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چکیده
زمینه و هدف :پیشگیری از جرم و مبارزه با آن اندیشه نوظهوری نیست ،بلكه از دغدغههایی است كه بشر در طول تاریخ همواره با خود
همراه داشته است انسان برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی كه در آن زندگی میكند همواره در تالش است با توسل به شیوههای
گوناگون از بروز جرائم و هرگونه اقدامی كه نظم جامعه را به خطر میاندازد جلوگیری كند .لذا هدف از تحقیق حاضر آسیبشناسی سرقت
اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و ارائه راهكارهای پیشگیری از آن میباشد.
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری عبارتاند از :كالنتریهای بوشهر ،رؤسا و كارشناسان پلیس پیشگیری،
مأمورین گشت انتظامی ،كاركنان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی كه به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب گردیدند و برای جمعآوری
اطالعات از روشهای مصاحبه ،پرسشنامه و مطالعه كتابخانهای استفاده گردید.
نتایج و یافتههای تحقیق نشان داد :كیفیت پایین خودروها ،بیاحتیاطی و سهلانگاری ،رها كردن خودرو در محلهای ناامن ،بدون رعایت
اصول ایمنی ،نصب تزئینات اضافی و گران قیمت بر روی خودرو ،مهمترین دالیل سرقت ویژگیهای محیطی و آشنایی با منطقه مورد سرقت،
ایجاد محیطی ناامن برای سارقان در محدوده قوانین و مقررات ،تجهیز پلیس به تمام امكانات مدرن و افزایش كارایی این نیرو از طریق تقویت
همه جانبه ،تربیت نیروی متخصص و حرفه ای مبارزه با سرقت ،كنترل بیشتر محیط های آسیبپذیر و جرم خیز ،شناسایی محلهای ویژه
تردد سارقان ،برخورد قاطع پلیس مقامات قضایی با سارقین و مالخرها آموزش علمی و اصولی نیروهای گشتی میتواند تاثیر به سزایی در
پیشگیری از سرقت اموال داخل خودرو داشته باشد.
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مقدمه و بیان مسئله
انسان برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی كه در آن زندگی میكند همواره در تالش است با توسل به شیوههای گوناگون از
بروز جرائم و هرگونه اقدامی كه نظم جامعه را به خطر میاندازد جلوگیری كند  .در همین راستا ،گشت انتظامی نیز با هدف كاهش جرائم در
سطح جامعه در قسمتی از مأموریتهای خود در قبال سرقت خودرو تمهیداتی را برای جلوگیری و كاهش اینگونه جرائم اندیشیده است .
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یكی از مسائلی كه پلیس اكثر كشورها با آن مواجه است افزایش انحرافات و جرائم به ویژه سرقت است. .این معضل عمدتاً ناشی از مسائل
اقتصادی است و هر قدر اعضای جامعه نسبت به آن بیتفاوت باشند میزان آن افزایش مییابد.بوشهر از جمله شهرهایی است كه میزان سرقت
در آن باالست .یكی از مسائل بسیار مهم جوامع امروزی تأمین امنیت برای شهروندان است و سرمایه گذاریهای كالن در این زمینه صورت
میگیرد .این مسئله به حدی مهم و جدی است كه در كنار ركن اساسی دیگر یعنی سالمتی قرار میگیرد.یكی از متداولترین شیوههای
تأمین امنیت در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز بوده ولی به تجربه ثابت شده است به رغم سریعالوصول بودن امنیت از این نوع،
پایداری و دوام آن بسیار كم و ناچیز است .چرا كه با گسترش شهرنشینی و ازدیاد روزافزون جمعیت ،این نوع رویكرد چندان جوابگو نخواهد
بود .با پیشرفت سریع جوامع در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه كردن آن در جامعه و مشاركت دادن همه افراد،
نهادها و تشكلها امكانپذیر میباشد 6.سرقت به عنوان یک جرم شایع ،امنیت عمومی را به خطر انداخته و آثار بسیار نامطلوبی را به دنبال
دارد .آثاری نظیر ،آسیبهای روانی ،جسمانی ،اجتماعی و اقتصادی از پیامدهای این جرم هستند .پدیده سرقت ،امنیت اجتماعی و اقتصادی
شهروندان و به طور كلی نظم و امنیت را تهدید میكند و به عنوان یكی از دغدغههای مهم مسئوالن و متصدیان نظم و امنیت تبدیل شده
است .سرقت با نظم و امنیت جامعه در ارتباط است .لطمات روحی و روانشناختی از آن حتی پس از كشف سرقت و دستگیری سارق یا
سارقان تا مدتها به ویژه در زنان از بین نخواهد رفت  7.لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است ضمن آسیبشناسی سرقت اموال داخل
خودرو در شهر بوشهر به راهكارهای پیشگیری از آن نیز پاسخ علمیدهد.
مبانی نظری تحقیق
پیشگیری در نظریههای جرمشناسی واکنش اجتماعی
بر اساس نظریههای مختلف جرمشناسی واكنش اجتماعی ،بین مجرم و غیر مجرم تفاوتی نیست .جرم نتیجه نوع كاركرد نظام عدالت
كیفری است .در این دیدگاه ،رفتار مجرمانه اشخاص ،محصول تأثیر نوع بافت شهری ،شهرنشینی ،شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی نیست،
بلكه حاصل فرایند پویا ،میان كنش افراد با اطرافیان خود و به ویژه ضابطان و نهادهای قضایی است .این رویكرد به طور كلی مطابقت خود را
با چرایی و چگونگی وضع جرم (جرم انگاری) ،در قالب قوانین كیفری و نسخ یا اصالح این قوانین از یک سو چگونگی اجرا و اعمال قوانین
كیفری به ویژه جرم انگاری توسط عوامل عدالت كیفری (ضابطین دادسرا ،دادگاهها و مؤسسات زندان و نهادهای مشابه) از سوی دیگر ،آغاز
میكند .به عقیده جرمشناسان ،قانونگذار با جرم انگاری اعمال و رفتارهایی در چارچوب قوانین كیفری و با اعمال و اجرای این قوانین در
جامعه ،بعضی افراد را متصف به وصف بزهكار میكند .بدین ترتیب ،این واكنش اجتماعی علیه جرم ونهادهای مربوط به آن است كه بزه و
بزهكار را به وجود میآورد و نه علل و عوامل شخصی و محیطی .با چنین انتقادی علمی–عقیدتی به جرمشناسی ،پیشگیری از جرم دیگر
موضوعیت خود را از دست میدهد.1
پیشگیری در اندیشههای مارکسیستی
 -1محمدی ،اسكندر (  .) 1313بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی گشت انتظامی پایان نامه كارشناسی ارشد ،تهران :دانشكده دانشگاه علوم انتظامی.ص16:
 -6جوادیان1311 ،رضا ،محمدحسین احمدی ،یوسف محمدی مقدم،عوامل مؤثر بر موفقیت گشت انتظامی در پیشگیری از سرقت خودرو (مطالعه موردی :غرب تهران
بزرگ) ،فصلنامة علمی  -پژوهشی انتظام اجتماعی  /سال اول  /شماره چهارم،ص3:
 -7همان
 -1نجفی ابرندآبادی ،علی حسین )1313( ،درباره تحوالت جرم شناسی ،دیباچه در :مایک مگوایر ودیگران ،دانشنامهجرم شناسی آكسفورد ،جلد اول ،ترجمه حمید رضا
ملک محمدی ،نشر میزان ،ص .13
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ماركسیستها نیز بر این اعتقادند كه ،بزهكاری ،جرم ذاتی نظام سرمایه داری است و هر نوع اقدام پیشگیرانه در جوامع سرمایه داری ،چیزی
جز تالش برای كنترل نیروی كار و طبقه زحمتكش و كارگر به منظور استمرار یافتن سلطه سرمایه داری نخواهد بود .بر اساس این دیدگاه،
جرم ساخته و پرداختهی دست حكومتهای سرمایه داری است و جرم انگاری جنبه طبقاتی دارد و جز ابزاری برای حمایت از ارزشهای
طبقهی حاكم نیست .به عبارت دیگر ،جوامع سرمایه داری ،به لحاظ ساختاری ،نمیتوانند عاری از جرم باشند و پیشگیری از جرم نیز جنبه
رو بنایی دارد .بنابراین با فروپاشی نظام سرمایه داری و استقرار نظام اشتراكی و سوسیالیستی ،بزهكاری خود به خود از میان خواهد رفت.
تبیین جامعهشناختی از جامعه محوری و اصل پیشگیری از جرائم
امروزه بررسی دوگانه انگاریهای 3نظری موجود در مطالعات مربوط به جامعهشناسی ،از دغدغههای اصلی جامعه شناسان است .تالش
برای رهایی نظریههای جامعهشناختی از چنگال تحلیلهای دوگانه (مانند سنت مدرنیته ،همبستگی مكانیک-ارگانیک ،ساختار–كنش ،سنتی-
صنعتی ،اصالت فرد -جامعه ،عرف قراردادهای اجتماعی ،ایستایی -پویایی جامعه و نظم -تغییر) از جمله اقداماتی است كه هدف آنها نیز
رسیدن به یک اشتراک نظری واحد در تحلیلهاست تا بتواند دوگانگیها را پوشش دهد و تبیین واحدی از آنها ارائه دهد .این كه پیشگیری
مقدم است یا مقابله و برخورد فیزیكی؟ و این كه چگونه میتوانیم در برخورد با جرائم به طور همزمان هم اقدام پیشگیرانه داشته باشیم و هم
اقدام برخوردی؟ و به لحاظ نظری این امر چگونه ممكن است؟ نكاتی است كه در بررسیهای دوگانه به آن پرداخته میشود .آنتونی گیدنز با
مطرح كردن نظریه ساختاربندی سعی كرد نظریه ای تلفیقی از نظریه ساختارگرایان و نظریه كنشی ارائه دهد .از نظر او «ساختارها در كنش
و به واسطه كنش وجود دارند و ساختارها تنها مقید كننده نیستند ،بلكه چاره ساز نیز هستند10».

نظریههای روانشناختی
نظریههای روانشناختی اجتماعی انحراف ،بزهكاری و جرم را بر اساس ابعاد كنش متقابل موجود در درون موقعیتهای اجتماعی كه انحراف
اجتماعی در آن رخ میدهد مطالعه میكنند .پیش فرض اساسی در روانشناسی اجتماعی این است كه انحراف اجتماعی در فرایندهای كنش
متقابل اجتماعی شكل میگیرند .بنابراین فرد در فرایند مشاهده و یادگیری رفتار انحرافی تقلید و الگوسازی از افراد منحرف ،كنترلهای ضعیف
درونی و بیرونی و جامعه پذیری ناقص و تغییر هویت كه به علت برچسبهای اجتماعی درونی به وجود میآید ،مرتكب جرم و بزهكاری می
شود .در بزهكاری نوجوانان ،تقلید و سرایت و یادگیری رفتار اجتماعی كه از عناصر كلیهی نظریههای روانشناسی است نقش موثری دارد11

روانشناسان كه فرد را واحد تحلیل خود میپندارند ،پدیده انحراف را ناشی از عدم رشد كامل فردی شخص میدانند و بر آن شدند تا میان
كجروی ویژگیهای شخصیتی انسان رابطه برقرار كنند 12این نظریهها در عین شباهت ،دیدگاههای متفاوت زیر را در درون خود دارند :برخی
از نظریهها به محورهای مطرح شده در نظریه روان كاوی پرداخته است ،محورهایی مانند تحلیل خود آگاه ،و همچنین بررسی این نكته كه
چگونه دو فرایند پایهای ،هیجان و رشد بر رفتار تأثیر میگذارند .برخی دیگر ،خصیصههای شخصیت را مورد توجه قرار داده و به مواردی از
جمله مطالعات انجام گرفته درباره پرخاشگری و فعل پذیری و همچنین ساختار روانی شخصیت پرداخته است .برخی نیز مسائل روان پزشكی
از نقطه نظر تجارب دوران كودكی را بررسی كرده است .مواردی كه از جمله آن ،میتوان به تحلیلی اشاره كرد كه پیامد محرومیت از نیازهای
عمومی دوران كودكی را موجب شكلگیری الگوهای شخصیتی خاصی در دورههای آتی زندگی میداند.
نظریه شرمنده سازی
جان بریتویت هم مثل هیرشی علت وجود همنوایی در جامعه را كنترل رفتار افراد توسط عوامل مختلف میداند ،اما هیرشی شیوه این
كنترل را "پیوند" فرد با جامعه میداند در حالی كه بریتویت از كنترل افراد توسط جامعه از طریق شرمنده سازی مختلف بحث میكند .به
9- Dualism
 -10كرایب ،یان )1311( ،نظریه اجتماعی مدرن (از پارسونز تا هابرماس) ،مترجم عباس مخبر ،تهران :آگه ،چاپ اول ،ص .143
 -11درستی ،مجید ( )1311عنوان منازعه در شهرستانستان بویراحمد فصلنامه آوای دنا شماره  27و  21یاسوج.ص12:
 -12محسنی تبریزی ،علی رضا ( )1313وندالیسم ،تهران -انتشارات آن.ص41:
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نظر وی شرمنده سازی نوعی ابراز عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک مزاحمت در شخص خالفكار است .بریتویت از دو
نوع شرمنده سازی صحبت میكند )1:شرمنده سازی جدا كننده كه طی آن كج رفتار ،مجازات ،بدنام ،طرد و در نتیجه از جامعه همنوایان
تبعید میشود و  )2شرمنده سازی پیوند دهنده كه ضمن اعالم درک احساس كج رفتار ونادیده گرفتن تخلف وحتی ابراز احترام به او ،نوعی
احساس تحقیر در او ایجاد كرده( ،فرض شده كه) نهایتآّ او را از ادامه كج رفتاری باز میدارد و از بازگشت او به جمع همنوایان استقبال میكند.
بریتویت مدعی است كه در جوامع سنتی جایی كه روابط متقابل اجتماعی قوی تری وجود دارد و فردگرایی ضعیف است ،شرمنده سازی پیوند
دهنده موثرتر است ومیتواند مانع كج رفتاری بیشتری شود.13.
یافتههای تحقیق
تجزیه و تحلیل اطالعات این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت میگیرد .در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری
نظیر فراوانی ،درصد Z ،میانگین ،انحراف استاندارد تجزیه و تحلیل گردید و در سطح آمار استنباطی آزمون دو روش آلفای كرونباخ جهت
تعیین اعتبار پرسشنامه مورد  Tنسبتها و آزمون استفاده قرار گرفته است.
این پژوهش به آسیبشناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهكارهای پیشگیری از آن میپردازد .اطالعات حاصل از پژوهش
از طریق پرسشنامه به دست آمده است .قبل از انجام تجزیه و تحلیل آماری مقادیر پایایی برای پرسشنامههای افراد اقدام كننده به سرقت
اموال داخل خودرو نیز پرسشنامه افراد متخصص و سایر افراد با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ به دست آمده است .كه مقادیر این ضریب
برای این پرسشنامهها به ترتیب %11است.
سپس اطالعات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه كه شامل فراوانی ،درصد فراوانی و نمودار میلهای میباشد به دست میآید كه نتایج مربوطه
در زیر نشان داده میشود.
نمونه مورد مطالعه شامل  4گروه بزهكار( 40نفر) و نیز سایر افراد(عموم مردم) ( )110و متخصصین ( 10نفر)و مطالعه ( 30پرونده سرقت
در شهر بوشهر كه با مراجعه مستقیم اطالعات مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت) مربوطه میباشد كه اطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه
از آنها به دست آمده است.
جدول  :1توزیع فراوانی افراد بر اساس گرو ه های تحت مطالعه
گروهها

فراوانی

عموم مردم

210

بزهکار

40

متخصصین

10

پروندهها

30

مجموع

300نفر از افراد و  30پرونده

اطالعات دموگرافیک
بر حسب جنسیت

 -1صدیق سروستانی ،رحمت اله ( )1316آسیب شناسی اجتماعی چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.ص61:
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در جدول توزیع فراوانی  ، 2درصد افراد بر حسب جنسیت آنها مشخص میباشد .كه به ترتیب  11/34درصد از افراد را مردان و 14/66
درصد از آنها را زنان به خود اختصاص دادهاند.
جدول  :2توزیع فراوانی افراد بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

31

41/23

مرد

111

14/76

کل

110

100

بر حسب سن
در جدول توزیع فراوانی  ،درصد افراد بر حسب گروههای مختلف سنی آورده شده است .
جدول  :3توزیع فراوانی افراد بر اساس مقاطع سنی
مقطع سنی

فراوانی

درصد

22-11

32

43/10

23-33

102

41/17

باالی 33

16

7/61

کل

210

100

بر حسب وضعیت تحصیلی
در جدول توزیع فراوانی  ، 4درصد افراد بر حسب گروههای مختلف تحصیلی آورده شده است كه به ترتیب  23/33درصد از افراد اقدام
كننده به سرقت بیسواد 13/33 ،درصد از آنها دارای تحصیالت زیر دیپلم 1/67 ،درصد آنها دارای تحصیالت دیپلم تا فوق دیپلم و 2/67
درصد آنها نیز دارای تحصیالت لیسانس به باال هستند.

جدول  :2توزیع فراوانی افراد بر اساس مقاطع تحصیلی
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

فوقلیسانس به باال

44

20/31

لیسانس

110

71/42

دیپلم تا فوق دیپلم

16

7/61

کل

210

100
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اطالعات دموگرافیک بزهکاران
جدول  :3جدول بر حسب وضعیت تحصیلی
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

بیسواد

6

11

ابتدایی

1

20

سیکل

13

47/1

دبیرستان

6

11

لیسانس

1

2/1

کل

40

100

با توجه به اطالعات كسب شده نتایج زیر به دست آمد :تحصیالت  10 ( :درصد راهنمایی –  20درصد ابتدایی –  11درصد دبیرستان –
 12/1درصد بیسواد –  2/1درصد لیسانس ) میباشد كه با توجه به آزمون فرضیهها هر چه بین بیسواد و سرقت اموال داخل خودرو رابطه
معناداری وجود دارد بنابراین مقتضی است كه جهت كاهش و یا پیشگیری از این پدیده متولیان و دولت مردان سیاستهای نوین جهت
فرهنگسازی و گسترش آموزش و  ...اتخاذ نمایند.

اطالعات دموگرافیک علل اصلی سرقت از نگاه بزهکاران
جدول  :6بر حسب علت و انگیزه سرقت اموال داخل خودرو
علت و انگیزه

فراوانی

درصد

مالی

30

/71

اعتیاد

1

/20

اختالف و انتقام

2

/1

جدول :7بزهکاران بر حسب وضعیت سن
سن

فراوانی

درصد

11-13

10

21

33-23

11

37/1

23-33

10

21

6

باالی 33

1

12/1

مجموع

40

100

با توجه به اطالعات و مطالعات مستقیم پروندهها این نتایج به دست آمد :تفكیک سن سارقان اموال داخل خودرو 21 ( :درصد 11-11 ،
سال 37/1 -درصد  30-21سال –  21درصد  40-31سال  12/1-درصد باالتر از  31سال ) میباشد كه با آزمون فرضیهها بین سنین -11
 40سال و سرقت لوازم داخل خودرو از دیدگاه جرمشناسی رابطه معناداری وجود دارد لذا مقتضی است كه با توجه به اینكه علت 71درصد
از سرقتهای اموال داخل خودرو مشكالت و مسائل مالی میباشد  20درصد هم اعتیاد سارقان و 1درصد هم اختالفات و انتقام و كینهورزی
افراد میباشد .جهت پیشگیری از این آسیب از منظر متغیر سن و انگیزه چون رابطه معناداری بین بیشترین سنین و علت و انگیزه رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد راهكاری ایجاد فرصت شغلی ،مبارزه با تورم توسط دولت،مبارزه با معتادان ولگردان و افراد حاشیهنشین و
خیابان خواب و بیسرپناه و توجه بیشتر دولت در این زمینه و گسترش و تبلیغ فرهنگ گذشت و صبر و آستانه تحمل میتواند در پیشگیری
از این پدیده كارآمد باشد.

نمودار  :1بزهکاران بر حسب وضعیت سن
16
14
12
10
8
6
4
2
0
باالی 35

35-40

15-18

25-30

جدول  :1اطالعات دموگرافیک وضعیت بزهکاران سرقت داخل خودرو
فاقد سابقه

بومی

غیربومی

شاغل

بیکار

مجرد

متأهل

مجموع

جنسیت سابقهدار

فراوانی

مرد

21

12

27

13

21

13

21

11

/100

/100

/70

/30

67/1

32/1

12/1

47/1

62/1

37/1

با توجه به اطالعات و مطالعات مستقیم پروندهها این نتایج به دست آمد :هر  40نفر مرد _ ( 70درصد سابقهدار  30 ،درصد فاقد سابقه)
_(  67/1درصد بومی _  32/1درصد غیربومی ) – ( 12/1درصد شاغل –  47/1بیكار ) -تحصیالت  10 ( :درصد راهنمایی –  20درصد
ابتدایی –  11درصد دبیرستان –  12/1درصد بیسواد –  2/1درصد لیسانس )  -وضعیت تأهل 62/1 ( :درصد مجرد  37/1-درصد متأهل )
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 سن 21 ( :درصد  11-11 ،سال 37/1 -درصد  30-21سال –  21درصد  40-31سال  12/1-درصد باالتر از  31سال ) علت و انگیزهسرقت  71 ( :درصد انگیزه مالی  20 ،درصد اعتیاد  1 ،درصد اختالف و انتقام).
لذا با توجه به اطالعات به دست آمده از دید جرمشناسی جهت پیشگیری از سرقت و كاهش این پدیده در شهر بوشهر نهادهای متولی
امر (سازمان زندانها،دادگستری ،شهرداری،نهادهای مردم نهاد و ).......جهت پیشگیری از و كاهش بزهكاری و تكرار جرم با اتخاذ تدابیر و
آیندهنگری در جهت تقلیل افراد سابقهدار و برگرداندن دوباره آنها به دامن اجتماع و خانواده نیاز به تدوین قوانین و برنامه ریزیهای كالن را
میطلبد.
با توجه به اینكه در جامعه مورد مطالعه بزهكاران بیشتر افراد بزهكار را افراد بومی تشكیل میدهد به نظر میرسد با نگاهی به آزمون و
فرضیههای تحقیق به نظرمیرسد كه نیاز به توجه ویژه در این زمینه از سوی مسئولین و دست اندر كاران اجتماع شهر بوشهر را میطلبد و
زنگ خطری میباشد تا مسئولین با برگزاری همایشها و سمینار های تخصصی در زمینه وضع مطروحه و استفاده از دانش و علوم نوین در
این زمینه با مشاوره و همكاری سازمانهای درگیر جهت مقابله با این موضوع نیاز به توجه ویژه را میطلبد.
جدول  :9اطالعات دموگرافیک بیشترین ساعات سرقت اموال داخل خودرو
ساعت

فراوانی

درصد

6-12

21

27/77

12-22

30

33/33

22-6

22

31/11

مجموع

77

100

با توجه به اطالعات و مطالعات مستقیم پروندهها این نتایج به دست آمد اطالعات دموگرافیک  30پرونده در مورد ساعات و زمانهای
آسیبپذیر و یا ساعات مقتضی سرقت به نظر میرسد با اتخاذ تدابیر و پیشگیریهای وضعی و اجتماعی در این ساعات از آمار این پدیده
میتوان كاست.
جدول  :13اطالعات دموگرافیک اموال سرقت شده از خودرو
اموال سرقت شده

فراوانی

درصد

وجوه نقد

31

34/44

کارت و مدارک

20

22/22

ضبطصوت

22

24/44

گوشی تلفن و تبلت

10

11/11

سایر

7

7/73

مجموع

30

100
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نمودار  :2اطالعات دموگرافیک اموال سرقت شده از خودرو
35
30
25
20
15
10
5
0
سایر

گوشی تلفن و تبلت

کارت و مدارک

ضبط صوت

وجوه نقد

جدول  :11اطالعات دموگرافیک شیوه و شگردهای سرقت اموال داخل خودرو
شیوه و شگردهای سرقت

فراوانی

درصد

باز کردن درب از طریق کشیدن زوار

34

37/77

شکستن شیشه

13

21/11

تخریب درب خودرو

14

11/11

تخریب قفل درب

13

14/44

باز بودن درب و پایین بودن شیشه

10

11/11
/002

سایر موارد
30

مجموع

100

بحث و نتیجهگیری
سرقت از باسابقهترین جرائم بشری است كه در جامعههای مختلف به شیوههای گوناگون دیده میشود این پدیده در طول زمان دستخوش
دگرگونیها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایی و شكلگیری آن تا كنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن
است.با گذشت زمان شیوهها و روش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه وسایل وابزار مورد استفاده برای ارتكاب سرقت تغییر یافته ،به
طوری كه امروز برخی از سارقان ازآخرین تكنیک ها و تكنولوژی ها برای پیشبرد كارخود استفاده می كنند به همین لحاظ شیوه مقابله و
روش های برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد وسایل گوناگون سرقت و
گرایش به آن تغییر یافته ،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است .سرقت یک پدیدهی اجتماعی است و یكی از قدیمیترین جرائم علیه اموال و
مالكیت به شمار میرود .و بیشتر شهروندان عادی كشور از آن متضرر میشوند .به موازات افزایش آمار سرقت در كشورهای مختلف ،در كشور
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ما نیز آمار ارتكاب سرقت رو به افزایش است كه پیامدهای آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی ،باال رفتن هزینههای تولید ،از بین بردن
انگیزههای كار ،تالش و سرمایهگذاری در كشور ،مصروف نگهداشتن بخشی از نیروهای امنیتی كه عوامل این پدیده را میتوان چنین برشمرد:
عامل اقتصادی ،عامل سیاسی ،عامل اجتماعی ،عامل شخصی ،نارساییهای قانونی ،عامل قضایی كه این عوامل میتواند این پدیده را هم افزایش
دهد و هم كاهش دهد
تحقیق حاضر كه به منظور بررسی نگرش افراد آسیبشناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهكارهای پیشگیری از آن انجام
گرفته است،بعد از طی مراحل نمونهگیری پروندهها ،بزهكار ،متخصصین ،عموم مردم ،بعد از تكمیل پرسشنامه به مرحله تحلیل توصیفی شامل
بررسی فراوانیها و درصد آنها و میانگین و انحراف معیار متغیرها و نمودار میلهای رسید .سپس از تحلیل استنباطی شامل آزمون خی دو t،
مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و نیز آزمونهای ناپارامتری من ویتنی و كروسكال والیس و همچنین تحلیل همبستگی كمک گرفته شد
كه نتایج كلی آن در زیر ارائه خواهد شد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیبشناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهكارهای پیشگیری از آن میپردازد كه در
جامعه آماری شهر بوشهر انجام شده است كه نتایج آن به شرح زیر است:
با بررسیهای به عمل آمده در مورد بزهكاران و با توجه به اطالعات كسب شده نتایج زیر به دست آمد :تحصیالت  10 ( :درصد راهنمایی
–  20درصد ابتدایی –  11درصد دبیرستان –  12/1درصد بیسواد –  2/1درصد لیسانس ) میباشد .لذا علل اصلی سرقت از نگاه بزهكاران
علت مالی/71:درصد و اعتیاد /20:درصد و اختالف و انتقام  /1درصد از انگیزه و علت سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر را به خود
اختصاص داده است.
با بررسی پروندههای موجود سرقت اموال داخل خودرو با توجه به اطالعات و مطالعات مستقیم پروندهها این نتایج به دست آمد:هر (70
درصد سابقهدار  30 ،درصد فاقد سابقه) _(  67/1درصد بومی _  32/1درصد غیربومی ) – ( 12/1درصد شاغل –  47/1بیكار ) -وضعیت
تأهل  62/1 ( :درصد مجرد  37/1-درصد متأهل )  -سن  21 ( :درصد  11-11 ،سال 37/1 -درصد  30-21سال –  21درصد 40-31
سال  12/1-درصد باالتر از  31سال ) همچنین در بحث آسیبپذیری خودروها ،آسیبپذیرترین خودروهای مورد سرقت و تعرض به تفكیک
از انواع خودروهای سرقت شده  16 :دستگاه پراید  62/22 ،درصد 6 ،سمند  6/66درصد  1 ،پژو پارس  1/11درصد  1 ،سایر خودروها 1/11
درصد میباشد.
لذا در بحث آسیبشناسی با توجه به اطالعات و مطالعات مستقیم پروندهها این نتایج به دست آمد ،اطالعات دموگرافیک  30پرونده شیوه
و شگردهای سرقت :
 -1باز كردن درب از طریق كشیدن زوار  34مورد  37/77درصد
 -2شكستن شیشه  13مورد  21/11درصد
 -3تخریب درب خودرو  14مورد  11/11درصد
 -4تخریب قفل درب  13مورد  14/44در صد
 -1باز بودن درب و پایین بودن شیشه  10مورد  11/11درصد
را به خود اختصاص داده است كه در نوع خود اهمیت زیادی دارد.
پیشنهادها
 -1تالش برای تثبیت رویهها و قوانین
ثبات رویه قواره مند در فعالیتهای اجرایی و قوانین متعارف ناجا از جمله گشتهای انتظامی  ...میتواند باعث پیشرفت بهتر فعالیت گشتها
شود  .گشتهای انتظامی فی النفسه همراه و مالزم با مقدار قابل توجهی ریسک در ابعاد مختلف هستند .اگر بیثباتی قوانین و رویههای جاری
هم مزید بر آن شود بیشک تحمل مشكالت گشت برای افراد بسیار دشوارتر خواهد بود.
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 -2ارائه الگوی استاندارد آموزش مأموران گشتهای انتظامی جهت كاهش سرقت اموال داخل خودرو
تالش برای تهیه یک برنامه آموزشی تخصصی مدون و استاندارد با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و با رویكرد جامعه شناختی در
زمینه گشت انتظامی میتواند بعضی از ناهماهنگی فعلی در زمینه گشت جهت كاهش سرقت اموال داخل خودرو را ا ز میان بر دارد و از اعمال
سلیقههای شخصی و سازمانی بكاهد  .این الگو حتیاالمكان باید قابلیت انعطاف بر اساس شرایط محیطی ویژگیهای شهرهای مختلف ایران
را داشته باشد.
 -3فرهنگسازی برای صاحبان خودرو
بر اساس یافتههای فوق میتوان نتیجه گرفت كه توجه و تاكید بر امر فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ پارک خودرو در مكان مناسب با رعایت
نكات ایمنی و خصوصاً در بین مالكان خودرو در كالن شهرها و شهرهای بزرگ كشور می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از سرقت جهت
كاهش سرقت اموال داخل خودرو داشته باشد و این فرهنگسازی میتواند توسط رسانههای جمعی صورت گیرد.
 -4ارتقا كیفیت و ایمن نمودن خودروها و قفل دربها و از رده خارج كردن خودرو پراید از چرخه تولید به علت ایمنی پایین و آسیبپذیرترین
خودرو در تحقیق حاضر.
 -1اعمال مجازات های بازدارنده %70 ،سارقین دستگیر شده سابقه تكرار جرم دارند كه دال بر غیر موثر و غیر بازدارنده بودن مجازات ها
دارد.
منابع
 -1جوادیان )1311( ،رضا ،محمدحسین احمدی ،یوسف محمدی مقدم،عوامل مؤثر بر موفقیت گشت انتظامی در پیشگیری از سرقت
خودرو (مطالعه موردی :غرب تهران بزرگ) ،فصلنامة علمی  -پژوهشی انتظام اجتماعی  /سال اول  /شماره چهارم،
 -2جوادیان،رضا ،محمدحسین احمدی ،یوسف محمدی مقدم ( ،)1311عوامل مؤثر بر موفقیت گشت انتظامی در پیشگیری از سرقت
خودرو (مطالعه موردی :غرب تهران بزرگ) ،فصلنامة علمی  -پژوهشی انتظام اجتماعی  /سال اول  /شماره چهارم
 -3سیاح ،احمد ،فرهنگ جامع عربی ،فارسی ،ج اول ،ذیل كلمه جرم.
 -4شامبیاتی ،هوشنگ )1314( ،حقوق جزای عمومی ،تهران ،نشر ژوبین،چاپ دوازدهم ،ج اول،
 -1نجفی ابرندآبادی ،علی حسین (  .) 1371پیشگیری از بزهكاری و پلیس محلی ،دو فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره  21و ، 26
 )1313( -------،--------- -6تقریرات جرمشناسی ،ج دوم ،به كوشش شهرستانام ابراهیمی
 -7كرایب ،یان )1311( ،نظریه اجتماعی مدرن (از پارسونز تا هابرماس) ،مترجم عباس مخبر ،تهران :آگه ،چاپ اول،
 -1گسن ،ریموند )1376( ،روابط میان پیشگیری وضعی و كنترل بزهكاری ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،مجله حقوقی دانشكده
حقوق شهید بهشتی ،شماره  13تا 20
 -3صدیق سروستانی ،رحمت اله ( )1316آسیب شناسی اجتماعی چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 -10عمید،حسن ،فرهنگ عمید ،ج ،1ذیل واژه.
 -11درستی ،مجید ( )1311عنوان منازعه در شهرستانستان بویراحمد فصلنامه آوای دنا شماره  27و  21یاسوج.
 -12محسنی تبریزی ،علی رضا ( )1313وندالیسم ،تهران -انتشارات آن.
 -13محمدی ،اسكندر  .) 1313 ( ،بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی گشت انتظام  ،ی پایان نامه كارشناسی ارشد ،تهران :دانشكده دانشگاه
علوم انتظامی
 -14محمد علی اردبیلی )1316( ،حقوق جزای عمومی ،چاپ پنجم ،انتشارات میزان ،تهران جلد نخست،
 -11محمدعلی حاجی ،آسیبشناسی تربیت دینی ،دانشنامه امام علی علیهالسالم ،زیر نظر علیاكبر رشاد ،ج،4
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 -16معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ج ،1ذیل واژه.
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