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Background and Aim: The crime of theft is a behavior that threatens the life and 

financial security of members of society. The aim of this study was to investigate the 

effect of the prevalence of Covid19 virus on the incidence of theft and is a causal-

comparative study that has been done descriptively post-event. 

Materials and Methods: The statistical population in this study is all theft cases 

located in the first half of 2018, 2019 and 2020 in Dashti city of Bushehr province. For 

sampling in the present study, the counting method was used and the collected data 

were analyzed by spss22 software. 

Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as well as 

references to sources were observed.  

Findings: There was no significant difference between the average number of thefts in 

the first half of 2018 and 2019 (P=0.56, P=0.92 and P=0.14). However, the average 

home burglary in the first half of 2018 and 2019 compared to the first half of 2018 

shows a significant difference (P<0.001). Also, according to the paired t-test, there was 

a significant difference between the thefts in the first half of 1399 in terms of level of 

significance within the group (P=0.001). 

Conclusion: Due to the observance of health protocols after the outbreak of corona due 

to people staying at home, the rate of home burglary in the first half of 2020 compared 

to the first half of 2018 and 2019 shows a significant decrease; There is a similar trend 

for other thefts, indicating that the spread of the virus has had little effect on the 

aforementioned thefts. 

http://www.orcid.org/0000-0002-8075-9636
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 يمقاله پژوهش

 (49-58صفحات )

بر ارتکاب جرم سرقت؛ 01بررسي تأثير شيوع ویروس کووید   

اشباع جنایيبا تأکيد بر نظریه فوق   
 

 3پور زهرا زهادت ،2نژاد آرش بهزادي، 1صادق باراني

  .، ایرانشيراز، آزاد اسالمي، واحد شيرازدانشگاه  ،حقوقدانشکده  شناسي، حقوق جزا و جرمگروه  ،دانشجوي دکتري .1

 .، ایرانواحد سيرجان، سيرجان، اسالميآزاد دانشگاه  ،حقوقدانشکده  ،عموميحقوق گروه ، دانشجوي دکتري .2

 (  نویسنده مسؤول) .، ایرانشيراز ،علوم پزشکي شيرازدانشگاه  ،پزشکيدانشکده  ،عمومي پزشکيگروه ، دانشجوي پزشکي .3
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 دهيچک

شيوع ویروس  تأثيربررسي پژوهش حاضر با هدف . کند يم تهدیدرا جاني و مالي افراد جامعه  تيامنرفتاري است که  ،سرقتجرم  :نه و هدفيزم

 .انجام شده استبر ميزان وقوع سرقت 01کووید

جامعه آماري در این تحقيق . پس رویدادي توصيفي صورت گرفته است صورت به اي است که مقایسه–یک تحقيق عّليتحقيق حاضر  :ها مواد و روش

گيري در براي انجام نمونه. باشددر شهرستان دشتي استان بوشهر مي 0911 و 0916 ،0911 هايهاي سرقت واقع شده در نيمه اول سالکليه پرونده

 .و تحليل قرار گرفت مورد تجزیه  SPSS22افزارشده به وسيله نرمآوري هاي جمع پژوهش حاضر از روش تمام شماري استفاده شده است و داده

 .گردید رعایت منابع به دهي ارجاع نيز و متون نگارش به مربوط اخالقي مالحظات :يمالحظات اخالق

 و =68/1P)وجود ندارد 0916و سال 0911هاي واقع شده در نيمه اول سال نتایج تحقيق، نشان داد تفاوت معناداري بين ميانگين سرقت :ها افتهی

19/1P= 00/1 وP= .) تفاوت معناداري را نشان  0911در مقایسه با نيمه اول سال  0916و  0911اما ميانگين سرقت از منزل در نيمه اول سال

گروهي، داري دروناز نظر سطح معنا 0911هاي واقع شده در نيمه اول سال  بين سرقت تي زوجيهمچنين مطابق با آزمون (. >110/1P)دهد  مي

 (.=110/1P)تفاوت معناداري وجود داشت 

 1344سال  اول نيمه علت در خانه ماندن مردم، نرخ سرقت از منزل در هاي بهداشتي پس از شيوع کرونا بهبا توجه به رعایت پروتکل :يريگ جهينت

ها یک روند مشابه وجود دارد و بيانگر این سایر سرقت دهد؛ درخصوصمي نشان را چشمگيري کاهشي روند 1345 و1341 سال اول نيمه به نسبت

 .هاي پيش گفته تأثير چنداني نداشته استامر است که شيوع این ویروس درخصوص ارتکاب سرقت

 .، نظریه فوق اشباع جنایي01جرم، سرقت، کووید  :يديکلمات کل
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 مقدمه

سرقت از جمله جرایم عليه اموال اسـت   جرم :ان موضوعيب ـ1

گيري مالکيـت خصوصـي در جوامـع بشـري      که از زمان شکل

اي عربي است که در زبـان فارسـي بـه    سرقت کلمه. شایع شد

. باشـد  معني دزدي، دزدي کردن یـا بـردن مـال دیگـري مـي     

از مسائلي که امـروزه   كيی (11: 0916حيدري نژاد و عامري، )

تبـع آن   بزرگ با آن مواجه هستند رشد جمعيت و بـه  يشهرها

و  والنؤست که به دغدغـه مهـم مسـ   ا در آنها يارکرشد بزه

ایـن  . تبـدیل شـده اسـت    امنيتي و انتظاميگيران امور تصميم

ها و شهرهاي کوچـک نيـز تحقـق یافتـه و     مهم در شهرستان

اصـرري و  ). موجب تهدید نظم و امنيت عمومي گردیده اسـت 

 زننده برهم همزمان که است ايپدیده سرقت (0910همکاران، 

 عبـارت  بـه  باشـد،  واجتماعي شهروندان مـي  جاني مالي، امنيت

 وضعيت مالي کند،مي سعي جرم سرقت ارتکاب با سارق دیگر،

: 134۱مقيمي،) .ببخشد بهبود دیگري اموال به تجاوز با را خود

 ضـمن  جامعـه،  افـراد  در جاني و مالي تهدید حس ایجاد (001

 دارایـي  کسـب  و تالش براي را آنان انگيزه زیادي حد تا آنکه

 (01: 0910نـژاد،  مختـاري و صـفي  )کنـد،  مـي  تضعيف مشروع

 و اجتمـاعي  روابـ   و مناسـبات  در ومـر   هـر   کننـده  تسهيل

 تقویــت و عمــومي نظــم هــايبنيــان در تزلــزل آن دنبــال بــه

 به جمعي و فردي نيازهاي رفع .است هاي اجتماعيمباالتي بي

شيوه ممکن از طریق تجاوز به اموال دیگـران و همچنـين    هر

 اي بـراي هنجارشـکني  عنـوان شـيوه   انتخاب الگوي سرقت به

اجتماعي و بزهکاري، ظهور و شيوع سایر جـرائم اجتمـاعي را   

ــه ــال دارد ب  و کمّی جهت از ،گرید میاجر همانند سرقت .دنب

 مختلفی لشکاا و اعنوا در ع،تنو ظلحا از و لتحو رچاد فییک

 از لحظه هر در و شناسدنمی نماز و نمکا و ستا افتهی روا 

ــود دارد و آن عقوو لحتماا روز شبانه  تنها نه هدیپد نیا وجـــ

 زین جامعه روان و دقتصاا به بلکه ص،شخاا و ادفرا مالی منظا

ــایي). دینمامی وارد يریناپذ انجبر يهالطمه راد و  رضـــــــ

 (989: 0966 همکاران،

 در  که  فعلي  ترک یا  فعل هر جزا،  حقوق در :تبيين مفاهيم -9

 ، اردبيلي)  .است  جرم باشد،  شده  تعيين  مجازات  آن  براي  قانون

-جرایم در شرای  محيطي متفاوت، وضعيت (0/091: 0969

بيان در شرای  مختلف محيطي  دیگر به. هاي مشابهي ندارند

مانند شرای  آب و هوایي مختلف برخي جرایم کاهش و 

طور مثال در تابستان جرایم  به. یابدبرخي دیگر افزایش مي

جرایم عليه اموال عليه اشخاص افزایش یافته و در زمستان 

یابد که از این امر با عنوان قانون حرارتي بزهکاري فزوني مي

 انریکو (9: 0911نژاد و همکاران،  عبادي). نامبرده شده است

پندارد و بر  ، جرم را حاصل شرای  اجتماعي و فردي مييفر

 طورمبناي قانون فوق اشباع جنایي براین عقيده است، همان

 صورت معين مقدار در انفعاالت و فعل شيمي علم در که

 در یعني. باشد مي تعميم قابل نظر همين نيز جرم در گيرد، مي

 از معيني ميزان ارتکاب وقوع شاهد همواره معين، گروه یک

 با محي  شرای  بودن ثابت بنابراین،. هستيم انحراف و جرم

 همان چنانچه آن که حال. دارد برابري جرم از معيني مقدار

 دیگر و شود نابساماني دچار طبيعي عوامل لحاظ به جامعه

 و جرم ميزان افزایش موجب نکند، طي را خود طبيعي روند

ایجاد  (Ferri,1983:89-95) .گردد مي بزهکاري نرخ

اي گونه گردد، بهترييراتي در جامعه که موجب وقوع جرایم مي

هاي است که این ترييرات موجب ایجاد مشکالت، پدیده

هرگونه حالت خاص اعم از فشارهاي اقتصادي، جدید یا 

. شوندگردد که درنتيجه، منجر به وقوع بزه ميبيکاري مي

که در  01ویروس کووید  (98-90: 0916وایت، و هينز، )

 بازار چين گزارش شد، از ووهاندر  9101پایان دسامبر سال 

تر در گرفت و به سرعت هرچه تمام در این شهر منشأ آبزیان

دليل  گسترش این ویروس به. کل کره زمين شيوع پيدا کرد

سرعت انتقال آن منحصر به فرد بوده، که باعث ایجاد یک 

وضعيت اورژانسي در بهداشت جهاني طي کمتر از چند ماه در 

 (9-0: 0911رضائيان، ). سراسر کشورهاي جهان شده است

به  وسيویر نام گرفت توس  01نام کووید به كه بيماري این
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COV-19  یاNCOV-2019 داشته خفاشي منشأ شاید كه 

 نيست مشخص كاماًل ویروس این منشأ گرچه. شد ایجاد باشد

 (حاد تنفسي سندرم) سارس با ویروس آن ژنتيكي شباهت ولي

 66 (ايخاورميانه تنفسي سندرم)مرس  ویروس با و درصد 11

 .دارد تشابه درصد 16 حدود ویروس خفاش با ولي است درصد

تنها سبب  این بيماري نه (98: 0911شمسي شهرآبادي، )

گردد، بلکه هاي جدي درموضوع سالمت همگاني مينگراني

سبب بروز اتفاقاتي از جمله تريير در نوع و ميزان جرایم 

 . شود مرتب  با شرای  محيطي جدید نيز مي

 مطابق با نظریه فوق اشباع جنایي انریکو فري، عوامل

 .باشدمي موثر جرایم پيدایش و وقوع در مختلفي

 یا تعداد مختلف مؤثري که عوامل (0: 0961،فاطمه بني)

 گوناگون جوامع در عوامل این از یک هر اهميت ميزان

 متفاوت سياسى و اقتصادى فرهنگى، هاىتفاوت وجود دليل به

 سه به توان مى کلى، تقسيم یک در را عوامل این. است

 عوامل(بيولوژیک؛ ب یا فردي عوامل. الف :نمود تقسيم دسته

در  (0: 0911قاسمي روشن، ). اجتماعى عوامل(    روانى؛ و

 بروني، و دروني عوامل از ترکيبي را مجرمانه پدیده واقع فري

 ترييرات که داد نشان و کرده توصيف اجتماعي و فردي

 را ترييراتي همواره...  و ها انقالب سيل، قحطي، مانند محيطي

 .شوند مي موجب مختلف جرایم شيوع ميزان در

 جرم تحقيق این در مطالعه مورد جرم (0/60: 0969اردبيلي،)

 بيولوژیک عامل یک تأثير تحت که باشدمي سرقت

 .است گرفته قرار( 01کووید گيري ویروس همه)

هرچند تحقيقات مستقيمي با این : پيشينه موضوع تحقيق -9

هایي نزدیک به پژوهشاما، . موضوع صورت نگرفته است

 :اند ازموضوع صورت گرفته است که برخي از آن ها عبارت

اي تأثير آب و ، اصرري و همکاران، در مقاله0910در سال 

هوا بر ميزان ارتکاب جرایم سرقت را در شهر قروه مطالعه 

کردند و به این نتيجه رسيدند که بين جرایم سرقت و فصول 

 . ود داردوقوع آن رابطه معناداري وج

و  بين نرخ بيکاريبطه را پژوهشيدر  احمد، 9109در سال 

از  دهستفاا با 9118 -0111 لسا طيرا  رقتـس یمارـج اعنوا

 ردمو یتاد پانل يلگودر ا یافته تعميم يهاورگشتاروش 

 بيکاري دارمعنيو  مثبت ثرداد و ا ارقر تجربيتحليلو  سيربر

: 0916فوالدي،  صفا و) .دكررا تأیيد  یماجراع نوا بتكاار رـب

096-060) 

، ددمن و مک دونالد در مطالعات خود به این 9119در سال 

نتيجه رسيدند که پایداري شرای  اقتصادي و تورم پایين 

. شودمي( انواع سرقت)باعث کاهش انواع جرایم مالي 

(Deadman & MacDonald,2002:22/5-14)  

 هايداده روش كارگيري نژاد با به، حسيني0969در سال 

 مبتني جرایم مدل از استفاده با و اقتصادي تحليل در تلفيقي

 پرداخته ایران در جرایم بر مؤثر عوامل بررسي به انگيزه بر

توان این ادعا را رسد که  مينهایتًا به این نتيجه مي و است

 .هاي اقتصادي استپذیرفت که جرایم در ایران داراي ریشه

  (10-00: 0910رضائي، ابریشمي و)

، صادقي، شقاقي و اصرر پور با به کارگيري 0960در سال 

روش اقتصادسنجي پانل و تخمين اثر بيکاري و فقر بر وقوع 

رسند که افزایش نرخ بيکاري جرم سرقت به این نتيجه مي

صادقي و همکاران، ). شودموجب افزایش نرخ سرقت مي

0960  :89-11) 

 –پژوهش حاضر یک تحقيق عّلي :روش تحقيق -0

رویدادي توصيفي پس عبارتي، تحقيقي به. اي است مقایسه

 و پيوسته وقوع به زمان گذشته در مستقل مترير است که

 است کرده آغاز وابسته مترير روي بر را خود مشاهدات محقق

 این بين احتمالي ارتباط و است گذشته به معطوف مطالعه و

شين،  مک ویليامز و دي پي) .سازدمي مشخص را متريرها

 کشف دنبال محقق به اي،مقایسه ـ عّلي تحقيق در (0: 0916
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. باشدمي موردنظر حادثه رویداد یا یک بروز عوامل یا هاعلت

جامعه آماري در این تحقيق ( 66: 0910حسيني،  مستخدمين)

،  0911هاي هاي وقوع سرقت در نيمه اول سالکليه پرونده

گيري در پژوهش  براي انجام نمونه. باشدمي 0911و  0916

عبارتي  به. حاضر از روش تمام شماري استفاده گردیده است

پرونده مورد بررسي قرار گرفت که از این تعداد  0098تعداد 

پرونده  901، 0911پرونده مربوط به نيمه اول سال  969

وط پرونده نيز مرب 090و تعداد  0916مربوط به نيمه اول سال 

هاي مورد بررسي در سرقت. باشدمي 0911به نيمه اول سال 

دسته اول سرقت از منزل و . سه دسته تقسيم بندي شدند

اماکِن خصوصي، دسته دوم سرقت خودرو و موتورسيکلت و 

وسایل و قطعات جانبي آنها و دسته سوم را با عنوان سایر 

 گذاري کردیم که شامل سرقت احشام، سرقت از اماکن نام

در این تحقيق ما ابتدا . باشدبري، کيف قاپي مي دولتي، جيب

، 0911هاي هاي واقع شده در نيمه اول سالميانگين سرقت

دست آورده  را بر اساس آمار قضایي موجود به 0911و  0916

ها را با هم مورد مقایسه قرار دادیم، و سپس این ميانگين

 SPSSافزارمآوري شده را به وسيله نرهاي جمعسپس داده

و ( ميانگين وانحراف معيار)هاي توصيفي و توس  آماره  22

 .مورد تجزیه و تحليل قرار دادیم( تي تست)نيز آمار استنباطي 

 بحث و نظر
 0916و  0911بين نيمه اول سال  سرقت ميانگين  مقایسه: 0جدول شماره 

 دوره                      

 سرقت ها

0911 0916 

مقدار 

 آزمون

سطح 

انحراف  معناداري

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

سرقت از منزل و اماکن 

 خصوصي
00/1 66/10 96/1 11/10 11/1 68/1 

خودرو، موتورسيکلت و 

 جانبي آنها
61/9 91/11 11/9 66/16 86/1 19/1 

 00/1 -01/0 16/009 91/09 60/000 91/06 سایر

سطح معناداري درون 

 گروهي
101/1 990/1 - - 

 معناداري تفاوت مستقلتي ، آزمون0بر اساس جدول شماره 

هاي هاي واقع شده در نيمه اول سالنظر ميزان سرقت از را

سرقت از منزل و اماکن خصوصي ) نداد نشان 0916و  0911

68/1P= ) و( 19/1خودرو، موتورسيکلت و جانبي آنهاP=) ،

زوجي بين اّما، مطابق با آزمون تي( =00/1Pسایر )

از نظر سطح  0911هاي واقع شده در نيمه اول سال  سرقت

معناداري درون گروهي تفاوت معناداري وجود داشت 

(101/1P= ) تفاوت  0916درصورتي که در نيمه اول سال

 (.=P 990/1)معنادار نبود 

 0911و  0916بين نيمه اول سال  ميانگين سرقت  مقایسه: 9جدول شماره 
                      

 دوره

 سرقت ها

0916 0911 

مقدار 

 آزمون

سطح 

انحراف  معناداري

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

سرقت از منزل و 

 اماکن خصوصي
66/08 11/091 19/01 99/16 01/1 110/1< 

خودرو، موتورسيکلت و 

 جانبي آنها
06/1 116/1 91/6 6/1 60/1 80/1 

 91/1 61/1 66/090 09/91 98/091 11/91 سایر

سطح معناداري درون 

 گروهي
099/1 110/1< - - 

هاي ، عليرغم این که ميانگين سرقت9بر اساس جدول شماره

 0916ها در نيمه اول سال واقع شده در گروه سایر سرقت

 مستقلتي آزمون باشد امامي 0911کمتر از نيمه اول سال  

بازه  دو بين ها،مقایسه ميانگين نظر از را معناداري تفاوت

سرقت از منزل و اماکن  ميانگين(. P=91/1) نداد نشان زماني

نيمه اول سال  به نسبت 0911نيمه اول سال  در خصوصي،

 در (.>110/1P)پایين تر بود  معناداري صورت به ،0916

هاي واقع شده در نيمه اول سال ميانگين سرقت  مقایسه

 صورت زوجي تي آزمون اساس بر که) ،0911و  0916

بين ميانگين  0916نيمه اول سال  ؛ مشخص گردید در(گرفت

 وجود اي مالحظه قابل آماري اختالف هاي واقع شده،سرقت
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، ميانگين 0911نيمه اول سال  در اما ،(P=099/1) نداشت

 بود متفاوت یکدیگر با آماري لحاظ به هاي واقع شده، سرقت

(110/1P<). 

 گيرينتيجه

 01منظور بررسي تأثير شيوع ویروس کوویـد حاضر به   مطالعه

بر ارتکاب جرم سرقت با تأکيد بر نظریه فوق اشباع جنایي در 

و  0916، 0911شهرستان دشتي استان بوشهر در سال هـاي  

نتایج پژوهش نشان داد کـه جـرایم   . انجام گرفته است 0911

تأثير الگوهاي متفاوت ممکن است دچار ترييراتي شـوند  تحت

 هاافتهی. ه آن کاهش یا افزایش نـرخ جـرایم اسـت   که از جمل

ــد  کهداد  ننشا ــروس کووی ــين شــيوع وی  مجر بتکاو ار 01ب

بنابراین، در مقاطع . دارد دجوو داريمعنا بطهرااز منزل سرقت 

شيوع زیادي در سطح شهرسـتان   01زماني که ویروس کووید

 61داشت منجر به کاهش سرقت از منزل به ميـزان بـيش از   

 01دید که در مقایسه با قبل از شيوع ویروس کوویـد درصد گر

این تحقيق به نوعي نظریه فـوق اشـباع   . تفاوت زیادي داشت

دهـد کـه بيـان     جنایي انریکو فري را نيز مورد تأیيد قرار مـي 

قانون )افتد  اي تعداد معيني جرم اتفاق مي دارد در هر جامعه مي

و این تعداد با وقوع حوادثي ممکن است کاهش ( اشباع جنایي

؛ هرچند عـدم ترييـر   (قانون فوق اشباع جنایي)یا افزایش یابد 

کنـد، اّمـا،   در برخي انواع سرقت قسمتي از نظریه را تأیيد نمي

به پژوهش صورت گرفتـه   باتوجه. این موضوع در اقلّيت است

گردد که جـرم سـرقت بـا تـأثير از یـک عامـل        مشخص مي

دچار نوسان شـده   01بيولوژیک به نام  پاندمي ویروس کووید

و در دو بازه زماني قبل و بعـد از شـيوع ایـن ویـروس دچـار      

ترييرات شده است که این ترييرات ناشي از نحوه زندگي مردم 

 .باشدشرای  پيش آمده مي و تريير در الگوي رفتاري براساس

ز يموارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن :يمالحظات اخالق

ت یدر استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعا يدار امانت

 . دیگرد

ن مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافع ین ایتدو :تعارض منافع

 .بوده است

 مطالعه و جستجو اوليه، طرح و ایده ارائه سندگانیسهم نو

مقاالت  نگارش شيوه اساس بر مقاله اوليه نگارش و منابع

نویسنده  .است گرفته صورت نخست نویسنده توس  حقوقي،

 دارعهده را تحقيق راهبري و پژوهش روند بر نظارت دوم،

 داده انجام را مقاله نهایي بازنگري سوم، نویسنده بوده و

 .است

 ين اعتبار ماليمأن توبدن پژوهش یا: ن اعتبار پژوهشيمأت

 .افته استیسامان 
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 منابع فارسي. الف

 تجربي اثر بررسي» (.0910) زکيه رضائي، حميد و ابریشمي، -

(: 69)99، راهبرد و نشریه مجلس. «ایران در جرایم بر تورم

00-10. 

 ،جلد اول. عمومي  جزاي  حقوق(. 0969)  ، محمدعلي اردبيلي -

 .ميزان: تهران

 هوا تأثير (.0910) ویسيان، محمد و اکبري مهناز ؛اصرري، آزاد -
: مشهد .(قروه شهرستان: موردي مطالعه) سرقت جرایم ميزان بر

ریزي و مدیریت شهري با تأکيد بر  کنفرانس ملي برنامههفتمين 

 . راهبردهاي توسعه شهري

عوامل »(. 0961) زینب، باقري رئوفو  حسين ،فاطمه بني -

. «اجتماعي مؤثر بر شدت جرایم در بين زنان مجرم زندان

 .96-0: (0)0، مطالعات جامعه شناسي نشریه

ميرشکاران، ؛ اصرر علي رودي، خرم؛ محمدرضا پورغالمي، -

 و اجتماعي عوامل تحليل»(. 1341) کياني، جواد و یحيي

. «بندرعباس شهرستان در سرقت پدیده بر موثر جررافيایي

 .28-1 :(3)11 ،اجتماعي انتظام فصلنامه: تهران

(. 0916) لين شين، ماري مک و دي ویليامز، فرانک پي -

، حميد رضا ملک محمديترجمه . شناسي هاي جرم هنظری

 .ميزان: تهران

 بررسي»(. 0916) نژاد، عليرضا و عامري، محمدعلي حيدري -

مطالعه ) سرقت به مردم گرایش اجتماعي و اقتصادي عوامل

 .090-11 :(9)90، دانش انتظاميمجله . «(مورد شهر سمنان

 ،صيدگر مينا؛ ،زیارتي ؛مریم ،دادار ؛محمدجليل ،زهرا ذریه -

 همکاران و سميرا ،منفرد رشيدي ؛فاطمه ،ارتب حسن مسعود؛

 بر مروري و 14-کووید پيدایش بر اندازي چشم»(. 0911)

 2 ،دریا طب مجله. «جهان و ایران در آن گيري همه وضعيت

(1: )91-82. 

 ویروس کرونا بيماري و جهان»(. 0911) رضائيان، محسن -

، رفسنجان پزشکي علوم دانشگاه مجله. «(01-کووید) جدید

01(0): 0-9. 

 محمدرضا عبداله و ذاكراستقامتي، هندیاني،راد، مجيد؛  رضایي -

 فرماندهي در منزل سرقت كشف بر موثر عوامل»(. 0966)

انتظامي  مدیریت هاي پژوهش نشریه. «بزرگ تهران انتظامي
 .969-989 :(9)0، (انتظامي مدیریت مطالعات)

 شناسایي»(. 1348) حسيني، محمدتقي و ملک محمد رضوي، -

 در منازل از سرقت ميزان کاهش در تأثيرگذار محيطي عوامل

 .991-011 :(2)5 ،اجتماعي انتظام فصلنامه. «گلستان استان

 کرونا مورد در گزارشي(. 0911) شهرآبادي، محمود شمسي -
 مشخصات و تعریف در جدید اطالعات بر مروري و ها ویروس
نشریه فرهنگ و ارتقاء : تهران. 01کووید  عامل ویروس

 .91-98 :(0)0سالمت، 

 شناختي روان آثار» (.0911) محمدتقي، محمدي شيما و شهياد، -

 افراد روان سالمت وضيعت بر 14-کووید بيماري گسترش

-159 ( :2) 22، نظامي طب مجله. «مروري مطالعه: جامعه

142. 

 و علل کيفي مطالعه»(. 0916) اهلل حفيظ فوالدي، داوود و صفا، -

 اجتماعي امنيت و نظم بر آن تأثير و منازل از سرقت هاي زمينه

 اجتماعي مسائل بررسيفصلنامه . «(قم شهر: مطالعه مورد)
 .060-096 :(0)1 ،ایران

 ؛محمدرضا, سرونداني پورغالمي ؛سيدعلي, نژاد عبادي -

 اقليمي تحليل»(. 0911) علي, اصانلو و اصرر علي, محمدپور

: موردي مطالعه - جرایم وقوع بر دما فصلي ميانگين تأثير

 فصلنامه. «الرستان آباده، شيراز، هاي شهرستان فارس؛ استان
-011 :(0) 91، جررافيایي سپهر اطالعات پژوهشي -علمي

010. 
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. «عوامل اجتماعي جرم»(. 0911) قاسمي روشن، ابراهيم -

 .09-0(: 0)98، نشریه معرفت

 رابطه بررسي»(. 0910) مختاري، مریم و صفي نژاد، بتول -

 سرقت ارتکاب با اجتماعي حمایت و امنيتي نيروهاي با مواجهه

 :(9)1 اجتماعي، انتظام فصلنامه. «یاسو  شهر جوانان بين در

61-69. 

اي بر روش تحقيق  مقدمه»(.0910) حميد حسيني، مستخدمين -

 .81-66 (: 0)061، نشریه کار و جامعه. «در علوم انساني

 جرم بر زندگي کيفيت تأثير بررسي»(. 134۱) مقيمي، مهدي -

 .111-194 :(0)22 ،قضایي حقوق هاي دیدگاه نشریه. «سرقت

ترجمه . شناسي جرم و جرم(. 0916) و هينز، فيونا وایت، راب -

 .98-90دانشگاه،  و  حوزه  نشر پژوهشگاه: سليمي، قم علي
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