دار(بــه درصد)،تاثیــر اجــرای دقیــق
آییــن نامــه زندانهــا بــر اصــاح ســارقان بررســی گــردد.
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیقــی بــا موضــوع علــل ارتــکاب ســرقت بــرای اولیــن بــار ،در
بیــن نوجوانــان و جوانــان انجــام گیــرد.
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیقــی در خصــوص علــل ارتــکاب ســرقت توســط زنــان
انجــام شــود.
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیقــی در رابطــه بــا تاثیــر اختــاف طبقاتــی و ارتــکاب ســرقت
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برابــر بــا اســتاندارهای جهانــی بــا نظــارت بهزیســتی و حمایــت شــهرداری ها راه اندازی
شــده تــا افــراد معتــاد بــدون پرداخــت وجــه امــکان مراجعــه و درمــان داشــته باشــند.
■■بــر اســاس نتایــج فرضیــه ســوم پیشــنهاد می گــردد تــا توســط قــوه قضاییــه و همــکاری
ناجــا ،طــرح حبــس خانگــی و کنتــرل توســط دســتبند الکتــرو نیکــی کــه جایــگاه
قانونــی نیــز پیــدا نمــوده هــر چــه زودتــر اجرایــی گــردد.
■■پیشــنهاد می گــردد تــا اقدامــات امینــی و تربیتــی در جهــت جلوگیــری از اعــزام
افــراد کــم ســن و ســال کــه بــرای اولیــن بــار مرتکــب ســرقت شــده اند بــه زنــدان
فراگیر تــر شــده و از آنــان در امــور عــام المنفعــه اســتفاده و محکومیتهایــی نظیــر
اجبــار بــه ســواد آمــوزی و حرفــه آمــوزی و فراگیــری مهارتهــای زندگــی در نظــر
گرفتــه شــود.
■■بــا تشــکیل اردوگاههــای کار اجباری،ســارقان حرفــه ای بــه ایــن مراکــز اعــزام و بــا
بکارگیــری در مشــاغل ســخت تنبیــه گردیــده و هزینــه نگهــداری آنــان نیــز تامیــن
گــردد.
■■محرومیــت از مرخصــی ســارقان در حــال تحمــل کیفــر از ســوی محاکــم قضایــی
بــه منظــور پیشــگیری از تکــرار جــرم توســط آن هــا در راســتای فرضیــه پنــج تحقیــق
پیشــنهاد می گــردد.
■■تصویــب قوانیــن بازدارنــده و تشــدید مجــازات ســارقان ســابقه دار توســط نظــام
قانــون گــذاری.
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انجــام شــود.
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیقــی در رابطــه بــا تاثیــر آییــن دادرســی و قانــون مجــازات
اســامی جدیــد بــر تکــرار مجــدد ســرقت و تنبیــه مجرمــان انجــام شــود.
■■پیشــنهاد می گــردد تحقیقــی بــا موضــوع راه انــدازی اردوگاههــای کار اجبــاری
بــرای ســارقان حرفــه ای و تاثیــر آن بــر پیشــگیری از ارتــکاب مجــدد ســرقت انجــام
شــود.
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