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  18/5/90 :تاريخ دريافت                                                                               1جالل شيرزاد،
  12/9/90  :تاريخ پذيرش                                                                              ، 2پيمان فقيه فرد

  3سالجقهمحمد 
   ،4جمشيد بابايي

 

  چكيده
داراي سرقت . آمده استگيري جامعه، مذموم و زشت به شمار ميترين جرائمي است كه از بدو پيدايش و شكلسرقت از قديمي

هـاي مسـلحانه در   با توجه به رعب و وحشتي كـه سـرقت  . ها، سرقت مسلحانه استترين آنانواع گوناگوني است كه يكي از مهم
گردند و عدم كشف آن تـأثيرات سـوئي در جامعـه    هاي مسلحانه كشف نميكنند و از آنجايي كه برخي از سرقتمردم ايجاد مي

  .ر آن شدند تا در اين زمينه پژوهش حاضر را به انجام رسانندكند از همين رو، مؤلفان بايجاد مي
و ارائه  1388-89هاي هاي مسلحانه در استان كرمان در سالهدف اصلي اين تحقيق شناخت علل موثر بر عدم كشف سرقت    

  .باشدپيشنهادهاي مقتضي جهت نيل به بهبودي روش هل مي
ها از ابزار مصاحبه با نخبگان، بررسي اسناد، در ارزيابي شاخص. پيمايشي است -توصيفينوع تحقيق كاربردي و روش تحقيق     

روش . مشاهده و پرسشنامه در گروه شغلي و مسئوليتي مقامات دولتي شاغل در محدوده جغرافيايي تحقيق استفاده شده اسـت 
. شـود نفر مقـام قضـايي را شـامل مـي     10تعداد نفر از كاركنان پليس آگاهي و 148گيري و جامعه آماري در اين پژوهش نمونه

به منظور تعيين قابليت اعتماد پرسشنامه اين تحقيق از . آوري شده استاطالعات الزم در اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمع
يـايي  به دست آمد كـه از پا  α=91.82استفاده شد و ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آزمون كرونباخ معادل SPSS نرم افزار 

  .واعتبارخوبي برخوردار است
هـاي نـوين و مـديريت زمـان در     دهد كه بين هدايت عملياتي مناسب، اقدامات اطالعاتي، استفاده از فناورينتايج نشان مي     

هاي مسلحانه رابطه معناداري وجود دارد و همچنين تحقيقات حاكي از تأييد هر چهار فرضيه بوده و نتـايج عمـده   كشف سرقت
هاي نوين در يق نشان از آن دارد كه فرضيه هدايت عملياتي مناسب، مديريت زمان، اقدامات اطالعاتي و استفاده از  فناوريتحق

  .اندهاي سرقت مسلحانه به ترتيب داراي اولويت و تأثيرگذاري بيشتري بودهكشف پرونده
 

  واژگان كليدي
  استان كرمان/ سرقت مسلحانه/ سرقت/ كشف جرم/ جرم

                                                            
 . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي -1

  .عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي -2
 .كارشناس ارشد كشف جرايم -3

  .عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي -4

 
)1388 -1389(هاي مسلحانه كشف نشده در استان كرمان عوامل مؤثر بر سرقت  
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   مقدمه
ها دارد و بـه سـبب همـين اسـتمرار     بزهكاري ريشه در تاريخ زندگي اجتماعي انسان

جرم در بستر زمان است كه دوركيم، جامعه شناس فرانسوي نيمه اول قرن بيستم، از 
هـاي زنـدگي   و اجتناب ناپـذير در كنـار سـاير پديـده    ) اي عاديپديده(آن به عنوان 

اي بدون قانون و ضـابطه  يگر، همان گونه كه جامعهبه عبارت د. كنداجتماعي ياد مي
وجود ندارد، اجتماع بشري كه در آن جرم و جنايت اتفاق نيفتد و بـه تعبيـر جامعـه    

ها هاي حاكم بر جامعه را محترم شمرده و آنشناختي همه افراد بدون استثناء ارزش
ا اين همه در طـول  ب. را از آن خود شمارند نيز جز در عالم خيال وجود خارجي ندارد

ها بـا پديـده جـرم، تحـوالت مهمـي را در ارتبـاط بـا دو مقولـه         تاريخ، مواجهه انسان
ها به تدريج و بـه  مجازات و شيوه محاكمه و رسيدگي پيموده است، از شدت مجازات

ويژه در يكي دو قرن اخير كاسته شده و مفهوم انتقـام و مجـازات جـاي خـود را بـه      
هـا تحـت   هـا و مجـازات  ن داده است و انساني شدن واكـنش ضرورت بازپروري مجرما

مندان حل مسائل جنايي هاي روانشناختي افقهاي جديدي را به روي عالقهتأثير داده
ها است و بشر بـا  هاي بيستم و بيست و يكم قرن عجايب و شگفتيقرن. گشوده است

و همة مهـارت   هاي نوينهاي تكنولوژيك جديد و به كارگيري فناوريوجود پيشرفت
و ابتكاري كه به دست آورده است هنوز نتوانسته در مبارزه با بزهكاري، جرم و مجرم 
فائق آيد و از افـزايش و رشـد روز افـزون آن پيشـگيري و مقابلـه كنـد و رفتارهـاي        

رفتارهـاي انحرافـي و نابهنجـار،    . انحرافي را كنترل و در نهايت كشف و خنثي نمايـد 
گذارد و آنهـا  ست كه رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را زير پا مياي اعمل تأييد نشده

ها و در چارچوب رفتار انحرافي معموالً با توجه به شرايط و موقعيت. نمايدرا نقص مي
كند، به طور مثال رفتاري كه در يك گروه، يك جامعـه و  زمان و مكان معني پيدا مي

جامعه يا گروه ديگر به عنوان رفتار باشد ممكن است در يك اجتماعي قابل قبول نمي
  .مناسب و مطلوب شناخته شود

سرقت در ميان انحرافات رفتاري و اجتماعي تقريباً از جمله مواردي اسـت كـه در       
ها جرم و عمل نابهنجار بـوده و بـه آن بـه عنـوان عمـل منفـي       ها و مكاناغلب زمان
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   رايم بشـري اسـت كـه در    تـرين جـ  جرم سـرقت از بـا سـابقه   . شده استنگريسته مي
ها، سرقت در بين انواع سرقت. شودهاي گوناگون ديده ميهاي مختلف به شيوهجامعه

زند اي است كه همزمان امنيت مالي و جاني افراد و جامعه را برهم ميمسلحانه پديده
  .اي برخوردار استو از اهميت فوق العاده

هاي مسلحانه رخ نحوه انجام انواع سرقت با گذشت زمان با توجه به تغييري كه در    
هاي پيشگيري از آن نيز متناسب با اين تغيـرات  ها و روشداده است الزم است شيوه

با توجه به موارد مذكور و نيز با عنايت به مسـئوليت پلـيس آگـاهي در    . متحول شود
، هاي مسلحانه واقع شـده در سـطح كشـور   مقابله با اين گونه مجرمان و كشف سرقت

رسد؛ هـر  ضرورت تدوين و تنظيم يك روش واحد براي پي جويي ضروري به نظر مي
هـايي  توانند بر نحوه پيگيري تأثيرگذار بوده و تفـاوت چند عوامل و شرايط ممكن مي

هـارچوب كلـي كـار امـري اسـت ثابـت كـه            ها احساس شده ليكن چدر بعضي بخش
  .  بايست مورد توجه افسران تحقيق قرار گيردمي

  
  بيان مسئله

هاي عـادي، سـرقت بـه عنـف و     سرقت داراي حاالت گوناگوني است كه شامل سرقت
در . رودها اموال ديگري توسط سارقان به سـرقت مـي  سرقت مسلحانه كه در همه آن

ـ   ترين آنبين انواع سرقت، سرقت مسلحانه جزء خشن ر خسـارت  ها بوده كـه عـالوه ب
هاي جسـمي و از همـه بـدتر روحـي و     مالي ناشي از سرقت، عموماً باعث بروز آسيب

در شـرايط امـروزي بـا توجـه بـه      . گردد كه جبران آن گاه غير ممكن استرواني مي
   هـاي گـرم، سـارقان بـا     مجموعه عواملي ازجمله فراواني و سهل الوصول بودن سـالح 

تر، موده و با تشكيل يك گروه دو يا سه نفره يا بيشترين هزينه اقدام به تهيه آن نكم
نمايند كه گاهي افـزون بـر سـرقت، جـرائم     هاي مسلحانه مبادرت ميبه انجام سرقت

ازآنجايي كه سرقت . شوندديگري همچون قتل، جرح، تجاوز و غيره را نيز مرتكب مي
         اهميــت  زنــد دارايمســلحانه، امنيــت مــالي و جــاني افــراد و جامعــه را بــرهم مــي 

اي است، زيرا ضمن آنكه انگيزه افراد جامعه را براي تالش و كسب دارايي و العادهفوق
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نمايد، تسهيل كننده هرج و مـرج در مناسـبات و روابـط اجتمـاعي     ثروت تضعيف مي
آورد و است و به دنبال آن در بنيادهاي نظم عمومي و اجتماعي تزلزل به وجـود مـي  

اي هاي فردي از طريق تجاوز به اموال و انتخاب ثروت به عنوان شيوهمجوز و رفع نياز
شود و در نتيجه زمينـه را بـراي تقويـت خـرده     براي امرار معاش و انباشت دارايي مي

با گذشت . سازدهاي بزهكار و ظهور و شيوع ساير جرائم اجتماعي، هموار  ميفرهنگ
وصاً سرقت مسـلحانه تغييـر يافتـه    هاي ارتكاب انواع سرقت خصها و روشزمان شيوه

هـا بـراي انجـام مقاصـد خـود      است، به طوري كه سارقان از آخرين فنـون وتاكتيـك  
هـاي پيشـگيري وكشـف آن نيـز     ها و روشكنند و به همين منظور شيوهاستفاده مي

  . متناسب بااين تغيرات متحول شده است
يـزرع از يـك سـو و     هـاي كـويري لـم   در استان كرمان وجود مناطق و سـرزمين     

خالءانتظامي از سوي ديگر، محيط امني را براي افراد سـود جـو و فرصـت طلـب بـه      
هايي است كه منـاطق محـروم بسـيار    استان كرمان از جمله استان. وجود آورده است

هاي غير مجاز توسـط اقشـار مختلـف از    دارد و اين امر، استان را مستعد جذب سالح
راذل و اوباش، ساكنان مناطق دور افتاده بـه بهانـه دفـاع از    جمله قاچاقچيان، اشرار، ا

چنين موجب سؤاستفاده افـراد سـود جـو گرديـده     اين معضل هم. كرده است... خودو
است كه با پرداخت وجه خيلي نازل، سالحي خريداري و اقـدام بـه سـرقت از بانـك،     

نماينـد و باعـث   هاي طال فروشي، سرقت خودرو، راهزني مسلحانه و ماننـد آن،  مغازه
  .شوندتشويش خاطر مردم ومسئوالن مي

كنـد و از  هاي مسلحانه در مردم ايجـاد مـي  با توجه به رعب و وحشتي كه سرقت     
گردند و عـدم كشـف آن تـأثيرات    هاي مسلحانه كشف نميآنجايي كه برخي ازسرقت
داشـت تـا   كند، از همين رو، مـوارد فـوق محقـق را بـر آن     سوئي در جامعه ايجاد مي

  هاي مسلحانه كشف نشده دراستان كرمان كدامند؟بررسي نمايد، علل مؤثر برسرقت
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    ضرورت واهميت تحقيق
هاي مسلحانه، عوامل مختلفـي از جملـه عوامـل    در فرآيند كشف جرم به ويژه سرقت

مؤثرند و چنانچه اين فرايند با تفكـر و شـيوه صـحيح و اصـولي     ... سازماني و فردي و
، قطعاً در مراحل مختلف هر يك از عوامل تأثيرات خاص خـود را خواهنـد   انجام شود

شود، عالوه بر اي كه كشف نميبدون شك وقوع جرايمي مثل سرقت مسلحانه. داشت
تشديد احساس ناامني در سطح جامعه، افكـار عمـومي را نيـز در خصـوص عملكـرد      

از پليس را در مبـارزه بـا   بنابراين بايستي انتظارات جامعه . سازدپليس خدشه دار مي
برنـد و يـا در   گذارند و مالي را به زور به سرقت ميكساني كه حق ديگران را زيرپا مي
با توجه به تأثيرات مخربي كـه  . ستانند مرتفع گرددحين سرقت مسلحانه جاني را مي

با وجـود ايـن، در بسـياري از    . گذاردها در جامعه از خود به جاي مياين گونه سرقت
هـاي سـرقت   عدم كشف پرونده. گرددها كشف نميهاي اين گونه سرقتاقع پروندهمو

گردد از يك سو، اقتدار ناجا تضعيف مسلحانه و گاهي تأخير در كشف آنها موجب مي
گردد و از سوي ديگر، باعث كاهش انگيزه كارآگاهان ويژه سرقت مسـلحانه بـه علـت    

س ناامني مضاعفي را در جامعه در پـي  از بعدي ديگر احسا. شودناتواني در كشف مي
  . خواهد داشت

  
  اهداف تحقيق

هـاي مسـلحانه كشـف    هدف اين تحقيق در وهله اول بررسي عوامل موثر بـر سـرقت  
عالوه بر هدف اصلي، اهداف فرعي اين تحقيـق نيـز بـه    . باشدنشده استان كرمان مي

  :باشدشرح زير مي
هاي سـرقت  ناسب در كشف نشدن پروندهتعيين ميزان تأثير هدايت عملياتي نا م -1

  مسلحانه؛ 
هاي سرقت تعيين ميزان تأثير اقدامات اطالعاتي نامناسب در كشف نشدن پرونده -2

  مسلحانه؛ 
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هـاي  هاي نوين در كشف نشدن پرونـده تعيين ميزان تأثير عدم استفاده از فناوري -3
  سرقت مسلحانه؛ 

هـاي سـرقت   ب كشـف نشـدن پرونـده   تعيين ميزان تأثير مديريت زمـان نامناسـ   -4
  . مسلحانه

  
  هاي تحقيقفرضيه

هاي سـرقت مسـلحانه رابطـه وجـود     بين هدايت عملياتي مناسب و كشف پرونده -1
  .دارد

  .هاي سرقت مسلحانه رابطه وجود داردبين اقدامات اطالعاتي وكشف پرونده -2
مسلحانه رابطه وجود هاي سرقت هاي نوين و كشف پروندهبين استفاده از فناوري -3

  .دارد
  .هاي سرقت مسلحانه رابطه وجود داردبين مديريت زمان و كشف پرونده -4
  

  جامعه آماري
مقـام قضـايي كـه داراي سـابقه خـدمت در       10حجم نمونه در اين پـژوهش، شـامل   

نفر از افسران پليس آگاهي استان كرمـان   149اند و هاي سرقت مسلحانه بودهپرونده
سـال سـابقه    5ه داراي مدرك تحصيلي ديـپلم بـه بـاال و حـداقل داراي     باشند كمي

گيـري از  روش نمونـه ). نفـر  159مجموعـاً  (باشـند  خدمت در اين قسمت را دارا مـي 
نفري پليس آگاهي كرمان بـوده   380افسران آگاهي به صورت جزء شماري از جامعه 
  .كه بر اساس فرمول كوكران انجام گرفته است

  
  روش تحقيق

گويـان  هاي تعداد زيادي از پاسـخ آنجايي كه اين تحقيق به بررسي نظرات و نگرش از
در . پيمايشي است – پردازد، بهترين روش براي گردآوري اطالعات روش توصيفيمي

سؤال بسته و يك سوال باز تهيه شد  28اي مشتمل بر اين تحقيق در ابتدا پرسشنامه
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نامـه در اختيـار جامعـه آمـاري قـرار      پرسـش و پس از حصول اطمينان از روايي آن، 
ها و ضريب پايـايي آن از  نامه جهت تجزيه و تحليل دادهبعد از تكميل پرسش. گرفت

الزم به توضيح است كه مقـدار  . استفاده گرديد» كرونباخ«و آزمون  SPSSنرم افزار 
ار باشد كه نشـان دهنـده پايـايي و اعتبـ    مي 9182/0معادل » آلفاي كرونباخ«ضريب 

  .باشدنامه ميخوب پرسش
  

  پيشينه تحقيق 
گيري ازتحقيقـات وتأليفـات ديگـر محققـان ومؤلفـان در خصـوص       محقق جهت بهره

موضوع تحقيق با مراجعاتي كه به بانك اطالعاتي دانشگاه علوم انتظـامي و دافـوس و   
هاي ناجا و مركز اطالعات و مدارك علمي ايران وابسـته بـه   مركز تحقيقات و پژوهش

اي در اين خصوص يعني بررسي علل وزارت علوم نموده است دريافته كه هيچ مطالعه
با اين همه، تحقيقاتي مشـابه در  . هاي مسلحانه كشف نشده، انجام نشده استسرقت

  :هاي مسلحانه انجام شده كه عبارتند ازرابطه با سرقت
نقدياني كه درپـژوهش  در فرانسه به ترجمه شهرام ) 1948(پژوهش راجر ميتوز ) الف

  .هاي نو درسرقت مسلحانه و شگردهاي سارقان پرداخته استخود به گرايش
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هاي مسلحانه مهاجران وسرقت«با عنوان) 1380(محققان خلعتبري، عبدالحسين ) ب
  :هاي زير را در برداشته استكه فرضيه» تهران بزرگ

      . ر مهاجران استميزان شيوع سرقت مسلحانه در بين مهاجران بيش از غي - 1
  . هاي مسلحانه نقش داردمحيط جغرافيايي و اقليمي در گرايش افراد به سرقت - 2
هاي مسلحانه رابطه وجود تبين بافت قومي و فرهنگي و گرايش افراد به سرق - 3

  . شودهاي مسلحانه ميالوصول بودن سالح موجب گرايش به سرقتسهل -4. دارد
طراز پائين هوشي در  -6. هاي مسلحانه ارتباط وجود داردتبين گمنامي و سرق - 5

  .هاي مسلحانه نقش داردگرايش به سرقت
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  نتايج پژوهش او به شرح زير است
بـين  . ميزان شيوع سرقت مسلحانه در بين مهاجران بيش از غيـر مهـاجران اسـت       

. دارد پديده گمنامي، طراز هوشي و ميزان سرقت مسلحانه رابطه معنـي داري وجـود  
عوامل جغرافيايي و اقليمي، قوم شناختي و فرهنگي در گرايش بـه سـرقت مسـلحانه    

  .نقش دارند
تأثير عوامل انتظامي مؤثر بر «در تحقيقي با عنوان ) 1383(احمدي، احمدرضا ) ج    

عوامل انتظامي پيشگيرانه استقرار » ها در شهر تهران بزرگهاي مسلحانه بانكسرقت
رم در داخل بانك، و مؤثرترين عامل انتظامي مقابلـه درجلـوگيري از   پليس با سالح گ

چنين استفاده از افسران با تجربه و مـؤثرترين عامـل   هاي مسلحانه بانك و همسرقت
هـاي الكترونيكـي و آژيـر خطـر و دوربـين      هـا راه انـدازي سيسـتم   حفاظتي در بانك

  .كندمداربسته را بررسي مي
  

  مباني نظري
جرايمي است كه در تمام ادوار تاريخي به عنوان يك پديده اجتماعي  سرقت از جمله

هاي مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومي بوده است بنابراين در همه شرايع و آيين
عكس العمل و كيفر شديد مواجه  ها سرقت امري نامشروع و بامذهبي و قوانين ملت

   شود آن است كه بنا به نوشتهيتنها استثنايي كه در اين زمينه ديده م. ده استبو
. منتسكو در كتاب روح القوانين ارتكاب سرقت در ميان قو م اسپارت مجاز بوده است

جوانان اسپارت در مواقع بخصوص و بر حسب امر رؤسا و : نويسداو در اين باره مي
ها موظف بودند كه معاش خود كردند، چو ن آنفرماندهان خود مبادرت به سرقت مي

به عالوه هدف ديگر مجاز بودن سرقت در ميان قو م اسپارت . شخصاً تأمين كنندرا 
 راقبت و دقت بيشتري به عمل آورندآن بوده است كه مردم در حفظ اموال خود م

  ).153: 1369وليدي، (
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سـرقت  : جرم سرقت اين گونه تعريف شده است 197در قانون مجازات اسالمي، مادة 
  . يگري به طور پنهانيعبارت است از ربودن مال د

سرقت يكي از جرايم مهم اغلب جوامع است و عملـي اسـت كـه تقريبـاً در كليـه          
هـاي دور نيـز وجـود داشـته و بـه اشـكال       اين جرم در  گذشته. شودجوامع ديده مي

كـه  تـرين جـرايم اسـت،    ز قتـل بـا سـابقه   اين جرم بعد ا. مختلف انجام گرديده است
هـاي متفـاوت و   تغييرات زيادي شده و  شكل انجام آن در زماندستخوش تحوالت و 

با وجود ايـن چيـزي كـه از زمـان پيـدايش آن      . در جوامع مختلف تغيير نموده است
تاكنون ثابت بوده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره وجود داشته و با 

يده، نظير تمام امور گذشت زمان بر اين پد. مرتكب آن مقابله و برخورد گرديده است
     اثر گذاشته و  تحـوالتي در آن بـه وجـود آورده اسـت بـه طـوري كـه شـكل انجـام          

چنـين  و هـم ... هاي وسايل و ابزار مورد استفاده، نـوع مـال و اشـياء مسـروقه و     شيوه
    هـا بـا   امـروزه اغلـب سـرقت   . وضعيت سارقان ازجهات گونـاگون تغييـر نمـوده اسـت    

شـود و سـرقت نيـز    وري از امكانـات فنـي پيشـرفته انجـام مـي     ا بهرهريزي و  ببرنامه
متناسب با اقدامات سارقان متحول گرديده و به صورتي علمي و حساب شده در آمده 

گـردد  شود، موارد مسائل مختلفي كه موجب گرايش به سرقت مـي يادآوري مي. است
مقابله با آن دشوارتر  تر از گذشته است و به همين علتدر عصر كنوني بسيار پيچيده

  ).1-2: 1366حسيني، ( راه مشكالت فراواني وجود دارداز قبل است و در اين 
  

  عناصر تشكيل دهنده سرقت
عنصر ) 1:  عنصر عمومي دارد كه عبارتند از 3جرم سرقت نيز همچون هر جرم ديگر 

         عنصـر روانـي كـه بـه ترتيـب بـه بررسـي اجمـالي آنهـا          ) 3عنصـر مـادي   ) 2قانوني 
  : پردازيممي
  عنصر قانوني جرم سرقت )1  
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قانون مجازات اسـالمي و مـواد    203تا  185، 197در حقوق جزايي فعلي ايران، مواد 
عنصـر قـانوني جـرم     18/5/1371از قانون مجازات نيروهاي مسلح مصـوب   71تا  67

 .  دهندسرقت را تشكيل مي
  عنصر مادي جرم سرقت)2   

  : عنصر مادي اين جرم عبارتند از
  .  يعني نظر بد به مال ديگري داشتن و بردن آن: فعل مرتكب) الف
  .  مال متعلق به ديگري باشد: موضوع جرم) ب
نوع وسيله در تحقق جرم سـرقت بـه هـر شـكلي كـه باشـد       : وسيله ارتكاب جرم) ج

  . تأثيري ندارد
منظور از بردن مال خارج كردن مال يعني بردن مال شرط است و : نتيجه مجرمانه) ه

  ).جرم سرقت از جرايم مقيد است(از حيطه تصرفات مالكانه مالك است 
براي تحقق جرم سرقت الزم است كه بردن مال ناشي از فعل مرتكب : رابطه عليت) د

  .  باشد
  عنصر رواني جرم سرقت)3   

  : از نظر رواني شرايط زير براي تحقق جرم سرقت الزم است
  . سارق علم داشته باشد كه مال متعلق به غير است) فال
  ).يعني بخواهد كه عمل مادي و ربودن را انجام دهد(داراي سوء نيت عام باشد ) ب
  . داراي سؤنيت خاص باشد) ج
تـأثير اسـت و ممكـن اسـت در مـوارد اسـتثنايي       انگيزه در تحقق جرم سرقت بي) د

  ).109-110: 1387رحيمي نژاد، (ند سرقت موجب حد را به سرقت تعزيري تبديل ك
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  تعريف سرقت مسلحانه 
گاه سارق با اسلحه، امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند رعب و وحشت ايجاد كند از هر

مصاديق سارق مسلح است و  در صورت داشتن نيت سرقت، سرقت مسلحانه محقـق  
ها يا و با سالح به بانك همچنين اگر دو يا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلي. شودمي

ها و به طور كلي به هر محلي كه در آن وجوه نقد يـا اوراق  ها يا جواهر فروشيصرافي
بهادار يا ساير اشياء قيمتي وجود داشته باشد بـه نيـت سـرقت و ربـودن امـوال وارد      

چنين هرگـاه  هم). 436-435: 1372قرباني، ( گويندند، به آن سرقت مسلحانه ميشو
امنيت مردم يا جـاده   "راهزني"افرادي مسلحانه در امر سرقت يا قطاع الطريق  فرد يا

  .  اندرا برهم بزنند رعب و وحشت ايجاد كنند مرتكب جرم مسلحانه شده
همان طور كه قبال ً نيز بيان شد از ديـدگاه انتظـامي و كارآگاهـان كشـف جـرم،          

 -2سـلحانه بـا سـالح گـرم؛     سـرقت م  -1: شودسرقت مسلحانه به دو نوع تقسيم مي
  ).432: 1378قرباني، ( لحانه باسالح سردسرقت مس

  :شوددسته مختلف به شرح زير تقسيم مي 12هاي مسلحانه معموالً به سرقت 
  .  هاها و مؤسسات اقتصادي مثل بانكسرقت مسلحانه از بنگاه .1
هـا  سرقت مسلحانه از تحصيل داران و افرادي كه پو ل هنگفتـي را از بانـك   .2

  .  كننددريافت مي
  .  هاسرقت مسلحانه از مراكز تجاري و مغازه .3
  ). اتومبيل و موتورسيكلت(سرقت مسلحانه وسايل نقليه  .4
  .  سرقت مسلحانه از طال و جواهر فروشان و صرافان كيفي .5
سرقت مسـلحانه ازطـال فروشـاني كـه عـادت دارنـد پـس از بسـتن مغـازه           .6

  .   نندشان را باخود به منزل حمل كطالجات
  .  هاي بانكسرقت مسلحانه از خودرو حامل پول .7
  .  هاي حمل و نقلها و شركتها و كارگاهسرقت مسلحانه از كارخانه .8
  .  سرقت مسلحانه از منازل .9
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  .  هاسرقت مسلحانه از دامداري .10
  .  سرقت مسلحانه از اشخاص .11
  ).34: 1381خلعتبري، ( "قطاع الطريق"راهزني مسلحانه  .12

تـري ارائـه   بنـدي دقيـق  از سرقت مسلحانه طبقـه ) 1987(همكارانش  توماس گيبر و
اي، دار، حرفـه گـروه سـابقه   4كرده و بر آن اساس سارقان مسلح اماكن تجاري را بـه  

توان سارقان مسلح بندي ديگر مياز طرفي در تقسيم. كنندپركار و موردي تقسيم مي
م نمـود  ها نيـز تقسـي  ايها، و حرفهاينيمه حرفه) هامبتدي(را به سه دسته آماتورها 

  ).28: 1385متيوز، (
  

  كشف علمي جرايم
شود كه حين يا پس از وقـوع جـرم بـه منظـور     كشف جرم به كليه اقداماتي گفته مي

آوري، بررســي، تجزيــه و تحليــل آثــار و داليــل جــرم، شناســايي و شناســايي، جمــع
و انتسـاب يـا عـدم     دستگيري متهم و بازجويي از او در جهت روشن شـدن حقيقـت  

ــي         ــورت م ــايي ص ــم قض ــدور حك ــاً ص ــتهم و نهايت ــه م ــرم ب ــاب ج ــرد انتس               گي
  ).66: 1381شريفي، (

هر فعـل يـا   "كند جرم را اين چنين تعريف مي 2قانون مجازات اسالمي در ماده      
 "شـود ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسو ب مـي 

  ).12: 1386الن، كما(
با اين توصيف يكي از مشكالتي كه جامعه امروز ما با  آن مواجه است تكرار جـرم      

قوانين ما در تعقيـب مجرمـان هيچگونـه نارسـائي     . اي استبه وسيله بزهكاران حرفه
شود، فقدان مدارك كافي و متقن در مـورد  ندارد اما آنچه موجب تجري تبهكاران مي

دهـد از  امروزه مدارك و آثاري كه پليس ارائه مي. باشده مجرم ميوقوع جرم به وسيل
اين آثار هر قدر هم كه مخفـي باشـد   . شودآوري ميصحنه جرم با وسايل علمي جمع

كشف علمي جـرايم  ": رودآشكار شده و به عنوان داليل مستند عليه مجرم به كار مي
قوقي است كه در ارتبـاط  بـا   هاي علوم پزشكي و حها و اندوختهاي از دانشمجموعه
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اين علم به طور روشمند به بررسي و تجزيـه و تحليـل مـدارك    . "باشدعلوم ديگر مي
از سوي ديگر كشف علمي جـرايم شـامل چنـدين    . پردازدمكشوفه از صحنه جرم مي

قاعده كليمي باشد كه يكي از اين قواعد عبارت است از ارتباط ايـن علـم بـا علـومي     
و بسـياري از علـوم    شناسـي شناسي، انسـان فيزيك، شيمي، زيست همانند رياضيات،

  ).  1371افتخار زاده، ( باشدديگر مي
  

  هاي و انواع كشف روش
ق بانـك  هاي افراد ساربخشي از عمليات كشف، ناشي از ثبت مشخصات اتومبيل) الف

هـاي گشـت آشـكار و پنهـان و كنتـرل      زنـي اكيـپ  گشـت  اي وهاي رايانهدر سيستم
  .  خودروهاي عبوري است

  . هاي مهاركشف از طريق اجراي طرح) ب
  .  ها در حين سرقتها و اكيپحضور گشت) ج
  .  هاي مردميكشف از طريق اطالعات حاصل از منابع و مخبران و اطالعيه) د

  .  دستگيري يكي از افراد باند در ساير جرايم) س
  . ي از مجرمن به صورت اتفاقي و از روي ظنّ و گماندستگيري يك) ص
  . كشف از طريق اطالعات واصل از ساير مجرمان و متهمان) ط
  .  ها و تشكيالت مجرمانكشف از طريق نفوذ به درون شبكه) ع
  .  كشف وابسته به اقرارها و اعترافات متهمان دستگير شده) ف
  . هاي سرقتي از بانكمسافرتي و چكهاي جويي چككشف بر اثر رديابي و پي) ق
  . كشف بر اساس آثار به جا مانده در صحنه جرم) ل
  . هاي مورد استفاده و تطبيق در بانك اطالعاتكشف بر اثر بررسي سالح) م
  . اي و سابقه داركنترل مجرمان حرفه) ن
  .  كنترل رفتار و عملكرد كاركنان مظنون بانك) ه

  .)161-165: 1390بياباني، ( هاصرافيكنترل و تحقيق از ) و 
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  هاي مسلحانه چگونگي كشف سرقت
بايد توجه داشته باشيم كه برابر نص صريح قانو ن، سرقت، چه با سالح گرم و چه بـا  

شود؛ حتي ممكن است سالح قالبي، بدلي، سالح سرد انجام گيرد، مسلحانه تلقي مي
هاي قالبي سرقت مسلحانه با سالح در آمارها، سرقت. پالستيكي و يا دست ساز باشد

شـود و پـس از دسـتگيري    زيرا براي مالباخته سالح و اقعي تصور مي. شودمنظور مي
كـه در ايـن صـورت سـرقت مسـلحانه بـه       . (گردداست كه قالبي بودن آن معلوم مي

  ). آيدحساب نمي
سـلحانه  هاي مبا توجه به تجربيات به دست آمده، موارد زير در كشف سريع سرقت   

  : نقش بسياري دارد
  سرعت عمل در اطالع از مكان و زمان سرقت؛  -1
  اطالع از تعداد سارقان در صحنه و وضعيت ظاهري آنان؛  -2
  نوع و رنگ وسيله نقليه مورد استفاده و جهت حركت آنان براي فرار از صحنه؛  -3
سـرقت در محـدوده آن واقـع شـده اسـت      اي كه آشنايي و اطالع دقيق از منطقه -4
  ). 212: 1384اردكاني، (

  
  هدايت عملياتي

. باشـد يكي از عواملي كه در كشف جرم تأثيرگذار است هدايت عملياتي مناسـب مـي  
هاي الزم پيرامون وقوع جـرايم جنـايي كـه    هدايت عمليات، نحوه هدايت و راهنمايي

هـدايت عمليـات بـا    (غير مستقيم  و) حضور در محل جنايت(غالبا ً به روش مستقيم 
  .)95: 1386رستمي، ( گيردتوسط فرمانده صورت مي...) .بيسيم يا تلفن و 

جويي سرقت، مستلزم پيگيري، پردازش، تحقيق و تجسـس  ريزي عمليات پيطرح    
جـويي  مند باشند و طرق پييابي بهرهتوسط نيروهايي است كه از دانش الزم در جرم

گردد، به صورت دقيق، منطقي و مسـتمر و بـا   آنچه كه در طرح انشاء ميرا مبتني بر 
گر در در اين ميان، نقش نيروهاي مداخله. رعايت كامل حفاظت در گفتار شكل دهند

طرح و ميزان مأموريت و وظايف آنان و نوع ارتباط آنان بـا رئـيس و مسـئول اجـراي     
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تنظيم شـده رهيافـت و راهكـار    طرح بايستي كامال ًمشخص باشد تا از تجميع روابط 
  . شناسايي و دستگيري مجرم با مجرمان حاصل گردد

يكي از شرايط عمده و اساسي در كارآگاهان مجـري طـرح، نحـوه ورود و نگـاهي         
است كه به مسائل جنايي به عنوان موضوعات تحقيق دارنـد كـه بـر اسـاس آن بايـد      

  هـاي وقـوع جـرم و سـرقت     حنهها را بـا معاينـه صـ   فرضيات مختلف جرايم  و سرقت
بـا  . يابي را با تقسيم وظايف، تدارك بيننـد بيني كنند و راهكارهاي مؤثر در جرمپيش

هـا و  ريزي فرآيندها، تحصيل واقعيت علل وقوع جـرائم و سـرقت  وصف مزبور در طرح
پيدايش و كشف رابطه يا روابط منطقي بين جرم، سوژه و سارق با معاينـات دقيـق از   

يابي كارآگاهان مجري طرح بـا  ها است و لزوماً فرضيها مالحظه اشياء و پديدههصحنه
خـوش زاد و  ( ل جنـايي، امـري اجتنـاب ناپـذير اسـت     تسلط به علم تحقيق در مسائ

  .)159-161: 1386همكاران، 
  

  اقدامات اطالعاتي و نقش آن در كشف علمي جرائم 
طالعـاتي و عوامـل اطالعـاتي و مـورد     كارآگاهان با استفاده از منابع، مخبران، بانـك ا 

نماينـد  اعتماد محلي، جهت كسب آخرين اخبار و اطالعات در محل حادثه تالش مي
    قتـل،  (و از شهود محلـي و سـاير كسـاني كـه بـه انحـاء مختلـف از مسـئله جنـائي          

هاي يكي از روش .نماينداطالعاتي دارند، اخبار را كسب مي...). هاي مسلحانه وسرقت
سيسـتم بانـك   . اطالعات، استفاده از اخبار و اطالعـات بانـك اطالعـاتي اسـت     كسب

. هـا نيسـت  اي نگهـداري داده اطالعاتي به طور كلي چيزي بيش از يك سيستم رايانه
هاي كـاربري در  هاي ثابت است كه توسط سيستماي از دادهبانك اطالعاتي، مجموعه

ساز و كارهاي متعددي براي نگهداري . گيردبعضي از مؤسسات مورد استفاده قرار مي
توان آنها را بـه  اطالعات و تشكيل حافظه سازماني يا مخزن تجارب وجود دارد كه مي

نمونـه سـاده حافظـه    . اي تقسيم كردو بايگاني رايانه) سنتي(دو دسته بايگاني دستي 
هـا  هـا و زنكـن  هايي مجرمان و يا كارت زنـدانيان اسـت كـه در فايـل    سازماني پرونده
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شود و براي مقاصد مشخص در دسترسي كارآگاهان و كارشناسـان قـرار   نگهداري مي
  ). 579: 1384بياباني، (گيرد مي

. شـوند هاي اطالعاتي به دو گروه درون سازماني و برون سازماني تقسـيم مـي  بانك    
هاي اطالعاتي درون سازماني شامل بانـك اطالعـاتي گذرنامـه، بانـك اطالعـات      بانك
گذاري، بانك اطالعات گواهينامه، بانگ اطالعـات بايگـاني   د، بانك اطالعات شمارهافرا

    جنايي، بانك اطالعـات جـامع نيـروي انسـاني، سـامانه خـودرو و موتورهـاي سـرقت         
هاي اطالعاتي بـرون سـازماني شـامل، بانـك اطالعـات خـانوار، بانـك        بانك. باشدمي

ن، بانـك خطـوط ارتبـاطي و    زنـدانيا  اطالعات كارت هوشمند سوخت، بانك اطالعات
  .)34: 1387طالبيان، ( غيره است

  
  فناوري  

فناوري عبارت است از كاربرد علم براي توليد محصول و خدمات و بـه عبـارت ديگـر    
 ) اطالعـات و دانـش افـزار   (توانايي به كارگيري چهار جـزء سـخت افـزار، نـرم افـزار،      

از جملـه  ). 1384حـاج حسـيني،   ). (افـزار سـازمان  (هاي انسـاني و مـديريت   مهارت
و سيسـتم    DNAگيرند،هايي كه در زمينه كشف جرم مورد استفاده قرار ميفناوري

  . باشدارسنال مي
سيستم آرسنال در آزمايشگاه فيزيك جنايي مركز تشخيص هويت پليس آگـاهي       

هكاري نـوين  ناجا، توسط كارشناسان كشور روسيه نصب و راه اندازي شده است كه را
مطالعـات بـر روي ايـن     .شـود براي كشف جرائم مربوط به سالح گـرم محسـوب مـي   

روسيه آغاز گرديد كه به طراحي سيستم » پاپيلون«در شركت  1993سيستم از سال 
سيستم موجود در آزمايشگاه فيزيك جنـائي چهـارمين نمونـه از    . حاضر منجر گرديد

يستمي تشـكيل يـك آرشـيو نسـبتاً     هدف از طراحي چنين س. سيستم آرسنال است
هـا و  هاي مربوط به سالح گرم به همراه تصاوير اسـكن شـده از گلولـه   كامل از پرونده

هاي مربوط و مقايسه هر پرونده جديد كه شامل گلوله يا پوكه جنـايي باشـد بـا    پوكه
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تمام سوابق موجود در آرشيو و در نهايت اعالم نتيجه اين مقايسه است مبني بر ايـن  
 ه آيا مورد مشابهي براي پرونده مطروحه وجود دارد يا خير؟ك
هـاي مختلـف تيرانـدازي و ضـرورت نگهـداري      با توجه به ارتباط احتمالي صـحنه     

هاي موجـود  اي به منظور مقايسه نمونههاي رايانهسوابق آثار گلوله و پوكه در سيستم
بندي اتوماتيك مقايسه و طبقهدر بانك اطالعاتي ايجاد شده، در اين مركز از سيستم 

اين سيستم داراي مشخصات منحصر به فردي . شودگلوله و پوكه آرسنال استفاده مي
اظهار نظر نهايي در جهت . باشدسازي و مقايسه تصاوير ميبراي تصويربرداري، فشرده

هاي مختلف در حوزه جغرافيايي مختلف و يا مشـابه و  اثبات ارتباط حوادث تيراندازي
مقاطع زماني مختلف با يكديگر و در نهايت اثبات به كارگيري يك سالح واحد در  در

. پـذيرد هاي وقوع متفاوت از جمله اقداماتي است كه در اين بخش صورت مـي صحنه
اين سيستم، راه حل مناسبي براي كشف علمي جرائم مربوط به سالح گرم محسـوب  

هـاي قبلـي و   ي سـريع بـه پرونـده   با استفاده از اين سيستم امكـان دسترسـ  . شودمي
بابـايي و همكـاران،   ( كنـد د با موارد سابق را فـراهم مـي  مقايسه اتوماتيك موارد جدي

1383 :65-62(.  
  

  هاگيري و تجزيه و تحليل فرضيهنتيجه
برداري صحيح و علمي ها پيرامون موضوع پژوهش، بهرهنامهآوري پرسشپس از جمع

هـاي منطقـي و   حـل به كل جامعه به منظور ارائـه راه از نظرات اخذ شده و تعميم آن 
هـاي احتمـالي موجـود درايـن     ها و رفع مشكالت و چـالش اصولي جهت بهبود روش
هاي ارائه شـده بـه تفكيـك هـر     هاي الزم در خصوص ديدگاهفرايند، تجزيه و تحليل

  :فرضيه به صورت علمي انجام پذيرفت كه نتايج به شرح ذيل حاصل گرديد
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  ول فرضيه ا
  .هاي مسلحانه رابطه وجود داردبين هدايت عملياتي مناسب و كشف سرقت

نامـه اسـتفاده گرديـد،  بـه     پرسـش  8تـا   1هاي جهت بررسي اين فرضيه از گويه    
ها با يكديگر جمع و مجدداً در سه سطح  كم، متوسـط  طوري كه هر يك از اين گويه

رابطه بين هدايت عملياتي مناسب و درصد معتقدند  3/28. و زياد كدگذاري گرديدند
درصد اين رابطـه را   7/71هاي سرقت مسلحانه در حد متوسط است، اما كشف پرونده

  .  انددر حد زياد توصيف نموده
. جهت بررسي اين فرضيه از آزمون كا اسكوير يك متغيـره اسـتفاده شـده اسـت         

مسـلحانه تـأثير    هـاي تحت فرض صفر، اگر عامل هدايت عمليـاتي در كشـف سـرقت   
هاي مورد انتظار برابـر  هاي مشاهده شده با فراوانيرود فراوانينداشته باشد انتظار مي

هاي مسلحانه تأثير داشـته باشـد   اما اگر عامل هدايت عملياتي در كشف سرقت. باشد
بايد بين فراواني مورد انتظار و فراواني مشاهده شده اختالف معني داري وجود داشته 

  ).  رض يكف(باشد 
 اختالف فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده تأثير

 5 .34- 5 .79 45 متوسط
 5 .34 5 .79 114 زياد

   159 مجموع

  
 ضعف در هدايت عملياتي مناسب 

 2χ 29. 943آماري خي دو 
 1 درجه آزادي

 000.  سطح معني داري مجاز

  
a  0 cells (. 0%). have expected frequencies less than 5.  The 
minimum expected cell frequency is 79. 5.  
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كـه   Asymp.  Sigداري و سطح معنـي  943. 29كه برابر  2χبا توجه به مقدار آمار
  باشد اختالف بـين فراوانـي مـورد انتظـار و فراوانـي مشـاهده شـده        مي 000. 0برابر 
توان گفت عامل شود؛ بنابراين ميدار است، فرض صفر رد و فرض يك تأييد ميمعني

هـاي مسـلحانه تأثيرگـذار    ضعف در هدايت عملياتي مناسب در كشف نشدن سـرقت 
  .  باشدمي

هـاي  عمليـاتي دركشـف سـرقت    اي كه هدايتبا توجه به اهميت و ارجحيت ويژه    
مسلحانه دارد از همين رو تقويت فرآيند بررسي صـحنه جـرم، حفـظ صـحنه جـرم،      
استفاده از كاركنان متخصص و با تجربه، رفع كمبود كاركنـان و امكانـات، افـزايش و    

هاي كشف جـرم در سـطح   ها درسطح شهر، افزايش تعداد حوزهتقويت كيفيت گشتي
هـاي  شهري و روستايي، ايجاد ارتباط مناسب بين بخش منطقه، پوشش مناطق برون

هاي مناسب توسط افراد خبره و با تجربه در واقع نقش جويي وآموزشپيشگيري و پي
گردد، هاي مسلحانه ميهدايت عملياتي را تقويت نموده و باعث افزايش كشف سرقت

هش وقـوع  افزايش كشف نيز به دليل دستگيري سارقان مسلح خود به خود باعث كـا 
  . گرددهاي مسلحانه ميسرقت

  
  فرضيه دوم

  .»هاي مسلحانه رابطه وجود داردهاي سرقتبين اقدامات اطالعاتي و كشف پرونده«
نامه استفاده گرديد به طوري پرسش 15تا  9هاي جهت بررسي اين فرضيه از گويه   

وسط و زيـاد  ها با يكديگر جمع و مجدداً در سه سطح  كم، متكه هر يك از اين گويه
درصد معتقدنـد رابطـه بـين     9/28دهد اطالعات آماري نشان مي. كدگذاري گرديدند

 1/71هاي سرقت مسلحانه در حد متوسط است امـا  اقدامات اطالعاتي و كشف پرونده
  .  انددرصد اين رابطه را در حد زياد توصيف نموده
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 هـاي مسـلحانه  تتحت فرض صفر، اگر عامل ضعف اقدامات اطالعاتي در كشف سرق 
هـاي مـورد   هاي مشاهده شده با فراوانيشود فراوانيميبيني تأثير نداشته باشد، پيش

هاي مسلحانه اما اگر عامل ضعف اقدامات اطالعاتي در كشف سرقت. انتظار برابر باشد
بيني و فراواني مشـاهده شـده اخـتالف    تأثير داشته باشد بايد بين فراواني مورد پيش

  ).  فرض يك(جود داشته باشد داري ومعني
  

 اختالف فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده تأثير

 5 .33- 5 .79 46 متوسط

 5 .33 5 .79 113 زياد

   159 مجموع

  
  

 ضعف اقدامات اطالعاتي 
 2χ 28. 233آماري خي دو 
 1 درجه آزادي

 000.  داري مجازسطح معني
  

a  0 cells (. 0%). have expected frequencies less than 5.  The 
minimum expected cell frequency is 79. 5.  

كه Asymp. Sigداري و سطح معني 233. 28كه برابر  2χبا توجه به مقدار آمار   
  باشد اختالف بـين فراوانـي مـورد انتظـار و فراوانـي مشـاهده شـده        مي 000. 0برابر 
توان گفـت عامـل   شود بنابراين ميدار است فرض صفر رد و فرض يك تأييد ميمعني

بـا  . باشـد هاي مسلحانه تأثيرگذار ميضعف اقدامات اطالعاتي در كشف نشدن سرقت
هـاي  ر كشـف سـرقت  اي كـه اقـدامات اطالعـاتي د   عنايت به اهميت و ارجحيت ويژه

هاي اطالعـاتي  مسلحانه دارد، از اين رو، تقويت استفاده از منابع و مخبران، ابزار شيوه
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هاي اطالعاتي، افزايش قدرت تجزيـه و تحليـل جنـايي كاركنـان، كنتـرل      فني، بانك
دار، انجام اقدامات الزم در رابطه با رديـابي امـوال مسـروقه و افـزايش     مجرمان سابقه

ملكرد مالخران و فروشندگان لوازم دست دوم و ارزيابي اقـدامات آنـان در   نظارت بر ع
نماييم و استفاده بهينـه و تقويـت اقـدامات    واقع نقش اقدامات اطالعاتي را تقويت مي
گـردد و از نتـايج اصـلي    هـاي مسـلحانه مـي   اطالعاتي نيز باعث افزايش كشف سرقت

  . هاي مسلحانه استوقوع سرقتافزايش كشف نيز به دليل دستگيري سارقان كاهش 
  

  فرضيه سوم 
  .»هاي مسلحانه رابطه وجود داردهاي نوين و كشف سرقتبين استفاده از فناوري«

نامه استفاده گرديد بـه طـوري   پرسش 21تا 16هاي جهت بررسي اين فرضيه از گويه
ها با يكديگر جمع و مجدداً در سه سطح  كم، متوسط و زيـاد  كه هر يك از اين گويه

  .   كدگذاري گرديدند
هاي درصد معتقدند رابطه بين استفاده از فناوري 17دهد اطالعات آماري نشان مي  

درصـد ميـزان    83هاي سرقت مسلحانه در حد متوسط است اما نوين و كشف پرونده
  . اندرابطه را در حد زياد توصيف نموده

هاي هاي نوين در كشف سرقتتحت فرض صفر، اگر عامل ضعف استفاده از فناوري   
     هـاي مشـاهده شـده بـا     شـود فراوانـي  بينـي مـي  پـيش مسلحانه تأثير نداشـته باشـد   

هاي نـوين در  فناورياما اگر ضعف استفاده از . اشدبيني برابر بهاي مورد پيشفراواني
بينـي و  ته باشد بايـد بـين فراوانـي مـورد پـيش     هاي مسلحانه تأثير داشكشف سرقت

  ). فرض يك(داري وجود داشته باشد فراواني مشاهده شده اختالف معني
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 اختالف بينيفراواني مورد پيش فراواني مشاهده شده تأثير

 0 0 0 كم

 5 .52- 5 .79 27 متوسط

 5 .52 5 .79 132 زياد

   159 مجموع

  
 نوين هايضعف استفاده از فناوري 

 2χ 69. 34آماري خي دو 

 1 درجه آزادي

 000.  داري مجازسطح معني

  
a   0 cells (. 0%). have expected frequencies less than 5.  The 
minimum expected cell frequency is79. 5 

كـه   Asymp. Sigداري و  سطح معنـي  34. 69كه برابر  2χبا توجه به مقدار آمار
بيني و فراوانـي مشـاهده شـده    باشد اختالف بين فراواني مورد پيشمي 000. 0برابر 
توان گفت عامل بنابراين مي. شوددار است؛ فرض صفر رد و فرض يك تأييد ميمعني

هـاي مسـلحانه  تأثيرگـذار    هاي نوين در كشف نشدن سرقتضعف استفاده از فناوري
 .  است
هاي مسلحانه دارند هاي نوين در كشف سرقتاي كه فناوريو ارجحيت ويژه    

ها و بنابراين تقويت و آموزش كاركنان در استفاده كامل و كاربردي از انواع سيستم
هاي درون و توان علمي و آزمايشگاهي، تشويق يگانهاي اطالعاتي، افزايش بانك

   مرتبط با سالح در استفاده از سيستم آرسنال، تشويق مسئوالن  زمانيبرون سا
هاي الكترونيكي آگاهي و به استفاده از  سيستم.... ها وها و اماكن و طالفروشيبانك

  روزهاي مسلحانه و تقويت استفاده كامل و بهانتقال تجربه به ديگران در زمينه سرقت
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هاي نوين را نيك در واقع نقش استفاده از فناوريمخابراتي و الكترو هاياز كنترل 
هاي مسلحانه و در نهايت كاهش وقوع نمايد و باعث افزايش كشف سرقتتقويت مي

  .  شودهاي مسلحانه ميسرقت
  

  فرضيه چهارم 
  .»هاي مسلحانه رابطه وجود داردبين مديريت زمان و كشف سرقت«

نامه استفاده گرديد بـه طـوري   پرسش 28تا 22هاي جهت بررسي اين فرضيه از گويه
ها با يكديگر جمع و مجدداً در سه سطح  كم، متوسط و زيـاد  كه هر يك از اين گويه

درصد معتقدند رابطـه بـين    8/30: دهداطالعات آماري نشان مي. كدگذاري گرديدند
 2/69هاي سرقت مسلحانه در حـد متوسـط اسـت امـا     مديريت زمان و كشف پرونده

  . اندابطه را در حد زياد توصيف نمودهدرصد اين ر
هـاي مسـلحانه   تحت فرض صفر، اگر عامل ضعف مديريت زمان در كشف سـرقت      

بيني هاي مورد پيشهاي مشاهده شده با فراوانيبيني فراوانيتأثير نداشته باشد پيش
هـاي مسـلحانه تـأثير داشـته     اما اگر ضعف مديريت زمان در كشف سرقت. برابر باشد

داري بيني شده و فراواني مشـاهده شـده اخـتالف معنـي    اشد بايد بين فراواني پيشب
  ).  فرض يك(وجود داشته باشد 

  
 اختالف فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده تأثير

    كم

 5 .30- 5 .79 49 متوسط

 5 .30 5 .79 110 زياد

   159 مجموع
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 ضعف مديريت زمان 
 2χ 23. 403آماري خي دو 
 1 درجه آزادي

 000.  داري مجازسطح معني
a  0 cells (. 0%). have expected frequencies less than 5.  The 
minimum expected cell frequency is 79. 5.  

كـه   Asymp. Sigداري و سطح معني 403. 24كه برابر  2χبا توجه به مقدار آمار
بيني و فراوانـي مشـاهده شـده    باشد، اختالف بين فراواني مورد پيشمي 000. 0برابر 
تـوان گفـت   بنابراين    مـي . شوددار است، فرض صفر رد و  فرض يك تأييد ميمعني

  .  باشدهاي مسلحانه تأثيرگذار ميعامل ضعف مديريت زمان در كشف نشدن سرقت
هـاي اساسـي كـه در مراحـل     قابل انكار آن است كه مؤلفـه  يك واقعيت مهم و غير   

هاي مسـلحانه حـائز اهميـت اسـت ومشـخص بـودن آن بـي شـك         برخورد با سرقت
جو به همراه خواهـد داشـت، مـديريت    گيري مطلوب تيم پيفراواني را در نتيجهتأثير

قتـل  هاي منجر به هاي سرقت مسلحانه است به ويژه در پروندهزمان در كشف پرونده
مندي تعييين زمان مرگ، مهم است هر چه اين كار با دقت بيشتر صورت گيرد، بهره

   بـا توجـه بـه اهميـت     . كارآگاهان جنايي دركشف جرم بيشتر و مفيـدتر خواهـد بـود   
بنـابراين ارسـال سـريع    . هاي مسلحانه دارداي كه مديريت زمان در كشف سرقتويژه

مناسـب زمـاني در خصـوص رسـيدگي بـه       ريـزي برنامـه  خبر وقوع سرقت مسلحانه،
هـاي مسـلحانه، توزيـع    جـوي    سـرقت  ها، كاهش امور مربوط به افسران پـي پرونده
هاي مسـلحانه بـه   هاي راكد بين ساير كاركنان، منحصر نمودن كاركنان سرقتپرونده

هـاي كارآگاهـان   هاي سرقت مسلحانه، افزايش خالقيت و نوآوريبررسي صرفاً پرونده
هـاي سـرقت مسـلحانه بـا     فاده از زمان، مد نظر قـرار دادن هميشـگي پرونـده   در است

ها را به فراموشي نسپردن، تسريع در زمان رسـيدگي كاركنـان   گذشت زمان و پرونده
لعكـس  هاي صحنه جرم به آزمايشگاه و باهاي مسلحانه و ارسال سريع نمونهبه سرقت
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  نمايـد وباعـث افـزايش كشـف     همة اين عوامل نقـش مـديريت زمـان را تقويـت مـي     
  .شودهاي مسلحانه ميسرقت

  
  گيري سؤال بازنتيجه

نامه تنظيمي در نظـر گرفتـه   عالوه برسؤاالت تستي كه براي جامعه آماري در پرسش
نامه منظور گرديـد و از پاسـخ دهنـدگان بـه     شد، يك سؤال باز نيز در انتهاي پرسش

  عنوان كارشناس و متخصـص در ايـن امـر، كـه داراي سـوابق و تجـارب ارزشـمندي        
اند، خواسته شد تا نظرها و پيشنهادهاي خود را در رابطه با علل مؤثر بـر كشـف   بوده

ج با توجه به نظر خواهي صورت گرفته، نتـاي . هاي مسلحانه، بيان نمايندنشدن سرقت
  :باشدبه شرح ذيل مي

هاي تخصصي و علمي براي كاركنان كوپ، بررسي صحنه جرم و عدم آموزش .1
هاي جنايي و همچنـين عـدم   جو در خصوص نحوه عمل در صحنهافسران پي

حضور كارشناس اسلحه شناسي جنايي و يا تأخير در حضور كاركنان كوپ و 
ل مـؤثر در كشـف   جـو از عوامـ  كارشناسان بررسي صحنه جرم و افسران پـي 

  . باشدهاي مسلحانه مينشدن سرقت
نمايند مأموران را غافلگير و از معموالً افرادي كه اقدام به سرقت مسلحانه مي .2

نماينـد و غالبـاً بـه شـگردهاي پليسـي واقـف       غفلت مأمور سوء استفاده مـي 
بيشتر مجرمان مسلح با وسايل و خودروي سرقتي اقـدام بـه سـرقت    . هستند

براي مثال در يك اقدام، خودرو يـا موتورسـيكلتي را بـه    . نماينديمسلحانه م
نمايند و وقتي مأموران درگير برخورد با سرقت عادي صورت عادي سرقت مي

متمركز شده و اقدام به سـرقت مسـلحانه    شوند آنان در يك نقطه و محلهمي
موران كتمان و خودداري برخي از مـأ . شوندنمايند و به راحتي متواري ميمي

در ارسال به موقع خبر سرقت مسلحانه، عدم بررسي صـحيح صـحنه جـرم و    
اي، عـدم تحقيـق از   آوري داليل و مدارك، عدم پوشش خبري و رسـانه جمع

در صحنه جرم و ضعف در بيان اطالعات مفيـد و  ) قرباني(شهود و مال باخته 
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سـتفاده  چنين عـدم ا شود همارزشمند كه در صحنه جرم به مأموران داده مي
صحيح از امكانات و تجهيزات مخابراتي و ارسال مدارك مكشوفه صحنه جرم 

هاي جرم بـا يكـديگر جهـت    به مراكز تشخيص هويت و تطبيق ندادن صحنه
هـاي راكـد، ضـعف در    بردن به شيوه و شگرد مجرم، عدم بازخواني پروندهپي

ارات و هاي اطالعـاتي و گـاه همكـاري نكـردن بعضـي از اد     دسترسي به بانك
    هــا بــا مــأموران كشــف جــرم، ضــعف در تعامــل كارآگاهــان كشــف ســازمان
هـاي مسـلحانه   ها از علل مؤثر بـر سـرقت  هاي مسلحانه با ساير قسمتسرقت

  .باشدكشف نشده مي
در عمل ديده شده كه اين (كنترل كاركنان نظامي، انتظامي اخراجي و فراري  .3

ها و همچنـين عاليـم و   ر انواع سالحگونه كاركنان به دليل آشنايي با طرز كا
هاي نظامي و نحوه ورود بـه منـازل، زمينـه و آمـادگي بيشـتري بـراي       لباس

  .سرقت مسلحانه دارند
  

  گيري كلي نتيجه
  هاي مسلحانه تعيين مؤثرترين علل عدم كشف سرقت

  :جهت تعيين مؤثرترين علل از آزمون فريدمن استفاده گرديد
  

N 159 

Chi-Square(a) 383.759 

Df 27 

Asymp.Sig. 0.000 

است و تعـداد درجـات آزادي    383.759بندي برابر مربع كاي فريدمن براي اين رتبه
 2بنـدي شـدند،   رتبـه ) علـل (گويه  28چون . برابر با تعداد متغيرها منهاي يك است

  ).df(درجه آزادي وجود دارد 
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برآوردي از احتمال به دست آوردن يـك آمـار مربـع كـاي بـه       asymp. Sigمقدار 
باشـد بـه شـرط اينكـه     ها تكراري مـي درجه آزادي در نمونه 27با  383.759بزرگي 

چـون رخ دادن يـك   . هاي هر علل تأثيرگذار در اين تحقيق واقعاً متفاوت نباشـد رتبه
اسـت، نتيجـه    درجه آزادي به صورت اتفاقي غير محتمل 27با  383.759مربع كاي 

علل ذكـر شـده در ايـن تحقيـق داراي تـأثير و ارجحيـت يكسـاني         28گيريم كه مي
  :باشدنيستند و رتبه و تأثير آنها به شرح ذيل مي

  
 ترتيب اهميت امتياز شماره گويه ترتيب اهميت امتياز ماره گويه

Q12 14.06731 15 Q3 19.05769 1 

Q7 14.05769 16 Q17 18.20513 2 

Q20 13.89744 17 Q2 17.76603 3 

Q16 13.87821 18 Q13 17.23718 4 

Q28 13.85897 19 Q1 16.95833 5 

Q22 13.67949 20 Q4 16.25641 6 

Q6 13.37179 21 Q9 15.85256 7 

Q27 13.37179 22 Q18 15.76923 8 

Q15 12.92628 23 Q19 15.50321 9 

Q24 12.39423 24 Q10 15.33654 10 

Q25 12.37179 25 Q21 14.96795 11 

Q11 11.87179 26 Q8 14.56731 12 

Q23 11.50641 27 Q26 14.26282 13 

Q5 8.846154 28 Q14 14.16026 14 
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مـؤثرترين علـل عـدم    ) جدول فوق(با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن 
بـه كـارگيري كاركنـان بـا     : يعني 3هاي مسلحانه به ترتيب گويه شماره كشف سرقت

ضـعف در  : يعنـي  17تخصص كمتر در امر بازجويي فني و تحقيقات و گويـه شـماره   
كاشـف  (، سيستم آرسنال DNAنظير فناوري (استفاده از توان علمي و آزمايشگاهي 

و گويـه  . باشندرم ميضعف در فرآيند بررسي صحنه ج: يعني 2وگويه شماره ...) و) 3
     هـاي پلـيس در سـطح شـهر     كافي نبـودن و فقـدان كيفيـت گشـتي    : يعني 5شماره 

  .هاي مسلحانه را داردترين تأثير در كشف نشدن سرقتكم
  

  هاي مسلحانهتعيين مؤثرترين فرضيه در كشف نشدن سرقت
  جهت تعيين مؤثرترين فرضيه از آزمون فريدمن استفاده گرديد

Test Statistics(a)  
 

N 159 

Chi-Square 339.470 

Df 3 

Asymp.Sig. .000 

دي و درجـه آزا  3با  339.470با توجه به جدول فوق كه مقدار خي دو فريدمن برابر 
  H1رد و فـرض   H0تـوان نتيجـه گرفـت فـرض     مي  0.000داري مجاز سطح معني

  :باشدها به شرح ذيل ميشود و ميزان اهميت فرضيهتأييد مي
  

 امتياز شماره فرضيه اهميت

1 1 3.58 

2 4 3.09 

3 2 2.20 

4 3 1.14 
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ضـعف در هـدايت   ( 1با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن فرضيه شماره 
هـاي مسـلحانه و   مؤثرترين فرضيه در كشف نشـدن سـرقت   3.58با امتياز ). عملياتي

در بـين   1.14بـا امتيـاز   ) هـاي نـوين  ضعف در اسـتفاده از فنـاوري  ( 3فرضيه شماره 
 .هاي مسلحانه را داردترين تأثير در كشف نشدن سرقتها كمفرضيه

  
  پيشنهادهاي تحقيق

  پيشنهادهاي مرتبط با هدايت عملياتي 
هـاي جـرم   آموزش كاركنان كوپ و به كارگيري امكانات جهت حفظ صحنه .1

كارشناسـان بـا تجربـه بـه     هـاي الزم توسـط   در اولويت قرار گيرد و آموزش
همچنـين از طريـق تنظـيم بروشـور و توزيـع بـه       . كاركنان كوپ ارائه گردد

هاي الزم در جهت هايي كه احتمال سرقت مسلحانه وجود دارد، آگاهيمحل
 .حفظ صحنه جرم به كاركنان مربوط صورت گيرد

هاي ويژه دوره ديده و متخصص همـراه بـا تجهيـزات و امكانـات     ايجاد اكيپ .2
هـاي  پيشرفته در بررسي صحنه جرم به طوري كـه بررسـي تمـامي صـحنه    

ها صورت گيرد و از فرستادن افراد غير متخصص در بررسي    توسط اين اكيپ
امـر حفـظ   . هاي مسلحانه خـودداري گـردد  هاي جرم خصوصاً سرقتصحنه

صحنه جرم و عدم ايجاد آلودگي و تغيير در آن به عنوان يك امـر الـزام آور   
 .  دستور كار عوامل ناجا قرار گيرددر 

هـاي سـرقت مسـلحانه، از    در امر بازجوئي فني و تحقيقـات پليسـي پرونـده    .3
آموزش و اعزام كاركنان به ادوار . كاركنان متخصص و با تجربه استفاده گردد

شـود     هاي آموزشي باعث باال بردن كارايي بازجو مـي تخصصي و ايجاد كارگاه
 .بردب به يكديگر بازدهي كشف را باال ميچنين انتقال تجارهم

هاي مسلحانه يابي سرقتجويي و جرماز افسران با تجربه در امر مبارزه و پي .4
هـاي مسـلحانه   هاي متمادي در امـر كشـف و جلـوگيري از سـرقت    كه سال

 . فعاليت داشتند، استفاده گردد
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 امــر جلــوگيري از جابجــايي و انتقــال كاركنــان بــا تجربــه و متخصــص در   .5
 .هاي مسلحانهسرقت

استفاده از مأموران آشنا به جغرافيا عمومي جرم و جغرافياي نقـاط و معـابر    .6
 .اصلي و فرعي جرم خيز در سطح حوزه استحفاظي

دانـيم بحـث   گذاري شود، چنانكه ميدر تربيت نيروي متخصص بايد سرمايه .7
پليس علمـي و تحقيقـات جنـايي در صـحنه جـرم و آزمايشـگاه تـا كشـف         

هـا معيـوب باشـد، كـل     حقيقت، يك كار تيمي است كه اگر يكـي از حلقـه  
  . مجموعه ناقص و ناكارآمد خواهد شد

  
  پيشنهادهاي مرتبط با اقدامات اطالعاتي

افزايش اعتبارها جهت پرداخت حق الزحمه به عوامل خبري؛ با توجه با ايـن   .1
در  نماينـد كه بيشتر اوقات عوامل خبـري در قبـال خبـري كـه ارسـال مـي      

هاي بااليي دارند و كمبود اعتبار جهـت پرداخـت حـق الزحمـه بـه      خواست
عوامل خبري گاه باعث عدم همكاري يا تأخير در همكاري عوامل خبري بـا  

  . گرددجو ميافسران پي
هـاي سـرقت   هـاي اطالعـاتي بـاال در پرونـده    به كارگيري افسران با توانـايي  .2

هي رايـج اسـت، آن اسـت كـه     مسلحانه، آنچه كه هم اكنون در پلـيس آگـا  
شود و شعبه مربوطه نيز با ارجـاع امـر بـه    پرونده به يكي از شعب ارجاع مي

نمايد و استفاده بسـيار  يكي از مأموران خود، كشف پرونده مذكور را آغاز مي
ايـن در حـالي   . گيردهاي منابع و مخبران موجود صورت   ميكمي از شبكه

پرونـده مهـم بايـد بـه صـورت گروهـي       است كه اوالً تالش براي كشف يك 
صورت پذيرد و در گروه مذكور حتماً يك افسر آشنا به مسائل اطالعاتي كـه  
به ليست منابع و مخبر مربوطه دسترسي دارد، وجود داشته باشد تا به نحـو  

  .  ها استفاده شودهاي آنمناسب از مخبران و توانايي
ايجاد بانك اطالعاتي مربوط بـه تـوابين مسـلح و افـراد تـأميني، زيـرا عـدم         .3
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هاي مسلحانه به سامانه اطالعاتي مربوط جويي سرقتدسترسي مسئوالن پي
به توابين مسـلح و افـراد بيشـمار تـأميني در سـطح اسـتان و بـه خصـوص           

هاي جنوبي استان كه به انحاء مختلف بـا سـالح مرتكـب جـرم و     شهرستان
شود تا هيچ كنترل عملياتي، در رفتـار و عملكـرد   شوند باعث مينايت ميج

 .آنان صورت نگيرد و اگر هم كنترلي هست بسيار ناچيز و كم اثر است
 .هاهاي اطالعاتي در تمامي شهرستانگيري از بانكبهره .4
دار كه در حوزه استحفاظي هر تهيه شناسنامه اطالعاتي ويژه مجرمان سابقه .5

 .امي سكونت دارنديگان انتظ
هاي سـازنده بـا همـاهنگي ناجـا شـماره      براي اموال با ارزش توسط كارخانه .6

هاي مخصوص تهيه گردد و مشخصات اموال در سـامانه مخصـوص و   سريال
  .اند ثبت گرددبه نام افاي كه خريداري نموده

دار شوند و مالخران و فروشندگان لوازم دست دوم بايد شناسايي و شناسنامه .7
 .الشان و شغلشان هموراه مشخص و تحت نظر باشندامو

  
 هاي نوين پيشنهادهاي مرتبط با استفاده از فناوري

هايي كه احتمال وقـوع سـرقت مسـلحانه در آنجـا     ملزم نمودن تجهيز محل .1
هاي مدار هاي الكترونيك و آژير خطر و دوربينرود به استفاده از سيستممي

درجه و با كيفيت باال كـه پلـيس را در    90بسته و پيشرفته با زاويه چرخش 
  .امر شناسايي سارقين مسلح كمك كند

هاي متفرقه و غير استاندارد بـه دليـل ايـن كـه     ايجاد سامانه ثبت آثار سالح .2
هاي استاندارد در سيسـتم آرسـنال   بعضي از مجرمان متوجه ثبت آثار سالح

آن بـا سـامانه    هاي غير استاندارد كـه امكـان تطبيـق   شده بنابراين از سالح
  .شوندپليس وجود ندارد مرتكب سرقت مسلحانه مي

هاي اطالعاتي در عمل به لحاظ عـدم پوشـش   ها بانكدر برخي از شهرستان .3
اي، قابليت استفاده ندارنـد از  هاي رايانهشبكه ناجا يا كبود امكانات و سيستم
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 . هاي انجام و ارتباطات فعال شونداين رو، بايد زير ساخت
هاي مسلحانه در حال حاضر بيشتر به صـورت  جويي سرقترم و پيكشف ج .4

هاي علمي و تخصصي در آگـاهي اسـتان انجـام    سنتي است و تمام آزمايش
هـاي مناسـب   شود و آنها نيز بعضاًبه دليل كمبـود امكانـات و آزمايشـگاه   مي

همين امر سبب طوالني شدن . نمايندها را به تهران ارسال ميبرخي از نمونه
شـود  جويي و در نهايت فرار مجرمان از چنگال قانون و عـدالت مـي  ان پيزم

هـا بـا   گردد با توجه به بعد مسافت برخي از شهرسـتان بنابراين پيشنهاد مي
مركز استان، آزمايشگاه علمي و تخصصي در ايـن شهرسـتان دايـر شـود تـا      

رين تـ هاي همجوار بتوانند در كوتـاه پليس آگاهي اين شهرستان و شهرستان
هاي مناسب را جهت شناسايي و دسـتگيري مجرمـان بـه    زمان ممكن سرنخ

 .دست آورده و عمل نمايند
هـاي درون و بـرون سـاماني در سيسـتم     هاي همه يگانثبت اطالعات سالح .5

  .آرسنال به عنوان يك دستورالعمل صادر و اجرا گردد
  

  پيشنهادهاي مرتبط با مديريت زمان
قت مسلحانه از اهميت بـه سـزايي برخـوردار    هاي سرزمان در بررسي صحنه .1

هـاي  از همين رو، بايد فرصت زمـاني مناسـبي بـراي بررسـي صـحنه     . است
سرقت مسلحانه در نظر گرفته شود اين فرصت زماني با توجه به بعد مسافت 

هـاي سراسـر كشـور    تعريف شود و به عنوان دستورالعمل اجرايي به آگـاهي 
  .ابالغ گردد

هاي مسلحانه از انجـام سـاير امـور انتظـامي معـاف      تكارآگاهان كشف سرق .2
تـري در جهـت   تـر و مناسـب  شوند تا بتوانند از زمان خود به نحـوه صـحيح  

  .هاي مسلحانه كشف نشده، استفاده نمايندرسيدگي به سرقت
هاي صحنه جرم، سريعاً توسط پيك مخصوص و ترتيبي اتخاذ گردد تا نمونه .3

اه ارسال گردد و به همـين ترتيـب نتيجـه    بندي مناسب به آزمايشگدر بسته
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آزمايش نيز توسط كارشناسان آزمايشگاه سريعاً به افسران پرونـده و مراجـع   
  . قضايي فرستاده شود

هاي خارج از ناجا جهت تسـريع در  داشتن تعامل و هماهنگي الزم با سازمان .4
  .هاپاسخ به استعالم

هاي جنـايي از  ال پروندهچنين جلوگيري از ارسبه منظور انتقال دانش و هم .5
هاي بزرگ بـا  چنين از شهرستانسراسر كشور به مركز تشخيص هويت و هم

بـه مركـز اسـتان، جهـت اسـتفاده      ...) جيرفت، سيرجان و(فاصله زياد مانند 
آوري شده در صحنه جرم و تسـهيل در  مطلوب و بهينه از داليل مادي جمع

هاي كمي و كيفي آزمايشگاهها، ضمن ارتقاي سطح روند رسيدگي به پرونده
هاي جرم خيز جنوبي داير گردند تا از ها در شهرستانجنايي، اين آزمايشگاه

، كاسـته شـود و   )كه بسيار با اهميـت اسـت  (اتالف وقت براي حصول نتيجه 
  .گيري افزايش يابددقت در نتيجه

و ارسال سريع آنهـا بـه   ) اسلحه، گلوله و پوكه(آوري داليل مادي جرم جمع .6
هـا داشـته   تواند نتيجه بسيار مؤثري در فرآيند كشـف پرونـده  آزمايشگاه مي

هـايي  هاي واصل شده، به خصوص پرونـده باشد، اما در بررسي سوابق پرونده
چنـين پلـيس   هاي اطالعات و امنيت عمومي و هـم كه تحت پيگيري پليس

شـود  كشف مي) پوكه و يا گلوله(مبارزه با مواد مخدر است سالح يا مداركي 
گردد ودربرخي موارد نيز با تأخير نمونه به آزمايشگاه ارسـال  گاه ارسال نمي

گرديده است كه اين موضوع باعث تأخير در كشف، عدم حصول نتيجه و يـا  
عدم دسترسي به متهمـان احتمـالي خواهـد بـود بـاالخص درمـواردي كـه        

راين مطابق با بناب. هاي مربوط همراه با تقاطع در سامانه آرسنال باشدپرونده
هاي صادره از فرماندهي محترم ناجا در خصوص تعامل هر چه اجراي ابالغيه

توانـد  بيشتر پليس اطالعات و پليس مواد مخدر با پليس آگاهي اين امر مـي 
  .در روند كشف پرونده مؤثر و كارساز باشد
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  هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش
موضوعات مرتبط با عوامل مؤثر در عدم كشف در مسير انجام اين پژوهش بسياري از 

توانـد در  هاي مسلحانه شناسايي شده است كه پژوهش در خصـوص آنهـا مـي   سرقت
  :اين موضوعات عبارتند از. بهبود وضع موجود مؤثر واقع شود

  هاي مسلحانه؛ بررسي عوامل مؤثر برون سازماني در كشف نشدن سرقت .1
هـاي  ارآگاهان در پيگيري سرقتبررسي نقش آموزش همگاني بر موفقيت ك .2

  مسلحانه؛ 
هاي هاي ارزيابي عملكرد كارآگاهان ويژه سرقتترين شاخصبررسي مناسب .3

  مسلحانه؛
  .  هاي مسلحانهبررسي عوامل مؤثر بر وقوع سرقت .4

  
  فهرست منابع

  .، انتشارات زوار، پي جوئي قتل، تهران) 1377(افتخار زاده، يحيي،  -
بانك هاي اطالعاتي در كشف جرايم، نشريه  نقش ،)1386( باهري، تهمينه،  -

 .25كارگاه، شماره 
فرهنگ توصيفي علوم )  1384 (، ي غالم حسين و سيد كمال هاديانفربيابان -

 .جنائي، تهران، انتشارات كارآگاه
، انتشــارات ران، تهــ، راهنمــاي كارآگاهــان) 1390( بيابــاني غــالم حســين،  -

  .كارآگاه
، بكارگيري سيسـتم مقايسـه و   )1383( ،ر شاهيبتول مختا. بابايي، جمشيد -

 .13-12، شماره طبقه بندي اتوماتيك گلوله و پوكه، دوماهنامه كارگاه
 سـال سـوم،   فصلنامه توسـعه تكنولـوژي،   ،)1384(حجت اله،  حاج حسيني، -

  .6شماره
ن و سـرقتهاي مسـلحانه تهـران    مهـاجري  ،) 1381( خلعتبري، عبدالحسين،  -

  .كارشناسي ارشد دافوسپايان نامه بزرگ، 
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 ، طـرح ريـزي هـدايت   )1386(، خلعتبري عبد الحسين، ضاخوش زاد سيد ر -
  .، انتشارات دانشگاه علوم انتظاميعمليات پي جوئي سرقت، تهران

 ،تحقيق در روانشناسي وعلوم تربيتي، تهرانهاي روش ،)1383( علي، دالور، -
 .دانشگاه پيام نور

مفـاهيم   اصـول، (مديريت زمان  احمدي،، ترجمه مسعود )1386( جي، رِس، -
 . تهران، انتشارات خوارزمي ،)وتكنيك ها

، عوامـل فـردي و سـازماني مـوثر بـر عـدم       )1387( ، مد صادق، محرستمي -
ارشـد فرمانـدهي و مـديريت     كشف پرونده هاي قتل، پايان نامه كارشناسـي 

  .، دانشكده دافوسانتظامي
  .تهران ،قانون مجازات اسالمي ،)1386(كماالن،مهدي،  -
 تهـران،  مقـررات جزايـي،   مجموعه كامل قوانين و ،)1372(  ...فرج ا ،قرباني -

  . انتشارات دانشور
تحقيقـات  سرقت مسـلحانه، تهـران، انتشـارات مركـز      ،)1385(ميتوز راجر،  -

  .، نشر كارآگاه كاربردي پليس آگاهي ناجا
چاپ سوم تهـران،   ،جلدي، فرهنگ لغت فارسي يك ) 1381( ،معين محمد -

  .انتشارات راه رشد
، حقوق جزاي اختصاصـي، جلـد اول، تهـران،    ) 1369(وليدي محمد صالح،  -

  . انتشارات امير كبير
عاونت آمـوزش  ، م، پي جوئي سرقت، تهران)1384(، حسين، هاتفي اردكاني -

  .، جام جمناجا، انتشارات ناجا
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