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چکیده
زمینه و هدف :مشااکت ح شک ایهنشاینکن بک پلیس ،عکملی مهم دت پیشا یری از وقوع جرایم دت شک ایه ااهرهک تلقی
می ااود و میتواند دت تکمین امنیح مؤثر بک اادب بر این اسااکپ پهوهح شک اار بک هدا اانکسااکیی ایوههکی جلب
مشکت ح شک یهنشینکن دت مدیریح انتظکمی پیش یری از جرم دت هرستکن رمکنشکه انجکم دب
روش :این پهوهح از نظر هدا ،کتبردی و از نظر مکهیح دادههک آمیخته اساح و به دو صاوت
ا تشاک ی انجکم ادب برای مشاخ

توصایفی -پیمکیشای و

ردن ایوههکی مشاکت ح شک ایهنشاینکن بک  15تن از خبرگکن ه بک توش قضاکوتی و

هد مند انتخکب ادند ،مااکشبه نیمهساکختکتیک ته انجکم ادب دادههکی شکصا از مااکشبه بک اساتفکده از ت لی م توای
تلخیاای تجزیه و ت لی و هرساتی از گزاتههک اساتخرا اد و مبنکی طراشی پرسشنکمه می قرات گر حب بهمنظوت برتسی
توایی گزاتههکی یفی ،پرسااشاانکمه تدوین و به مشااکت ح نندگکن مرشله یفی اتائه و پس از اعمکل نظرا

اصاا شی،

پرسااشانکمه نهکیی تهیه و برای اعتبکتساانجی دت اختیکت  130نفر از ا سااران و کت انکسااکن پلیس پیشا یری ااک
نتریهکی م

شک یهنشین رمکنشکه بهعنوان نمونه آمکتی قرات گر ح و بک استفکده از آزمون تی ت لی

دت

دب

یافتهها :یک تههکی شکصاا از ماااکشبه بک خبرگکن نیروی انتظکمی نشااکن داد ه اایوههکی مؤثر بر جلب مشااکت ح
شک ایهنشاینکن دت مدیریح انتظکمی عبکت اند از :آموزش و آ انکیی مردم بک وظکیف پلیس ،تعکم پلیس بک ساکزمکنهکی
مردمنهکد ،واگذاتی شراسح م له به سک نکن م له ،شضوت پلیس دت بین مردم و شمکیح از مردم ،تعکیح دقیق قوانین
توسط پلیس و تقدیر از هروندان بهنجکتب
نتایج :نتکیج پهوهح نشااکن داد ه اسااتفکده از ایوههکی نوین جلب مشااکت ح شک ایهنشاینکن ،دت مدیریح انتظکمی
پیشا یری از جرم دت اهرساتکن رمکنشاکه ،ت ثیر دا اته و مشاکت ح مردم شک ایهنشاین به نیروی انتظکمی مک می ند
برای پیشا یری از وقوع جرم از دیدگکه و توشهکی اتایه اده توساط آنکن اساتفکده نند و اقدامک

متنکساب بک آن تا

اتائه دهند تک از میزان جرایم کسته ودب
واژگان اصلی :مشکت ح ،پیش یری از جرم ،م

شک یهنشین ،نیروی انتظکمیب

استناد :میر ککتان ،ی یی؛ ت کزاده ،ا بر ،وشیدی ،الهکم و امیری ،بیهنب ()1399ب یوههکی جلب مشکت ح شک یهنشینکن دت مدیریح انتظکمی پیش یری از جرم
دت هرستکن رمکنشکهب النکمه علمی پهوهحهکی مدیریح انتظکمی ،)2(15 ،ص

357-339ب
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مقدمه
امروزه مفهوم امنیت ،تنها حوزههای نظامی را دربر نمیگیرد ،بلکه تمام عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و مانند آن
را در زندگی انسان شامل میشود .نظم و امنیت الزم و ملزوم هم هستند ،بهطوریکه جامعه بدون نظم اجتماعی
مقتدر و مسلط بر اوضاع نیست .نیروی انتظامی نقش محوری و اساسی را در استقرار نظم و امنیت در جامعه ایفا
میکند ولی از آن جایی که عوامل گوناگونی در وقوع جرایم دخالت دارند ،کنترل برخی از این عوامل از حیطه کار
پلیس خ ارج است ،به همین دلیل نیروی انتظامی به تنهایی قادر نیست بر مشکالت پیشگیری از جرایم غلبه کند
(پهلوان و صادقی ،1394 ،ص  .) 11بنابراین نیاز به مشارکت مردم برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد ،از آنجا
که پژوهش حاضر به جلب مشارکت مردم در میان حاشیهنشینان میپردازد ،بنابراین نگاهی گذرا به پدیده
حاشیهنشینی الزم است .یکی از عوامل اصلی رشد بیقواره و ناموزون شهر ،پدیده حاشیهنشینی است که برآیند
مهاجرتهای مداوم داخلی (یعنی از روستا به شهر ها) است که بازتاب اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی در شهرها به
شکلهای گوناگون آلونکنشینی ،زاغهنشینی ،کپرنشینی و حلبیآباد ،خود را نشان میدهد .مناطق حاشیهنشین یک
پدیده جهانی هستند .دالیل شکل گیری این پدیده ،متنوع و متعدد بوده که ممکن است از مکانی به مکان دیگر
متفاوت باشد (بزی ،کیانی و صفرزائی ،1395 ،ص  .)18در طول تاریخ در ایران نوعی وابستگی متقابل بین شهر و
روستا وجود داشته اما در دهههای آغازین قرن حاضر ،بهدلیل اجرای برنامههای توسعه و نوسازی که بیشتر شهرگرا
بودند و همزمان با ورود ایران به اقتصاد جهانی ،موضوع اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی ،نمود بیرونی جدی پیدا
کرده است .نخستین اشکال حاشیه نشینی در تهران ظاهر شد ،اما تنها به مرکز محدود نماند و سایر شهرها نیز به
فراخور تغییرات اقتصادی و اجتماعی درگیر ظهور حاشیهنشینی شدند ،بهطوری که امروزه در همه شهرهای ایران
شاهد چنین الگوی سکونتی هستیم؛ یکی از این شهرها ،شهر کرمانشاه در غرب ایران است (نقدی و زارع،1391 ،
ص .)66
شهر کرمانشاه در دهه پنجاه شمسی ،قطب اصلی مهاجرتهای روستایی منطقه غرب کشور محسوب شد .مهاجران
کمدرآمد در این دهه ،هسته برخی محلههای حاشیهنشین شهر همچون شاطرآباد ،تازه آباد و جعفرآباد و مانند آنها
را پی ریختند .در طی جنگ تحمیلی بهدلیل جابهجایی ساکنان مناطق مرزی غرب کشور ،بهویژه مهاجرت از
شهرهای داخل استان ،رشد جمعیت شهری به باالترین میزان خود طی دهههای اخیر رسید .سرمایهگذاریهای
دولتی ناچیز در توسعه زیرساختهای شهر کرمانشاه در خالل سالهایی که جنگ ادامه داشت و مهاجرت گسترده
در این سالها ،موجب تنزل کیفیت خدمات و زیرساختهای شهر طی دهه شصت شد؛ طی سالیان پس از خاتمه
جنگ نیز استان کرمانشاه از سرمایهگذاری اقتصادی چشم گیری برای توسعه صنایع و خدمات پایه برخوردار نشد.
این عوامل باعث گسترش اسکان غیررسمی و شکلگیری محالت نابسامان و زیر سطح استاندارد در کرمانشاه طی
سه دهه اخیر شده است (ابراهیمزاده و صیدی ،1391 ،ص  .)4-3افراد بزهکار بهدلیل نبود نظارت کافی بر این
مناطق بهراحتی در بین حاشیهنشینان ،پنهان شدهاند و پایگاه امنی برای خود ایجاد کردهاند .آسیبهای اجتماعی
مانند رواج پرخاشگری ،خشونت های شهری ،اعتیاد به مواد مخدر یا پخش و فروش آن ،بهسرعت در بین آنان
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گسترش مییابد (لهسائیزاده ،1391 ،ص  .)24جرم مسئلهای هزینهبر است که بر جامعه تاثیر میگذارد و قربانیان
آن از آسیبهای جسمی ،زیانهای اقتصادی و ترس و ناامنی رنج میبرند .مهمترین راهکار موجود در جلوگیری از
رفتارهای غیرقانونی ،پیشگیری است و یکی از روشهای مؤثر در پیشگیری از جرم ،پیشگیری اجتماعی است که
بر ایجاد تغییر و اصالح فردی و محیطی متمرکز است ،در این روش بر مشارکت مردمی و محلی در پیشگیری از
جرم تاکید میشود (جهانتاب و داودی ،1391 ،ص  .)109بنابراین یکی از راهکارهای موفقیت در پیشگیری از وقوع
جرایم در این مناطق ،جلب مشارکت مردمان ساکن در این مناطق است .در این پژوهش سعی برآن است که با
درنظرگرفتن ویژگیهای زندگی حاشیهنشینان ،شیوههای جلب مشارکت آنان احصا و مدیران و برنامهریزان انتظامی
را در استفاده از این ظرفیت و بکارگیری راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم یاری کند .بنابراین پژوهش حاضر
بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که شیوههای جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری
از جرایم در شهرستان کرمانشاه کدامند؟
پیشینه :قاسمنژاد ،جزینی ،محمدیمقدم و هندیانی ( )1398در پژوهش مشترکی با عنوان «الگوی مسئولیت اجتماعی
سازمانها در پیشگیری از جرم» که جامعۀ آماری آن شامل  217نفر از مدیران سازمانهای مسئول براساس قانون
پیشگیری از جرم بود به این نتیجه رسیدند که بُعد احتیاطی و اخالقی ،بیشترین اثر را در پیشگیری از جرم داشته و
کمک به آموزشهای همگانی در پیشگیری از جرم بسیار موثر است .عشایری و نامیان ( )1398در پژوهش خود با
عنوان «فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیری از وقوع جرم» در پاسخ به این پرسش که عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم
کداماند؟  30مطالعه و  18سند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از سرمایۀ اجتماعی (اعتماد ،انسجام
و مشارکت) ،تقویت الگوی دینی ،افزایش تعامل اجتماعی بین پلیس و شهروندان و تدوین سیاستهای مرتبط با
طراحی محیطی و نظارت اجتماعی میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مختلف نقش مهمی ایفا کند .درویشی،
محمدیمقدم و میرزاخانی ( )1397در پژوهشی با عنوان «تأثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم»
که در مصاحبه با  20نفر از خبرگان پلیس انجام دادند توانستند مدل اولیه پژوهش را طراحی کرده و با آزمون و تحلیل
پرسشنامۀ محقق ساخته دریافتند که بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت انتظامی پیشگیری وضعی از جرم در
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاصلۀ معناداری وجود دارد و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در رابطه با
پیشگیری وضعی ،در وضعیت موجود ضعیف و در وضعیت مطلوب ،خیلی ضعیف بوده است .پاکمزد و آقابابائی ()1394
در پژوهشی با عنوان «راهبردهای جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم و عدم رعایت حجاب شرعی» که
جامعه آماری آن 382 ،نفر از کارشناسان و مسئوالن مرتبط با بحث حجاب و پیشگیری از جرم در استان اردبیل بودند،
به این نتایج رسیدند که راهبردهای آگاهسازی؛ اقناع و نهادینه کردن ارزشهای دینی ،مدیریت نیازها ،توانمندسازی
فردی و اجتماعی ،تقویت مداخالت اجتماعی و فرهنگی میتواند مشارکت مردم را برای پیشگیری از جرم رعایت
نکردن حجاب شرعی افزایش دهد .طالیی و کسائی ازانی ( )1394در پژوهشی با عنوان «شیوههای جلب مشارکت
مرزنشینان در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت مناطق مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)» که جامعه آماری آن،
 384نفر از مرزنشینان ساکن در استان کردستان بودند ،به این نتایج رسیدند که متولیان امنیت بهتر است برای
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پیشگیری از جرم از مشارکت مرزنشینان بهره گیرند و بهترین شیوهها برای جلب مشارکت آنان عبارتاند از :توجه به
اعتقادات مرزنشینان ،اقدامات فرهنگی و اجتماعی ،مشارکت مرزنشینان در تصمیمگیری ،عملکرد مسئوالن و متولیان
امنیت .پرال )2017( 1پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین ترس از جرم و مشارکت در پیشگیری از جرم به انجام رساند.
روش کار این محققان میدانی و بر روی شهروندان کانادایی بود که با استفاده از دادههای نظرسنجی کانادایی با بررسی
اینکه آیا ترس از جرم میتواند فعالیتهای مشارکت متفاوتی را توضیح دهد را بررسی کردند .یافتهها ارتباط بین ترس
از جرم و مشارکت را نشان میدهد ،اما ماهیت رابطه با نوع فعالیت متفاوت است .مانالیو )2016( 2در پژوهشی با عنوان
مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم توسط سازمانهای ضد جرم به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مشارکت
میتواند منجر به پیشگیری اجتماعی از جرم شود؟ پژوهش یادشده با روش کیفی انجام شد و شرکتکنندگان آن،
شهروندان عادی و نمایندگان سازمانهای ضد جرم بودند که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .یافتهها
نشان داد مشارکت جامعه با برخی موانع مانند فقر و بیتوجهی پلیس مواجه است .درخصوص جمعبندی پیشینه،
مشاهده میشود که بیشتر پژوهشهای انجامشده ،بهطورکلی عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم به شکل عمومی و
کلی آن و یا مشارکت یا شیوههای جلب مشارکت مردم در پیشگیری از جرم را بررسی کردهاند و به موضوع مدیریت
انتظامی پیشگیری از جرم نپرداختهاند .ازطرفی در بیشتر پژوهشهای یادشده ،عوامل و مؤلفههایی برای سنجش
درنظر گرفته شده است که ممکن است از جامعیت الزم برخوردار نباشند یا در بعضی از آنها ،مؤلفههایی درنظر گرفته
شده که تاثیر چندانی در کاهش جرم نداشتهاند ،ولی در پژوهش حاضر ،شیوههای جلب مشارکت حاشیهنشینان با
استفاده از اطالعات و آگاهی فرماندهان و کارشناسان پلیس پیشگیری که خود مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم در
شهرستان کرمانشاه را بر عهده دارند یا بهطور غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند ،مشخص شدند.
مبانی نظری :جرم پدیدهای اجتماعی است و با عناوینی چون :سرپیچی ،سرکشی ،رفتار انحرافی و ناپسند شناخته
شده است .جرم را به بیماری تشبیه کردهاند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم درست نیست .زیرا بیماری در عالم
واقع ،با نشانه و عالیمی مشخص میشود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود بررسی
شود ،اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد .آسیبها و زیانهای عملی هرقدر مهم باشد ،مرتکب آن
هنگامی مجرم تلقی میشود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی وی را مجرم بشناسند( .پهلوان و صادقی ،1394 ،ص
 .)15براساس تعاریف سازمان ملل ،مدیریت پیشگیری از جرم ،عبارت است از مجموعه اقدامها و راهبردهایی که
بهمنظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و کاهش تاثیرات زیانبار آن بر افراد و جامعه  -ازجمله ترس از جرم  -انجام
میشود و بر عوامل ایجادکننده جرایم ،تاثیر میگذارد (جوانجعفری و سیدزادهثانی ،1391 ،ص  .)37کاملترین و مورد
توافقترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و
انسانی بر مبنای یک نظام ،برای دستیابی به اهداف تعیین شده .از سوی دیگر ،جرایم ،اعمال و موقعیتهای نامطلوبی
هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزشهای مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل
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یا عواقب سوء اجتماعی آن ،مداخله اجتماعی برای اصالح وضعیت موجود ،کاهش و کنترل آن الزامی است .از اینرو،
میتوان مدیریت مسایل اجتماعی را بهعنوان فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام
فکری هدفمند برای تغییر وضعیتهای متعارض با ارزشهای بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد (علیوردی-
نیا ،1393 ،ص  .)38آنجل 1در کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی شهری اشاره میکند که چگونه شهروندان
میتوانند نقش فعالی در پیشگیری از جرم داشته باشند .وی کار خود را با مشخص کردن محیطهایی که در آن قابلیت
ایجاد فرصت برای ارتکاب جرم در آن فراهم بود ،آغاز کرد .وی معتقد بود که بعضی از مناطق در مقایسه با سایر
مناطق از میزان جرایم بیشتری برخوردارند ،به این علت که فرصت بیشتری برای مجرمان معقول فراهم میآورند؛
بهعبارت دیگر ،مجرمان از طریق فرایند تصمیمگیری ،آماجهای مدنظر خود را انتخاب میکنند و در این فرآیند ،تالش
و خطر رسیدن به نتیجه را ارزیابی میکنند .هرچه فرصت و احتمال رسیدن به نتیجه بهصورت بالقوه بیشتر شود،
احتمال اینکه حداقل یک آماج ،بزهدیده شود بیشتر است (حسینی دیوشلی و کریمی آذر ،1397 ،ص .)749
مشارکت :از نظر گائوتری« ،2مشارکت فرآیندی اجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چندگانه ،چندبعدی و چند فرهنگی است
که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است» .گسترش مشارکت تاثیر بسزایی در کاهش
فقر ،رفع سوء تغذیه ،تأمین کمترین میزان خدمات عمومی ،توسعه فرصتهای شغلی ،بهبود بهرهوری درآمد ،افزایش
تولید کشاورزی و مواد غذایی و تأمین امنیت در اجتماع و خانواده دارد (زارع و روهنده ،1394 ،صص .)66-65

پارسونز3

کنش را در برگیرنده حاالت احساسی ،فکری و رفتاری میداند که براساس الگوهای جمعی ساختیابی شده ،جهتگیری
میشود .مشارکت متاثر از هنجارهای راهنما و حاالت فکری ،اعتقادی و احساسی است .در کنش و واکنش متقابل میان
افراد در جامعه ،قواعد و الگوهایی حاکم است که مبنای عمل و رفتارهای جمعی از طرف گروه است .در این گروه،
همنوایی یا ناهمنوایی فرد مطرح میشود و عواملی چون اعتماد به دیگران ،نحوه مدیریت ،ارتباط با دیگران ،انسجام و
همبستگی گروهی و مانند آنها بر رفتارهای مشارکتی تاثیر میگذارد .هومنز 4رفتارها را نتیجه محاسبه سود و زیان تلقی
میکند .مشارکت زمانی نهادی میشود که منافع حاصل از آن بر هزینهها فزونی گیرد .مشارکت هنگامی از فرد سر
میزند که در قبال آن پاداش دریافت کند ،برای او ارزشمند باشد و هزینه کمتری پرداخت کند (محسنی ،1390 ،ص
 .)46هانتیگتون ،5نقش نخبگان سیاسی را در تشویق مردم به مشارکت موثر میداند و معتقد است که آگاهی گروهی و
انسجام اجتماعی را نباید نادیده گرفت .در جوامعی که زندگی گروهی و فعالیتهای جمعی گسترش زیادی ندارند ،نوسازی
با کاهش مشارکت همراه است .نگرشهای نخبگان سیاسی و وضع انجمنها و گروههای واسط ،از پیشزمینههای
مشارکت محسوب میشوند (هانتینگتون ،1996 ،ص  .)127هابرماس 6شکلگیری حوزه عمومی و گفتمان خردمندانه را
بستری برای افکار عمومی و مشارکت دانسته است .زمانیکه کنشگران برای بحث و گفتوگو درباره مسایل مورد عالقه
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خود گرد هم آمده ،به نقادی میپردازند ،احساس تعلق ،وابستگی و وفاق جمعی بهوجود میآید که مقدمهای برای رفتارهای
جمعی و مشترک است .ارنشتاین 1مشارکت را براساس میزان کنترل بر منابع ،همانند نردبانی تشبیه کرده است .نردبان
مشارکت شهروندی ،ردهبندی هشت سطحی مشارکت را نشان میدهد .هر پله این نردبان ،متناظر با قدرت گروههای
ذینفع در تعیین نتایج است .طبقهبندی ارائه شده از فقدان مشارکت تا مشارکت اندک و درجات متفاوت قدرت شهروندی،
متغیر است .متخصصان توسعه« ،کنترل شهروندی» را عالیترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادهاند .در اینگونه
مشارکت ،مردم در کلیه فرایندهای تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و اجرای برنامهها و طرحهایی که زندگی روزانه آنها
را متاثر میکند ،دخالت میکنند (شیانی ،بهراد و کامل ،1391 ،ص .)220
نظریه کنترل اجتماعی :اساس این نظریه بر حول این محور است که انسان ،موجودی است که دارای امیال
سیری ناپذیر و نامتناهی است و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است .موضوع نظریه کنترل اجتماعی
این است که چه عواملی باعث محدودشدن رفتار میشود یا به عبارت دیگر بهجای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع
شده است باید بپرسیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمیکنند (سیف الهی ،1390،ص .)30
نظریه خرده فرهنگی :نظریه خرده فرهنگی به موضوع رفتار بزهکارانه در میان جوانان طبقات پایین جامعه
برحسب ویژگیهای خرده فرهنگی آنان مانند ارزشها ،زبان و اسلوبهای زندگی پرداخته است .همچنین این
نظریه ها بزهکاری جوانان را از جرم متمایز دانسته و بر این باورند که رفتار بزهکارانه بهوسیله افرادی رخ میدهد
ال در اجتماعات
که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند .به اعتقاد آنان ،رفتار بزهکارانه بهوسیله دارودستههای بزهکار ،معمو ً
خرده فرهنگی طبقات پایین جامعه شکل گرفته و به اجرا در میآید (لهسائیزاده ،1391 ،ص .)33-32
پیشگیری انتظامی :2وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعهای ،احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشهدار
میسازد .از آن جایی که گروهی از افراد ناسالم جامعه ،رفتاری خالف روال عادی و در تعارض با ارزشهای اجتماعی
دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود ،شرایط ضعف ،تزلزل و بیثباتی در بخشهایی از جامعه را فراهم میآورند،
بهمنظور جلوگیری از ناامنی و همچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی ،دولتها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و
کاهش جرایم از طریق اجرای برنامههای پیشگیری از جرایم برآمدند .پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در
راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن پیشگیری انتظامی است .پیشگیری انتظامی عبارت است از« :مهار و
کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر :افزایش گشتهای انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر
برای جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در چارچوب قانون .پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت
است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است .در پیشگیری انتظامی ،دولت و نهادهای مسئول مهمترین نقش را در
برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آنها در چارچوب قانون است (بیات ،1387 ،صص .)36-30
پیشگیری از طریق آموزش :طبق نظر گانیه ،3آموزش یک اقدام انسانی با هدف کمک کردن به یادگیری
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افراد است .اگرچه مطابق نظریه گانیه بعضی اوقات یادگیری میتواند بدون آموزش صورت گیرد اما اثرات آموزش
بر یادگیری سودمند و قابل مشاهده است (گانیه ،1393 ،ص  .)21نقش آموزش و اطالعرسانی و آگاهیافزاییهای
عمومی در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است .فرهنگسازی و آموزش ،نقش اساسی در پیشگیری از وقوع
جرم دارد .اغلب جرایم ریشه در ناآگاهی مردم دارند که با اطالعرسانی صحیح و بهموقع میتوان از بروز آن در
جامعه جلوگیری کرد.
پیشگیری اجتماعی :1این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند
رشد افراد ،بهبود شرایط زندگی آنها و سالمسازی محیط اجتماعی و طبیعی ،بهدنبال حذف یا کاهش علل جرمزا و
در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است .به اعتقاد گسن ،این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته
می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحثهای پلیس و دادگستری و معطوف
به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است؛ یکی از اهداف این نوع پیشگیری ،کاهش یا از بین
بردن علل جرمزا در محیط اجتماعی است (عباچی ،1383 ،صص  .)61-60تأسیس مکانهای تفریحی و پارکها
برای تفریح ،تأسیس مراکز آموزشی ،پرورشی ،فرهنگی ،ایجاد درآمدزایی و اشتغالزایی در محلهها ،تقویت باورهای
دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی ،تشکیل پلیس محلی ،گسترش تجهیزات و تدابیری
چون باشگاههای ورزشی جوانان و طرحهای مبتنی بر فعالیتهایی برای منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از
خطاهای آینده ،از مصادیق این نوع پیشگیری است.
چارچوب نظری پژوهش حاضر براساس نظریههای مشارکت اجتماعی گائوتری ،پیشگیری از جرم از طریق آموزش
گانیه ،پیشگیری اجتماعی ،بیهنجاری دورکیم ،و نردبان مشارکت ارنشتاین طراحی شده است.
آموزش

نهادهای مشارکتی

استفاده از نیروهای محلی در مدیریت محلی

مشارکت مردم
حاشیهنشین

مدیریت انتظامی

پیشگیری از جرم

حضور و همراهی با مردم
الگوسازی رفتار پلیس

قدردانی و تشویق

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
- Social Prevention
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شهرکهای حاشیهای کرمانشاه در پارهای از موارد در گذشته روستاهای کوچکی در اطراف این شهر بودهاند که با
گسترش مساحت کرمانشاه ،اکنون بهعنوان یک شهرک شناخته میشوند و در پارهای دیگر بنا به افزایش با شتاب
باالی جمعیت شهری در این منطقه ،در نقاط مختلف و برای گروهی خاص ساخته شدهاند .از سوی دیگر مهاجرت
روستاییان در دهههای گذشته به مرکز استان و سکونت آنها در حاشیههای شهر ،سبب ایجاد مجموعههایی شده
که در سالهای بعد به ناچار عنوان شهرک را گرفتهاند و دولت در برخورد با این پدیده مجبور به اعطای امتیازاتی
به ساکنان و ضمیمه آنجا به کالنشهر کرمانشاه شدهاند .سیمای نامطلوب ،پایین بودن سطح بهداشت عمومی و
سالمتی ،فقدان شغل رسمی و درآمد کافی ،وجود خرده فرهنگهای خاص این مناطق و وجود آسیبهای اجتماعی
متعدد همچون اعتیاد از ویژگیهای نامطلوب حاشیهنشینی و شرایط زیستی حاشیهنشینان است .شهر کرمانشاه
دارای  13شهرک حاشیهنشین است (نقشه .)1وضعیت موجود نشاندهنده این است که این شهرکهای حاشیهای
با وجود اینکه به سرعت ایجاد میشوند اما به کندی رشد میکنند (کریمی ،احمدی و حامد ،1396 ،ص .)17
نارضایتی ساکنان شهرکهای حاشیهای شهر کرمانشاه از وضعیت موجود و تامین نیازهای اساسی همچون آب،
برق ،انرژی و محرومیت های متعددی همچون آموزش ،بهداشت ،اوقات فراغت ،تامین مایحتاج زندگی ،روابط
اجتماعی ،مشکالت حمل و نقل و رفت و آمد ،وقوع جرم و جنایات ،اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ،مشکالت زیست
محیطی ،فضای سبز ،نبود فضای تفریحی و وضعیت نامناسب کوچه و خیابانها در فصول مختلف از کاستیهای
این شهرکها هستند.

نقشه  .1پراکندگی محالت حاشیهنشین کرمانشاه
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روش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت دادهها آمیخته است و به دو صورت توصیفی -پیمایشی و
اکتشافی انجام شد .برای مشخص کردن شیوههای مشارکت حاشیهنشینان با  15تن از خبرگان که با روش قضاوتی
و هدفمند انتخاب شدند ،مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شد .دادههای حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل محتوای
تلخیصی تجزیه و تحلیل و فهرستی از گزارهها استخراج شد و مبنای طراحی پرسشنامه کمی قرار گرفت .بهمنظور
بررسی روایی گزارههای کیفی ،پرسشنامه تدوین و به مشارکتکنندگان مرحله کیفی ارائه و پس از اعمال نظرات
اصالحی ،پرسشنامه نهایی تهیه و برای اعتبارسنجی در اختیار  130نفر از افسران و کارشناسان پلیس پیشگیری
شاغل در کالنتریهای محالت حاشیهنشین کرمانشاه بهعنوان نمونه آماری قرار گرفت و با استفاده از آزمون تی
تحلیل شد .برای سنجش پایایی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای هرکدام از گویههای پرسش-
نامه مقدار آلفای کرونباخ بیش از  0/7بهدست آمد که نشان از پایایی پرسشنامه است و نتایج در جدول  1آمده
است .اطالعات حاصل از پرسشنامه محققساخته در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.
جدول  .1سنجش پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ
ردیف

عنوان

تعداد عامل

مقدار آلفای کرونباخ

1

کل پرسشنامه

30

0/963

2

آموزش مردم

5

0/855

3

تعامل با سازمانهای مردمنهاد

5

0/859

4

پلیس محله

5

0/858

5

حضور بین مردم

5

0/845

6

رعایت قوانین

5

0/837

7

تقدیر از شهروندان

5

0/861

یافتهها
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان بخش کیفی
موضوع جنسیت
گروه زن مرد
تعداد

3

12

سن
تا

30

تحصیالت
40

50

 30سال تا  40تا  50تا 60
0

3

7

5

دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
0

0

2

3

9
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با توجه به فرآیند روش شناسی چیره بر انجام پژوهش که روش آمیخته است ،در گام نخست برای کاربست حجم
نمونه تالش شد و بدینسان که با روش هدفمند و گلولهبرفی با مراجعه به نخستین تَن از استادان دانشگاهی،
فرماندهان و مدیران ارشد انتظامی اقدام به مصاحبه در رابطه با شیوههای جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت
انتظامی پیشگیری از جرم شد و سپس از وی خواسته شد تا کارشناسانی که در زمینه موضوع پژوهش توان ارایه
دیدگاه خود را دارند ،به پژوهشگر ان معرفی شوند .این فرآیند تا رسیدن به اشباع نظری که به شمار  15تَن از این
خبرگان است ادامه یافت .همچنین در فرآیند انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته ،پس از انجام نخستین مصاحبه
بالفاصله پیادهسازی مصاحبه انجام شد و این کار تا پانزدهمین مصاحبه ادامه یافت .نتایج کدگذاری دادهها به شرح
جدول  3آمده است.
جدول  .3مفهومهای نخستین ،دومین و هستههای پژوهش
هسته

مفهوم دومین (شاخص)

اجتماعی

آموزش مردم

اجتماعی

تعامل با سازمانهای مردمنهاد

امنیتی

پلیس محله

امنیتی

احساس امنیت

نهادی

رعایت قوانین

انگیزشی

تقدیر از شهروندان

مفهوم نخستین
برگزاری کالسهای آموزشی
پخش بروشور آموزشی
پخش کلیپهای آموزشی از طریق رسانه
ارتباط موثر با سازمانهای مردمنهاد
همکاری نیروی انتظامی با سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد بازوی اجرایی پلیس در محل
مدیریت امنیت جامعه توسط مردم
کنترل و نظارت مردم بهوسیله مردم
حساس شدن مردم نسبت به امنیت محل زندگی خود
تغییر نگاه مردم نسبت به پلیس
اعتماد مردم نسبت به پلیس
رعایت قوانین برابر است با کاهش جرم
رعایت قوانین تسهیلکننده نقش پلیس
ارزشگذاری برای مردم این نواحی
نقش تشویقی مردم در کاهش جرم

جدول .4نمونهای از روش پیادهسازی مصاحبه و استخراج مفهومها و هستهها
مفهوم (شاخص)
آموزش مردم
تعامل با سازمانهای
مردمنهاد
پلیس محله

مصداق
برگزاری کالسهای آموزشی برای مردم بسیار تاثیرگذار است.
پخش بروشور آموزشی برای پیشگیری از جرم در میان مردم میتواند تاثیرگذار باشد
سازمانهای مردمنهاد چون میان مردم و از دل جامعه برآمدهاند میتوانند رابط خوبی برای نیروی
انتظامی برای پیشگیری از جرم باشند.
نیروی انتظامی میتواند با همکاری این سازمانها برنامههای پیشگیری خود را برای این نواحی
پیادهسازی کند
مشارکت در پیشگیری از جرم بهوسیلهی خود مردم اثرگذاری بیشتری در جامعه خواهد داشت.
این احساس برای مردم بهوجود میآید که کنترل و نظارت مردم بهوسیلهی خودشان انجام میشود.
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حضور پلیس در این نواحی و میان مردم و دیدار چهرهبهچهره حس امنیت را برای مردم بهوجود می-
آورد.
مردم به پلیس بهعنوان نیروی امنیتساز نگاه میکنند تا کنترلکننده.
در کشورهای که مردم قوانین را رعایت میکنند و به آن احترام میگذارند زمینهساز مشارکت در
پیشگیری از جرم هم خواهد شد.
شکلگیری جرم بخش بسیاری از آن بهدلیل عدم رعایت قوانین است.
پلیس بایستی شهروندان قانونمدار را در زمینه پیشگیری از جرم طی مراسم ویژهای قدردانی کند.
قدردانی از شهروندان خودبهخود زمینهای بیشتری را برای پیشگیری از جرم فراهم میکند.

احساس امنیت

رعایت قوانین
تقدیر از شهروندان

یافتههای توصیفی :در این پژوهش ،از مجموع  130نفر از پاسخگویان ،بیشتر پاسخگویان یعنی  87/7درصد
مرد هستند و  12/3درصد را پاسخگویان زن تشکیل میدهند و از مجموع آنها 83/8 ،درصد متأهل هستند و تنها
 16/2درصد از آنها مجرد هستند .بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی  40-31سال با مقدار  53/1درصد و
کمترین تعداد گروه سنی زیر  20سال با مقدار  0/8درصد است .باالترین میزان تحصیالت به مدرک تحصیلی
کارشناسی با مقدار  51/5درصد و پایینترین مدرک تحصیلی دیپلم با مقدار  10/0درصد است .از مجموع پاسخگویان
 36/3درصد از آنها سابقه کاری  20-16سال را دارند و درصد کمتری معادل  5/4درصد ،سابقه کاری کمتر از 5
سال دارند.
جدول  .5ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان بخش کمی
موضوع جنسیت
گروه زن مرد
تعداد

114 16

سن
تا

30

تحصیالت
40

50

 30سال تا  40تا  50تا 60
7

69

49

5

دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
3

10

67

15

35

درنهایت شیوههای جلب مشارکت حاشیه نشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم ،پس از مصاحبه با نخبگان
این حوزه ،گردآوری شد که در جمالت ارایه شده توسط آنها شش مفهوم اصلی وجود داشت .به عبارت دیگر ،همه
نخبگان و مصاحبهشوندگان برای مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم ،در شش محور اصلی اتفاق نظر داشتند که
بهشرح زیر است:
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

آشنایی مردم با وظایف پلیس از طریق آموزش؛
تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد؛
حراست محلی (پلیس محله)؛
حضور پلیس در بین مردم و حمایت از مردم؛
رعایت دقیق قوانین توسط پلیس برای الگو قرار گرفتن؛
تقدیر از شهروندان بهنجار توسط پلیس.
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نتایج آزمون فریدمن در تحلیل مصاحبه با خبرگان :در پژوهش حاضر از فن دلفی در سه دوره مصاحبه
نیمه ساختار یافته با  15نفر از خبرگان نیروی انتظامی استفاده شد و در نهایت پاسخهای بهدست آمده توسط آزمون
کندال تجزیه و تحلیل شد که در زیر آمده است .این آزمون عالوه بر نشان دادن تفاوت میانگین بین شیوههای
مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم ،به اولویتبندی شیوهها نیز پرداخته است و نشان
میدهد که در هرکدام از مراحل مصاحبه هریک از شیوهها در چه رتبهای قرار دارند .نتایج آزمون فریدمن در مرحله
اول بهشرح جدول  6است.
جدول  .6نتایج رتبهبندی در مرحله اول آزمون فریدمن
شیوهها
حراست محلی (پلیس محله)
تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد
حضور پلیس در بین مردم و حمایت از آنها
رعایت دقیق قوانین توسط پلیس
تقدیر از شهروندان توسط پلیس
آشنایی مردم با وظایف پلیس

میانگین رتبهها
7/20
6/50
7/60
6/37
3/77
3/70

رتبه
2
3
1
4
5
6

با توجه به جدول  7مقدار آماره کندال برابر  73/607و سطح معناداری برابر  0/000است ،با توجه به اینکه سطح
معناداری کمتر از میزان خطای آزمون  0/05است ،نتیجه میگیریم بین شیوههای ارائه شده برای مشارکت
حاشیه نشینان در مرحله اول مصاحبه تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتی این آزمون نشان میدهد که رتبهبندی
شیوهها در مرحله اول چگونه است.
جدول  .7نتایج آزمون کندال در مرحله اول
تعداد نمونه

15

مقدار آماره فریدمن

0/545

مقدار آماره کی دو

73/607

درجه آزادی

9

سطح معناداری

0/000

طبق جدول  8در مرحله اول مصاحبه ،بین شش شیوه جلب مشارکت ،حضور پلیس در بین مردم و حمایت از آنها
در رتبه اول با مقدار ( )7/60و آشنایی مردم با وظایف پلیس در رتبه ششم و آخر با مقدار ( )3/70در بین شیوهها
قرار دارد .نتایج آزمون فریدمن در مرحله دوم مصاحبه با خبرگان بهشرح جدول  8است.
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جدول  .8نتایج آزمون فریدمن در مرحله دوم
میانگین رتبهها
6/63
7/03
8/23
7/70
3/57
3/53

شیوهها
حراست محلی (پلیس محله)
تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد
حضور پلیس در بین مردم و حمایت از مردم
رعایت دقیق قوانین توسط پلیس
تقدیر از شهروندان توسط پلیس
آشنایی مردم با وظایف پلیس

رتبهها
4
3
1
2
5
6

جدول  .9نتایج آزمون کندال در مرحله دوم
تعداد نمونه

15

مقدار آماره فریدمن

3/662

مقدار آماره کی دو

89/416

درجه آزادی

9

سطح معناداری

0/000

با توجه به جدول  ،9مقدار آماره آزمون ( )3/662و سطح معناداری ( )0/000نشان میدهد که سطح معناداری کمتر
از میزان خطای  0/05است ،یعنی تفاوت معناداری بین شیوههای جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی
پیشگیری از جرم وجود دارد .همچنین نتایج جدول ( ،)4رتبهبندی شیوهها را نشان میدهد ،بین شش شیوه جلب
مشارکت ،شیوه حضور پلیس در بین مردم و حمایت از آنها بهعنوان رتبه اول با مقدار ( )8/23و شیوه آشنایی مردم
با وظایف پلیس با مقدار ( )3/53بهعنوان رتبه ششم و آخرین رتبه قرار دارد .نتایج آزمون فریدمن در مرحله سوم
بهشرح جدول  10است.
جدول  .10رتبهبندی در مرحله سوم آزمون فریدمن
شیوهها
حراست محلی (پلیس محله)
تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد
حضور پلیس در بین مردم و حمایت از مردم
رعایت دقیق قوانین توسط پلیس
تقدیر از شهروندان توسط پلیس
آشنایی مردم با وظایف پلیس

میانگین رتبهها
7/30
6/20
7/77
8/17
2/30
2/43

رتبهها
3
4
2
1
6
5
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جدول  .11نتایج آزمون کندال در مرحله سوم
تعداد نمونه

15

مقدار آماره فریدمن

2/771

مقدار آماره کی دو

104/041

درجه آزادی

9

سطح معناداری

0/000

با توجه به جدول  ،11مقدار آماره آزمون ( )2/771و سطح معناداری ( )0/000نشان میدهد که سطح معناداری
کمتر از میزان خطای  0/05است ،یعنی تفاوت معناداری بین شیوههای جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت
انتظامی پیشگیری از جرم وجود دارد .نتایج جدول ( )10نشان میدهد که بین شش شیوه جلب مشارکت ،شیوه
رعایت دقیق قوانین توسط پلیس با مقدار ( )8/17در رتبه اول و تقدیر از شهروندان توسط پلیس با مقدار ()2/30
در رتبه ششم قرار دارد.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :آشنایی مردم نواحی حاشیه نشین با وظایف پلیس از طریق آموزش بر جلب مشارکت حاشیهنشینان
در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .12آزمون میانگین برای آشنایی مردم نواحی حاشیهنشین با وظایف پلیس از طریق آموزش
مقدار تی
15/362

آشنایی مردم نواحی حاشیهنشین با پلیس از طریق آموزش

درجه آزادی
129

سطح معناداری
0/001

در جدول  12با توجه به مقدار آزمون ( )15/362و با توجه به سطح معناداری ( )0/001فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .بنابراین آشنایی مردم نواحی حاشیهنشین با وظایف پلیس از طریق آموزش برای جلب مشارکت آنها،
در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد .به اینصورت که هرچه مردم از وظایف پلیس
آشنایی داشته باشند و بیشتر در جریان کار پلیس باشند میزان مشارکتشان با نیروی انتظامی بیشتر میشود و
بهتر مدیران انتظامی را در پیشگیری از جرم یاری مینمایند.
فرضیه دوم :تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد بر جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری
از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .13آزمون میانگین برای نمرات تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد

تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد

مقدار تی
15/747

درجه آزادی
129

سطح معناداری
0/000
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در جدول  13با توجه به مقدار آزمون ( )15/747و با توجه به سطح معناداری ( )0/000فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .نتایج نشان میدهد که تعامل پلیس با سازمانهای مردم نهاد در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم
بیش از حد متوسط تاثیر دارد .از آنجا که مردم محله از طریق سازمانهای مردم نهاد آموزشهای الزم را برای
زندگی کسب میکنند و جوانان از طریق این سازمانها زمینه مشارکت در اجتماع را کسب میکنند ،بنابراین هرچه
پلیس این سازمانها مشارکت پذیر باشد ،میزان جلب مشارکت مردم هم به همان نسبت افزایش مییابد.
فرضیه سوم :حراست محلی (پلیس محله) بر جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم
بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .14آزمون میانگین برای نمرات حراست محلی

حراست محلی

مقدار تی
14/069

سطح معناداری
0/000

درجه آزادی
129

در جدول  14با توجه به مقدار آزمون ( )14/069و با توجه به سطح معناداری ( )0/000فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .بنابراین انتخاب مردم مناطق حاشیهنشین به عنوان پلیس محله که وظیفه حراست محلی را داشته
باشند در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد .به این صورت که هرچه نیروی انتظامی
برای حراست از محلههای حاشیهنشین از نیروهای محلی استفاده کند بهتر میتواند اعتماد مردم را جلب کند و
اطمینان خاطر آنها را تضمین کند و به این صورت مشارکت بیشتر مردم را به سمت نیروی انتظامی جلب کند.
فرضیه چهارم :حضور پلیس در بین مردم برای حمایت از آنها بر جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت
انتظامی پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .15آزمون میانگین برای حضور پلیس در بین مردم برای حمایت از آنها

حضور پلیس در بین مردم برای حمایت از آنها

مقدار تی
16/009

درجه آزادی
129

سطح معناداری
0/000

در جدول  15با توجه به مقدار آزمون ( )16/009و با توجه به سطح معناداری ( )0/000فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .با توجه به نتایج آزمون ،حضور پلیس در بین مردم بهمنظور حمایت از آنها ،در مدیریت انتظامی
پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد .هرچه پلیس در بین مردم بیشتر حضور داشته باشد و زمینههای
حمایت از افراد بهنجار را در مقابل ناهنجاری ها فراهم کند به همان نسبت میزان مشارکت مردم با پلیس بیشتر
میشود.
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فرضیه پنجم :رعایت دقیق قوانین توسط پلیس بر جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی پیشگیری
از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .16آزمون میانگین برای رعایت دقیق قوانین توسط پلیس

رعایت دقیق قوانین توسط پلیس

مقدار تی
17/992

درجه آزادی
129

سطح معناداری
0/001

در جدول  16با توجه به مقدار آزمون ( )17/992و با توجه به سطح معناداری ( )0/001فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .با توجه به نتایج آزمون ،رعایت دقیق قوانین توسط پلیس ،در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم
بیش از حد متوسط تاثیر دارد .رعایت قوانین توسط پلیس و وفادار بودن به قوانین باعث جلب نظر مردم نسبت به
آنها می شود و سعی در انجام همان کار را دارند و همین مشارکت بیشتر آنها را به سمت نیروی انتظامی جلب
میکند.
فرضیه ششم :تقدیر از شهروندان بهنجار محور توسط پلیس بر جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت انتظامی
پیشگیری از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد.
جدول  .17آزمون میانگین برای تقدیر از شهروندان بهنجار توسط پلیس
مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

تی
تقدیر از شهروندان بهنجار توسط پلیس

16/327

129

0/000

در جدول  17با توجه به مقدار آزمون ( )16/327و با توجه به سطح معناداری ( )0/000فرض  H0رد و فرض H1
تایید میشود .با توجه به نتایج آزمون ،تقدیر از شهروندان هنجارمحور توسط پلیس ،در مدیریت انتظامی پیشگیری
از جرم بیش از حد متوسط تاثیر دارد .شهروندانی که به رعایت قوانین اقدام میکنند هرچه بیشتر مورد تکریم و
احترام قرار بگیرند و مراتب امنیت بیشترشان فراهم شود ،بیشتر به رفتار بهنجار بودنشان ادامه میدهند و زمینه
مشارکت با نیروی انتظامی را بهتر فراهم میکنند و میتوانند در پیشگیری از جرم نقش مثبتی ایفا کنند.

بحث و نتیجهگیری
شکی نیست که در محلههای حاشیهنشین ،پلیس میتواند با بهرهگیری از مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف خود
که پیشگیری از وقوع جرایم است اقدامهای موثری بهعمل آورد .بررسی شیوههای جلب مشارکت مردم حاشیهنشین
در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم بهمنظور شناخت جایگاه شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم به ارائه
راهکارهای مناسب در راستای ورود شهروندان به این عرصه منجر میشود .با عنایت به اینکه روشهای سنتی
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پلیس برای پیشگیری از وقوع جرایم ،چندان بازدارنده نیستند ،پلیس باید با استفاده از رویکرد جامعهمحوری و
شیوههای موثر بر جلب مشارکت حاشیه نشینان از جمله آموزش و آشنایی مردم با وظایف پلیس ،تعامل پلیس با
سازمان های مردم نهاد ،سپردن حراست محله به مردم محله ،حضور پلیس در بین مردم و حمایت از مردم ،رعایت
دقیق قوانی ن توسط پلیس برای الگو قرارگرفتن مردم و تقدیر از شهروندان بهنجار ،در امر پیشگیری از وقوع جرایم
اقدام کند .مقایسه پژوهش حاضر با نتایج پژوهش پهلوان و صادقی ( )13انجام شده است ،نشان میدهد که بین
شاخصهای آموزشهای پیشگیری از وقوع جرم ،شناسایی و نظارت پلیس بر مردم و مناطق حاشیهنشین و
پیشگیری از وقوع جرم رابطه معناداری وجود دارد .از این رو یافتههای پژوهش یادشده را تأیید میکند .همچنین
یافتههای پژوهش پاکمزد و آقابابایی ( )1394که دریافتند راهبردهای آگاهسازی و اقناع میتواند مشارکت مردم را
برای پیشگیری از جرم افزایش دهد ،را تأیید می کند و با نتایج پژوهش طالیی و کسایی ازانی ( )1394که شیوۀ
جلب مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرم در استان کردستان را بررسی کردند و مشارکت مرزنشینان را
مهمترین عامل در پیشگیری از جرم عنوان کردند؛ همخوانی و انطباق دارد .بیتردید پیشگیری از وقوع جرایم
می تواند در تامین امنیت فردی و اجتماعی بسیار مفید و م وثر باشد و لزوم توجه به آن موضوعی انکارناپذیر است.
شیوههای مشارکت مردم حاشیهنشین ،به نیروی انتظامی کمک میکند که برای پیشگیری از وقوع جرم از نوع
نگاه ،راه و روشهایی که مردم ارائه میدهند استفاده کنند و اقدامات متناسب با آن را ارائه دهند که از میزان جرم
بکاهند و با ارائه آن راهکارها از وقوع جرم جلوگیری کنند.

پیشنهادها
در پژوهش حاضر با توجه به دیدگاه خبرگان ،برخی از موضوعات در جلب مشارکت حاشیهنشینان در مدیریت
انتظامی پیشگیری از جرم اهمیت بیشتری داشته است که بهعنوان پیشنهاد ارائه میشوند:
-

آشنایی مردم با وظایف پلیس از طریق آموزش دادن مردم و ایجاد کارگاههای آموزشی؛
تعامل پلیس با سازمانهای مردمنهاد جلب مشارکت مردم را بهدنبال خواهد داشت؛
استتفاد از مردم محله برای حراستت محلی ،بهخصتوص در مناطق حاشتیهنشتین ،بر میزان مشتارکت آنان با
پلیس موثر است؛
پلیس باید بهطور مستمر در بین مردم حضور داشته باشد؛
پلیس باید به رعایت دقیق قوانین بپردازد تا از این طریق میزان مشارکت را در مردم افزایش دهد؛
تقتدیر از شتتتهرونتدانی کته بته رعتایتت دقیق قوانین میپردازنتد نیز در ایجتاد مشتتتارکتت هرچته بیشتر
شهروندان موثر است؛
ترغیب و تشویق حاشیهنشینان بر عضویت در نهادهای مشارکتی از طریق ایجاد انگیزههای الزم در آنان؛
اختصتاص پاداش و مشتوقهای مادی به فعالیتهای مشتارکتی حاشتیهنشتینان با پلیس بهمنظور ایجاد
انگیزه بیشتر در آنان؛
تعامل پلیس با سایر دستگاههای مربوطه برای اسکان بهتر و تامین رفاه نسبی در مناطق حاشیهنشین یا
جابجایی آنها به مناطق بهتر.
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سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری صمیمانه افسران و کارشناسان پلیس پیشگیری شاغل در کالنتریهای
محالت حاشیه نشین کرمانشاه و ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه که یاریگر پژوهشگران در انجام پژوهش
حاضر بودند ،تشکر و قدردانی کنند.

فهرست منابع
ابراهیمزاده ،عیسی و صیدی ،مصطفی .)1390( .تحلیلی بر اسکان غیررسمی و تعیین ضریب تاثیر عاملها با استفاده از مدل تحلیل
مسیر (موردشناسی :شاطرآباد کرمانشاه) .جغرافیا و برنامهریزی ،)41(16 ،صص  .32-1قابل بازیابی از:
https://www.magiran.com/paper/1116913

بزی ،خدارحم؛ کیانی ،اکبر و صفرزائی ،عبدالغنی .)1395( .بررسی علل و شکلگیری و راهکار مقابله حاشیهنشینی شهر زابل با تأکید بر
توانمندسازی .فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری ،21 ،صص  .28-17قابل بازیابی از:
http://urbstudies.uok.ac.ir/article_45999.html

پهلوان ،الهه و صادقی ،حمیدرضا .)1394( .نقش مشارکت مردمی و عوامل موثر بر پیشگیری از جرم و سرقت در شهرستان سمنان،
از:
بازیابی
قابل
.26-10
صص
،)15(4
سمنان،
انتظامی
دانش
فصلنامه
http://semnan.jrl.police.ir/article_19547.html

پاکمزد ،حمید و آقابابایی ،حسین .)1394( .راهبردهای جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم عدم رعایت حجاب شرعی (مورد
مطالعه :استان اردبیل) .فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی اردبیل ،)7(2 ،صص  .38-1قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_16923.html

جهانتاب ،محمد و داودی ،ابراهیم .)1391( .ارتقاء مشارکت محلی در پیشگیری از جرم ،فصلنامه پیشگیری از جرم ،)22(7 ،صص
 128-107قابل بازیابی ازhttp://cps.jrl.police.ir/article_13561.html :
جوان جعفری ،عبدالرضا و سیدزاده ثانی ،سیدمهدی .)1391( .رهنمودهای علمی پیشگیری از جرم .تهران :نشر میزان.
حسینی دیوشلی ،فرگل و کریمی آذری ،امیررضا .)1397( .ارزیابی مؤلفههای نظریه ( )CPTEDدر پیشگیری از جرم (مورد مطالعه:
مجتمعهای مسکونی شهر رشت (ابریشم ،پردیسان ،کاکتوس)) .فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاه
انسانی ،)3(13 ،صص  .760-745قابل بازیابی ازhttp://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_545185.html :
درویشی ،صیاد؛ محمدی مقدم ،یوسف و میرزاخانی ،عبدالرحمن .)1397( .تأثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم.
فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی ،)1(12 ،صص  .417 -399قابل بازیابی از:
http://pmsq.jrl.police.ir/article_20416.html

زارع ،بیژن و روهنده ،مجید .)1394( .بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی -سیاسی (مطالعهای در باب شهروندان باالی
 18سال شهر کرج) ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،)2(9 ،صص  .87-64قابل بازیابی ازhttp://www.jss- :
isa.ir/article_21172.html

محسنی منوچهر .)1390( .مقدمات جامعهشناسی .ویرایش سوم .تهران :نشر دوران.
شیانی ،ملیحه؛ بهراد رضوی الهاشم و کامل ،دلپسند .)1391( .بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور
از:
بازیابی
قابل
.240-215
صص
،)4(2
شهری،
مطالعات
تهران.
شهری
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183282
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لهسائی زاده ،عبدالعلی .)1391( .نقش محرومیت نسبی در افزایش خشونتهای شهری مناطق حاشیهنشین (مورد مطالعه :شهر
کرمانشاه) .مطالعات شهری ،)3(2 ،صص  .64-21قابل بازیابی ازhttps://www.magiran.com/paper/1130090 :
طالیی ،رضا و کسایی ازانی ،رقیه .)1394( .شیوههای جلب مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت مناطق مرزی
(مطالعه موردی :استان کردستان) ،پژوهشنامه مطالعات مرزی ،)8(94 ،صص  .98-71قابل بازیابی از:
http://bss.jrl.police.ir/article_17504.html

عشایری ،طاها و نامیان ،فاطمه .)1398( .فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیری از وقوع جرم .فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی،
 ،)1(12صص  .54 -33قابل بازیابی ازhttp://journals.police.ir/article_20354.html :
عباچی ،مریم .)1383( .پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی اطفال .تهران :انتشارات مجد.
گانیه ،رابرت میلز )1393( .شرایط یادگیری و نظریههای آموزشی ،جعفر نجفی زند ،مترجم .تهران :رشد.
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