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 98شناسی آزمون دکترای به سواالت جرمتشریحی پاسخ 

 زادهشیرین بیات و الهه لطفعلی شناسیکتاب مختصر جرمبا نگاه به 

 ( تلفن)  دادبانان داناانتشارات 

شناسی ، مبنای تحلیل ارتکاب جرم در کدام نظریه جرم"قواعد بازی مهم نیست، بردن مهم است"عبارت  -76

 است؟

 ( کنترل اجتماعی2                                                فشار   (1

 ( یادگیری اجتماعی4سازمانی اجتماعی                               بی (2

، برخی افراد چنانچه ابزار آمده است 139 فحهدر ص مختصر جرم شناسی نظریه فشار در فصل پنجم کتاباست. طبق  1گزینه پاسخ، 

ا انتخاب آورده و ارتکاب جرم رمشروع دستیابی به اهداف تعریف شده در جامعه را نیابند، برای دستیابی به آن به ابزار غیرمشروع روی 

 توجیه کننده وسیله است. ،"هدف"کنند. در حقیقت برای این افراد، می

 است؟ رد جرم شناسی واکنش اجتماعی صحیحکدام مورد در مو -77

 ( با کاهش سن مسئولیت کیفری و کاهش قدرت نیروهای پلیس در جامعه مخالف است.1

 داند.مجرمانه را عامل کارساز در مبارزه با بزهکاری میانگاری حداکثری رفتارهای ( جرم2

 دهد. زایی تاسیسات عدالت کیفری را مورد تاکید قرار میشناسی جنایی، جرم( در جهت علت3

 کند.های عدالت کیفری را عامل کنترل جرم معرفی می( واکنش اجتماعی قاطع توسط دستگاه4

که در جرم شناسی واکنش  آمده است 181و  180شناسی واکنش اجتماعی ذیل صفحات مجر -در ابتدای فصل هفتم ،3گزینه پاسخ: 

 گردد.اجتماعی، علت جرم نه در فرد بزهکار بلکه در ساختار نظام دنبال می

 کدام یک از موارد زیر، بیانگر دیدگاه دورکیم درخصوص جرم و انحراف است؟ -78

 رفتن در جوامع انسانی با ساختار مکانیک است. ( به طورکلی قابل پیشگیری، مدیریت و از بین1

 ود.ش( امری متعارف و بهنجار در جوامع انسانی است که تحت تاثیر واکنش اجتماعی، دارای چنین وصفی می2

 امری متعارف و بهنجار در جوامع انسانی است که ناشی از یادگیری اجتماعی و یادگیری رفتار مجرمانه است. (3
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 شود.گسیختگی اجتماع، درجوامع با ساختار ارگانیک واقع میکه تحت تاثیر اختالالت زیستی و ازهمای است ( پدیده4

و  121نظریات اجتماعی ذیل مبحث تعریف دورکیم از جرم در صفحات  -کتاب مختصر جرم شناسی فصل پنجمدر  ،2گزینه پاسخ: 

ی و نقض صریح  شدید احساسات جمعی های اجتماعی اطراف ما، امری عادی و طبیع، جرم همانند بسیاری از پدیدهآمده است 122

  شد که به موجب اراده قانونگذار جرم اعالم شده است.محسوب می

مطابق قانون مجازات اسالمی، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم ایجاد مزاحمت با چاقو  شروع به  -79

 بیین کند؟تواند این حکم قانونی را تآن، قابل تعویق و تعلیق نیست. کدام نظریه می

 ( فعالیت روزمره2های شکسته                                        پنجره (1

 ( تسامح صفر4            ناتوان سازی                                      (3

که در گفتمان تسامح صفر، هرگونه کوتاهی  کتاب آمده است 162در فصل ششم، جرم شناسی ریسک مدار در صفحه  ،4گزینه پاسخ: 

هادهای گردد، از این رو از نو تخفیف در برخورد با جرایم سبب ایجاد حس رهاشدگی و ضعف کنترل اجتماعی شده و با آن مخالفت می

 شود.قبال نمیارفاقی چون تعلیق و تعویق در این رویکرد است

 توان استفاده کرد؟ها میبرای پی بردن به رقم واقعی بزهکاری، از کدام روش -80

 مقایسه آمار پلیس و آمار قضایی -مصاحبه با بزهکاران (1

 دیدگانسنجش نظرات بزه -پیمایش نظرات قضات (2

 پیمایش بزه دیدگی -پیمایش خودگزارشی (3

 تحقیقات مقطعی -تحقیقات طولی (4

باشد را می توان با انجام تحقیقات مبتنی بر اقرار های گزارش نشده میرقم سیاه بزهکاری که همان بزهکاری ،3گزینه پاسخ: 

کشف شود، ده میدیدگی نامیدیدگان که به ترتیب پیمایش خودگزارشی و پیمایش بزهبزهکاران و تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزه

 کرد.

 صحیح است؟ "سفیدجرایم یقه "کدام مورد در خصوص   -81

 مجرمین یقه سفید از قابلیت انطباق باال و استعداد جنایی باالیی برخوردارند. (1

 شوندهای اقتصادی بیشتر و صدمات اجتماعی کمتر نسبت به جرایم خیابانی میمنجر به زیان (2

 رندمعموال نزد افکار عمومی اهمیت بیشتری از جرایم خیابانی نظیر زورگیری، سرقت و کیف قاپی دا (3

 شود.همواره منجر به صدمات بلندمدت به میراث مشترک بشری از قبیل محیط زیست و دریاها می (4
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در تعامل دو عنصر ظرفیت  آمده است 52صفحه  ر، جرم شناسی اثباتی دمختصر جرم شناسی در فصل دوم کتاب، 1گزینه پاسخ: 

ی داشته و ند که هم انطباق اجتماعی باالیجنایی و قابلیت انطباق اجتماعی چهار تیپ قابل شناسایی است، دسته نخست افرادی هست

  هم استعداد جنایی باالیی برای اتکاب جرایم دارند، مانند مجرمان یقه سفید.

 ؟نیستشناسی علمی های جرمکدام مورد، از ویژگی -82

 ها( تکرارپذیر بودن یافته2( تجربی بودن روش                               1

  ( ثبات در طول زمان و مکان4ها                        یافتهپذیر بودن ( آزمون3

روش تجربی، مبتنی بر مشاهده و آزمایش  به 42در صفحه شناسی اثباتی جرم-کتاب جرم شناسی در ابتدای فصل دوم ،4گزینه پاسخ: 

این امر محل  66صفحه  در گراییهای اثباتبحث نقد اندیشهشده است و ذیل مبودن جرم شناسی اثباتی یا همان جرم شناسی علمی اشاره 

 شناسی اثباتی در طول زمان از ثبات برخوردار نبوده است. های جرمبحث قرار گرفته که یافته

 شناسی انتقادی است؟کدام مورد، توصیف درست از جرم در جرم -83

 ها نسبت به محیط پیرامون خود دارد.( ریشه در روحیه و فطرت نقاد و معترض انسان1

 تر جامعه است.طبقه حاکم و ثروتمند جامعه برای اعمال کنترل طبقات پایین( آفریده 2

 ای مفید برای جامعه است که امکان از بین بردن مطلق آن وجود ندارد.پدیده (3

 ( رفتار دولت علیه منافع و حقوق اساسی شهروندان است.4

ده جتماعی به این پاسخ اشاره ششناسی واکنش اجرم -کتاب مختصر جرم شناسی های مختلف از فصل هفتمقسمتدر  ،2گزینه پاسخ: 

 . 192، 180، 178از جمله صفحات  باشد،ساخته صاحبان قدرت برای کنترل طبقه ضعیف جامعه می که جرم نهادی اعتباری و بر است

 ترند؟شناختی تکرار جرم مناسبهای زیر، برای تبیین جرمیک از نظریهکدام -84

 اجتماعی غیررسمی ( کنترل2( تعارض فرهنگی                1

 سازی( خنثی4                    زنی( برچسب3

، 188حه فزنی در صنظریه برچسبشناسی واکنش اجتماعی ذیل مبحث جرم -جرم شناسیمختصر کتاب  در فصل هفتم ،3گزینه پاسخ: 

 ، نظریه برچسب زنی تنها تبیین کننده تکرار انحراف و بزهکاری است.آمده است
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 های جرم شناسی است؟کدام یک از شاخهاختالل سلوک از موضوعات اساسی  -85

 ( جامعه مدار2                                        رشد مدار (1

 ( فرهنگی4                                                تضاد(3

یری ه پیشگیری ناظر بر فرد و تغییرات شخصیتی وی تحت عنوان پیشگبمختصر جرم شناسی ارم کتاب در فصل چه، 1گزینه پاسخ: 

سلوک به عنوان یکی از عالیم هشدار دهنده در مسیر رشد کودکان و نوجوانان، در همین حوزه اختالل شد مدار اشاره شده است.ر

کند. ای از رفتارهای مستمر و مکرر دارد که هنجارهای اجتماعی یا حقوق دیگران را نقض میگردد که اشاره به مجموعهمطالعه می

د فرار شکنی) ماننامل چهار گروه رفتاری است: پرخاشگری) از جمله تهدید و زورگویی(، قانونبه طور کلی، اختالل سلوک، ش

 .گویی و دزدیاز خانه یا مدرسه(، تخریب اموال، دروغ

 شناسی کالسیک است؟کدام مورد بهترین توصیف از علت ارتکاب جرم در جرم -86

 محدودیت هاست.برخاسته از تمایل انسان به قانون شکنی و گریز از  (1

 محصول گزینش غیرعقالنی است و ریشه در فساد اخالقی دارد. (2

 محصول محاسبه میزان رنج ناشی از مجازات احتمالی و سود حاصل از جرم است. (3

 متأثر از غرایز انسان است مگر در جرایم اقتصادی که ناشی از حسابگری فرد است. (4

دو عامل تعیین کننده  آمده است، 29گرا در صفحه در ذیل دیدگاه فایده مختصر جرم شناسی در فصل اول کتاب ،3گزینه پاسخ: 

رفتار آدمی لذت و الم است  و  بنابراین فرد با مقایسه لذت ارتکاب جرم و رنج ناشی از مجازات باشد، نسبت به ارتکاب جرم یا 

 آورد.انصراف از آن روی می

 کنند؟سخی به این پرسش است که چرا افراد از ارتکاب جرم خودداری میکدام نظریه به دنبال یافتن پا -87

 ( ساختاری   2پیشگیری رشدمدار                                     (1

 کنترل( 4تضاد                                                    (3

شکن بوده و طور بالقوه قانونبهانسان  ،آمده است133در صفحه  مختصر جرم شناسی در فصل پنجم کتاب ، 4گزینه پاسخ: 

 شود.ای مانع وی شود. از این مانع تحت عنوان خودکنترلی یاد میخواستار ارتکاب جرم است مگر آنکه نیروی بازدارنده

 داند؟گیری جرم میترین عامل شکلهای افتراقی، کدام مورد را مهمنظریه معاشرت -88

 نوع زندگی فرد در اجتماع (1

 مجرمانه در یک فرایند ارتباطییادگیری رفتار  (2
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 های رهاشده شهریهای بافتسامانیمواجهه افراد با بی (3

 فرهنگ مهاجرین و جامعه مهاجرپذیر در ارتباط با یکدیگرتعارض خرده (4

معاشرت ترجیحی یا همان اساس نظریه  ،آمده است 136در صفحه  مختصر جرم شناسی در فصل پنجم کتاب ،2گزینه پاسخ: 

ها رفتارها ود. انسانشجرم است. ساترلند معتقد بود که جرم نیز مانند سایر رفتارهای انسان، آموخته میبر فرایند یادگیری افتراقی 

گیرند، بنابراین رفتار مجرمانه نیز مانند رفتارهای دیگر از رهگذر تعامل با را چه خوب و چه بد، از طریق ارتباط با دیگران یاد می

 تأثیر عوامل وراثتی و ژنتیکی به انسان منتقل شود.شود، نه آنکه تحت دیگران فراگرفته می

 

 است؟ "رقم سیاه بزهکاری"کدام مورد تعریف درست   -89

 شوندکلیه جرایمی که کشف شده ولی منتهی به صدور حکم محکومیت نمی (1

 گیرندشوند و هیچ گاه مورد تعقیب قرار نمیجرایمی که گزارش نمی (2

 یابندهای بسته ارتکاب میجرایمی که به صورت پنهانی و در محیط (3

 گیرندمیزان جرایمی که در محدوده آمار قضایی قرار نمی (4

ود ششوند که غالباً در خصوص جرایم جنسی یا خشونت خانگی مشاهده میجرایمی که هیچ گاه گزارش نمی ،2گزینه پاسخ: 

دیدگی ها  از جمله ترس از آبرو و حیثیت اشاره بزهبه برخی دالیل گزارش نشدن این گونه  253که در فصل نهم کتاب در صفحه 

 شده است.

 های عدالت ترمیمی نیست؟کدام مورد، از شرایط اجرای برنامه -90

 دیده و بزهکارعدم مواجهه بزه (1

 مشارکت دادن کلیه افراد سهیم در موضوع (2

 نفعانمشارکت اختیاری ذی (3

 تعهد به بیان حقیقت (4

در هفت بند به  226تا  212در توصیف عدالت ترمیمی از صفحه  مختصر جرم شناسی بدر فصل هشتم کتا ،1گزینه پاسخ: 

دیده ، همین مواجهه بزهکار و بزه216تفصیل به تمامی مشخصات عدالت ترمیمی اشاره شده است که بند سوم آن در صفحه 

 های عدالت ترمیمی دانست.توان جزو مشخصه. از این رو عدم مواجهه این دو را نمیاست

 


