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 چکیده

دیزدگی یکزی ام مالزک ت قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بززه –دیدگی به مقامات پلیسی گزارش نکردن بزه
-شناسی انجام مزیدیدههای بزهدیدگی که در قالب پیمایشهای دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزهعمدة نظام

شود. در حزا  حارزر ایزو روش دیدگی شناخته میتجربی دستیابی به رقم واقعی بزه –ی علمی هاشود یکی ام راه
عنوان یک راهبرد ک ن قضایی به رسزمیت شزناخته شزدهر در المللی بهدر بسیاری ام کالورها و حتی در سطح بیو

اهی ندارنزد  بلکزه حتزی در گذاری هیچ جایگزسیاست -ها نه تنها در ساختار اجراییحالی که در ایران ایو پیمایش
هزای دیزدگیسطح ادبیات پژوهالی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حارر با هدف بررسی میزان بزه

گزارش نالده و عوامل مؤثر بر ایو امر در بیو دانالجویان پسر دانالگاه فردوسی مالهد صورت گرفته اسزت. جامعز  
ای ها با استفاده ام فرمو  کوکران  نمونزهوسی مالهد بوده که ام میان آنآماری  تمامی دانالجویان پسر دانالگاه فرد

دسزت آمزده نالزان نتزای  بزه باشد.ساخته مینامه استفاده شده ام نوع محققاست. پرسش نفری انتخاب شده 053
انزد. ننمزودههزای واقزش شزده را گززارش دیزدگیدیدگان بنا به دالیل مختلف  بززهدهد که بیالتر ام نیمی ام بزهمی

بری اسزتر در قاپی و جیبدیدگی  مربوط به جرایم مالی و خیابانی ام جمله سرقت  کیفبیالتریو موارد گزارش بزه
دیدگان بزه خزود اختصزاا داده را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگیکه کمتریو موارد گزارش بزهحالی
  .است
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 مقدمه

دیدگی توسط قربانیان های دادرسی کیفری عدم گزارش بزهتریو مالک ت نظامامرومه ام جمله مهم

هزای دیزدگیدیدگی را در پزی دارد. میززان جزرایم و بززه/ بزه1که افزایش رقم سیاه بزهکاریاست 

-گزارش شده همانند یک کوه یخی است که مقدار بسیار ناچیزی ام میزان واقعی آن نالان داده می

شود. آمار جنایی رسمی که عموماً توسط نهادهای مربوطه همانند قوه قضائیه و مراکز آمزاری ارائزه 

ها به دادگستری بزوده و اط عزات ناقصزی در مزورد نزرک بزهکزاری گردد براساس ورودی پروندهمی

گذاران جنزایی بزوده و دهد. دستیابی به آمار جنایی واقعی  همواره ام اولویت سیاستواقعی ارائه می

حزومه علزوم باشد. آمار جرایم و مجرمان در واقش مبنا و ام لوامم اولیه ساختمان هزر پزژوهش در می

ها برای باال بردن دقت و کارایی نظر ام تمام ت ش(. صرف11: 1092جنایی است )نجفی ابرندآبادی  

روست که بحز  آمزار سزیاه های ساختاری روبهآمارهای رسمی بزهکاری  ایو نوع آمار با محدودیت

 (.  161: 1091هاست )سیدماده ثانی  تریو آنجرایم مهم

هزای دیدگی واقعزی در جامعزه  پیمزایشیابی به میزان بزهکاری و بزهدر حا  حارر جهت دست

)نجفزی ابرنزدآبادی و  شزوندکار گرفته مزیبه 0شناسیدیدههای بزهو پیمایش 2خوداع می بزهکاری

ارائز  تزوان بزه شناسی میدیدههای بزه(. ام جمله اهداف و مزایای پیمایش135: 1090هاشم بیکی  

ر تخمزیو تعزداد و (Catalano, 2006: 109)های افراد دیدگییت و میزان بزهتصویری جامش ام ماه

کزاهش اخزت ف بزیو بزهکزاری (ر 15: 1095اند )برجس و دیگزران  نوع جرایمی که گزارش نالده

ریززی دقیزق  (ر برنامزه193: 1090الفقزرا  واقعی با بزهکاری ظاهری و قضایی )میرکمزالی و خزادم

(ر ارتقزای دانزش 136: 1010الگیری ام وقزوع مجزدد جزرم )رحمزد   منسجم و یکپارچه جهت پی

تخصزی  (ر Gyong, 2010: 288, 295)های کنتر  جرم گذاران ام جرم و اتخاذ استراتژیسیاست

( و ارتقزای دانزش و همکزاری بزیو اعضزای نیروهزای 151: 1090منابش در جای مناسب )هارتمو  

 ( اشاره نمود.Gyong, 2010: 294پلیس جهت مبارمه و کنتر  جرایم )

عملی در بسیاری ام کالورها بزه  -عنوان یک راهکار علمیشناسی امرومه بهدیدههای بزهپیمایش

صزورت مزنظم انجزام سزاله بهساله یا پن های ممانی شش ماهه  یکرسمیت شناخته شده و در بامه

خلی کالورها فراتزر گذاشزته و اجرایی در حا  حارر پا را ام مرمهای دا -شود. ایو راهبرد قضاییمی

شزود. امزا در کار گرفته مزیدیدگی بهالمللی نیز در جهت کمک به تسهیل گزارش بزهدر سطح بیو

-هزا  چزه در بعزد قزانونای دیگر است و ادبیات کمتری درباره ایو پیمزایشایران  ورعیت به گونه

                                                           
1. Black figure of crime 

2. Self- Reporting 

3. Victimization Surveys 
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شزود. عمزده میدانی دیزده مزیهای گذاری اجرایی و چه در بعد پژوهشگذاری  چه در بعد سیاست

هاست نه گذاران نیز مربوط به کاهش آمار رسمی و افزایش خروجی پروندهت ش متولیان و سیاست

(  سامانه جامش آماری CMSدیدگی و بزهکاری. سامانه مدیریت پرونده )سمپ یا افزایش گزارش بزه

و اجزرا شزده اسزت )شزیرانی و )سجا( و الکترونیکی کردن فرایند دادرسی در همیو راستا طراحزی 

 (.  125: 1095کیانی  

شناسی در نظام عدالت کیفری ایران بیالتر ام آن دیدههای بزهررورت پژوهش در مورد پیمایش

رغم اینکه مسئولیو قزوه قضزائیه  همزواره یکزی ام مالزک ت مهزم را شود که علیروی احساس می

ی و اجرایی چنیو اسزتراتژی و برنامزه مهمزی در اند ولی ام لحاظ ساختارکاهش آمار جرایم دانسته

شود. در ادبیات قانونی و پژوهالی نیز رزعف جزدی وجزود دارد. در های قوه قضائیه دیده نمیبرنامه

دیدگی نقش دارند؟ آیا همیو راستا  سؤا  اصلی نوشتار ایو است که چه عواملی در عدم گزارش بزه

تواند مؤثر واقش گزردد؟ دیدگی میمسئله رقم سیاه بزه شناسی در کمک به حلدیدههای بزهپیمایش

ها   در ابتزدا پیالزین پژوهش و ادبیزات نظزری بحز ر سزپس در راستای پاسخگویی به ایو پرسش

 های پژوهش در بعد توصیفی و استنباطی  مورد تحلیل واقش خواهند شد.یافته

 

 . پیشینة پژوهش1

شناسی به اختصار بیان شود تا ررورت دیدههای بزهیشقبل ام ورود به بح  المم است پیالینه پیما

هزای انجزام شزده توسزط انجام تحقیقات میدانی در ایو باره بهتر درک شزود. بزا مطالعزه پزژوهش

های اجتماعی قابلیت تبدیل و ترجمه به قانون را پیدا کزرده و در گذاران عمومی  حساسیتسیاست

هزای پیمزایش گردد. در همیو راسزتا دیدگی تسهیل میهنتیجه دستیابی به رقم سیاه بزهکاری/ بز

المللی و هم در سطح ملی مزورد توجزه بسزیاری ام کالزورها قزرار شناسی هم در سطح بیودیدهبزه

رومی در ایزو طور مستقیم  تحقیق جدی  مستمر و بزهولی در سطح داخلی حقوق ایران  به 1گرفته

دیده مورد توجه واقزش شزده  بیالزتر جنبزه چه در مورد بزهباره انجام نالده است. در حقوق ایران  آن

دیزده در گرایانه دارد. در واقش یا تمرکز بزر روی بررسزی میززان دخالزت بززهشناختی و حمایتعلت

دیده در فرایند کیفری انجام شزود های مختلف نسبت به بزهارتکاب جرم بوده یا ت ش شده حمایت

                                                           
شناسی  دیدههای پیمایش بزه(  بایسته1091)جهت اط عات تکمیلی در ایو باره رک به: سیدماده ثانی  سید مهدی  .1

ارم )علوم جنایی تجربی(  چاپ او   المعارف علوم جنایی  کتاب چهدر: علی حسیو نجفی ابرندآبادی )میر نظر(  دایره

ر نورپور  محسو و سیدماده ثانی  161 -170تهران: نالر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیالگیری ناجا  ص  

شناسیر ررورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایران  فصلنامه مجلس دیدههای بزه(  پیمایش1099سید مهدی )

 .006 -009تم  شماره یکصدودوم  ص  وهفو راهبرد  سا  بیست
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شناسی در سطح میدانی ادبیزات بسزیار رزعیفی وجزود دارد. در دیدههای بزهولی در مورد پیمایش

-بززه -گذاری  چندان تمایلی جهت دستیابی و کاهش رقزم سزیاه بزهکزاریواقش  نه در سطح قانون

یافتگی در تزوان اسزتمرار و سزاممانشود و نه در کارهای میزدانی مزیدیدگی ام ایو طریق دیده می

های انجام شده در ایران به طزور مالاهده نمود. در ادامه پیمایششناسی دیدههای بزهانجام پیمایش

 شود.خ صه بیان می

هزای دیزدگیشناسزی و مالزکل بززهدیزدهبززه»توجهی و نجفی ابرندآبادی در تحقیقی با عنوان 

هزا بزه ایزو نتیجزه دیدگی افراد و علل گزارش نکزردن آن  با هدف بررسی میزان بزه«گزارش نالده

درصد گزارش شده است. بر اسزاس  11/01ها گزارش نالده و دیدگیدرصد بزه 51/65اند که رسیده

های گزارش نالده متغیر بوده استر مث ً در جرم سزرقت  بزیش دیدگیایو پژوهش  فراوانی آمار بزه

که آمار جرایم گزارش نالده جرایم جنسی  اند  در حالیام نیمی ام مالباختگان  جرم را گزارش کرده

-بوده اسزت )تزوجهی و نجفزی 17/19و  27/93  02/10و توهیو بسیار باال بوده که به ترتیب افترا 

  محققزیو دیگزر انجزام (. بعد ام توقف حدوداً بیست ساله ایو پیمزایش71 -13: 1071ابرندآبادی  

را ام سر گرفتند. مزیت ایو پژوهش ایو است که کار پژوهالگران قبلی را با هزدف تطبیزق ادامزه آن

دیزدگی و دهزی بززهاند تا دریابند در ایو برهه ممانی چه تحوالتی در نگزرش مزردم در گززارشدهدا

سزاله منطقزه  53تا  11دیدگی شهروندان عوامل مؤثر بر آن رک داده است. هدف  بررسی میزان بزه

 دیزدگیدرصد افراد مزورد بززه 1/12دهد که ده شهر تهران بوده است. نتای  ایو پیمایش نالان می

درصزد  5/60دیدگی خویش را گززارش نمزوده و درصد بزه 5/06ها فقط اند که ام بیو آنواقش شده

 -110: 1095انزد )شزیرانی و کیزانی  را به مقامات قضایی و انتظزامی گززارش ننمزودهآنایو افراد  

121.) 

جام شزده ( ان1095نامه کارشناسی ارشد )پورعلی  پیمایش دیگری در شهر تهران در قالب پایان

بوده است. بر  1095تا  1093دیدگی شهروندان تهرانی در بامة ممانی که هدف آن بررسی میزان بزه

گویان جرم اتفاق افتاده علیه خود یا بستگان درجه او  خزود درصد ام پاسخ 11اساس ایو پیمایش  

انزد. همچنزیو نمودهرا گزارش نگاه آندرصد هیچ 56اند و را به پلیس و مراجش قضایی گزارش کرده

درصزد   56/15درصد  تزوهیو  133دیدگی در جرایم کار اجباری با بیالتریو موارد عدم گزارش بزه

: 1095درصزد بزوده اسزت )پزورعلی   95/13درصد و قذف و اتهزام جنسزی  11/11جرایم جنسی 

دیزدگان در هدیدگی در جرایم علیه اموا  بوده و بززکه بیالتریو گزارش بزهصفحه چکیده(. در حالی

درصزد و ک هبزرداری  13درصزد  ک هبزرداری  0/01درصزد  سزرقت  71/01جرایم چک ب محل 

بززه نقززل ام شززیری  16: 1095انززد )پززورعلی  دیززدگی خززود را گزززارش ننمززودهدرصززد بزززه 67/15

نامزه کارشناسزی ارشزد (. براساس پیمایش دیگزری کزه در قالزب پایزان122: 1097ورنامخواستی  
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دیدگی درصد افراد  هرگز مراتب بزه 63( در شهر سنندج انجام شده  بیش ام 1096وار  )محمدی تل

 : صفحه چکیده(. 1096اند )محمدی تلوار  خویش را گزارش نکرده

ای و با فاصزله ممزانی صورت جزیرههای اندک موجود  بهگردد پژوهشطور که م حظه میهمان

کار گرفتزه شزده نیزز بزا هزم متفزاوت های بهپرسالنامه بسیار میاد انجام شده است. روش تحقیق و

هزای ام قبزل طراحزی شزده طور کلی در ایران هیچ معیار استانداردی همانند پرسالزنامههستند. به

شناسی وجود ندارد. همچنیو درباره دسترسی جامعزه علمزی بزه دیدههای بزهجهت اجرای پیمایش

که نخستیو اقزدام در حزومه مطالعزات شودر در حالیهای میادی دیده میآمار جنایی نیز حساسیت

ها  یعنی خارج کردن آمزار جنزایی عدالت کیفری  تنظیم علمی آمار جرایم و سپس نالر سالیانه آن

(. در حا  حارر 11: 1092بندی و محرمانه است )نجفی ابرندآبادی  پلیسی و قضایی ام حالت طبقه

-دیدگی اسزتفاده ام ایزو پیمزایشمار واقعی بزهکاری/ بزهتریو راهکارهای دستیابی به آیکی ام مهم

بنزدی نمزوده و بزا ارائزه دیزدگی را دسزتهتوان دالیل عزدم گززارش بززههاست که ام ایو طریق می

 دیدگی را انتظار داشت.دیدگان در اع م بزهراهکارهای المم  افزایش مالارکت بزه

 

 دگی(دی. ادبیات نظری پژوهش )دالیل عدم گزارش بزه2

دیدگان به پلیس و مقامات قضزایی دخیزل عوامل متعددی در عدم گزارش جرایم ارتکابی توسط بزه

هستند. در یک تحقیق ایو عوامل به عوامل خرد و عوامل ک ن تقسیم شده است: عوامل خزرد  بزه 

اننزد افتدر معنوان عوامل ورعی نیز معروف بوده و منظور  عواملی است که در صحنه جرم اتفاق می

اینکه آیا مجرم ام س ح استفاده کرده است یا خیر. دسزته دوم  عوامزل در سزطح کز ن اسزت کزه 

هزای اجتمزاعی و شود. ایو دسته بزه جنبزهساختاری شناخته می -بیالتر با عنوان عوامل اجتماعی

د فرهنگی جرم مانند سطح نابسامانی اجتماعی یا میزان اعتماد به پلیس در یزک منطقزه اشزاره دار

(Yoon, 2015: 7در ایو بخش  مهم .)دیزدگی را در چهزار تریو عوامل مؤثر بر عزدم گززارش بززه

دیزده و قسمتر عوامل مربوط به ماهیت جرم ارتکابی  عوامل مربوط به بزهکار  عوامل مربوط بزه بزه

   شود.قانونی  بح  می -عوامل ساختاری
 

 . عوامل مربوط به ماهیت جرم ارتکابی1. 2

یو علت گزارش یا عدم گزارش یک جرم به مقامات صالح قضایی  بیالزتر ام آنکزه مربزوط بزه ترمهم

ماهیزت و »دیده باشد  مرتبط با خود جرم ارتکاب یافته است که شامل مواردی همانند بزهکار یا بزه

شود. بسزته بزه می« استفاده ام خالونت و س ح»و « مکان ارتکاب جرم»  «شدت جرم»  «نوع جرم

گردد. تمایل به گزارش جرایم جنسی رم و ماهیت آن  میزان اع م جرایم دستخوش تغییر مینوع ج
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انزد شناسان  مد  ایو جرم را به آیسبرگی تالزبیه نمزودهکه برخی ام جرمبسیار کم استر به طوری

 :Lievore, 2004که قسمت اعظم آن در میر آب پنهان بوده و تنها میزان کمی ام آن آشکار است )

شوند مانند ارتالاء  اخت س  ک هبرداری و نامیده می 1. در جرایمی که اصط حاً جرایم آپارتمانی(5

کزه در جرایمزی کزه به خصوا جرایم جنسی  رقم سیاه و کالف نالزده بسزیار باالسزتر در حزالی

 شوند مانند قتل و ررب و جرح رقم سیاه کمتر است )رهزامی ونامیده می 2اصط حاً جرایم خیابانی

دیده بسزیار باالسزت و فقزط (. عدم تمایل افراد به اع م بزه در جرایم بدون بزه93: 1019همکاران  

شزود )صزفاری و سزیفی  تعداد بسیار کمی ام ایو جرایم در آمارهای قضایی و پلیسی مزنعکس مزی

1091 :66.) 

شدت جرم » دیدگی همچنیو یکی دیگر ام فاکتورهای بسیار مهم در گزارش یا عدم گزارش بزه

است. طبیعی است که هر چه شدت جرم ارتکابی و « میزان خسارت وارده حاصله ام آن»و « ارتکابی

دیزده نیزز میزان خسارات حاصل ام آن بیالتر باشد به همان نسبت  احتما  گزارش آن توسزط بززه

ر چزون شزوندشود. البته  جرایم تجاوم و تهاجم جنسی در ایو باره اسزتثنا محسزوب مزیبیالتر می

اند دهی را نیز به خود اختصاا دادهآمیز هستند  بیالتریو موارد عدم گزارشعلیرغم اینکه خالونت

کزه انزد ممزانیدهندگان گفتزهدرصد پاسخ 17(. بر اساس نتای  یک تحقیق  151: 1090)هارتمو  

انزد اسخ دادهدرصد پ 50که را گزارش خواهند نمودر در حالیها بگذارد آنجرم اثر جدی بر روی آن

هزا درصزد آن 16ها  باع  گزارش آن جرم نخواهد شد. به همیو ترتیب  که تأثیر جزئی بر روی آن

اند که ام دست دادن ما  میاد یا صدمه شدید به احتما  میاد  تأثیر مثبتی بر گزارش بزه ابرام داشته

سزتا  مطزابق یزک (. در همزیو راAyodele and Adreinto, 2012: 5واقش شده خواهزد داشزت )

دیزده آمیز به ایو خاطر گزارش نالده بودند کزه بززهپیمایش دیگر  تقریباً یک پنجم جرایم خالونت

 (. Langton and others, 2012: 1اعتقاد داشته که موروع به اندامه کافی مهم نبوده است )

ی یزا عزدم دهزهای تأثیرگذار بزر تمایزل افزراد بزه گززارشمحل ارتکاب بزه نیز ام دیگر شاخ 

اند  دالیل متفزاوتی را دیدگی واقش شدههای مختلفی مورد بزهدهی است. افرادی که در مکانگزارش

دیزده دیدگانی که در محیط کار یا مدرسزه  بززهاند. بیالتر بزهبرای اع م یا عدم اع م آن بیان کرده

اند  مهم نبودن مورزوع و هدیده شداند  شخصی بودن موروعر افرادی که در اماکو عمومی  بزهشده

جویی و درگیری با قانون افرادی که در محیط خانه  جرمی علیه آنان واقش شده است  ترس ام انتقام

به نقزل ام  61: 1091اند )صفاری و سیفی  دیدگی اع م نمودهتریو دالیل عدم گزارش بزهرا ام مهم

Langton and others, 2012: 6دیده نیزز ام دیگزر عوامزل جروح شدن بزه(. استفاده ام س ح یا م

                                                           
1. suite crime 

2. street crime 
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آمیزی کزه در آن جرحزی های جرایم خالونتدیدگیتأثیرگذار بر میزان گزارش جرایم است. در بزه

که جرحی واقزش شود یا بزهکار مسلح بوده یا هر دو مورد وجود داشته است نسبت به ممانیواقش می

ته  احتما  بیالتری وجود دارد که جرم گززارش کدام وجود نداشنالده یا بزهکار مسلح نبوده یا هیچ

تزریو دالیزل گززارش یزا توان ام مهم(. بدیو ترتیب میLangton and others, 2012: 1-5) شود

 دیدگی را مرتبط با نوع جرم ارتکابی و نحوه انجام آن دانست.عدم گزارش بزه

 

 . عوامل مربوط به بزهکار2. 2

دیدگی  برخی تحقیقزات نالزان دیده و تأثیر آن بر عدم گزارش بزهدر مورد ارتباط بیو بزهکار و بزه

شناسد احتما  گززارش دیده وی را میکه بزهکار ام آشنایان یا افرادی باشد که بزهدهد که ممانیمی

که مرتکب غریبه باشد. برعکس  نتای  برخی تحقیقات دیگر بیزانگر جرم کمتر است نسبت به ممانی

کزه غریبزه دیده باشزد بزا ممانیان گزارش جرایمی که مرتکب آن آشنا با بزهایو است که تفاوتی می

تزا سزا   2336هزای یزک پیمزایش  ام سزا  (. براساس یافتهYoon, 2015: 9باشد  وجود ندارد )

یابزد هماننزد دیده دارد ارتکاب مزیهایی که توسط شخصی که آشنایی کامل با بزهدیدگیبزه 2313

 ,Langton othersم  احتما  بیالتری دارد کزه بزه پلزیس گززارش نالزود )همسایه  همکار یا معل

آمیزی که توسط شریک ارتکاب یافتزه  های خالونتدیدگیبر همیو اساس  در میان بزه (.6 :2012

   (.Langton and others, 2012: 1درصد گزارش نالده است ) 01

المللزی سزا  دیدگی بیویمایش بزههای فراملی نیز تکرار شده است. در پنتای  فوق در پیمایش

ها در تجاومات جنسی  توسط افرادی هماننزد شزریک  دیدگیمالخ  شد که یک پنجم بزه 2333

(. ام تمام جرایم جنسی علیه Lievore, 2003: 20شریک سابق  دوست پسر و بستگان بوده است )

هزا ارتکزاب توسط غریبهها درصد آن 17  فقط 2331منان ثبت شده توسط پلیس استرالیا در سا  

در  1991کزه در سزا  « دیدگی جنسی منان کال پژوهش ملی بزه»مطابق  (.ibid: 19یافته است )

شناسزند که یکدیگر را میآمیز در میان کسانیدیدگی خالونتآمریکا صورت گرفت بیالتر موارد بزه

 (.109: 1090افتد )فیالر  اتفاق می

م خویالاوندان  افراد نزدیزک یزا آشزنایان باشزد نسزبت بزه طور کلی  در مواردی که مرتکب ابه

(. بزدیو ترتیزب 151 -15دیدگی کمتزر اسزت )همزان: مواردی که غریبه باشد  احتما  گزارش بزه

تزر بزوده و بزه خصزوا ام خویالزاوندان باشزند  دیده نزدیکتوان هر چه رابطه بیو بزهکار و بزهمی

 دد.گردیدگی نیز کمتر میاحتما  اع م بزه
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 دیده. عوامل مربوط به بزه3. 2

دیزدگی بزه مقامزات قزانونی دیده که ممکو است باع  عدم گزارش بزهام جمله عوامل مرتبط با بزه

« قومیزت»و « نزژاد»  «میزان درآمد»  «تعداد اعضای خانواده»  «جنسیت»  «سو»توان به شود می

هزای ف سنی به صورت اتفاقی نیست. پزژوهشهای مختلدیدگی در میان گروهاشاره نمود. تومیش بزه

دهد که سو  یکی ام متغیرهایی است که ارتباط قوی و معناداری بزا گززارش گرفته نالان میصورت

دیدگی دارد. به عنوان مثا  در مورد خردساالن و نوجوانان رقم سیاه باالتر اسزتر چزون یزا ایزو بزه

شزود یزا اینکزه ها در آمار جنایی منعکس نمزیآنافراد ام مسئولیت کیفری مبرا هستند و بزهکاری 

نماینزد نظر مزیها با اغماض بیالتری برخورد کرده و ام شکایت خویش صرفدیدگان در مورد آنبزه

(. همچنیو پلیس در مورد قضایایی که هر دو طرف آن نوجزوان 19-93: 1019)رهامی و همکاران  

تر است  رغبت کمتزری بزه پیگیزری و گززارش ها یک سا  یا کمی بیالهستند یا اخت ف سنی آن

دیده نوجوان یا بزهکار در مراحل دوم و سوم عمر خزویش اسزت میززان جرم دارد ولی ممانی که بزه

 (.191: 1095گردد )برجس و همکاران  پیگیری بیالتر می

آید. بزه موجزب دیدگی به حساب مینیز یکی ام عوامل تأثیرگذار بر عدم گزارش بزه« جنسیت»

دیدگی پژوهش ملی بزه»نفر ام دانالجویان دختر در قالب  1116در بیو  1993حقیقی که در سا  ت

درصد ام دانالجویان دختر کزال    5/15در آمریکا انجام شد  مالخ  گردید که « جنسی منان کال 

دیدگی جنسی در قالب تجاوم به عنف  اکراه جنسی یا تماس جنسزی ناخواسزته را بار بزهحداقل یک

تعداد اعضای یک »(. همچنیو 101: 1090ها گزارش نالده بود )فیالر  اند که بیالتر آنربه کردهتج

دیدگی دانسته شده است. مطزابق یزک پیمزایش کزه بزامه نیز عاملی مرتبط با گزارش بزه« خانواده

هزایی کزه علیزه یکزی ام اعضزای دیزدگیرا مورد سنجش قرار داده  بزه 2313تا  2336ممانی سا  

هزایی هایی که در خانوادهدیدگیسا  دارند  نسبت به بزه 12هایی که دو فرمند یا بیالتر میر ادهخانو

 Langton and)شزوند افتد که بدون فرمند بوده یا یک فرمند دارنزد  کمتزر گززارش مزیاتفاق می

others, 2012: 8.) 

شناسزی دیزده)بززه دیزدگیدیدگی  نقش خود فرد در تحقق بززهام دیگر فاکتورهای گزارش بزه

-شناختی( و همچنیو قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت انجام شده است. به عنوان مثا  اگر بزهعلت

های جنایی مرتبط با مواد مخدر مالارکت یا معاونت  داشته باشزد  بزه هزیچ عنزوان دیده در فعالیت

(. ایو 115: 1096پور  یر حسینی و مصطفYoon, 2009: 19تمایلی برای مراجعه به پلیس ندارد )

دیدگی را پیگیزری دهد بزهگیرد و فرد ترجیح میمسأله در جرایم جنسی شکل حادتری به خود می

 ننماید تا اینکه به اتهام مالارکت در جرم  تحت تعقیب قرار گیرد.
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 قانونی –. عوامل ساختاری 4. 2

نونی موجود در کالورهاست که در دیدگی  میزان ظرفیت قاام جمله عوامل مهم دیگر در گزارش بزه

دیزدگی باشزد بزه شزدت بزر گذار چه مقدار نگران عدم گزارش بززهاینکه قانون ایو باره وجود دارد.

دیده و سزاختارهای دیدگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. میزان حمایت قانونی ام بزهتصمیم گزارش بزه

دیزدگی یزا عزدم آن دارد. اگزر در ارش بزهموجود در سیستم حقوقی هر کالور ارتباط مستقیم با گز

سیستم قانونی یک کالور  تمایل جدی برای پیگیری جرایم وجود نداشته باشد قابزل درک خواهزد 

گزذار که بیو آمار واقعی جرم با آمار قانونی و قضایی آن  فاصله میادی وجود داشته باشد. قزانون بود

کند ) تبصزره مزاده به عدم اقرار به ارتکاب جرم میاندیالد و وی را توصیه همزمان که به بزهکار می

دیده نیز باشد. در قانون آییو دادرسی کیفری(  باید به فکر جبران خسارات متعدد وارده به بزه 132

ای حاکم است  بخش عمده« پوشیسیاست بزه»مورد جرایم جنسی که در حقوق کیفری اس م نیز 

ماند و حتی شهود نیز ام ادای شزهادت مقدس بدون تعقیب می ام ایو جرایم به عمد و با تدبیر شارع

(. سخت بودن اثبات جرم و لزوم وجزود شزهود 172: 1017شوند )نجفی توانا و فدایی  بامداشته می

متعدد یا اقرارهای متعدد و موروعیت داشتو ادله اثبات جرم و حتی در مواردی مانند اجزرای حزد 

افزایزد. در ها  بر پوشیده مانزدن ایزو جزرایم مزینرسیدن آن قذف بر شهود در صورت به حد نصاب

دیزده شود  بزهشناخته می «جرایم مالارکتی»برخی جرایم همانند جرایم جنسی و ربا که به عنوان 

دیزده بزه –دیدگی ندارد. هر چه دایره جرایم دارای متهم ام ترس متهم شدن  تمایلی به گزارش بزه

دیزدگی نیزز افززایش پیزدا بیالتر باشد  میزان رقم سیاه بزهکاری/ بززهدر سیستم قانونی یک کالور 

خواهد کرد. عدم حمایت قانونی و مسموع نبودن برخی ادعاها به دلیل مالیت نداشتو موروع جزرم 

-رقم سیاه مطلزق بززه»همانند مواد مخدر و مالروبات الکلی و برخی حیوانات  باع  به وجود آمدن 

 گردد.می« دیدگی
قضایی در حل و فصل موروع و اعتقزاد شزهروندان بزه کارآمزدی آن و  -سیستم پلیسی توانایی

باشزد. در واقزش  دیدگی مؤثر میسرعت عمل ایو نهادها نیز بر کاهش یا افزایش دامنه رقم سیاه بزه

دیدگان به گززارش اندامه  میزان اختیارات و عملکرد نیروی پلیس به طور سیستماتیک بر تمایل بزه

ها توسط پلیس حل خواهد شزد دیدگان معتقد باشند که اخت ف آنگذارد. اگر بزهیدگی اثر میدبزه

(. 115: 1096پزور  دیدگی خویش را گزارش خواهند نمود )حسینی و مصزطفیبه احتما  میاد  بزه

دیزدگی توسزط آماده بودن پلیس سر صحنه جرم و افزایش نیروهای پلیسی نیز احتما  گزارش بزه

-تر  میزان اختیارات پلیس در حل اخت ف  بزر میززان گززارشبرد. ام همه مهمدان را باال میشهرون

دهی جرم مؤثر است. به عنوان مثا   اگر پلیس ام نوع جامعوی و دارای قدرت حل مسأله باشد  نرک 

 -ی(. بدیو ترتیب ساختار دستگاه قضزایLevitt, 1998: 78- 79)یابد دیدگی افزایش میگزارش بزه
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تزر ام آن  عملکزرد داشزتو و میززان پلیسی یک کالور و نوع آن )حکومتی یا جامعوی بودن( و مهم

دیدگی را دسزتخوش دیدگان به ایو نهادها و گزارش بزهها میزان مراجعه بزهاعتماد شهروندان به آن

 سامد.تغییر می

 

 . روش پژوهش3

و میدانی انجام شده استر بدیو صورت که در ای صورت کتابخانهها در ایو پژوهش بهگردآوری داده

مورد ادبیات نظری و سابقه پژوهش ام کتب و مقاالت خارجی و داخلزی اسزتفاده شزده اسزت. ابززار 

باشزد تحلیلی می –ساخته است. نوع پژوهش  توصیفی ها نیز پرسالنامه ام نوع محققگردآوری داده

ی به طور کلی بیان شده و سپس بزه تفکیزک هزر دیدگکه در ابتدا میزان گزارش یا عدم گزارش بزه

-های مختلف رقم سزیاه بززهشناختی گونهگردد و در انتها نیز ام منظر جرمجرم مورد بح  واقش می

 گردد.دیدگی تحلیل می

 -95سزا  تحصزیلی دوم جامعه آماری  تمامی دانالجویان پسر دانالگاه فردوسی مالهد در نزیم

نفر تعییو شده است. برای  053فرمو  کوکران  حجم نمونه تعداد  امباشند که با استفاده می 1091

ای  حجم نمونزه براسزاس تعزداد بندی خوشهگیری طبقهتعییو نمونه در ابتدا  ام طریق روش نمونه

بندی شزد. سزپس ام هزر دانالزکده  براسزاس جمعیزت آن گروه طبقه 12های دانالگاه به دانالکده

رسالنامه تومیش گردید. ام آنجایی که در هر دانالکده  چندیو گزروه های آمومشی  پدانالکده و گروه

آمومشی در سطوح مختلف کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتری وجود داشت  سزعی شزده کزه ام 

هزایی بزه ها و در تمام مقاطش تحصیلی با توجه به برنامه آمومشی آن دانالزکده  کز ستمامی رشته

 صورت تصادفی انتخاب شوند.

شناسیِ استاندارد و یکسانی وجود نزدارد  دیدهه به اینکه در ایران  پرسالنامه پیمایش بزهبا توج

سزامی آن براسزاس میززان شزیوع بعد ام ترجمه پرسالنامه مورد استفاده در سایر کالزورها و بزومی

جرم مورد بررسی قرار گرفته است. ام ایو تعداد  پن  مزورد مربزوط بزه جزرایم  11جرایم در ایران  

های هرمی و تخریزب( و گذاری در شرکتبری  اخاذی  سرمایهقایی و جیبلیه اموا  )سرقت  کیفع

شش مورد دیگر  جرایم غیرمالی و علیزه حیثیزت و آبزروی اشزخاا )تزوهیو  اذیزت و آمار  کتزک 

خوردن  تعرض جنسی  رابطه جنسی و انتالزار فزیلم و عکزس شخصزی در فضزای سزایبری( را در 

 گیرد.برمی

دیده ایو جرم خاا واقش شده است یا خیر. اگزر هر سؤا  ابتدا پرسیده شده که آیا فرد  بزهدر  

پاسخ مثبت باشد  فرد به ایو سؤاالت که ایو جرایم چند مرتبه  توسط چه کسزی و در چزه مکزانی 

-رسد و آن اینکزه کزه آیزا وی ایزو بززهدهد. سپس نوبت به سؤا  اصلی میواقش شده نیز پاسخ می
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را به پلیس و سایر مقامات صالح قضایی  گزارش نموده است یا خیزر. در انتهزا نیزز پرسزیده  دیدگی

شده که اگر جرم واقش شده گزارش شده  علت یا علل آن چه بوده است )اعاده حیثیت  دستگیری و 

 مجامات بزهکار  جلوگیری ام رخداد دوباره  برای کمک گرفتو  برای دریافت خسارت یا برای بامیابی

ما (. اگر هم فرد جرم مورد نظر را گزارش ننموده دلیل یا دالیل وی چه بوده اسزت )مهزم نبزودن 

موروع  فقدان مدارک کافی  مقصر دانستو خود  نداشتو فرصزت  عزدم آگزاهی بزه قزانون  حفز  

شخصیت خود  جرأت نداشتو پیگیری موروع  عدم اعتماد به پلیس  رابطه خویالاوندی با مرتکزب 

مالی  خجالت کالیدن  احساس شرم و حیا  احساس گناه و ناشناخته بودن مرتکب جرم(.  جرم  فقر

توانسته دهنده ام نظر انتخاب چند گزینه هیچ محدودیتی نداشته و میدر مورد دو سؤا  اخیر  پاسخ

 به طور همزمان چند علت )مث ً برای گزارش نکردن جرم سرقت( را انتخاب نماید.

 

 هشهای پژو. یافته4

 شناختی نمونه آماری . اطالعات جمعیت1. 4

 11-21درصزد در گزروه سزنی  0/77اند کزه جامعه آماری مورد نظر به سه گروه سنی تقسیم شده

سا  بزه بزاال قزرار  03درصد در گروه سنی  0/31سا  و  21 -03درصد در گروه سنی  0/11سا   

درک دیپلم )دانالجوی دوره کارشناسزی(  درصد دارای م 1/67داشتند. ام نظر میزان تحصی ت نیز 

دارای مززدرک  1/10ارشزد( و درصزد دارای مزدرک کارشناسزی )دانالزجوی دوره کارشناسزی 2/19

 1/9درصد مجرد و  2/93ارشد )دانالجوی دوره دکتری( بودند. ام نظر ورعیت امدواج نیز کارشناسی

 اند.درصد متأهل بوده
 شناختیمتغیرهای جمعیت( 1جدو  

 

 میزان تحصی ت رده سنی ورعیت امدواج متغیر

بززه  03 21-03 11-21 متأهل ردجم 

 باال

دانالززجوی 

دوره 

 کارشناسی

دانالجوی دوره 

کارشناسزززززی 

 ارشد

دانالززززجوی 

 دوره دکتری

 16 66 202 15 60 266 01 011 فراوانی

 1/10 2/19 1/67 1/31 0/11 0/77 1/9 2/93 درصد
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 پژوهش شناختیدیدههای بزه. یافته2. 4

پلیسزی بزر حسزب  –دیدگی به مقامات قضایی در ایو بخش  ابتدا میزان گزارش یا عدم گزارش بزه

جرایم مختلف در آینه ارقام بیان و سپس دلیل گزارش کردن یا گزارش نکردن آن مورد تحلیل قرار 

 گیرد. می

 

 پلیسی –دیدگی به مقامات قضایی . میزان گزارش و عدم گزارش بزه1. 2. 4

 

 
 دیدگیمیزان گزارش و عدم گزارش بزه نمودار

 

های پژوهش حکایت ام ایو دارد که جزرایم گردد یافتهطور که در جدو  فوق مالاهده میهمان

دیزدگی را مالی  بیالتریو میزان گزارش به مقامات قضایی و پلیسی و در واقش کمتریو رقم سیاه بزه

ق و عفت عمومی  کمتریو گزارش و بیالتریو رقم سیاه دارد. در برابر آن  جرایم جنسی و علیه اخ 

 -بزا اخزت ف انزدکی در آمزار–هزای قبلزی را به خود اختصاا داده است. تقریباً در تمامی پژوهش

های قبلزی ثابزت شزده بزود کزه در جزرایم مزالی  بزه همیو نتیجه به دست آمده است. در پژوهش

دیزدگی ت و استفاده ام س ح  احتما  گزارش بززهخصوا موارد دارای اهمیت باال و همراه با خالون

گرددر به ایو صزورت کزه بزه ترتیزب جزرایم بسیار باالست. در ایو تحقیق نیز همان نتای  تأیید می

درصد(  بیالتریو میزان  2/01درصد( و اخاذی ) 0/10بری )قاپی و جیبدرصد(  کیف 9/16سرقت )

نیزز میززان  1071صورت گرفته در ایران در سزا   های پژوهشگزارش را داشته است. مطابق یافته
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دیدگی در جرایم علیه اموا  بیالتر ام سایر جرایم بوده استر مث ً در مورد جرم سزرقت  گزارش بزه

باختگان گزارش شده و مزوارد عزدم گززارش آن های انجام گرفته توسط ما بیش ام نیمی ام سرقت

 (. 71: 1071آبادی  درصد بوده است )توجهی و نجفی ابرند 06/10

-همچنیو ایو نکته که جرایم جنسی و مربوط به حیثیت و آبروی افراد  باالتریو رقم سیاه بززه

های پژوهش بیانگر ایو است کزه در دیدگی را داراست  در ایو پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. یافته

دیزدگی در ایزو ریزک بززهها کمتر ام ده درصد است. رقم تادیدگیجرایم جنسی  میزان گزارش بزه

موارد  منحصر به یک کالور خاا نیستر مث ً منای با محارم هنوم هم در ایاالت متحزده آمریکزا ام 

جرایمی است که کمتریو گزارش را دارد. عوامل متعزددی هماننزد تزرس  شزرم  سزرمنش  قزدرت 

-شزود کزه بززهع  مزیدیده  ترس ام هم پاشیده شدن خانواده و غیره بابیالتر بزهکار نسبت به بزه

های پژوهش (. بدیو ترتیب  یافته673 -671: 1090دیدگان ایو رویدادها را گزارش ننمایند )تاکر  

 های پیالیو است.دیدگی تا حد میادی همراستای پیمایشدرباره عدم گزارش بزه

 

 دیدگانپلیسی توسط بزه -دیدگی به مقامات قضایی . دالیل گزارش نمودن بزه2. 2. 4
 

 دیدگی( دلیل گزارش بزه2جدو  

        )میزان به درصد( دیدگی به پلیس و مقامات قضاییدالیل گزارش بزه

اعزززززاده  دیدگینوع بزه

 حیثیت

دریافزززززززت 

 خسارت

جلزززوگیری ام  کمک گرفتو

 رخداد دوباره

دسززتگیری 

 و مجامات

 بامیابی ما 

 سرقت 6/71 1/57 1/01 19 19 -

 قاپیکیف 5/61 2/16 1/03 7/7 7/7 -

 اخاذی 7/66 75 7/11 0/1 0/1 -

 توهین 3 5/07 53 3 3 5/07

 اذیت و آزار - 7/66 0/00 3 3 0/00

 ضرب و جرح - 13 63 23 3 23

 شرکت هرمی 133 3 3 3 3 -

 تخریب 3 7/11 7/11 3 25 -

 تعرض جنسی - 3 133 3 3 3

 رابطه جنسی  - - - - -

 انتشار عکس - 133 53 53 3 3
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دیدگی به پلیس و مقامات قضایی متفاوت و وابسته به نوع جرم و سزایر عوامزل دلیل گزارش بزه

های قبلی اسزت مبنزی بزر های پیمایشمذکور در صفحات قبل است. ایو تحقیق  در راستای یافته

دیزدگان اینکه در جرایم مالی و آن هم به خصوا مواردی که خسارات وارد شزده میزاد باشزد  بززه

دیدگان در جرایم جنسزی  تمزایلی بزه دهند. همچنیو ایو موروع که بزهجرم را گزارش می بیالتر

دیزدگی در بززه گزارش ایو جرایم ندارند  نیز مورد تأیید قرار گرفته و بیالتریو رقم سیاه بزهکاری/

می که خسارت وارده ناچیز باشد یا در مورد جرایخورد. قابل درک است ممانیایو موارد به چالم می

مانند توهیو که در نهایت  فرد مجرم  محکوم به پرداخت جزای نقدی ناچیز در حق دولزت خواهزد 

 پوشی خواهد نمود.دیدگی چالمفایده  ام گزارش بزه -دیده با محاسبه هزینهشد  بزه

 

 دیدگاندیدگی به مقامات قضایی و پلیسی توسط بزه. دالیل گزارش نکردن بزه3. 2. 4
 

 گیدیدعلل عدم گزارش بزه ( دالیل0جدو  

 
 

 

دیدگی در جرایم مختلزف  بسزته گردد عدم گزارش بزهطور که در جدو  فوق م حظه میهمان

به نوع  ماهیت و شدت جرم ارتکابی  متفاوت است. در جرایم مالی  مهم نبودن مورزوعر در جزرایم 

بزه عنزوان دلیزل اصزلی جنسی  احساس شرم و حیا و در جرایم سایبری  ناشناخته بزودن مرتکزب 

دیدگان بزه قلمداد شده است. در جرم رابطه جنسی و تعرض جنسی  در بیالتر ام نیمی ام موارد  بزه
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شناسزی دیدههای بزهتوان گفت در ایو قسمت  یافتهاند. میعلت مقصر دانستو خود شکایت ننموده

 گیرد.ید قرار میدیده در ارتکاب جرم  مورد تأیشناختی در مورد سهم و نقش بزهعلت

ها  درصد متوسطی را بزه خزود دیدگیعنوان یکی ام دالیل عدم گزارش بزهرابطه خویالاوندی به

دیدگی بزه جزز در مزورد و عدم گزارش بزه« عدم آگاهی نسبت به قانون»اختصاا داده است. بیو 

ی نسبت بزه جزرایم شود. عموماً آگاهای معنادار دیده نمیهای هرمی رابطهگذاری در شرکتسرمایه

مدرن در مقایسه با جرایم خیابانی همانند سرقت و مورگویی کمتر است. به همزیو خزاطر م حظزه 

اند. همچنیو در دیدگان در مورد جرم اخاذی و تخریب  صددرصد آگاه به قانون بودهگردد که بزهمی

قانون  درصد بسیار کمی قاپی  عدم آگاهی نسبت به مورد جرایم توهیو  اذیت و آمار  سرقت و کیف

 دیدگی به خود اختصاا داده است.دهی بزهرا در مورد عدم گزارش

های مربوط به فضای سایبری نیز علت اصلی گزارش نکردن  ناشناخته بزودن دیدگیدر مورد بزه

مرتکبیو جرایم بوده است. اعتماد به مقامات پلیسی و قضزایی در بزیو فاکتورهزای مزؤثر بزر عزدم 

دیدگی  رتبه متوسط را کسب نموده است. با توجه به اینکزه ایزو شزاخ  در تحقیقزات هگزارش بز

گیرد و در ایو پژوهش  ایو میزان تأثیر میاد های او  قرار میکالورهای آمریکایی و اروپایی  در رتبه

 توان تأثیر عدم اعتماد به پلیس و مقامات قضایی را پررنگ قلمداد نمود.تأیید نالده است  نمی

 

 دیدگی در جرایم مختلفشناسی رقم سیاه بزه. گونه5

طور که بیان شد عوامل مختلفی ام جمله نوع و ماهیت جرم و میزان خسارت وارده بزر میززان همان

دیدگی تأثیرگذار است. در همیو راستا بنا داریم در ایو قسمت در ابتزدا بزدون تفکیزک گزارش بزه

دیدگی داشته باشیم و سپس تفاوت بزیو جزرایم بزا ماهیزت زهبیو جرایم  نمایی کلی ام رقم سیاه ب

 جنسی و جرایم مالی را در پرتو آمارهای به دست آمده ام پیمایش تحلیل نماییم. -اخ قی

 

 دیدگی بسیار باال در کلیه جرایم. رقم سیاه بزه1. 5

  مالابه ایزو تحقیزق دیدگی بسیار باالست. نتایطور کلی فارغ ام نوع جرم  میزان عدم گزارش بزهبه

-های ایو پژوهش  متوسط عدم گززارش بززههای قبلی نیز ثابت شده بود. بر اساس یافتهدر پژوهش

کننده. آنچه ام ایزو تحقیزق و تحقیقزات درصد استر رقمی بسیار باال و نگران 12دیدگی به میزان 

قویت راهکارهای افززایش شناسی و لزوم تدیدههای بزهآید ررورت انجام پیمایشمالابه به دست می

شناسی  میززان اعتمزاد دیدههای بزهدیدگی است. مطابق نتای  به دست آمده ام پیمایشگزارش بزه

. براساس پیمزایش دیدگی مرتباً افزایش یافته استعمومی به مقامات قانونی و در نتیجه گزارش بزه

حمایزت ام عمزوم مزردم را مزورد  گویان توانایی پلیس در مورددرصد ام پاسخ 19  تنها 1970سا  
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درصد رسید. هر چنزد ایزو عزدد در  73به  2333که ایو عدد در سا  دادندر در حالیتأیید قرار می

توانزد بزه عنزوان متغیزری تأثیرگزذار در مزورد های بعد کاهش پیدا کرد ولی به طور کلی مزیسا 

توانزد نزوعی ها میش  ایو پیمایشدر واق (.Catalano, 2006: 72)گزارش جرایم به کار گرفته شود 

دیدگی بیالتر را به همراه داشته باشد. در پرتو ایزو آمومش به شهروندان جهت مالارکت و اع م بزه

سامی عمومی در سطح جامعه جهت مراجعه به دستگاه قضزایی تزروی  راهبرد علمی  نوعی فرهنگ

هزای باید در جامعه آمومش گردد کهمی ها ایو فرریه تقویتکند. بعد ام انجام ایو پیمایشپیدا می

دیدگی بیالتری دارند همانند اطفا  داده شود تا بزه که قابلیت بزه یکسانالمم به افراد و به خصوا 

و  ها  مدیران مدارسبه خانواده  نهادهای قضایی و پلیسی  همسایه   گزارشدیدگیمحض رخداد بزه

 رت گیرد.  نهاد فعا  در ایو ممینه صوهای مردمساممان
شود و در حقوق کیفزری ام جمله راهکارهایی که امرومه بیالتر در دعاوی حقوقی ام آن استفاده می

دعاوی گروهی روشزی بزرای تعقیزب توان ام آن بهره گرفت  پذیرش دعاوی گروهی است. ایران نیز می
( که در قالزب 96: 1097دعوای اشخاا متعدد علیه خوانده واحد است )سلطانی و منصوری بروجنی  

شزود تزا در مزواردی گردد. در آییو دادرسی دعاوی جمعی سعی مییک دادخواست یا دعوا مطرح می
-شزود تمزامی ادعاهزای میزانکه به افراد میادی در نتیجه یک عمل یا اقدامات مالابه  ررری وارد می

(. 179: 1091دیدگان در قالب یک دعوای واحزد مزورد رسزیدگی قزرار گیزرد )محسزنی و همکزاران  
دعاوی گروهی به عنوان یک ابزار در راستای پیالگیری ام صدور احکام متفاوت در مورزوعات یکسزان 

شود که دعاوی متعدد دارای مسائل حکمی یا موروعی مالترکی باشند. اگزر در جایی به کار گرفته می
هزا بزه آن خروجی دعاوی متعدد  احکام متفاوت باشد  دعوای گروهزی محسزوب نالزده و بایزد مجززا

(. طرح دعوای گروهی دارای کارکردهای مثبت میزادی ماننزد 201: 1096رسیدگی گردد )طهماسبی  
هزا های دادرسی و کاهش تراکم پروندهرسیدگی یکباره به تمامی دعاوی  کاهش اطاله دادرسی و هزینه

 است.
هزای و فرانسزه در قالزبدر حا  حارر ایو راهبرد در بسیاری ام کالورها همانند آمریکا  انگلستان 

مختلف به رسمیت شناخته شده است. در ایران هر چند دعاوی گروهی تا به حا  در امور حقوقی و به 
کنندگان به کار گرفته شده است ولی ایو راهکار در حقوق کیفری نیز بزا خصوا حومه حقوق مصرف

میسزت  حقزوق آلزودگی محزیط هایی دیگر قابل اعما  بوده و در موروعاتی همانند آلودگی هوا روش
هزای آن  را به کار گرفت. یکی ام بارمتریو نمونزهتوان آنکننده و حتی در مورد جرایم شایش میمصرف

دیدگان بسیار میادی در نقاط مختلف کالزور دارد. پزذیرش دعزوای جرایم سایبری است که معموالً بزه
هزای دادرسزی را بزرای توانزد هزینزهمزی گروهی در ایو جرایم و پیگیری پرونده توسط یک نماینزده 

 دستگاه قضایی و طرفیو پرونده کاهش داده و سرعت رسیدگی را چندیو برابر نماید. 
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ع وه بر اینکه در حقوق کیفزری مزورد پزذیرش واقزش « دعاوی گروهی»در حقوق ایران تا به حا  
هزا بلکزه در برخزی حزومهنالده در امور حقوقی نیز به صراحت هماننزد سزایر کالزورها وجزود نزدارد  

شود که نیاممند بامنگری و توسزعه بیالزتر اسزت. ام جملزه ایزو راهکارهای نسبی و شبیه آن دیده می
کننزده اشزاره نمزود. همچنزیو بزه قانون حمایزت ام مصزرف 12ماده  1و  0توان به بندهای موارد می

یزو دعزاوی فزراهم شزده  قانون تجارت الکترونیک نیز که تا حزدی ممینزه پزذیرش ا 11موجب ماده 
محدودیت وجود دارد و آن اینکه گستره ایو قانون محدود و منصرف به فضای مجزامی بزوده و شزامل 

 1011قانون بامار مصزوب سزا   52(. به موجب ماده 211: 1096شود )طهماسبی  فضای فیزیکی نمی
-یری امور حقوقی نمزیبینی شده که شامل پیگنیز ام بابت پیگیری جنبه عمومی جرم  راهکاری پیش

(. به همیو خاطر است کزه در رویزه قضزایی ایزران بزه نزدرت دعزوای 211: 1096گردد )طهماسبی  
ها( که مرتبط بزا های آلوده )دعوای هموفیلیگروهی مبنای عمل قرار گرفته استر مث ً در پرونده خون

ت جبزران خسزارات مزادی و کنندگان بود  در قالب یک دعوا و دادنامه  رأی بر محکومیزحقوق مصرف
-(. بدیو ترتیب مالزخ  مزی176: 1091دیدگان صادر شد )محسنی و همکاران  معنوی تمامی میان

ها ام جمله حقوق کیفری و در موروعاتی شود بستر پذیرش دعاوی گروهی و توسعه آن در همه ممینه
 های گروهی وجود دارد.دیدگیمانند بزه
دیدگی  توسعه مزوارد اعز م جزرم ام اهش دایره رقم سیاه بزههای مناسب جهت کظرفیت دیگر ام

دهنده بدون اینکزه در معزرض سوی دیگران است. در واقش  باید تدابیری اندیالیده شود تا افراد گزارش
دیدگی را به مقامات قانونی گززارش دهنزد. خطزر مزتهم شزدن در اتهام قرار گیرند  ارتکاب جرم و بزه

-دیزدگی مزیفاوتی اعضای جامعه و در نتیجه افزایش دایره رقم تاریزک بززهتصورت گزارش  باع  بی

قانون آییو دادرسی کیفزری  66های قانونی موجود در حقوق کیفری ایران  ماده گردد. یکی ام ظرفیت
نهزاد قصزد های مزردماست که حداقل به صورت ناق  و نسبی  با توسل به استفاده ام ظرفیت ساممان

هزای اجتمزاعی ی ام موروعات کیفری را ام دوش افراد جامعزه برداشزته و بزه گزروهدارد پیگیری بعض
 (.  050: 1099غیرانتفاعی واگذار نماید )نورپور و سیدماده ثانی  

نهاد در فرایند کیفری نمودی بارم ام گرایش بزه سیاسزت جنزایی های مردمدر واقش  حضور ساممان
هزا را با تقویت جامعه مدنی عملیاتی نماید. حضور سزمو مالارکتی است که بنا دارد پیالگیری ام جرم

گردد  در پیالگیری در فرایند کیفری ع وه بر اینکه باع  جلوگیری ام کیفرگریزی مرتکبیو جرایم می
 کند.بدیل ایفا میتر شدن آمار جنایی نقالی بیدیدگی مکرر ام طریق روشوام بزه

دسزتورالعمل نحزوه »بزا صزدور  1091ر اسزفند مزاه در همیو راستا  ریاست محترم قوه قضائیه د
هزای هزای مختلزف نقزش مزردم و سزاممان  به گونه«مالارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه

ایو دستورالعمل  یکی  17ماده « ب»اند. بند دیدگی یادآور شدهنهاد را در پیالگیری ام جرم و بزهمردم
دانسته است. در مزاده « دیدگانحمایت ام بزه»گیری ام جرم را سامی معاونت پیالام پن  محور گفتمان
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ده است. مبح  سزوم ایزو شپذیر تأکید های آسیبدیدگی به خصوا گروهنیز بر پیالگیری ام بزه 19
( قصزد 22و  21  23طی سزه مزاده )مزواد « دیدگانبزه ام حمایت در مالارکت»دستورالعمل با عنوان 
-های اعز مایو مقرره  به درستی  حمایت قانونی ام ساممان 17دارد. ماده دیده را توسعه حمایت ام بزه

 علیزه تهدید احتما  وجود صورت در قضایی مقامات»کننده جرم را بیان نموده است. مطابق ایو ماده: 
 بزه نسزبت کیفزری  دادرسزی آییو قانون 211 و 97 مواد اجرای در کننده جرم اع م مردمی نهادهای
 افالزای عزدم تهدیزدها  برابزر در پیالزگیرانه حمایتی تدابیر اتخاذ ربط ذی مردمی ادهاینه ام حمایت
توانزد در اعمزا  ایزو مزاده مزی«. نماینزد اقزدام مراقبتی تمهیدات بینیپیش و مذکور نهادهای هویت

 دیدگی بسیار راهگالا باشد.راستای کاهش رقم سیاه بزهکاری و بزه
قانون آییو دادرسی کیفزری مقزرر  66یز در راستای اعما  ماده ایو دستورالعمل ن 03تبصره ماده 

 مردمزی نهزاد اولزیو مالزارکت واحزد  مورزوع کنندهاع م مردمی نهادهای تعدد صورت در»دارد: می
را « دعزوای گروهزی»ایزو مزاده بزه روشزنی مورزوع «. کندمی کفایت دادرسی مراحل در کنندهاع م

نماید هزم نماینزده نهادی که موروع را گزارش و تعقیب میمان مردمپذیرفته است. در واقش  اولیو سام
های فعا  در آن موروع. ایزو تبصزره ظرفیزت شود و هم نماینده سایر سامماندیدگان محسوب میبزه

-تقنینی بسیار مناسبی ایجاد نموده و قابل تعمیم و توسعه در مورد دعاوی اشخاا حقیقزی نیزز مزی

 باشد.
-دیدگان تمایلی بزه گززارش بززههای ایو پژوهش  مالخ  شد که بزهاس یافتهبدیو ترتیب بر اس

دهی متفزاوت اسزت. بزه دیدگی خویش ندارند. اما باید توجه نمود که در جرایم مختلف  میزان گزارش
شناسی  عموماً جرایم به دو دسته جرایم علیزه اشزخاا دیدههای بزههمیو خاطر است که در پیمایش

دیزدگی تری ام رقم سزیاه بزهکزاری/ بززهبینانهشود تا بتوان تحلیل واقشموا  تقسیم میو جرایم علیه ا
بزری و قاپی و جیزبارائه نمود. جرایم علیه اشخاا مواردی همچون تجاوم  حمله جنسی  دمدی  کیف

شزود )بزرجس و جرایم علیه اموا  مواردی مانند سرقت  دمدی وسزایل نقلیزه موتزوری را شزامل مزی
بنزدی فزوق و در راسزتای سزهولت درک (. در ایو پژوهش نیز بزر اسزاس تقسزیم15: 1095  دیگران

جنسی ام جرایم علیزه امزوا  تفکیزک  -دیدگی در جرایم اخ قیمطلب  میزان گزارش و رقم سیاه بزه
 شده و در دو بند جداگانه مورد تحلیل واقش خواهند شد.

 

 جنسی -قیدیدگی در جرایم اخال. رقم سیاه مطلق بزه2. 5

های پیالیو ثابت گردید که جزرایم جنسزی  دارای کمتزریو های پژوهشدر ایو تحقیق  همانند یافته
قزانونی و هزم  –دهی است. باال بودن رقم سیاه در ایو جرایم  هم دارای علل سزاختاری میزان گزارش

دیزدگان بزه بززه هاست. یکی دیگر ام دالیزل عزدم تمایزلدهی آنناشی ام پیامدهای اجتماعی گزارش
کنند دیگران بعد ام کنند یا تصور میگزارش جرم ایو است که ام اتفاق روی داده  احساس خجالت می
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در واقزش  در (. 15: 1091بیگی  ها را مورد سرمنش قرار خواهند داد )حسینی و قورچیمطلش شدن  آن
ف  آبرو و حیثیزت خزویش اقزدام بزه ها به دلیل حهای آندیدگان و خانوادهبسیاری ام ایو جرایم  بزه
های با موروع جرایم در پرونده(. 227: 1097االس می و شاهیده  کنند )شیخشکایت و طرح دعوا نمی

 تر ام مجامات قانونی است.اخ قی  سرمنش اجتماعی آن بسیار قوی
را ام طریزق دهند سکوت پیاله کرده و آبرویالان حف  شود تا اینکه موروع دیدگان ترجیح میبزه 

قانونی پیگیری نمایند. در چنیو مواردی حتی اگر مرتکب جرم به مجامات قزانونی نیزز محکزوم شزود  
دیده یا خانواده وی در چنزیو مزواردی  گیرد. بزهخاطره قرار میعرض مدیده در محیثیت اجتماعی بزه

مننزد. دست بزه انتقزام مزی مجامات قانونی را متناسب ندانسته و در نتیجه سکوت اختیار نموده یا خود
تزر دیدگان بزه خصزوا در جوامزش سزنتیروی بزههای پیشگیری هنوم هم به عنوان یکی ام راهانتقام

. در 1توان به پرونده قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اشزاره نمزودشود. در همیو رابطه میشناخته می
ند رومی با هم بودند تزا مقزدمات امدواجالزان اش فرار نموده و چایو پرونده  رومینا با پسر مورد ع قه

دار شزده و دختزر بزالا بزا فراهم گردد. ولی پدر دختر که معتقد بود حیثیت اجتماعی خانواده وی لکه
رزریه  99ررایت خویش به آن تو داده و مجامات قانونی نیز نامتناسب است )رابطه نامالروع و نهایت 

. 2م تعصبات و فرهنگ سنتی خویش پاسزداری کزرده باشزدش ق(  کالتو فرمند خویش را انتخاب تا ا
شده و با مالاوره قبلزی اقزدام بزه ایزو برخ ف گفته برخی که معتقدند پدر به خاطر اینکه قصاا نمی

  چنیو قابل استنباط است که کالزتو فرمنزد  نزوعی اعز م وفزاداری بزه فرهنزگ و سزنت 0کار نموده
نمودن پسر و دختر بزدون مجزامات بزوده اسزت. رهاشزدن  خانوادگی و همچنیو واکنالی در برابر رها

قطش شده و خود  تصمیم به انتقام و  شود امید پدر ام دستگاه قضاییدختر و پسر بدون کیفر  باع  می
 اجرای عدالت خصوصی بگیرد.

                                                           
مزرداد مزاه  17جهت اط عات تکمیلی در مورد ایو پرونده رک به تارنماهای اینترنتی میر: )آخریو بامدیزد در تزاریخ  .1

1099) 
https://www.khabarfoori.com/detail/1927779/ 

https://www.asriran.com/fa/news/731223/ 

  وقوع چنیو جرایمی بیالتر ناشی ام فقر معاون اجتماعی و پیالگیری ام وقوع جرم دادگستری گی نبه گفته  .2

ط عات بیالتر در ایو باره رک به تارنماهای اینترنتی میر: )آخریو بامدید فرهنگی است. جهت دیدن مصاحبه ایالان و ا

 (.1099مرداد ماه  15در تاریخ 
https://www.irna.ir/news/83801133/ 

https://www.khabaronline.ir/news/1392848/ 

دهند. ام جمله ها و البته عمدتاً ام روی عناد و میر سؤا  بردن کیفر قانونی  ایو دیدگاه را تروی  میبرخی سایت .0

 (1099مرداد ماه  11مراجعه کنید به تارنمای اینترنتی میر: )آخریو بامدید در تاریخ 
https://sobhmashhad.ir/1399/03/12/29164/ 

https://www.khabarfoori.com/detail/1927779/
https://www.asriran.com/fa/news/731223/
https://www.irna.ir/news/83801133/
https://www.khabaronline.ir/news/1392848/
https://sobhmashhad.ir/1399/03/12/29164/
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 93است که در اوایل دهه « کفتار پیر»یکی دیگر ام مصادیق عینی ایو موروع  پرونده معروف به  
دختزر  63ای بود  بزالا بزر ساله 63پیرمرد   ای شد. در ایو پرونده که متهمرستان مالهد رسانهدر شه

شش تا ده ساله را مورد آمار و اذیت قرار داده بود. بعزد ام پیگیزری مورزوع توسزط مقامزات قضزایی و 
پیگیزری  دیدگان  حتزی حارزر بزه شزکایت وهای بزهاعتراف فرد به ایو عمل  تعداد میادی ام خانواده

ها حتزی . بنا به گفته برخی مقامات قضایی دخیل در ایو پرونده  تعدادی ام ایو خانواده1موروع نالدند
تریو دالیزل طور که در ایو تحقیق نیز ثابت شد یکی ام عمده. همان2ام ایو شهرستان مهاجرت کردند

  ریاله در فرهنزگ سزنتی باشد که ام طرفیدیدگان  حف  آبرو و حیثیت اجتماعی میعدم شکایت بزه
دیزدگی  ایزو ها در گززارش بززهدارد و ام طرف دیگر  فقدان آمومش مناسب به عموم جامعه و خانواده

تزوان افتدر به عنوان مثزا  مزینماید. چنیو جرایمی در سطح کالور میاد اتفاق میمسأله را تالدید می
ساله در اثر تجزاوم و رابطزه  11دختر  به پرونده مطرح شده در دادگستری مالهد اشاره نمود که در آن

موردی که دختر در اثر رابطه نامالروع برادر بزا وی بزاردار  .0نامالروع توسط شوهر عمه باردار شده بود
 .1شده ولی گزارش نالده بود نیز در همیو راستا قابل ذکر است

تهم شزدن دیدگی توسط افراد در جزرایم جنسزی  تزرس ام مزام دیگر دالیل مهم عدم گزارش بزه
است. با توجه به اینکه عموم جرایم جنسی  طرفینی بوده و همواره مالارکت دو نفزر در آن المم اسزت  

توانزد ادعزای دیده نمزیشود. در ایو موارد  ع وه بر اینکه بزهفرض بر ررایت هر دو طرف گذاشته می
ردد. بزه عبزارت دیگزر  در گخویش را ثابت کند  متهم به انجام عمل منافی عفت ام روی رغبت نیز می

دیدهِ بزهکار است  شاکی باید پاسخگوی ایو باشد که چرا ایو عمزل اتفزاق ایو جرایم که معروف به بزه
دیدگی در ایو جرایم ام یک طرف و دشوار بودن اثبات ادعزای عزدم پذیر بودن بزهافتاده است. سرمنش

دیدگی است. انگاره حاکم در ایو جزرایم یعنزی ررایت ام سوی دیگر  موانعی بزرگ بر سر راه اع م بزه
دیزدگی بسزیار سامی و آمومشِ اع م بززه  راه را بر فرهنگ«قابل سرمنش دیدهبزه»و « دیده مقصربزه»

توان ررورت آمومش جنسی کودکان و نوجوانان را با ایو استدال  کزه دشوار ساخته است. امرومه نمی
های سنتی که اعز م جزرم در برخزی جزرایم را باعز  وجود نگاه مخالف مبانی اس می است  رد نمود.

                                                           
 (1099مرداد ماه  17برای مطالعه اط عات بیالتر مراجعه شود به تارنمای اینترنتی میر: )آخریو بامدید در تاریخ  .1

https://www.tabnak.ir/fa/news/293332/ 

 ایو مطلب برگرفته شده ام مصاحبه نویسنده با یکی ام قضات دخیل در پرونده است. .2

 (1099مرداد ماه  11برای اط عات بیالتر رک به تارنمای اینترنتی میر: )آخریو بامدید در تاریخ  .0

https://fararu.com/fa/news/ 112110/  

 (1099مرداد ماه  11جهت دیدن ایو خبر مراجعه شود به تارنمای اینترنتی میر: )آخریو بامدید در تاریخ  .1
https://www.borna.news/ 

https://www.tabnak.ir/fa/news/293332/
https://fararu.com/fa/news/442483/
https://www.borna.news/
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دیدگی و ارائه سزیمای جنزایی نزاق  بر رشد رقم سیاه بزهکاری و بزه 1دانداشاعه فحالا در جامعه می
های ایو تحقیق ایزو اسزت کزه در جزرایم طور که بیان شد یکی ام فرضگذارد. همانتأثیر شایانی می

 شود.شود که در ادامه به آن پرداخته میدیدگی بیالتر دیده میهمالی  تمایل به گزارش بز
 

 دیدگی نسبی یا متوسط در جرایم مالی. رقم سیاه بزه3. 5
دیدگان در جرایم مالی  تمایل بیالتری به گزارش ایو جزرایم دارنزد. های ایو پژوهش  بزهمطابق یافته

دهزد  سزفیدی را افززایش مزیجزرایم یقزهدیدگی و به خصوا یکی ام عواملی که احتما  گزارش بزه
مقدار مبلا پو  ام دست رفته است. هر چه مبلا بیالتر باشد  احتما  گزارش جرم نیز بیالزتر خواهزد 

(. یکی دیگر ام دالیل پیگیری جرایم علیه اموا  و گززارش آن 15: 1091بیگی  بود )حسینی و قورچی
اشدر میرا استفاده ام خدمات بیمه مستلزم اع م جزرم و ببه مقامات قانونی  استفاده ام خدمات بیمه می

دیزدگی در (. ام دیگر دالیل گزارش بززه61: 1091ارائه رسید آن به دفتر بیمه است )صفاری و سیفی  
اما و جرایم مالی  امکان و احتما  جبران خسارت در صورت ادله کزافی اسزت. امیزد بزه دریافزت مابزه

ترغیب به گزارش جرم و پیگیزری پرونزده هسزت. در واقزش در مزورد  برگالت مثل یا قیمت ما   نوعی
گیزرد و چزون دیده صورت مزیفایده توسط بزه –گرایی و تحلیل هزینه های مالی نوعی محاسبهپرونده

قربانیزان کند  تمایل بیالتری برای پیگیری وجود دارد. های آن غلبه پیدا میهمواره فایده آن بر هزینه
دیدگی  پیگیزری پرونزده و خطزرات مزرتبط بزا آن را بزا مزایزای ش برای گزارش بزهجرایم  میزان ت 

هزایی ماننزد تزوهیو کزه در بر عکس  در پرونزده (.Yoon, 2009: 17کنند )حاصله ام آن مقایسه می
دیزده کمتزر شزود  بززهبه مبلغی ناچیز جزای نقدی و آن هم در حق دولت محکزوم مزی بزهکارنهایت 

گرایزی وجزود داردر چزون بایزد یگیری پرونده دارد. در واقش در اینجا نیز نزوعی محاسزبهتمایلی برای پ
-الوکاله یا مالاوره  صرف وقت میاد  تحمیل رنز های میادی همانند هزینه دادرسی  پرداخت حقهزینه

دیده پرداخت شود و در نهایت هم چیزی عایزد وی های روحی و روانی بابت پیگیری پرونده توسط بزه
دیزدگی تواند یکی ام دالیل گزارش یا عدم گززارش بززهنگردد. پس جبران خسارت مادی یا معنوی می

 باشد.
هزای اهمیت باشد  به احتما  میاد قربانیان به خزاطر هزینزهاگر خسارت ام دست رفته  ناچیز و بی

(. Ayodele and Adreinto, 2012: 10را پیگیری نخواهند نمزود )مالی و اجتماعی گزارش جرم  آن
هزای جزانی و مزالی ناشزی ام جزرم میزاد اگر جرم ارتکابی علیه تمامیت جسمانی افراد باشد یا خسارت

                                                           
شورای شهر  نماینده ایو شهر در مجلس ای افغانستانی در خمینیاخیرًا در پرونده تجاوم جنسی به دختربچه .1

اس می  خطاب به رئیس ساممان بهزیستی کالور  خواهان برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کالور به خاطر اع م 

 برای جزئیات خبر و نامه مراجعه کنید به آدرس اینترنتی میر:  عمومی ایو جرم شده است.
http://www.tabnak.ir/fa/news/805871/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4 

http://www.tabnak.ir/fa/news/805871/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4
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باشد یا مرتکب هنگام ارتکاب جرم ام اسلحه استفاده کرده باشد  افراد با ایو اعتقزاد کزه جزرم ارتکزابی 
انتخزاب »(. با توجه به تئوری 71نمایند )صفاری و سیفی  مهم است  اقدام به گزارش و پیگیری آن می

شزوند  ایزو گفتزه نیزز طور که مجرمیو در اثر محاسبه سود و میان مرتکب جزرم مزی  همان«عق نی
دیدگی یا سزکوت را فایده  گزینه گزارش بزه -دیدگان نیز با سنجش هزینهدرست است اگر بگوییم بزه

 کنند. انتخاب می
تزوان بزه های مالی در ایران اسزت مزیدیدگیرش بیالتر بزهگر گزاام دیگر دالیل قانونی که توجیه

هزای حقزوقی در صزورت ها اشاره نمود. جنبه خصوصی جرایم مالی و همچنیو پرونزدهنحوه اثبات آن
که در امزور کیفزری  قسزم مالباختزه هزیچ فقدان ادله دیگر با قسم مدعی قابل اثبات هستند در حالی

هزای . در واقش  قابل پذیرش بودن سوگند در پرونزدهجامات اس می(قانون م 231)ماده  جایگاهی ندارد
 نماید.ها کمک میدیدگیدیدگان به طرح دعوا و  کالف بسیاری ام بزهمالی به ترغیب بزه

 

 گیرینتیجه
-دیزدگان بنزا بزه دالیزل مختلزف  بززههای پژوهش حکایت ام ایو دارد که بیالتر ام نیمی ام بززهیافته

اند. دالیل ایزو امزر  بسزته بزه نزوع  شده را به پلیس و مقامات قضایی گزارش ننموده های واقشدیدگی
-های قربانی و بزهکار متفاوت است. کمتزریو مزوارد گززارش بززهماهیت و شدت جرم ارتکابی  ویژگی

جرم مورد مطالعه مربوط به جرایم جنسی و بیالتریو موارد گزارش شده مربوط به  11دیدگی در بیو 
درصزد اسزت. نتزای   12دیدگی در نمونزه مزورد پزژوهش  قت است. میانگیو عدم گزارش بزهجرم سر

دیزدگی های سابق در مورد عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزههای پژوهشتحقیق تا حد میادی مؤید یافته
دیدگی  مربوط به جزرایم جنسزی و ها استر بدیو صورت که بیالتریو رقم سیاه بزهو حتی فراتر ام آن

باشد )توهیو  رابطه جنسی و تعرض جنسی(. در برابر آن  کمتزریو رتبط با حیثیت و آبروی افراد میم
بزری و قزاپی و جیزبدیدگی مربوط به جرایم مالی و جرایم خیابانی )شامل سرقت  کیزفرقم سیاه بزه
 اخاذی( است.

کزه دارد. در حزالی دالیل گزارش کردن یا گزارش نکردن یک جرم نیز بستگی به نوع جرم ارتکابی
دلیل اصلی گزارش در جرایم مالی  بامیابی ما  و جبزران خسزارت اسزت  دالیزل ایزو امزر در جزرایم 

باشد. بزه همزیو ترتیزب  غیرمالی  دستگیری و مجامات  جلوگیری ام رخداد دوباره و اعاده حیثیت می
سته شده و نداشتو فرصزت در جرایم علیه اموا   علت اصلی عدم گزارش جرم  مهم نبودن موروع دان

هزای کافی برای پیگیری  عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضزایی و نداشزتو مزدارک کزافی در ردیزف
گیرد. در جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد  دلیل اصلی عزدم گززارش  احسزاس شزرم و بعدی قرار می

و فقدان مدارک کافی  نقزش حیا  خجالت کالیدن و مقصر دانستو خود است. در ایو جرایم  فقر مالی 
 -توان در جزرایم علیزه امزوا   نزوعی هزینزهها داشته است. میدیدگیتری در عدم گزارش بزهرنگکم
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طور که اصل عق نیت و حسابگری بزهکزاری  دیدگی را مالاهده نمود. در واقش  همانفایده در اع م بزه
هزا دیده نیز در طرح شکایت  هزینهدارد  بزهعقیده به احتساب منافش و مضار ارتکاب جرم توسط مجرم 

کند. در جرایم علیه عفت و اخ ق  ایزو اصزل  جنبزه را سنجیده و سپس اقدام میو منافش احتمالی آن
دیده حف  آبروی خویش را بزر طزرح شزکایت و مجزامات گیرد. به عبارت دیگر  بزهمعنوی به خود می

دیده در بزر نزدارد چزون هایی عموماً منفعتی برای بزهروندهدهد. در چنیو پاحتمالی بزهکار ترجیح می
های اثبات جرم بسیار کزم های فراوان و دشواریع وه بر اینکه احتما  کیفردهی با توجه به حساسیت

است  مجامات بزهکار نیز هیچ نفعی برای وی نداردر چون ام طرفی موروع غرامزت کیفزری )در قالزب 
دیده در حقوق ایزران پذیرفتزه نالزده و ام طزرف دیگزر حتزی در مزورد هپرداخت خسارت مادی( به بز

 جبران خسارت معنوی نیز رویه قضایی چندان تمایلی به آن پیدا نکرده است.
بدیو ترتیب آنچه ام ایو پیمایش به دست آمد ایو است کزه هماننزد سزایر کالزورها و همچنزیو 

اندیالزی دیدگی بسیار بزاال بزوده و چزارهارش بزههای سابق انجام شده در ایران  میزان عدم گزپیمایش
گذاران جنایی در ایو باره ررورتی گریزناپذیر است. در همیو راستا اهمیت کالف رقزم توسط سیاست

شناسزی در نظزام دیزدههای بززهتجربی همانند پیمایش -های علمیدیدگی و کاهش آن ام راهسیاه بزه
گزذاران ریززان و سیاسزتسامد. در واقش  برنامهیالتر نمایان میعدالت کیفری ایران نیز خود را هر چه ب

دیزدگی را اصز ح های گزارش بزهدیدگی اقدام و رویهعمومی باید نسبت به رفش موانش عدم گزارش بزه
دیدگان ایجزاد کنزد و نیزز کزاهش نمایند. اقدام مستمر برای ایجاد فضایی که احساس امنیت را در بزه

دیدگان با احساس آرامش و دریافت تواند شرایطی را فراهم کند که بزهدهی میرشموانش ساختاری گزا
  (.151: 1090دیدگی خود کنند )هارتمو  احترام و با سهولت بیالتر  اقدام به گزارش بزه

محور و رومآمد ام لحاظ علمی مانند مرکزز در ایو راستا  مناسب است در ایران نیز نهادهای تحقیق
شناختی عدالت کیفری در چارچوب قوه قضائیه و ومارت دادگستری تأسزیس شزود معههای جاپژوهش

هزای مجلزس  کنالزگران  قزوانیو ها و مرکزز پزژوهشها  ساممان مندانتا با همکاری دادسراها  دادگاه
هزا را ارمیزابی نماینزد )نجفزی کیفری  فرایند و نهادهای کیفری را به مناسزبت  مطالعزه و کارنامز  آن

شزناختی  ارمیزابی دیدههای بزهتواند انجام مستمر پیمایشها می( که یکی ام آن17: 1092آبادی  ابرند
. در پرتزو انجزام و سزنجش مسزتمر باشزدها و در نتیجه ارائه راهکارهای المم در ایو بزاره و تحلیل آن
تر شزده و تر و علمیبینانهگذاران جنایی ام آمار جنایی واقششناسی  درک سیاستدیدههای بزهپیمایش

دیدگی نیز بیالزتر جنبزه عملزی بزه ریزی درباره کاهش رقم سیاه بزهکاری و بزهبه همان میزان برنامه
 کند.خود گرفته و کارآمدی آن به مراتب افزایش پیدا می

تزوان بزا اسزتفاده ام راهکارهزای مکمزل هماننزد ها نیز میممان با انجام ایو پیمایشدر کنار و هم
نهاد در ممینه پیگیری دعاوی تخصصی  ناشناخته بودن اعز م کننزده جزرم و های مردمساممان توسعه

دیزدگی )ماننزد های پیام کوتاه و تلفنی جهت گزارش و اع م بزهحمایت ام شاهد و مطلش  ایجاد سامانه
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دیدگی های تالویقی و حمایتی جهت اع م بزهکاری و بزهآماری(  طرحجهت اع م کودک 120شماره 
دیزدگی را در منی(  پذیرش دعاوی گروهی و غیره  رقم سیاه بزهکزاری/ بززههای معروف به سوت)طرح

 ای کاهش داد.حد قابل م حظه
 

 منابع
دیزدگان  مطالعزه مزوردی: شزهر تهزران بررسی دالیل عدم دادخزواهی بززه»(  1095پورعلی  رامیو )

 شناسی  دانالگاه تهران. وق جزا و جرمنامه کارشناسی ارشد حق  پایان«(1093 -1095)

  ها و کاربردهاشناسی؛ نظریهدیدهبزه(  1095برجس  آن ولبرتر رگر  چریل و رابرتس  آلبرت آر )

 ترجمه حمیدررا ملک محمدی  چاپ او   تهران: نالر میزان.

-دیزدهمه بززهدانالناترجمه امیرحسیو ج لی فراهانی  در:  زنای با محارم،(  1090تاکر  دیون  جی )

ابرنزدآبادی )میرنظزر(  ترجمزه اسزاتید شناسی و پیالگیری ام جرم )جلد او (  علی حسیو نجفزی
شناسی سراسر کالور  چاپ او   تهران: نالر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی حقوق کیفری و جرم
 .669 -672ا  پلیس پیالگیری ناجا 
هزای دیزدگیشناسی و مالکل بززهدیدهبزه»(  1071حسیو )ابرندآبادی  علیتوجهی  عبدالعلی و نجفی

 .71 -13  ا 1شماره  مدرس علوم انسانی،  «گزارش نالده

  «سزفیدهاشزناختی جزرایم یقزهدیدهتحلیل بزه»(  1091بیگی  مجید )حسینی  سیدمحمد و قورچی

 .  9-13سا  سوم  شماره دهم  ا  پژوهش حقوق کیفری،

رقم سیاه چالالی فراروی آمار جنایی رسمی )بزا »(  1096د )پور  مسعوحسینی  سید محمد و مصطفی

 -129  ا 1  شزماره 1  دوره مطالعات حقوق تطبیقیی  «رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران(

130  . 

و  11  شزماره مجله حقوقی دادگستری  «آمار جنایی و کارکردهزای آن»(  1010رحمد   منصور )

 .130 -122  ا 19

  دییدهجرایم بدون بزه(  1019ابرندآبادی  علی حسیو و حیدری  علیمزراد )رهامی  محسو  نجفی 

 چاپ دوم  تهران: نالر میزان.

حسیو نجفزی میر نظر علی« شناسیدیدههای پیمایش بزهبایسته»(  1091سیدماده ثانی  سید مهدی )

اپ او     کتزاب چهزارم )علزوم جنزایی تجربزی(  چزالمعارف علوم جناییدایره  در: ابرنزدآبادی

 .160 -191تهران: نالر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیالگیری ناجا  ص  

مجلیه   «بررسی رقم سیاه جزرم در منطقزه ده تهزران»(  1095مسعود )شیرانی  محمد و کیانی  علی

 .  121-110   ا1  شماره 1  دوره حقوق جزا و سیاست جنایی
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نوع جرم  اهمیزت و محزل ارتکزاب آن بزر عزدم گززارش تأثیر »(  1091صفاری  علی و سیفی  سحر )

  دانشینامه حقیوق و سیاسیت  «جرایم ام جانب افراد به رابطان دادگستری و مقامات قضزایی

 .59 -71  ا 20شماره 
 و امریکزا حقزوق بزه نگزاهی بزا انگلیسر حقوق در گروهی دادرسی دستور»  (1096) علی طهماسبی 

 .227 -217 ا  1 شماره  1 ورهد  تطبیقی حقوق مطالعات  «ایران

  ترجمزه مهزدی «دیدگی در مقابزل پیمزایش منزان کزال پیمایش ملی بزه»(  1090فیالر  بونی اس )

جلزد او   مترجمزان: اسزاتید  شناسی و پیشگیری از جرم،دیدهدانشنامه بزهپور  در: صبوری

برندآبادی  چاپ او   شناسی سراسر کالور  میر نظر دکتر علی حسیو نجفی احقوق کیفری و جرم
 .106 -111تهران: نالر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیالگیری ناجا  ا 

دعاوی جمعی و نقش آنهزا در »(  1091نسب  نفیسه )محسنی  حسور غفاری فارسانی  بهنام و شوشی

  ا 1سزا  او   شزماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصیی،   «کننزدگاناحقاق حقوق مصرف

112- 157. 
ی راهکارهزای بررسی علل عدم گزارش جرم به نیروی انتظامی با ارائه»(  1096محمدی تلوار  صادق )

-نامزه کارشناسزی ارشزد حقزوق کیفزری و جزرم  پایان«پیالگیرانه )مطالعه موردی شهر سنندج(

 شناسی  دانالگاه کردستان.

  «کزاری واقعزییابی بزه بززهراهکارهزای دسزت»(  1090الفقرا  محمزدعلی )میرکمالی  علیررا و خادم

 .119 -210سا  پنجم  شماره او   ا  پژوهشنامه حقوق کیفری،

الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایزران و فرانسزه  »(  1017نجفی توانا  علی و فدایی  حسو )
 .165 -192  ا 19  سا  پنجم  شماره «حقوق اس می

 و هزافرصزت: کیفزری عزدالت نظزام در پزژوهش بر مدیدرآ»  (1092) حسیو علی ابرندآبادی  نجفی

 نخسزتیو برگزیزده مقاالت: کیفری عدالت نظام در پژوهش هایبایسته: در «دیباچه ها چالش

 بزا میززان او   تهران: نالر چاپ ها چالش و هافرصت: کیفری عدالت نظام در پژوهش ملی همایش
 .مسلح نیروهای یقضای ساممان پژوهش و آمومش دفتر کل اداره همکاری

چزاپ سزوم  تهزران: شناسیی، دانشنامه جیرم(  1090بیکی )حسیو و هاشمابرندآبادی  علینجفی

 انتالارات کتابخانه گن  دانش.

شناسزیر رزرورتی پزیش دیدههای بزهپیمایش»(  1099نورپور  محسو و سیدماده ثانی  سید مهدی )

وهفزتم  شزماره سزا  بیسزت و راهبیرد، فصلنامه مجلس  «روی سیاستگذاران جنایی در ایران

 .001 -056یکصدودوم  ا 



 (32پی )ایپ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  محسن نورپور، سیدمهدی سیدزاده اثنی و محمدیوسف انصری           211

 

  ترجمزه «دیزدگیدیدگی و خودداری ام گززارش بززهگزارش نکردن بزه»(  1090هارتمو  جنیفر ا  )

علی میرنظر )جلد دوم(   شناسی و پیشگیری از جرمدیدهدانشنامه بزهپور  در: مهدی صبوری

شناسزی سراسزر کالزور  چزاپ او   د حقوق کیفری و جزرمابرندآبادی  ترجمه اساتیحسیو نجفی
 .151 -151تهران: نالر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیالگیری ناجا  ا 

Ayodele, Johnson Oluwole and Aderinto, Adeyinka Abideen (2014), Nature of 
Crime and Crime Reporting of Victims in Lagos, Nigeria, International 
Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 7, No. 1, 1-14. 

Catalano, Shannan M. (2006), the measurement of crime: Victim reporting and 
police recording. LFB Scholarly Publishing. 

Gyong, J. E (2010), Criminal Victimization and the Reporting of Crime in 
Kaduna State: Towards Integrating the Victim of Crime into Criminological 
Discourse, Current Research Journal of Social Sciences 2(5), , p 288- 295. 

Langton, Lynn, Berzofesky, Marcus, Krebs, Christopher and Smiley, Hope 
(2012), Victimizations Not Reported to the Police, 2006-2010, Office of 
Justice Programs Bureau of Justice Statistics. 

Levitt, Steven D (1998), The relationship between crime reporting and police: 
implications for the use of uniform reports, Journal of Quantitative 
criminology, Vol. 14. No 1, PP 61- 81. 

Lievore, Denise (2003), Non- reporting and hidden recording of sexual assault: 
An international literature review, commonwealth office of the status of 
women. 

Rand, Michael R (2009), Redesigning the National Crime Victimization Survey, 
Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference. 

Yoon, seokhee (2015), Why do victims not report? The influence of police and 
criminal justice cynicism on the dark figure of crime, City University of New 

York (CUNY): CUNY Academic Works. 
  

 


