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 دهیچک
 مسائل با که جهت آن از. استی فریک حقوق مباحث نیترسخت و نیترقیدق ازجمله جرم، تکرار

ی برا رای متعدد مشکالت آن با مرتبط عدالت،ی اجرا نکهیا و است مرتبطی اجتماع ویی جزا

 در مجرمانه عمل رییتغ سبب که استی امر جرم از جابجایی منظور. است کرده جادیا ها دادگاه

 به القوهب مجرم است نممکیی درجابجا شود؛یمی ارتکاب جرم نوع و ارتکاب یوهیش مکان، زمان،

 هدفبراین اساس  .باشد دیگری جرم یا جرم همان ارتکاب برای دیگر مناسب فرصت دنبال

 دیجد های یگان به بزهکار انینظامیی جابجا ایآ ببیند که است سؤال نیا پاسخگویی به پژوهش

 با یشیمایپ روش پژوهش نیا در استفاده مورد روش .گردد جرمیی جابجا و تکرار موجب تواندیم

 پژوهش نیا در نمونه حجم. گرددیم محسوب یکاربرد قاتیتحق جزء و بوده پرسشنامه از استفاده

 نفر 40 با برابر، یتیامن وی حفاظت مصالح و در نظر گرفتن کوکرانی ریگنمونه فرمول از استفاده با

 پرسشنامه ییایپا باشد. می ساخته محقق پرسشنامه کی هاداده ابزار گردآوری .محاسبه شده است

 بر هاداده لیتحل هیتجز. است دهیگرد تائید (76/0) جرم ییجابجا در حوزه کرونباخ یآلفا روش به

 یآمار افزار نرم و بای انمونه تکی ت آزمون قالب در اتیفرض انیب یوهیش و هاداده تیماه اساس

24 SPSS مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا  با پژوهشی هاافتهی به توجه با. انجام شده است

 .است گرفته صورت نزاجا غرب جنوبجابجایی جرم در قرارگاه منطقه  و رتکرا ،نقاط معین
 

 ی:دیکلی هاواژه
 ، تکرار جرم.یاجتماع طرد جرم،یی جابجا ان،ینظام خاص جرائم جرم،

 

                                                           
 شناسی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم.1
 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نورو شناسی  دکتری حقوق جزا و جرم .2

 انامهیرا: Aliwise19@yahoo.com                                                                  نویسنده مسئول: *

mailto:Aliwise19@yahoo.com
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 مقدمه
 ها انسان که آن از پس زین د ونمویم دیتهد را هاآن جوامع کهی رونیب خطرات از ها انسان درک با

 دری اهفحر جنگاوران ازی دفاع سازمان جادیا فکر ،گرفتند قراری اجتماع کار تقسیم یمرحله در

 تمدن بگوییم که بود نخواهد زیبرانگ تعجب شک بی .گرفت شکل جامعه حاکمه هیئت ذهن

 کشورها یهمه در .(71 :1364 بر،یم) نظامی است منافع متضمن تمدن جادیا رایز ؛آمد

 تیامن و نظم استقرار وی نظام افراد به دیرباز ازی ارض تیتمام و استقالل ازی پاسدار یفهیوظ

 جرم(. 270 :1390 ،یلیاردب) است شده سپردهی انتظامی روهاین بهی عموم شیآسا تأمینو 

 نیقوان در مذکور جرائم نوع از اگری حت خدمت سبب به ای نیح دری نظام کی هیناح ازی ارتکاب

 از حراست ثیح از کهی نیسنگ یفهیوظ و ارتش تیموقع به توجه با باشد،ی عموم مجازات

 گاه. استی خاص تیاهم واجد دارد، مملکتی ارض استقالل حفظ و کشوری اسیسی مرزها

 حداکثر و ستین جرمی عموم حقوق ثیح ازی نظام کی هیناح از واقعه عمل که افتدیم اتفاق

 به مهم جرائم جزءی نظامیی جزا نیقوان در که درحالی رود، شمار بهی انتظام تخلف تواندیم

 (.4 :1352 ش،یآزما) است شده گرفته نظر در آنی برای نیسنگ مجازات و آمده شمار

 روهاین نیا نیب چنانچه و روهاستین نیا نیب در انضباط و نظم مسلحی روهاین کار اساس

 و کمالوند) دوشیم مواجه دیترد و اشکال با دستورات و فیوظای فایا نباشد حاکم انضباط

 وی رهبر نظام است الزم داردی جهانی رهبر یهیداع کهی اسالم نظام(. 102 :1390 همکاران،

 (قدرت ابزار عنوان به دانش) یعنی حکمت، عصر به رای نیزمی روین در ویژه به خود تیریمد

 نیا در تیریمد وی رهبری هاشاخص و عوامل صیتشخ ازمندین مهم نیا تحقق. کند لیتبد

 ازی کی ارتشی نیزمی روین(. 13 :1391 ،یدیخورش) است ندهیآ دری آرمان و مقدس ارگان

 های مأموریت ازی کی و است رانیای اسالمی جمهور مقدس نظامی آرمان و کیاستراتژی نهادها

ی خارجی نظام تجاوز هرگونه برابر در رانیای اسالمی جمهور کشوری نیزم قلمرو از دفاع آن

 عوامل از. کندیم فراهم ملتی برای روان آرامش و نموده تیامن دیتول قیطر نیا از که است

 در که استی قانونمند و انضباط و نظم وجود مسلحی روهاینی توانمند ویی شکوفا و تیموفق

 نظم روین نیای اصل شالوده واقع در شودیم ادی یپوالد نظم عنوان به از آن ارتشی نیزمی روین

 بری مهم تیمسئول چراکه ؛است نیهم زین سازمان نیای مقتضا و استی مدار قانون و انضباط و

 رای اژهیوی مدارقانون و انضباط و نظم روین نیا از باال اریبس توقع و است، شده نهاده آنان دوش

 توقعات نیمبی اجتماع نظم)) ؛اند کرده انیب حقوقدانان ازی اریبس که طور همان .طلبدیم

 (.13 :1375 نوربها،(( )استی اجتماعی زندگی اساس
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 اعمال. دهدیم قرار تأثیر تحت را ما یهمه که است کننده مأیوس و بر هزینهی امسئله جرم

ی تعال و رشد از ترس وی ناامن احساس و مهیب ات،یمال د،یتولی هانهیهز شیافزا با مجرمانه

ی تصاعد صورت به رای منف جینتا تواندیم جرمیی جابجا و تکرار. کندیمی ریجلوگ جامعه

دهی به بزهکاران است که با سالح رایج جوامع بشری در زمینه پاسخجازات، هد. مد شیافزا

های بزهکاری است. فر آنان و پیشگیری از وقوع گونهیهای متعدد به دنبال ککارکردها و شکل

در  مؤثریکیفر است که نقش  گرایی فایدهکارکردهای  ازجملهگیری یا سلب توان مجرمانه توان

اس این کارکرد، درصدد سلب کند. مجازات بر اسپیشگیری از تکرار بزهکاری ایفا می

تکرار جرم  سوی بهکاهش گرایش آنان  درنتیجهزا و توان بزهکاران و های مناسب جرم موقعیت

 در ها مجازاتی ناتوان و ضعف دهنده نشان جرم تکرار قتیحق در (.114 :1387 است )نیازپور،

 در مناسب و قیدقی زیربرنامه ازمندین جرم تکرار ازی ریشگیپ. است جرم تکرار ازی ریشگیپ

. است مؤثریی جنا رفتار به مجرم فرد بازگشت در که باشدیم کاریبزه عواملیی شناسا جهت

 ضد کنش و یافته نظام وی اصول راهبرد ای فن هنر، از است عبارت کشور هریی جنا استیس

 ارعاب و هیتنب ،ییجوانتقام تنها را مجازاتی اجرا از هدف مطلوبیی جنا استیس کی. یجنائ

 ژهیو توجه آنیی جابجا و تکرار ازی ریشگیپی راهکارها و جرم وقوع علل تمام به بلکه ،داندینم

 ابزارهای اجرا تأثیر کاهش به نظر وی بشر جوامع در جرم تکرار روزافزون کثرت به توجه با. دارد

 ها مجازاتی اجرای منف تأثیر خاصه و جرم تکرار ازی ریشگیپ دری فریک گر سرکوبی هاوهیش و

 لیتما. است نیمجرم خانواده بر ها مجازاتی منف اثرات نیهمچن نیمجرمی بازپرور و اصالح بر

 در جرم تکرار ازی ریشگیپ. است مجازات رانهیشگیپ اهداف کردن برآوردهیی جنا استیس

 است، برخورداری اژهیو تیاهم از دارند برعهده که یریخط تیمسئول به بنا مسلح نیروهای

 عمل، شدت. سازد وارد کشور بهی ریناپذجبران صدمات است ممکن هاآنی ارتکاب جرائم چراکه

 در آن کاربرد و قدرت و دارد مسلحی روهاین وجود بهی بستگی ارض تیتمام و استقالل قوام

 افراد طرف از آن تیرعا و آن در مستقر و محکم انضباط و نظم وجود به قائم اول یدرجه

ی شتریب شدت با دیبای نظام مقررات محدوده داخل تخلفات نیبنابرا. استی انتظام وی نظام

 لیدل نیهم به(. 165 :1371 ،شام بیاتی) رندیگ قرار مجازات وی دگیرس و بیتعق مورد

ی برخ در که است خودشان مختص فقط که دارندی خاص های مجازات و جرائم مسلحی روهاین

 نقطه کی در اشتغال منع مجازات مانند .داردی کمتری بو و رنگی فریک حقوق اصول ها از آن

 نیا و شودیم بزهکاری نظام خانواده اعضاءیی جابجا و انتقال به منجر که ن،یمع نقاط ای

 زن اقامتگاهی مدن وننقا 1005 ماده اساس بر چراکه ؛کندیم ریدرگ هم را هاآن مجازات
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 همان محجور و ریصغ اقامتگاه 1006 ماده اساس بر و است شوهر اقامتگاه همان شوهردار

 شودیم لیتحم هاآن خانواده بهی نوع بهیی جابجا و مهاجرت نیا. هاستآن میق وی ول اقامتگاه

 تضاد در مجازات بودنی شخص اصل با که شوندیم مجازات ،محاکمه و بزه انجام بدون هاآن و

 اهداف بهی ابیدست از ها مجازات گونهنیای ناتوان وی ناکارآمد کننده نگران مسئله اما. است

در این راستا اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر  .است جرمیی جابجا و تکرار ازی ریشگیپ

 باشد؛ می

 ی:اصل هدف

 در جررم یی جابجرا  و تکررار  در نیمع نقاط ای نقطه کی در اشتغال منع مجازات آثار تأثیر نییتع

 .نزاجا غرب جنوب منطقه قرارگاه

 ی:فرع اهداف

 و تکرار د دریجد گانی به انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کی در اشتغال منع مجازات تأثیر نییتع

 جرائم.یی جابجا

 ی:اصل سؤال

 در جررم  ییجابجرا  و تکررار  در نیمعر  نقراط  ایر  نقطره  کی در اشتغال منع مجازات زانیم چه تا

 است؟ مؤثر نزاجا غرب جنوب منطقه قرارگاه

 ی:فرع سؤاالت

 و تکررار  د،یجد گانی به انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کی در اشتغال منع مجازات با زانیم چه تا

 است؟ رفتهیپذ صورت جرائمیی جابجا

 
 پژوهشهای  و پیشینهی نظری مبانمرور 

 مبانی نظری پژوهش
 ارتشی نیزمی روین

ی روهاین نیب در روین ترین بزرگ واقع در است رانیای اسالمی جمهور ارتشی روهاین ازی کی

 نظامی آرمان و کیاستراتژی نهادها ازی کی ینیزمی روین. است رانیای اسالمی جمهور مسلح

 انیب به. استی اجتماع تیامن ویژه به تیامن تأمین همانا آن رسالت که استی اسالم مقدس

 ،ییایپو عمارت، تیامن نیا بسترر د تا دینما مبدل تیامن به را ها خوف دیبای نیزمی روین گرید

 (.1391:13،یدیخورش) گردد جادیا کشور در رهیغ و تیخالق بهبود،

 

 



 137                                           جرم ییجابجا و تکرار در نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع مجازات آثار یبررس

 

 ینظام دادگاه

 که است رانیای اساس قانون در شده شناخته تیرسم بهی اختصاص دادگاه تنهای نظام دادگاه

 جرائم نیمرتکب به نسبت واکنش در حدت و شدت وی دگیرس در سرعت آن،ی ژگیو ترین مهم

 (.73 :1393 جوانمرد،) است دادگاه نیا تیصالح در

 جادیا لیدل بهی اختصاصی فریک مراجع لیتشک با دانان حقوق تیاکثر مخالفت وجود با

 استثناء تنها اما ،و منصفانه عادالنهی دادرس اصول با رتیمغا و متهم دفاع حقی برا تیمحدود

 که هیتوج نیا با استی نظامی هادادگاه به مربوط خصوص نیا در دانان حقوق رشیپذ مورد

 دیبا که گونهآنی فریکی عموم مراجع در انینظام نیهمچن وی نظام جرائم حیصح درک

و ) باشند داشته حوزه نیا دری قیدق درک توانندیمی نظام مراجع صرفاً و نبوده پذیر امکان

ی نظام اسرار حفظ و انینظام و منزلت نأش حفظ نیهمچن و(. 201 :1395 ،یریحر و روایی

 .است امر نیا گرید لیدل داردی مل منافع و تیامن با میمستق ارتباط که

 به مربوط جرائم بهی دگیرسی برا ؛داردیم مقرر نهیزم نیا دری اساس قانون 172 اصل

 انقالب پاسداران سپاه و یشهربان ،یژاندارمر ارتش، اعضاءی انتظام ای ینظام مانند خاص فیوظا

 که جرائمی ای آنانی عموم جرائم به یول ،گرددیم لیتشک قانون مطابقی نظام محاکمی اسالم

 .شودیمی دگیرسی عموم محاکم در شوندیم مرتکبی دادگستر ضابط مقام در
 جرم

 را خود انزجار مجرم مجازات با جامعه که است جامعه هیعل مجرمی اجتماع ضد عمل جرم

 اتیعمل از است عبارت جرم (.18 :1391 ،ییپاشا) دهدیم نشان او مجرمانه عمل به نسبت

 نموده نییتع مجازات آن ارتکاب ای ترکی برا و نموده بینی پیش آن را قانون کهی عمل ترک

 اجتماع آرامش و صلح نظر، مخالف که استی عمل ازی خوددار ای عمل جرم دیگر عبارت به. باشد

ی فعل ترک ای فعل هری عبارت به ای و باشند نموده نییتع آنی برای مجازات ثیح نیهم از و بوده

 :1371 ،شام بیاتی) شودیم محسوب جرم باشد شده نییتع مجازات آنی برا قانون در که

 جرم شناسد،یم جرم دولت را آنچه که است نیا انگریب جرم،ی رسم وی قانون فیتعر(. 205

 اشاره بدانیی جزا نیقوان در که کنندیم محسوب جرم رای عمل فیتعر نیا بیترت نیا به. است

 است گرفته قراری دولتی اجرا ضمانت مشمول آن،ی ازا در خاصی فریک نییتع قالب در و شده

 (.42 :1385 ت،یوا)
 ینظام جرم

 عمومی جرائم قلمرو تعیین آن تبع به و نظامی جرم از تعریف ارائه هنگام دانان حقوق

 چنانچه زیرا است؛ انضباطی جرائم شبیه زیادی حد تا نظامی جرم اساساً. دارند نظر اختالف
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 نیز نظامی جرائم کنیم، تلقی صنفی وظایف انجام در قصور و کوتاهی هرگونه را انضباطی جرائم

 نظامی جرائم از حاصل زیان چون وجود؛ این با. ارتش مخصوص انضباط در کوتاهی؛ از عبارتند

 قرار تهدید معرض در را مملکت سرنوشت کل بلکه ،نداشته محدودی جمعیت و دسته به انحصار

 تأمین منظور به بوده، ها انضباط سایر از شدیدتر و ترکامل نظامی انضباط نتیجتاً ،دهد می

: 1367 ،آبادی علی) هستند (انضباطی نه و) واقعی های مجازات دارای ارتش قدرت و هماهنگی

 و است پذیر امکان انینظام جانب از فقطی نظام جرم نیبنابرا (.286 :1377 ،یاستفان؛ 84

 همکاران، وی استفان) اندنامبرده( ی(نظام خالص)) جرائم عنوان به آن از دانان حقوقی برخ

 و (349 :1375 ،یمحسن) اند نامیده(( مطلقی نظام)) جرم آن را گریدی برخ و ،(287 :1377

ی(( نظام تاًیماه)) جرم و( همان ،آبادی علی(( )کامالً نظامی)) جرم الفاظ از گریدی برخ

 تیاهم چنان آن مسلحی روهاین مجازات و جرائم. اندکرده استفاده( 216 :1377 ان،یگلدوز)

 قانون جرائم هیکل 19/7/1390 - 7/34/90/101630 شمارهی مشورت هینظر براساس که دارد

ی روهاینیی قضا سازمانی مشورت هینظر) هستند گذشت غیرقابل مسلحی روهاین مجازات

 (.مسلح
 جرمیی جابجا

 ای زمان در رییتغ سبب کهی امر. باشدیم بلدی نف مجازات بیمعا و جینتا ازی کی جرم ییجابجا

 توجه مورد دیبا هاچالش ازی کی عنوان به ،شودیمی ارتکاب جرم نوع و ارتکاب یوهیش ای مکان

 باشد داشتهی اجتماع دفاع وی سزاده جنبه شتریب مجازاتی اجرا هرگاه حقیقت در. ردیگ قرار

 کاهش یا حذف است ممکن باشد فیضع ای باشد نداشته وجود تکرار ازی ریشگیپ هدف و

 عوامل مؤثر یا انگیزه ،رفتن یک فرصت بین از با اما باشد، داشته همراه به را جرم ارتکاب فرصت

 برای مناسب دیگر فرصت دنبال به ،بالقوه مجرم است ممکن و رودنمی بین از ارتکاب دیگر

 ،زمان در را مجرمانه فعالیت نامناسب، مجازات ،بنابراین. باشد دیگری جرم یا جرم همان ارتکاب

 یا و منازل برخی در دزدگیر نصب مثال، عنوان به. کندمی نوع جرم جابجا و شگرد ،مکان

 که خودرو های مدل سایر یا جوار هم مناطق دیگر، منازل به مرتکبان که شود می باعث خودروها

 را خود حمله زمان یا آورند روی برخوردارند، تریضعیف حفاظت از یا نیستند شده حفاظت

 یا آماج یا جرم ارتکاب محل در ترتیب بهیی جابجا شود می گفته صورت این در. دهند تغییر

 مرتکبان است ممکن همچنین. است داده رخ طولی صورت به اصطالح به و جرم ارتکاب زمان

 کلی به جرم ارتکاب از اصوالً یا و کرده استفاده جرم ارتکاب برای جدیدی هایشیوه از احتمالی

 شده حاصل پیشگیری نوع بهترین صورت این در که کنند جرم ارتکاب ترک و شده منصرف
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 در که بپردازد دیگری انواع از جرم ارتکاب به مرتکب مواردی چنین در است ممکن اما. است

 است پیوسته وقوع به عرضییی جابجا یا جرم نوع دریی جابجا شود می گفته صورت این

 (.151: 1387 کلکوهن،)

 ارتکاب وقت دریی جابجا است؛ پذیر امکان شکل پنج بهیی جابجا است معتقد تراسلر گردن

 .جرم آماج یا هدف تغییر و جرم نوع در جرم، ارتکاب محل دریی جابجا جرم،

 وقوع گیرد می تصمیم مدار موقعیت تدابیر مالحظه از پس احتمالی بزهکار: زمانییی جابجا -الف

 .کند موکول دیگری زمان به را جرم دوباره

 موردنظر آماج به نسبت شده گرفته کار به تدابیر مالحظه با بزهکار: مکانییی جابجا -ب

 .کند می منتقل نیست حفاظت مورد که دیگری مکان به را جرم ارتکاب خویش،

 اقدامات و مانع با شدن مواجه با احتمالی بزهکاری جابجایی، گونه این در: ای گونهیی جابجا -ج

 بر جرم ارتکاب برای دیگری آماج گزینش درصدد نخستین، آماج از کننده حفاظت مدار موقعیت

 .آیدمی

 را احتمالی بزهکار مدار، موقعیت تدابیر که دهدمی رخ هنگامییی جابجا این: آماجیی جابجا -د

 بزه ارتکاب برای را دیگری هدف خویش موردنظر آماج جای به که کند هدایت سمت این به

 .کند انتخاب

 از نتوانند نخست وهله در احتمالی بزهکاران که هنگامی: جرم ارتکاب روشیی جابجا -ه

 بزه ارتکاب برای دیگر هایشیوه یافتن پی در کنند، استفاده بزه تحقق برای انتخابی های روش

 باعث ،است ممکن وضعی پیشگیرانه اقدامات که طور همان(. 35 :1395 ،ینادر) آیندمی بر

 فعالیت انجام برای را دیگری مکان خود مجرمانه هدف به دستیابی برای بالقوه مجرم شود

 مطمئناًی ول گذردیم خاص نقطه کی از مجرم که افتدیم اتفاق اریبس. انتخاب کند اشمجرمانه

 وقوع امکان که ای گونه به رودیم خود مجرمانه فعل انجام جهتی گرید مناسب نقطه دنبال به

 که استی زیچ همان نیا. باشد داشته وجودی ترنییپا نهیهز و خطرات بای و موردنظر جرم

 گرفتن دهیناد دری اساس موضوع کی جرمیی جابجا. شودیم گفتهیی جابجا آن به اصطالحاً

 کور میتصم کی ،جرائم ازی اریبس ارتکاب به میتصم البته. است مجازات رانهیشگیپ اهداف

 منع مجازات در بالفرض .داردی بستگ اطراف موانع و طیشرا بهی ادیز حد تا بلکه ست،ین

 ممکن یا گردد مجرمین مکان جابجایی موجب است ممکن نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال

 و برگزیند جرم ارتکاب برای دیگری هدف یا دهد تغییر را جرم ارتکاب زمان بالقوه مجرم است

ی برا زهیانگ همان مجرم نیا است ممکن که درحالی .دهد تغییر را خود جرم ارتکاب روش یا
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 برزو موجب که شده گرفته نظر در مجازات خاطر به عالوه به .باشد داشته را جرم ارتکاب

 وجود بهی و دریی جوانتقام حس شودیم بزهکاری برا...  وی روان ،یفرهنگ ،یاقتصاد مشکالت

 نقطه کی در اشتغال منع مجازات در جرمیی جابجا. باشد شده تیتقو جرم ارتکاب زهیانگ و دیآ

 منع مجازات و وستهیپ وقوع بهی جرم قبالً چون ؛شودیم جرم تکرار همان نیمع نقاط ای

 مرتکب بزهکار فرد دیجد طیمح در مجدداً و شدهیی اجرا نیمع نقاط ای نقطه کی در اشتغال

 منظور و است دیجد طیمح در جرم تکرار همان جرمیی جابجا واقع در .است شده دیجدی جرم

 ،روش آماج،) ییجابجا گرید اشکال با است ممکن البته .استی مکان ییجابجا ،ییجابجا از

 .باشد همراه (زمان
 جرم تکرار

 در مسئله نیترفیظر گمانیب و استی تیاهم با مسئله کی جرم تکرار که رسدیم نظر به

ی تبهکار هیحاش در ای مسئله و پرداخت آن حل به دیبا که دهدیم لیتشک را شناسی جرم

ی فریک حقوق مباحث نیترسخت و نیترقیدق ازجمله جرم تکرار(. 98 :1388 گسن،) ستین

 در که لیدل بدان هم و است مرتبطی اجتماع ویی جزا مسائل با که جهت آن از هم. است

 ،یغالم) شودیم جادیا هادادگاهی برا یمتعدد مشکالت آن با ارتباط در عدالت،ی اجرای راستا

 مرتکب صالح، دادگاه در قطعی محکومیت از پس که است کسی حالت جرم تکرار(. 15 :1387

 باز اجتماعی جهت بزهکار قصور و ناتوانی نشانه آنکه بر عالوه حالت این .شود دیگری جرم

 عدالت مجری نهادهای ناتوانی و کاستی بیانگر است، جرم از عاری حیات با انطباق و شدن

جرم نیز هست.  از پیشگیری همچنین و بزهکار بازپروری وی سازگار باز جهت ،کیفری

با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض  تنها نهتکرارکنندگان جرم 

 های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالتبلکه هزینه د،دهنمخاطره قرار می

عدالت کیفری را دستگاه  از مشتریان دائمیچراکه بیش از نیمی  ؛کنندکیفری تحمیل می

 (.16 :1387 ،یغالمدهند )تکرارکنندگان جرم تشکیل می

 جرمیی جابجا و تکرار با نیمع نقاط و نقطه کی در اشتغال منع مجازات نیب رابطه. 4

 ارتکاب قبالً کهی جرم زدودن نه و است حساسی موجود خستن و رنجاندن نه فرهایک هدف

 تند احساسات از و استی شخصی هاجانیه شیتشوی ب آرامنده خود کهی دولت در. است افتهی

ی ناتوان ای تعصب و خشم زیدستاو که عبثی دمنشرد با را فریک هدف توانیم ایآ است دور به

ی ازمانه از را افتهی انجام اعمال تواندیم بخت نگون کی یادهایفر ایآ داد؟ی آشت است گران ستم

 انیز از را بزهکاران که ستین آن جز فرهایک هدف نیبنابرا رد؟یگ باز پس دیآینم باز گرید که
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 ا،یبکار) گرداند باز راه نیا دری رویپ از را گرانید و بازدارد خود شهروندان به دوباره رساندن

ی هاهینظری برخ شوند،ینم نائل اهدافی تمام به فرهایک شهیهمی لیدال بنا به اما(. 67 :1385

 منع مجازات در جرمیی جابجا و تکرار ازی ریشگیپ هدف به دنیرس موانع و علل با مرتبط

 .است لیذ شرح به نیمع نقاط ای نقطه کی در اشتغال
 یاجتماع طرد

طرد اصطالح جدیدی نیست، در جوامع قدیم واژگانی مشابه آن وجود داشتند؛ نظیر تبعید مثالً 

گتو به معنای محله منزوی در  .به سبک آتن باستان، اخراج از موطن در روم و سایر جوامع

جملگی معنی مشترک دارند: جدا کردن یک فرد یا  که هندوست آنقرون وسطی و پریا در 

گروه از جامعه عادی که در برخی موارد نظیر پریا فرد از تمام حقوق اجتماعی، مذهبی و ارتباط 

ست از محرومیتی (. طرد اجتماعی عبارت ا11 :1393با دیگران کامالً محروم بود )زیبرا، 

آن افراد و  درنتیجهانجامد؛ فرآیندی که که به جدایی از جریان اصلی جامعه می مدت طوالنی

 (.435 :1392 مور،شوند )بلیکهای اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده میگروه

معین  طرد اجتماعی در نظامیان محکوم شده به مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط

 از: علل متفاوتی داشته باشد که عبارتند تواند یم
 اعتمادی بی

 ارتکابی اصل لیدال ازی کی معتقدند یاجتماع مسائل شناسانبیآس و شناسان جرم ازی اریبس

 دوران اتمام از بعد واقعدر . است جامعهی سو از آنان رشیپذ عدم بزهکاران مجدد جرم

 اعتماد او به توانینم که استی مجرم عنوان به بزهکار افراد به جامعه نگاههمچنان  مجازات،

 فرد در مجرمانه افعال به مجدد شیگرای برا نهیزم جادیا باعث مواقعی برخ در نگاه نیا. کرد

 دایپ انتقال دیجد گانی به شده محکومی نظامی وقت(. 127 :1395 ،یزانیمهوی محمد) شودیم

 وی ارتکاب بزه علت به دیجد گانی پرسنل کهی نیبدب حس وی منف دید لیدل به کندیم

 در را اوی آسان به و ابندییم اعتماد غیرقابلی فرد را او و کنندیم دایپ او به نسبت تشیمحکوم

 انتصاب رسدیم نظر به محالی امر مهم و حساس مشاغل در او انتصاب و رندیپذینم خود انیم

 اوی سرخوردگ باعث ایمزا و حقوق کاهش آن تبع به و نیپائ تیحساس و گاهیجا با مشاغل در

 .بزند مجرمانه اعمال به دست و سازد ور شعله او وجود در را انتقام آتش تواندیم و شودیم
 جامعه با شخص وندیپ

. شود گسسته ای فیضع جامعه با فرد وندیپ که افتدیم اتفاقی زمانی بزهکار ،یرشیه نظر طبق

 لیذ شرح به شود،یم رفتاری کج مانع که را جامعه با شخص وندیپی اصل عنصر چهاری رشیه

 ؛دهدیم حیتوض
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 و طیمح خانواده، در گرید اشخاص به فردی وابستگ زانیم انگریب عنصر نیای: دلبستگ -

 و رفاه دارند، توجه و عالقه گرانید به که یکسان ،یرشیه نظر به. استی اجتماعی نهادها

 ارتباط حفظ و افراد نیا به نسبت تیمسئول احساس با و رندیگیم نظر در را آنان احساسات

 .کنندیم عمل هاآن با

 نسبت فرد که استی نید احساس و جامعه مرسوم های هدف رشیپذ زانیم نیمب تعهد: تعهد -

 در فرد هرقدر که است آن بری رشیه گر،ید ریتعب به. کندیم احساس خود در جامعه به

 دری گذارهیسرما بهی شتریب ازین آن مانند و خانه اشتغال، ل،یتحص طیمح مانندیی هاطیمح

ی برا که داشت خواهدی شتریب لیدل کند، احساس جامعه با موافقی هاکنش خصوص

 نیا بهی کمتر ازین کهی کسان مقابل، در و بماند نواهم گرانید با خود،ی دستاوردها از حفاظت

ی حت و نندیبیم جرم ارتکاب در رای کمتر ضرر و خطر کنند،یم احساس گذاری سرمایه

 .ندیبرآ بردن سودی برای فرصت آوردن بدستی پ در است ممکن

. استی اجتماعی هاتیفعال و هانقش در مشارکت وی ریدرگ زانیم انگریب عنصر نیا: مشارکت -

 فرصت معموالً هستند،... وی سرگرم ،یخانوادگی زندگ کار، ریدرگ که کسانی ،یرشیه نظر به

 .دارند روانه کجی رفتارها در شدن ریدرگی برای کمتر

 به نسبت او باور ،یاجتماع وی اخالق قواعد اعتبار به فرد اعتقاد زانیم انگریب باور عنصر: باور -

 جداًی فرد اگر ،یرشیه نظر به. هاستآن بهی وفادار و جامعهی اخالقی هنجارها و هاارزش

 ست،ینی درست کار رفتارها از خاصیی هاگونه در شدن ریدرگ که باشد داشته را باور نیا

از  (.392 :1385 ،یداور وی میسل) بود خواهد تصور از دور اوی برا رفتارها آن در مشارکت

که به اندازه کافی در توان فرض کرد افرادی آنجا که جامعه منبع نظم اخالقی است می

 :1392یابند )گیدنز، هنجاری میاند خود را در وضعیت بیهای اجتماعی ادغام نشده گروه

های جمعی بر اعمال او بنابراین هرگاه انسان پیوندش با جامعه سست گردد و وجدان (.41

های باشد ناهنجاری در دست امیال شخصی گیری تصمیمکنترل نداشته باشد و کنترل 

 دهد.بسیاری رخ می
 مجرمانه برچسب

 مرتبط نقشی برا رفتار سوی به رای و است ممکن شخص به زدن برچسب ه،ینظر نیا طبق بر

 مردم. باشد نداشتهی و بای شباهت ترین کوچک صفت آن اگری حت کند، تیهدا برچسب با

 فرد مورد در است ممکن که کنندیم استفاده عموم،ی برا شده شناختهی هابرچسب از معموالً

 برچسب فرد با را هاآن تعامالت و مردم رفتار شودیم باعث ندیفرآ نیا. نباشد ای باشد صادق
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 انحراف مرحله دو به زدن برچسبی امدهایپ(. 116 :1389 ،یطوس) سازد رییتغ دچار خورده

 سری اجتماعی هنجارها از افراد ه،یاول انحراف مرحله در شوند؛یم میتقس هیثانو انحراف و هیاول

 رخی وقتی ثانو انحراف. دندانینم را منحرف خود و دنخورینم برچسبی ول تابند،یم بر

 مقامات، ان،یکارفرما ن،یوالد دوستان، مانند گرید مهم افراد توسطی انحراف رفتار که دهد یم

 به که شودیم روبروی طور واقعه با مرحله نیا در خطاکار. شودیم آشکار وی علن... و سیپل

 و ابله دزد، ،بردار کاله لیقب ازی هابرچسب و شودیم دهینامیی آبرویب مراسم نکلیگارف اصطالح

 ریتصو ناآگاهانه ای آگاهانه شخص برچسب نیا افتیدر از و پس کنندیم افتیدر گرانید از... 

 رخی زمان ،روی کج نیدوم نیبنابرا کند؛یم شروع آن را با مناسب رفتار و سازدیم خود از دیجد

 :1394 ،همکاران وی کشف) پنداردیم رو کج را خود و ردیپذیم را خود برچسب فرد که دهدیم

36.) 
 گناه احساس عدم

 حس عار، و ننگ احساس شیافزا با و داده کاهش را گناه احساس مجازات که است نیا قتیحق

 را(( خود مرگ)) فرد که برسدی ادرجه بهی خردشدگ احساس کهی زمان. زدیانگیم بر را انتقام

 احساسات نیا ست؛ین دارای مانیپش و گناه احساسی برا رای کاف تیظرف کهیدرحال کند؛ تجربه

 :1395 همکاران، وی بجنوردی جعفر جوان) شد خواهد منجری و در انتقام حس شیافزا به

102.) 
 نظریه فشار

نظریه فشار عمدتاً بر آن است که عمدتاً رفتار انحرافی در میان افراد طبقه پایین و محروم، به 

 افتد.جامعه اتفاق میاجتماعی -علت فشار اقتصادی

 نیبنابرا و گسترده ثبات تواند عدم می د،یشدی اقتصاد مشکالت)) است معتقد میدورک
 موجب کهآن مالزمی نابسامان وی اقتصاد توان کاهش دیافزایم او .((کند جادیا جامعه دری آنوم

 جادیا به منجر تواندیم ،شودیم رهیغ و شهرهای رانیو وی کاریب شیافزا ها،خانه اجاره رییتغ

 (.248 :1387 ،یغالم) گردد زاجرم طیمح
 نقاط ای نقطه کی در اشتغال منع مجازات رد انینظام جرائمیی جابجا و تکرار ازی ریشگیپی کردهایرو

 نیمع

 حملهی نیبشیپ با که است میمستق و فیظر کردیرو کی جرم تکرار و جابجایی ازی ریشگیپ

 برابر در را بالقوه دگانید بزه ،یجسم صدمه و حمله وقوع فرصت کاهش ای حذف وی احتمال

 :1387 ل،ین مک) کندیم تیحما جرم، وقوع در صورتی احتمالی مال ضرر ای مجرمانه حمله

474.) 
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 تداوم لکن دارد،ی بشر جوامع در مجازات و فریکی ازا بهی اسابقه جرم ازی ریشگیپ آنکه با

 تالش به را شناسی جرم و جزا حوزه شمندانیاند همواره جرم ارتکاب وی اجتماع مقررات نقض

ی ط حوزه نیا متخصصان. است واداشته جرم وقوع ازی ریشگیپی برا مؤثری راه افتنی یبرا

 ،یمهدو) اندنموده شنهادیپ رایی راهکارها و ارائه منظور نیبد رای گوناگون اتینظر ها قرن

 کردیرو 2 توانیم انینظام جرم ییجابجا و تکرار ازی ریشگیپ با رابطه در(. 17 :1390

 .داد قراری بررس مورد محور مجرم و محور مکان

 نیا. است مجرمان بر نظارت انواع ازی گرید شکل هم محور مکان کردیرو: محور مکان کردیرو -

 به توجه با نظارت نوع نیا در. شودیم اعمالی ریگتوان ابزار بر هیتک با عموماً نظارت نوع

 به گذارند که می اجرا به رای اقدامات ،جرائم موضوع و هاهدف ،جرائم نوع بزهکاران، طیشرا

 ،ییرضا) انجامدیم جرم ارتکابی هافرصت و ها موقعیت فیتضع ای و رفتن نیب از ندیفرآ

 مرتکب نکهیا از نظر صرف که است نیا بر اعتقاد محور، مکان نظارت کردیرو در(. 107 :1392

-روش اعمال با آن، های هدف و ارتکاب های فرصت کاهش راه از بوده،ی عامل چه تأثیر تحت

رخ  توانیم جرم، ارتکابی برا مناسبی ها موقعیت کنترل و رییتغ ای( یماد) یکیزیفی ها

 عوامل سلسله یدهیچیپ یداده به ورود از قیطر نیبد. ساخت و خنثی ممتنع آن را دادن

 :1380 ،یصفار) گرددیم احتراز هاآن برخورد و لیتحل و جرم ،یاجتماع وی انسان متعدد

283.) 

 طیشرا به توجه بای کنترل وی اصالح ابزار دو با توانیم کرد،یرو نیا در: محور مجرم کردیرو -

 که نیا البته. آورد عمل به جرم تکرار ازی ریجلوگی برا ،مؤثر نظارت او، های ویژگی و مجرم

 جرم یدوباره ارتکاب از شانیا ممانعتی برا بزهکاران به کمکی برای ااندازه چه تا دیبا ما

ی مسائل ازجمله ریز موارد(. 113 :1392 ،ییرضا) است زیبرانگ بحثی موضوع م،یکن کمک

 و تکرار ازی ریجلوگی برا تواندیم شده منتقل آنجا به فرد که دیجد گانی که هستند

 .دهند انجام منتقله بزهکار توسط جرم ییجابجا

 ازی تعداد ،ییکایآمر ویی اروپای کشورها ازی اریبس در ی:مال های گرفتاری دیتحد ای رفع -الف

ی مالی هایگرفتار و مشکالت حل هاآنی اصل هدف که دارد وجودی مدن مستقلی نهادها

 دیجد گانی به که بزهکاری نظام(. 116 :1392 ،ییرضا) است( دار سابقه بزهکاران ویژه به)

 مشکل هاآن ترین مهم دیشا و هاآن ازجمله که داردی مشکالت قطعاً ورود بدو در شده منتقل

 .است منزلش هیاثاث و اسباب انتقال و مسکن هیته ازمندین دیجد شهر در چراکه ؛استی مال
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 محور مجرم نظارت کردیرو بحث در کهی مهم مسائل ازی کی ی:درمان وی بهداشت خدمات -ب

. گذاردیم تأثیر افراد گیری تصمیم بری مختلف عوامل. است درمان و اصالح است، توجه مورد

 نقش آن در ناخودآگاه هرچند هاآن تفکر ستمیس که دهند انجام رای کار افراد ستین ممکن

 اصالح نیبنابرا. استی روان بهداشت وجود تفکر قوه مطلوب عملکرد حاصل و باشد نداشته

 هر و شودیم گرفته کار به هاآن بودن مجرم علل و تیشخصی گوناگون به توجه با بزهکاران

 مجازات به شدن محکوم(. 10 :1386 ،یابرندآبادی نجف) طلبدیم را خود خاص درمانی مجرم

 بهداشت و سازدیم وارد بزهکاری نظام بر رای روان فشارهای قطعاً دیجد گانی به انتقال و نقل و

دهد و قرار می تأثیرصحیح را تحت  گیری تصمیمکه قدرت  دهدیم قرار تأثیر تحت را اوی روان

 .دهدکاهش می شدت بهآستانه تحمل افراد را 

 قانون توسط بزهکاران بخشی توان وی بازساز جهتی اصالحی هاوهیش انواع ازی کی :آموزش -پ

 شده اعالم بزهکار آموزش جرم، تکرار ازی ریشگیپ قیطر ازی اجتماع تیامن و سالمتی ارتقا

 وی کار اتیتجرب ،یشغلی هامهارت گرفتن ادی با وی علم صورتبه کهی آموزش. است

 (.21 :1389 شاملو،) باشدیم...  و روزمرهی زندگی ها مهارت

کند که تعالی مذهبی به فرآیند بازپروری بسیاری از مجرمان می تأکید« دِوُلف»مذهب:  -ت

گردد که در بسیاری از موارد تغییرات رفتاری مشخصی میکند و باعث آزاد شده کمک می

موجب کاهش نرخ تکرار جرم است. این تعالی مذهبی، شیوه و روش زندگی مجرمان آزاد شده 

کند که نقش مذهب نقشی می تأکیددهد. ژان مارتین خصوصاً در این زمینه را تغییر می

 .(229 :1387 ،یغالم) استالعاده مهم  فوق

 پژوهشی نهیشیپ

نقش رویکردهای نظارتی و راهبردی »( پژوهشی را با عنوان 1392رضایی و همکاران ) -

به انجام رساندند و « دار در پیشگیری از تکرار جرم در ایران سیاست کیفری بر مجرمان سابقه

محور،  محور، مکان نظارتی اجتماع ؛جانبه از چهار رویکرد به این نتیجه رسیدند که استفاده همه

 دار باشد. گشایی برای عملی کردن نظارت بر مجرمان سابقهتواند راهمحور می محور و ابزار مجرم

جرم، شرایط اقتصادی و برخوردهای »( پژوهشی را با عنوان 2012) همکارانشپائولو و  -

به انجام رساندند. در این پژوهش ثابت شد که متغیر برخوردهای « اجتماعی و میراث خانوادگی

ای که زندانیانی که در همسایگی افراد خوب، رشد  گونه اعی در نوع رفتار افراد تأثیر دارد؛ بهاجتم

 اند.کرده بودند احتمال بروز جرائم مخصوصاً جرائم جنایی کمتری داشته
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تأثیر طرد اجتماعی بر تکرار جرم زنان پس »( پژوهشی را با عنوان 1395وروایی و همکارش ) -

دهد که ارتکاب مجدد جرم های پژوهش نشان میبه انجام رساندند. یافته «از آزادی از زندان

داری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی باالتر باشد، احتمال رابطه معنا

 یابد.ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می

ر جرم و بازگشت مجدد عوامل مؤثر بر تکرا»( پژوهشی را با عنوان 1395محمدی مهویزانی ) -

توان برای پیشگیری و کاهش تکرار به انجام رساند و به این نتیجه رسید می« افراد به زندان

بندی و جداسازی جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، با طرح و اجرای اصولی طبقه

ها، دهی مؤثر بر آنها، بهبود وضعیت و نگهداری و نوع خدماتزندانیان در زندان و آموزش آن

ش زندانیان آزاد شده در میان زیرحذف برچسب رسمی و غیررسمی از زندانیان آزاد شده، 

 .رسمی و جلوگیری از طرد آنان اقدام مؤثری انجام دادخانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر
 

  پژوهش مدل مفهومی

 

 تکرار جرم

 

 فشار
 روانی

 

 طرد

 اجتماعی

 فشار

اقتصاد

 ی

 فشار

 فرهنگی
 احساس عدم

 گناه

برچسب 

 مجرمانه

پیوند با 

 جامعه

 بی

 اعتمادی

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 شناسی پژوهش روش

 مشکل ای مسئله کی یبرایی راهکارها ارائه ویی پاسخگو لیدل به هدف لحاظ از پژوهش نیا 

ی شیمایپ پژوهش کی هادادهی گردآور وهیش لحاظ از وی کاربرد پژوهش کی ،یاجتماع

ی گردآور جهت و ای و کتابخانهی اسناد روش از پژوهشی نظری مبان نیتدو جهت که باشد یم

 توسط آنیی ایپا که است دهیگرد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از یکی دانیمی هاداده

 شامل قیتحق نیای آمار جامعه. است شده گزارش 76/0 جرمیی جابجای برا کرونباخی آلفا

 فرمول از استفاده با پژوهش در این نمونه حجم و باشدیم نزاجا غرب جنوب منطقه های یگان

 40 با برابر ،دهیگرد انیب بیضر بای حفاظت وی تیامن مسائل به خاطر که شده محاسبه کوکران

 .باشدیم نفر
 قیتحق ابزاریی ایپای بررسی برا کرونباخی آلفا آزمون( 1جدول )

 یبررس مورد ریمتغ آلفا مقدار

 جرم جابجایی 76/0

 70/0 سطح از مقدار نیا چون فوقی رهایمتغ در ی کرونباخآلفاضریب  مقدار به توجه با

یی باالی درونی همبستگ از( پرسشنامه) قیتحق ابزاری هاهیگو که دهدیم نشان باشد،یم باالتر

 چراکه آن و باشدیم برخورداری مناسبیی ایپا از قیتحق ابزار که است نیا انگریب و برخوردارند

 .است دهیسنج م،یابوده آن سنجش صدد در

 

 های پژوهش تجزیه و تحلیل یافته

 یشناخت تیجمعی هاافتهی

 تیجنس برحسب انیپاسخگوی فراوان (2) جدول

یفراوان درصد   

 مرد 40 100

 جمع 40 100

 دارایی همگه پژوهش نفر 40ی آمار نمونه شودیم مشاهده (2) شماره جدول در که طور همان

.باشند می مرد تیجنس  
شوندگان پرسش سمت برحسب انیپاسخگوی فراوان( 3) جدول  

  یفراوان درصد

 ینظام کادر 40 100

 جمع 40 100
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 از پژوهش نیا در مای آمار درصد جامعه 100 که شودیم مشاهده (3) شماره جدول در

 .شودینم فهیوظ پرسنل شامل و اندبوده ارتشی نیزمی روین کادر پرسنل
 التیتحص زانیم برحسب انیپاسخگوی فراوان( 4) جدول

  یفراوان درصد

 پلمید 10 25

 دیپلم فوق 10 25

 سانسیل 14 35

 باالتر و لیسانس فوق 6 15

 جمع 40 100

 التیتحصی دارای آمار جامعه درصد 75 که شودیم مشاهده (4) شماره جدول در

 .هستند پلمیدی لیتحص مدرکی دارا درصد 25 وی دانشگاه
 خدمت سابقه برحسب انیپاسخگوی فراوان (5) جدول

  یفراوان درصد

 سال 10 از کمتر 12 30

 سال 20 تا 10 18 45

 سال 20 از شتریب 10 25

 جمع 40 100

 با سابقه نیا است ذکر به الزم. شودیم مشاهده انیپاسخگو خدمت سابقه (5) جدول در

  .باشدیم اندداده انجامی سرباز خدمت کهی پرسنل دری سرباز خدمت احتساب
 بودن یستاد ای یصف برحسب انیپاسخگوی فراوان (6) جدول

  یفراوان درصد

 صف 18 45

 ستاد 20 50

 پاسخ بی 2 5

 جمع 40 100

 

 سن برحسب انیپاسخگوی فراوان (7) جدول
  یفراوان درصد

 سال 30 کمتر از 14 35

 سال 40 تا 30 18 45

 سال 40 از شتریب 8 20

 جمع 40 100
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( 7های مربوط به صفی یا ستادی بودن کارکنان و در جدول ) ( یافته6همچنین در جدول )

 دهندگان ارائه شده است. های مربوط به سن پاسخ یافته
 

 جرمیی جابجای هاافتهی
مافوق به نسبت وجرح ضرب رادیایی جابجا برحسبی فراوان( 8جدول )  

  یفراوان درصد

 ادیز 3 7. 5

 متوسط 8 20

 کم 29 5.72

 جمع 40 100

آن  ازی حاک پژوهش نیا در مافوق به نسبت وجرح ضرب رادیا جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 72 که است

 نداشته رواج منتقله انینظام نیب در مافوق به نسبت وجرح ضرب جرم ،گرید های یگان به انتقال

 .است افتادهین اتفاق جرم نیایی جابجا و

 مادون به نسبت وجرح ضرب رادیایی جابجا برحسبی فراوان( 9جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 20 50

 متوسط 11 5.27

 کم 12 5.22

 جمع 40 100

آن  ازی حاک پژوهش نیا در مادون به نسبت وجرح ضرب رادیا جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اند داشته اظهار انیپاسخگو از درصد 77 بر بالغ ؛که است

 منتقله انینظام نیب در مادون به نسبت وجرح ضرب جرم گرید های یگان به آنان انتقال و نیمع

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا و دارد رواج

 ی(خودزن) خود به نسبت وجرح ضرب رادیا( 10جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 16 40

 متوسط 14 35

 کم 10 25

 جمع 40 100
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 پژوهش نیا در( خودزنی) خود به نسبت وجرح ضرب رادیا جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 کیدر اشتغال منع که اند داشته اظهار انیپاسخگو از درصد 75 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک

 نیب در خود به نسبت وجرح ضرب جرم گرید های یگان به آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام
 مافوق به اهانت( 11جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 8 20

 متوسط 5 5.12

 کم 27 5.67

 جمع 40 100

 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا در مافوق به اهانت جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اند داشته اظهار انیپاسخگو از درصد 67

 ندارد رواج منتقله انینظام نیب در مافوق به نسبت اهانت جرم ،گرید های یگان و شهرها ریسا به

 .است افتادهین اتفاق جرم نیایی جابجا و

 مادون به اهانت( 12جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 19 5.47

 متوسط 14 35

 کم 7 5.17

 جمع 40 100

 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا در مادون به اهانت جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 82

 جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام نیب در وجرح ضرب جرم ،گرید های یگان به آنان

 .است افتاده اتفاق

 محوله امور انجام از سرپیچی و تخلف( 13جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 16 40

 متوسط 14 35

 کم 10 25

 جمع 40 100



 151                                           جرم ییجابجا و تکرار در نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع مجازات آثار یبررس

 

 ازی حاک پژوهش نیا در محوله امور انجام از سرپیچی و تخلف جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 75 بر بالغ ؛که آن است

 در محوله امور انجام از سرپیچی و تخلف جرم ،گرید ها یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام نیب
 ینگهبان ترک و پست سر دنیخواب( 14جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 15 5.37

 متوسط 14 35

 کم 11 5.27

 جمع 40 100

؛ که آن است ازی حاک پژوهش نیا دری نگهبان ترک و دنیخواب جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اند داشته اظهار انیپاسخگو از درصد 72 بر بالغ

 و دارد رواج منتقله انینظام نیب دری نگهبان ترک و دنیخواب جرم ،ها یگان ریسا به آنان انتقال

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا

 صلح زمان در فرار( 15جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 18 45

 متوسط 14 35

 کم 8 20

 جمع 40 100

 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا در صلح زمان در فرار جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 80

 و دارد رواج منتقله انینظام نیب در صلح زمان در فرار جرم ؛گرید یها یگان ریسا به آنان

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا

 قتیحق کتمان و واقع خالف گزارش( 16جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 13 5.32

 متوسط 9 5.22

 کم 18 45

 جمع 40 100
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 ازی حاک پژوهش نیا در قتیحق و کتمان واقع خالف گزارش جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 55 بر بالغ ؛که است آن

 نیب در قتیحق کتمان و واقع خالف گزارش جرم ،ها یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط

 .است افتاده اتفاق جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام

 وظیفه نظام امور در سهیدس و تقلب( 17جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 17 5.42

 متوسط 12 30

 کم 11 5.27

 جمع 40 100

آن  ازی حاک پژوهش نیا در وظیفه نظام امور در سهیدس و تقلب جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 72 بر بالغ ؛که است

 انینظام نیب در وظیفه نظام امور در سهیدس و تقلب جرم ها یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع

 .است گرفته صورت جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله
 ینظام ایه هنشان و ها عالمت ازی رقانونیغ استفاده( 18جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 4 10

 متوسط 9 5.22

 کم 27 5.67

 جمع 40 100

 

 دری نظام یها نشانه و ها عالمت و ها لباس ازی رقانونیغ استفادهجرم یی جابجای فراوان عیتوز

 منع که اند داشته اظهار انیپاسخگو از درصد 67 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا

 ازی رقانونیغ استفاده دیگر، های یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال

 جرم نیایی جابجا و ندارد رواج منتقله انینظام نیب دری نظام یها نشانه و ها عالمت و ها لباس

 .است نگرفته صورت
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 مسلحی روهاین به نسبتی نیبدب جو جادیا( 19جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 15 5.37

 متوسط 13 5.32

 کم 12 30

 جمع 40 100

 پژوهش نیا در مسلح نیروهای به نسبت بدبینیجو  جادیا جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 70 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک

ی روهاین به نسبتی نیبدب جو جادیا جرم ،ها یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه

 .است گرفته صورت جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام نیب در مسلح

 مسلحی روهاین اموال وی نظامی ایاشی واگذار و لیم و فیح و فروش( 20جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 20 50

 متوسط 13 5.32

 کم 7 5.17

 جمع 40 100

ی روهاین اموال وی نظامی ایاشی واگذار و لیم و فیح و فروشیی جابجای فراوان عیتوز

 که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 80 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا در مسلح

 لیم و فیح و فروش جرم ،ها یگان ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع

یی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام نیب در مسلحی روهاین اموال وی نظامی ایاشی واگذار و

 .است گرفته صورت جرم نیا
 سرقت( 21جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 15 5.37

 متوسط 15 5.37

 کم 10 25

 جمع 40 100

 درصد 75 بر بالغ ؛که آن است ازی حاک پژوهش نیا در سرقت جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 ریسا به آنان انتقال و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از

 .است گرفته صورت جرم نیایی جابجا و دارد رواج منتقله انینظام نیب در سرقت جرم ،ها یگان
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 اتالف و بیتخر و زدن آتش( 22جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 7 5.17

 متوسط 9 5.22

 کم 24 60

 جمع 40 100

 است آن ازی حاک پژوهش نیا در اتالف و بیتخر و زدن آتش جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 60 بر بالغ ؛که

 رواج منتقله انینظام نیب در اتالف و بیتخر و زدن آتش جرم ،ها گانی ریسا به آنان انتقال

 .است نگرفته صورت جرم نیایی جابجا و نداشته

 یاخاذ اختالس، ارتشاء،( 23جدول )

  یفراوان درصد

 ادیز 5 5.12

 متوسط 14 35

 کم 21 5.52

 جمع 40 100

؛ که آن است ازی حاک پژوهش نیا دری اخاذ و اختالس ارتشاء، جرمیی جابجای فراوان عیتوز

 و نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع که اندداشته اظهار انیپاسخگو از درصد 52 بر بالغ

 و ندارد رواج منتقله انینظام نیب دری اخاذ و اختالس ارتشاء، جرم ،ها یگان ریسا به آنان انتقال

 .است نگرفته صورت جرم نیایی جابجا
 یاستنباطی هاافتهی( 24جدول )

 یبررس مورد ریمتغ تعداد نیانگیم اریمع انحراف استاندارد انحرافی خطا

 جرمیی جابجا 40 90.3 36.0 06.0

 

 یانمونه تک t آزمون( 25جدول )
 یبررس مورد ریمتغ t آزمون یآزاد درجه یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت

 جرمیی جابجا 89/13 39 0001.0 90.0

 

 کیدر اشتغال منع زانیم چه تا که است گرفته انجام سؤال نیا به پاسخ در پژوهش نیا

 است؟ بوده مؤثر جرمیی جابجا بر نیمع نقاط ای نقطه
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 لیذ شرح به آن جینتا ،24SPSS افزار نرم با هاپرسشنامهی آمار لیتحل و هیتجز از پس

 :باشد یم

 0001.0 با برابر T آزمون جدول در معناداری سطح مقدار چون فوق آزمون به توجه با

 آماره مقدار چون دیگر عبارت به و است، تر کوچک 05/0 یمعنادار سطح از مقدار نیا و باشد یم

T (89/13 )جهینت توانیم و شودیم تائید فوق هیفرض باشد،یم( 96/1) مقدار از تر بزرگ زین 

 بوده مؤثر جرمیی جابجا و تکرار بر نیمع نقاط ای نقطه کیدر اشتغال منع مجازات ؛که گرفت

 90/3 با برابر نمونهی اکتساب نیانگیم که دهدیم نشان فوقی فیتوصی هاآماره جدول است

 است شده گزارش متوسط حد از باالتر نمره 90/0 اختالف با( 3) جامعه نیانگیم از که باشدیم

 .است شده گزارش معنادار تفاوت کی یآمار لحاظ از تفاوت نیا و

 

 گیری و پیشنهادها جهینت

 نقطه کی در اشتغال منع مجازات که دیآیم دست به جهینت نیا پژوهشی هاافتهی به توجه با 

تنبیهی و ارعابی  یجنبه به مجازات نیا توجه عمده چراکه ؛است اشتباه کی نیمع نقاط ای

 دهیناد بزهی هازهیانگ و علل و باشدیم طیمح آن دردر انجام بزه  بزهکار سازی ناتوانو  مجازات

 نیا بعالوه .کندینم بزهکاری نظام شدن یبازاجتماع و درمان کمک به همچنین .شودیم گرفته

 هاآن خود که دارد همراه به بزهکاری نظام خانوادهی اعضای برا رای ادهیعد مشکالت مجازات

 نقطه کی در اشتغال منع مجازات صرف نیبنابرا. شوندیم جرم مجدد ارتکاب و بروز سازنهیزم

 مجازات آثار تأثیر تحت دیجد های یگان در انینظام که نشده باعث انینظام نیمع نقاط ای

 لیدل به که میهست مواجهی افراد با خاص موضوع نیا در ما چراکه ؛کنند ترک را جرم ارتکاب

 برطرف را هاآن مشکالت تنهانه ما و اندشده بزه مرتکب مختلفی هازهیانگ با و مشکالت

 انتظار که است نابجای انتظار نیبنابرا. میاافزوده هاآن مشکالت به یمشکل بلکه میاننموده

 مجرمانه اتیتجرب و و اعمال افکاری تمام دیجد های یگان به افراد نیا القانت با میباش داشته

 و مجرم ،جرم ؛است تذکر به الزم البته. نکند دایپ انتقال آنان با و شود کنار گذاشته باره یک به

ی الیخ تیجنا و جرم بدونی سازمان و جامعه تصور و استی اجتماعی زندگ نفکیال جز مجازات

 اعمال مجازات مناسب مناسب با تدابیر اما .است و غیرمنطقی غیرمعقولی انتظار وی واه

 شده استخراج های شاخص است دیام. کردی ریجلوگ جرمیی جابجا و گسترش تکرار، از توان یم

 .گرددی آگاه و دانش با همراه گیری تصمیمی برای الهیوس پژوهش نیا از
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ممکن است هر ها متفاوت است و بروز جرم علل مختلفی دارد و در افراد مختلف این زمینه

رابطه قدری  یک از افراد جامعه به هر دلیلی مرتکب بزه شوند و پیشگیری از بروز جرم در این

 چراکه ما با افرادی سر؛ تر استمشکل است اما در جلوگیری از تکرار جرم موضوع قدری راحت

اند و بسیاری از علل ارتکاب بزه برای ما مشخص شده مرتکب بزه شده بار یکو کار داریم که 

است. لذا در رابطه با پیشگیری از تکرار و جابجایی جرم در مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا 

 گردد.ذیل ارائه می یها پیشنهادنقاط معین 

در تعیین  و... یمذهب ،یاقتصاد مجازات )در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، سازی شخصی -1

 .وع مجازات(ن

های از آن به یگان تشکیل پرونده شخصیت برای نظامی بزهکار در دادرسی و ارائه بخش -2

 .جدید

 .غیرمترقبهو  مستمر و مداوم های بازرسی و نظارت -3

 .واگذاری مسئولیت و کار با حفظ مسائل احتیاطی -4

 ....( و یخانوادگ ،یفرهنگ اقتصادی،) بزهکمک به رفع مشکالت علل بروز  -5

 .مشاوره ارائه خدمات -6

 .یداقتعدینی و ا مباحث آموزش کمک به تقویت و -7

 .بزهکار جهت پیشگیری از برچسب مجرمانه و اطالعاتحفظ اسرار  -8

توان انتظار کاهش جرم که بدون آن نمی ها یگانهای طبقاتی از از میان برداشتن تبعیض -9

 و تکرار جرم داشت.

 

 منابع
 زانیم نشر انتشارات :تهران ،26 چاپ ،1 جلد ،یعمومی جزا حقوق .(1390) ی.محمدعل ،یلیاردب. 

 تهران ،1 جلد دادبان، حسن ترجمه ،یعمومی جزا حقوق .(1377) همکاران. و گاستون ،یاستفان :

 یی.طباطبا عالمه دانشگاه انتشارات

 کل فرمانده از منظر مطلوبی فرماندهی الگو .(1394) .اهلل حبیب دهقان، . وخسرو صفا،ی اریاسفند 

 ،ینظام تیریمدی پژوهشی علم فصلنامه العالی، مدظلهی اخامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت قوا
 .105-87 صص ز،یپائ پانزدهم، سال ،59 شماره

 دانشگاه حقوق دانشکده :انتشارات ،ینظامی فریک حقوقی درس یجزوه .(1352) ی.عل ش،یآزما 

 .تهران

 مسلحی روهاینی انضباط نامه آئین. 
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 زانیم نشر :تهران ،یلیاردب محمدعلی ترجمه ،ها مجازات و جرائم یرساله .(1385) .سزار ا،یبکار. 

 اصغر سعیدی و سعید  ، ترجمه علیگذاری اجتماعی ای بر سیاستمقدمه(. 1392) .کنمور، بلیک

 جقه، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. صادقی

 تأثیری ابیارز .(1395) .محمدجواد دیس ،یسادات . ومحبوبه جمال، .عبدالرضا ،یبجنوردی جعفر جوان 

 سال ،از جرمی ریشگیپ مطالعات فصلنامه ،یفریک نظام اهداف تحقق در ها مجازات عمل شدت

 .91-114 صص ز،یپائ ،40 شماره ازدهم،ی

 ،جاودانه نشر :تهران ،1 چاپ ،1 جلد ،یفریکی دادرس ندیفرا .(1393) .بهروز جوانمرد. 

 تیریمد وی رهبر در مؤثر های شاخص و عوامل .(1391) .رضا ،یقربان . وعباس ،یدیخورش 

 سال ،47 شماره ،ینظام تیریمدی پژوهشی علم فصلنامه نده،یآ دری نیزمی روین فرماندهان

 .34-11 صص ز،یپائ دوازدهم،

 استیسی راهبرد وی نظارتی کردهایرو نقش .(1392) .تیهدا ،یالبرز احیس . ومحسن ،ییرضا 

 سال ،جرم ازی ریشگیپ مطالعات فصلنامه جرم، تکرار ازی ریشگیپ در دار سابقه مجرمان بری فریک

 .99-122 صص ،28 شماره هشتم،

 ناجای انتظام علوم دانشگاه :انتشارات ،مسلحی روهاینی فریک حقوق .(1386) .محمد ،یرضو. 

  ،ترجمه سیدحسن حسینی،شناسی طردشدگان اجتماعی های جامعهنظریه(. 1393) .نیمارتزیبرا ، 

 : انتشارات آن.تهران

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم ،روی کج شناسی جامعه .(1385) .محمد ،یداور. و یعل ،یمیسل. 

 ی.رودک انتشارات :تهران اول، جلد ،یعمومی جزا حقوق .(1371) .هوشنگ بیاتی، شام 

 ،و رانیای فریک حقوق در جرم تکرار ازی ریشگیپ .(1389) ی.مهد زاده،یموس . وباقر شاملو 

 .7-27 صص ،17 شماره پنجم، سال ،جرم ازی ریشگیپ مطالعات کا،یآمر متحده ایاالت

 33-34 شماره ،یحقوق قاتیتحق مجله جرم، وقوع ازی ریشگیپی نظری مبان .(1380) ی.عل ،یصفار، 

 .267-321 صص :تهران

 یثیحدی هاگزارهی محتوا لیتحلی زنبرچسب هینظر وی نیدی هاآموزه .(1389) .محسن ،یطوس، 

 .114-142 صص ،56 شماره ،ثیحد علوم مجله

 ی.فردوس انتشارات :تهران ،1 چاپ ،1 جلد ،ییجنا حقوق .(1376) .نیعبدالحس ،یآبادیعل 

 زانیم نشر :تهران ،یشناخت جرم و یحقوقی بررس جرم تکرار .(1387) .نیحس ،یغالم. 

 یاساس قانون. 

 سرقتدر بزه تکرار علل .(1394) .مختار ا،ینیعل . ونیعابد ،یکاکرودی صفر .دیسع دیس ،یکشف 

 ،یحیترج معاشرت وی اجتماع کنترل ،یزن برچسبی هاهینظر بری لیتحل با اریشهر شهرستان

 .27-54 صص ،8 شماره دوم، سال ،تهران استان غربی انتظام دانشی تخصصی علم فصلنامه
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 ،خدمت از برقرار مؤثر عواملی بررس .(1395) .عبداله ،یوثوق . ورسول طاهر، یمیکر .نیحس کمالوند 

 شماره ازدهم،ی سال ،ینظام فنون و علوم فصلنامه مهرآباد،ی شکار کمی گاهیپا موردمطالعه سربازان؛

 .101-117 صص تابستان، ،26

 ،مجمع انتشارات: تهران سوم، چاپ ا،ینیکی مهد ترجمه ،ینظر شناسی جرم (.1388) .موندیر گسن 

 .مجدی فرهنگ وی علم

 زانیم نشر :تهران، 1 چاپ ،یعمومی جزا حقوقی هاستهیبا .(1377) .رجیا ان،یگلدوز. 

 ،ی، تهران: نشر شیرازه.کاشان ، ترجمه منوچهر صوری،سوم راه (.1393) ی.آنتون گیدنز 

 دانش گنج انتشارات :تهران ،1 چاپ ،2 جلد ،یعمومی جزا حقوق دوره .(1375) ی.مرتض ،یمحسن. 

 محمد غالمرضا یترجمه ،جرم ازی ریشگیپ های تکنیک .(1387) ی.ازیالو ن،یملو. و کلیما ل،ین مک 

 .جرم وقوع ازی ریشگیپی مل شیهما نیاول جرم، ازی ریشگیپ و سیپل مقاالت مجموعه نسل،

 زندان، به افراد مجدد بازگشت و جرم تکرار بر مؤثر عوامل .(1395) .سجاد دیس ،یزانیمهوی ممد 

 .113-144 صص ،18 شماره پنجم، سال ،النیگی انتظام دانش فصلنامه

 سمت انتشارات :تهران ،جرم ازی ریشگیپ .(1390) .محمود ،یمهدو. 

 چاپ ،یمهدو محمدرضا وی ارعند رضایعل ترجمه ،ارتش و جنگ شناس جامعه .(1371) .تریپ بر،یم 

 .ققنوس انتشارات :تهران ،2

 شهر موردمطالعه) یعیطب های بحران در جرائم ازی وضعی ریشگیپ تأثیری بررس .(1395) ی.عل ،ینادر 

 .6 ص کرمانشاه واحدی اسالم آزاد دانشگاه ارشد،ی کارشناس نامه پایان ،(1393 سال در کرمانشاه

 دوره ،(بزهکارانی بازپرور) یشناس جرم درس راتیتقر .(1386) .نیحسی عل ابرندآبادی،ی نجف 

 .مدرس تیترب دانشگاهی دکتر

 مسلحی روهاینیی قضا سازمانی مشورت اتینظر http://www.imj.ir. 

 ،یدادگستری وکال کانون :تهران ،2 چاپ ،یعمومی جزا حقوق .(1372) .رضا نوربها. 

 زندان، نیگزیجا های مجازات حهیال دری اجتماع حقوق از تیمحروم .(1387) .نیرحسیام ازپور،ین 

 .113-130 صص ،64 شماره ،یدادگستری حقوق مجله

 ،ایآر انتشارات :تهران ،1 چاپ ،منصفانه و عادالنهی دادرس .(1395) ی.مهد ،یریحر . واکبر و روایی 

 .داد

 و حوزه انتشارات :قم ،یمیسلی عل یترجمه شناسی، جرم و جرم .(1385) .ونایف نز،یه . وراب ت،یوا 

 .دانشگاه

 

 


