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چکیده :
تحقیق بررسی تأثیر پلیس افتخاری در کاهش جرائم شهر مشهد ،تحقیقی پیامد
محور و با هدف بررسی تأثیر بکارگیری نیروهای پلیس افتخاری در کاهش جرائم
شهر مشهد پس از سه سال از اجرای طرح پلیس افتخاری در فا.استان خراسان
رضوی و بکارگیری این نیروها در یگان های مختلف انتظامی استان خصوصاً
واحدهای صفی مانند کالنتری ها ،پلیس راهور ،پلیس اطالعات و امنیت عمومی،
پلیس فتا و معاونت اجتماعی انجام شده تا ضمن برسی تأثیر فوق ،راه های افزایش
بهره وری ،حذف موانع احتمالی و ایجاد تغییرات تاکتیکی و تکنیکی به منظور تأثیر
هر چه بیشتر نیروی های پلیس افتخاری در کاهش جرائم ایجاد گردد .پلیس
افتخاری از بهمن ماه  3131با ثبت نام حدوداً پنج هزار نفر و جذب قطعی  3311نفر

 -1کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

ABSTRACT
شامل  113نفر مرد و  725نفر زن نفر در قسمت های مختلف فرماندهی انتظامی
استان خراسان رضوی مشغول بکارگردیدند.
روش تحقیق این پایان نامه روش پیمایشی و جامعه آماری آن هئیت رئیسه
فا.استان ،معاونین ،روسای پلیس ها و معاونت های تخصصی و روسا و مسئولین
دوایر کاالنتری های شهر مشهد که تعداد کل آنها  173نفر می باشد ،حجم نمونه
طبق جدول کرجسی و مورگان برای تعداد  ،173تعداد 382نفر برآورد گردید.
روش نمونه گیری ،روش تصادفی ساده و ابزار تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته می
باشد که برای سنجش روایی آن از روش اعتبار محتوا و صوری(توافق نظر
متخصصان و کارشناسان واساتید) استفاده شده است.
نتایج تحقیق ضمن تأیید و معنا دار بودن آزمون فرضیه ها نشان می دهد پلیس
افتخاری در کاهش جرائم شهر مشهد موثر بوده است.
واژه های کلیدی :پلیس افتخاری ،کاهش ،نزاع و درگیری ،سرقت ،جرائم
راهنمایی و رانندگی ،جرائم اخالقی ،جرائم سایبری.

مقدمه:
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران کوشش نموده است زمینه های حضور
جدی در جامعه و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در برقراری نظم و امنیت عمومی
را فراهم آورد .برخی از اقدامات اجتماعی پلیس در راستای کاهش جرم تعامل با
سازمان های دولتی ،نهادها و سازمان های مردم نهاد و اقشار و اصناف می باشد که
تبلور آن با اجرای طرح ها و برنامه های مشترک فرهنگی و اجتماعی در سطح

کشور بوده است؛ در عین حال باید پذیرفت ،طرح ها و رویه های که در زمینه
افزایش تعامل و مشارکت عمومی در تأمین امنیت عمومی در حال اجرا می باشد از
نقاط قوت و ضعفی برخردار می باشند که بایستی همواره مورد مطالعه و پایش قرار
گرفته تا ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت؛ طرح ها و الگوهای جدید،
بروز و کار آمد از دل آن بیرون آید .از آنجایکه جامعه همواره با پیشرفت
تکنولوژی و گشترش وسائل ارتباط جمعی در حال تغییر و تحول می باشد بازخورد
گیری طرح های تعاملی و مشارکتی ضمن پیشگیری از اتالف منابع ،انرژی و
کاهش انگیزه های نیروی انسانی باعث افزایش تعامل و مشارکت عمومی و نهایتاً
حفظ و ارتقاء امنیت عمومی ،افزایش احساس تعلق و یکپارچگی جامعه خواهد شد.
پلیس افتخاری از بهمن ماه  3131با ثبت نام حدوداً پنج هزار نفر و جذب قطعی
 3311نفر شامل  113نفر مرد و  725نفر زن نفر در قسمت های مختلف فرماندهی
انتظامی استان خراسان رضوی مشغول بکارگردیدند ،یکی از شهر های استان
خراسان رضوی که این نیروها در آن سازماندهی و بکارگیری گردیدند ،شهر مشهد
می باشد؛ شهر مشهد در سال  3137به عنوان پایتخت معنوی جهان اسالم انتخاب
گردید و هر ساله عالوه بر میلیون ها هموطن عاشق اهل بیت که از داخل کشور به
زیات حضرت رضا (ع) مراجعه می نمایند؛ ساالنه پذیرای هزاران نفر توریست
خارجی می باشد؛ با عنابت به اجرای این طرح برزگ و انجام ساعت ها جلسات
هماهنگی ،تدوین دستورالعمل های مختلف اجرایی ،ایجاد تغییرات تکنیکی و
تاکتیکی در مأموریت های ناجا به منظور تسهیل در بکارگیری این نیروها ،صرف
هزینه های مالی فراوان در زمینه جذب و آموزش و بکارگیری؛ خطرات و شکست

ABSTRACT
های حفاظتی چه در بحث نفوذ به بدنه ناجا و چه در بحث جاسوسی و افشاء
اطالعات نظامی و طبقه بندی شده ،خطرات جانی و مالی برای نیرو های فوق،
مشکالت و ایرادات قانونی که از بد یا ضعیف عمل کردن نیروهای فوق برای ناجا
متصور می گردد ،توقعات و انتظارات نا بجا نیروها فوق در آتی؛ از همه مهمتر
سرخوردگی و کاهش اعتماد عمومی نیرویهای فوق که در واقع نماد مشارکت و
اعتماد عمومی جامعه به ناجا

می باشند و هزاران دلیل دیگر؛ مطالعه و

بازخوردگیری از عملکرد نیروهای پلیس افتخاری در زمینه کاهش جرائم خصوصاً
در شهر مذهبی مشهد مقدس به عنوان نمونه و پایلوت کشور از اهمیت و ضرورت
باالی برخوردار می باشد .در این پژوهش درصددیم به بررسی این موضوع بپردازیم
که «پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش جرائم شهر مشهد (نزاع ودرگیری ،انواع
سرقت ،جرائم راهنمایی ورانندگی  ،جرائم اخالقی و جرائم سایبری ) داشته است؟».

اهداف تحقیق
هدف اصلی  :تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش جرائم شهر مشهد درسال 3131

اهداف جزئی
 -3تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش نزاع و درگیری فردی و گروهی در شهر
مشهد.

 -2تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش انواع سرقت در شهر مشهد.
 -1تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی در شهر مشهد.
 -4تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش جرائم اخالقی در شهر مشهد.

 -7تعیین تأثیر پلیس افتخاری در کاهش جرائم سایبری در شهر مشهد.

سواالت تحقیق:
سوال اصلی
پلیس افتخاری چه تاثیری در کاهش جرائم شهر مشهد دارد؟

سواالت فرعی
 -1پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش نزاع و درگیری فردی و گروهی در شهر
مشهد دارد؟

ABSTRACT
-2پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش انواع سرقت در شهر مشهد دارد؟
-1پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی در شهر مشهد
دارد؟
-4پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش جرائم اخالقی در شهر مشهد دارد؟
 -3پلیس افتخاری چه تأثیری در کاهش جرائم سایبری در شهر مشهد دارد؟

پیشینه و مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
احمدی و همکاران ( )3137در تحقیقی با عنوان مولفه های اجتماعی -فرهنگی و
مشارکت محوری مردم و پلیس نشان دادند که نیروی انتظامی در راستای اتخاذ
نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به
همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد ،بنابراین میبایست تعامل و همکاری
خود را با گروههای مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد .براساس یافتههای
پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی ،فرهنگ عمومی ،تعامل پلیس ،سازمان
مردمنهاد ،پلیس جامعهمحور ،آموزش همگانی ،عامگرایی و خاصگرایی ،آموزش
کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ بلوچ ( )3134در تحقیقی با عنوان شناسایی

نقش های بکارگیری پلیس افتخاری در پیشگیری اجتماعی از جرم نشان می دهد
پلیس افتخاری می تواند با مشارکت در چهار محور مشاوره؛ اطالع رسانی ،آموزش
همگانی و مرزیاری نقش سازنده و فعالی در کاهش جرائم داشته باشند.
عبدی وکاشف( )3134در تحقیقی با عنوان بررسی راهکارهای توسعه مشارکت
مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی نشان می دهند که هرچه سطح دانش و
آگاهی شهروندان از موارد شمول طرح امنیت بیشتر باشد احتمال همکاری و
مشارکت آنان با نیروی انتظامی نیز بیشتر می شود .چرا که دانش و آگاهی حس
مسئولیت شهروندی و شایستگی را افزایش می دهد ونیز باعث بروز ویژگیهای
شخصیتی مثل اعتماد به نفس و نظم و شکل فکری می گردد.از طرفی باالبودن سطح
سواد و آگاهی باعث می شود تا فرد بین شقوق مختلفی که در برخورد با یک
پدیده می تواند از خود نشان دهد تفاوت قائل می شود و می تواند تفاوت میان
مشارکت کردن و بی اهمیت بودن نسبت به اینگونه فعالیتهای اجتماعی را بهتر
درک کند؛ یوسف وند( )3131در تحقیقی تحت عنوان نقش پلیس در پیشگیری از
جرایم پرداخته است .بدون شک در کنار شیوه های قدیمی با رویکردهای نوین و
مشارکت مداری و جامعه محوری ،در عین رفتار قاطع و سریع می تواند در راهبرد
پیشگیری از جرم و جامعه محوری ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت کرده
و نقش قابل توجهی ایفا کند .پلیس به طور کلی با سه شیوه پیشگیری وضعی،
اجتماعی و کیفری به مقابله جرم می رود.از آنجایی که پیشگیری وضعی ناظر به
تدابیری است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد و معطوف به
اقداماتی است که در جهت کنترل مجرمان و بزه دیدگان احتمالی صورت می گیرد؛

ABSTRACT
پلیس می تواند سه هدف را دنبال کند.الف :دشوار ساختن ارتکاب جرم؛ ب:کاهش
آماج های جرم؛ ج :افزایش خطر ارتکاب جرم .پلیس می تواند درخصوص هریک
از محورهای ذکرشده ،برنامه ریزی کرده و با تحقیقات علمی ،کسب دانش وبه
کارگیری فناوری های نوین و روشهای طراحی محیطی مناسب هدفهای مذکور را
محقق کرده و موجب کاهش بزهکاری و جرم در جامعه شود؛ ملک حسینی و
همکاران( )3131در پژوهشی با موضوع مشارکت مرزنشینان راهکاری جهت
دستیابی به امنیت پایدار اجتماعی یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امنیت را ارتقاء
می بخشد و جامعه را سالم ،آرام و مطلوب می سازد ،مشارکت اجتماعی می دانند.
لذا با هدف ارزیابی مشارکت مرزنشینان برای مشارکت در طرح های مختلف امنیتی
در سطح مناطق مرزی ضمن بررسی آماری تمایل مرزنشینان برای مشارکت در
طرح های مختلف امنیتی در سطح مناطق فوق ،نتایج تحقیقات آنان حاکی از آن
دارد که میزان تمایل به مشارکت فکری و مشورتی در میان مرزنشینان ساکن در
شهر مرزی در سطح باالیی قرار دارد؛ مردانی و همکاران( )3132در تحقیقی با
عنوان بررسی عوامل موثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس در
ارتقای امنیت اجتماعی در میان  233نفر از دانش آموزان استان چهارمحال بختیاری
نشان دادند که  13/83درصد از تغییرات مربوط به فرهنگ مشارکت دانش آموزان
با پلیس با متغیرهای سابقه مشارکتی ،انگیزه دانش آموزان جهت مشارکت ،احساس
امنیت اجتماعی دانش آموزان ،احترام دانش آموزان به عوامل پلیس ،مطالبات دانش
آموزان از پلیس ،تمایل دانش آموزان به شغل پلیس ،احساس تعلق دانش آموزان و
تمایل دانش آموزان به همکاری با پلیس تببین می شود .تاثیر همه متغیرها و عوامل

به جز متغیر اعتماد اجتماعی ،رضایت از خدمات و عملکرد پلیس ،روابط اجتماعی و
پایبندی به قوانین و مقررات بر فرهنگ مشارکت معنی دار شده است و می توان
نتیجه گیری کرد که در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان عوامل متعددی
موثر می باشند ،لذا با افزایش سطح هریک از عوامل می توان فرهنگ مشارکتی را
توسعه داد؛ مددی ( )3132در طرح تحقیقاتی با موضوع "راهکار های مشارکت
مستقیم مردم مرزنشین در ایجاد امنیت پایدار در مرز ایران و پاکستان (مطالعه
موردی :استان سیستان و بلوچستان) به سه حوزه مشارکت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی سیستان و بلوچستان پرداخته که بر اساس داده های جامعه آماری ،مشارکت
اقتصادی در سطح  25/3درصد پایین ترین مشارکت در میان استانهای کشور می
باشد ،مشارکت سیاسی نیز رقم پایینی به طور میانگین در انتخابات برگزار شده
وجود دارد و همچنین در بخش مشارکت اجتماعی نیز اوضاع بر همین منوال است
و این استان مشارکت کمی در مقایسه با دیگر استانهای مرکزی کشور دارد و این
امر اثر مستقیمی بر پایین بودن ضریب امنیت دارد  .هر چند که در برخی شاخص
ها رشد مشاهده می شود اما در مجموع درصد مشارکت پایینی وجود دارد  .البته
این موضوع به شاخص های توسعه نیز مربوط می شود ،توسعه ناموزون سبب شده
است که مناطق مرکزی بیشتری از مناطق پیرامونی رشد داشته باشد و این موازنه به
نفع استانهای مرکزی سنگینی کند  .این موضوع یکی از دالیل پایین بودن نرخ
مشارکتهای سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی در این استان می باشد .
فرهومند ( )3132در تحقیقی به نقش پلیس در پیشگیری از جرم تأکید بر مشارکت
مردم پرداخته است  .در پیشگیری با مشارکت مردم (پیشگیری اجتماعی ) پلیس

ABSTRACT
تعامل بسیار نزدیک با خانواده و نهاد های اجتماعی فرهنگی و مذهبی موجود در
جامعه برقرار می نماید ،مشکالت جوانان و نوجوانان را که ریشه ای بسیاری از
ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت باالیی می نگرد و با مدارس در سطح
باالیی همکاری می نماید و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان و با تشکیل پلیس
زن برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکالت آن ها می نماید  .با بهره گیری از
تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی و به ویژه مساجد  ،در جهت تقویت شورا،
امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسالمی می کوشد تا به هر دو
پیگیری اجتماعی جامعه مدار و پیگیری اجتماعی رشد مدار دست یابد.
مرادی و خادم ( )3132در پژوهشی با عنوان (ساختار سازمانی و سبک های رهبری
با رویکرد پلیس جامعه محور ) به بررسی الزامات و تغییرات الزم در سبک رهبری
و ساختار سازمانی ناجا برای استقرار موفق پلیس جامعه محور در چار چوب مدل
مکینزی پرداخته اند  .نتیجه تحقیق نشان می دهد که موفقیت راهبرد پلیس جامعه
محور در گرو اتخاذ ساختاری اثر بخشی و سبک رهبری متناسب است ،در حال
حاضر ساختار ناجا با الگوی ساختار بخشی مدل مینتنز برگ مطابقت دارد و این
ساختار برای اجرای پلیس جامعه محور با برخی نارسایی ها رو به روست.
بخشایشی بایقوت ( )3133در تحقیقی تحت عنوان "رویکرد جامعه محوری پلیس
در پیشگیری از جرم " پرداخته است در دهه اخیر تحقیقات متعددی در مورد
رویکرد جامعه محوری پلیس در امر پیشگیری از جرم انجام شده است  .ولی جای
تحقیقی که به صورت جامع به راهبردهای ارتقای مشارکت عمومی در رویکرد

جامعه محوری بپردازد و موانع و الزامات این رویکرد را برای پلیس بازگو نماید
خالی است  .از همین رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت است  .این
رویکرد بر چه مبانی نظری استوار است ؟ راهبردهای ارتقای مشارکت اجتماعی در
رویکرد جامعه محوری چیست ؟ این رویکرد با چه موانعی مواجه هست و چه
الزاماتی را برای پلیس در پی دارد ؟ برای پاسخ گویی به این سواالت در تحقیق
حاضر از روشی توصیفی تحلیلی استفاده شده است  .یافته های تحقیق حاکی از آن
است که در این رویکرد نهاد پلیس عالوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف کرده
در نظام عدالت کیفری از همکاری ومشارکت نهاد های اجتماعی و دولتی برای
کنترل عوامل موجد جرم استفاده می مند و در تالش است تا با تغییر در ساختارهای
سازمانی خود از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل جرم بهره ببرد.
آزادواری( )3133در تحقیقی با عنوان ر ابطه میان سرمایه ی اجتماعی و نقش پلیس
در پیشگیری از جرم نشان داد که در کشور ما ،پلیس یکی از مهم ترین سازمان ها
و تشکیالتی است که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را در جامعه بر عهده داشته و
پیشگیری از جرایم در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی ،ارتباط مستقیمی با حضور و
عملکرد این سازمان دارد ،نتایج این مقاله گویای این واقعیت است که مسیر
اعتمادسازی پلیس باید با روند جامعه پذیری اعضای جامعه هماهنگ و سازگار
باشد .اگر مردم درک کنند و ببینند که پلیس با ارزش ها و هنجارهای جامعه ی
شان هم نواست ،آنگاه اعتماد و اطمینانشان به پلیس بیشتر و هم نوایی شان با جامعه
افزایش خواهد یافت .عالوه بر این اگر نهادهای آموزشی (مثل مدارس و دانشگاه ها
) و انتظامی با آموزش و تقویت اعتماد اجتماعی در بین خانواده ها و افراد جامعه

ABSTRACT
گام بردارند و صدا و سیما با تولید و پخش برنامه های مختلف در جهت فرهنگ
سازی در بین مردم برای کمک و همیاری به دیگران و تقویت اعتماد اجتماعی و
انسجام اجتماعی نقش ایفا کند ،آن گاه شاهد کاهش جرایم و تحقق امنیت اجتماعی
خواهیم بود؛ ساردو و حسینی( )3133در تحقیقی با عنوان بررسی مشارکتهای مردمی
درپیشگیری از سرقت منزل از نظر روسا ،مدیران و مسئولین انتظامی شهرستان
سمنان نشان دادند که بین آموزش شهروندان در زمینه پیشگیری از سرقت منزل،
رشد فرهنگی شهروندان در مشارکت،نوع برخورد پلیس با مردم ،استفاده بیشتر
شهروندان از تکنولوژی جدید امنیت منزل ،احساس مردم از داشتن پلیس مقتدر،
اطالع کافی شهروندان از تاثیر عینی مشارکت در ارتقاء امنیت ،عملکرد پلیس در
زمینه پیشگیری از سرقت منزل و مشارکت عمومی با پلیس در پیشگیری از دزدی
وجود دارد.
قهرمانی( )3133در تحقیقی با عنوان پلیس جامعه محور؛ نقش مشارکت مردم در
پیشگیری از وقوع جرم نشان دادند که رکن اصلی رویکرد پلیس جامعه محور
مبتنی بر مشارکت مردم ،نهادهای رسمی و مردم نهادِ جامعه است .مدبر ،چوپانی و
رستمی ( )3183پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران  :در این مقاله سعی
شده است که با استفاده از روش اسنادی و مطالعه منابع کتابخانه ای ،پس از تعریف
مفهوم پیشگیری اجتماعی و انواع آن ،به مبانی نظری موضوع ،سپس به مهمترین
نقش سازمانهای اجتماعی در فرایند اجتماعی کردن افراد ،یعنی خانواده  ،مدارس،
رسانه ها و پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرایم  ،پرداخته شود ،تحقیق ادعا
دارد که پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران ،فقط وظیفه پلیس زن نیست،

بلکه کلیه نهاد های مسئول در جامعه باید همکاری داشته باشند و با اتحاد با یکدیگر
به این مهم عمل کنند چنانچه هر دستگاه وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد و از
آن غفلت نورزد ،قرار گرفتن در مسیر پیشگیری اجتماعی و اتحاد دستگاهها با
یکدیگر بسیار ساده تر خواهد بود .
کماسی و خدادادی ( ،)3133در تحقیقی با عنوان "سنجش میزان و نوع مشارکت
شهروندان با پلیس در برقراری نظم و امنیت شهر های مرزی(نمونه موردی  :شهر
مرزی زاهدان )مشارکت را بهترین را توسعه همه جانبه در موفقیت جوامع می دانند
و آن را مبتنی بر سه ارزش سهیم کردن مردم از قدرت و اختیار ،راه دادن مردم
برای نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت بر روی رده
های زیرین جامعه دانسته اند ،شایگان( )3188در تحقیقی با عنوان نقش سرمایه
اجتماعی پلیس در جلب همکاری مردم در جهت برقراری نظم و امنیت اشاره می
کند که پلیس برای انجام دادن رسالت خطیر خود که همانا تأمین امنیت اعضای
جامعه است نیاز به مشارکت و همکاری مردمی دارد.
براگا و ویزبورد )2013( 3نوآوری هایی پلیس و پیشگیری از جرم درسهایی از
تحقییقات پلیس در بیست سال گذشته  :مولفان در این مقاله تجربیات گوناگونی
ارایه کرده اند ،نتیچه پژوهشها نشان می دهد ،هر چند این اقدامهای نوآورانه از نظر
ماهیت و هدف متفاوت هستند چنان که برخی از آنها بر نوع جرم تمرکز دارند،
برخی بر ابزارها و روشها و برخی دیگر بر ساختار سازمانی پلیس  ،ولی در کل در
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ABSTRACT
زمینه پیشگیری از جرم موفق بوده اند به ویژه وقتی که به صورت منسجم و
هماهنگ یا یکدیگر به کار می روند؛ پراگو و پوستاس )2333( 3در پژوهشهای
خود با موضوع بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی در مدیریت پایدار مرزی به
بررسی عوامل فردی ،اجتماعی و روانی موثر بر مشارکت مرزنشینان در توسعه
مناطق مرزی پرداخته اند که نتایج تحقیقات آنها حاکی از آن است که عوامل
اجتماعی مانند تعلیم و تربیت  ،وابستگی به دولت  ،عضویت در نهاد های اجتماعی
و منزلت اجتماعی  ،میزان نگرش نسبت به زرح ها  ،توانمند سازی جوامع محلی ،
سازماندهی جوامع محلی  ،توجه به حق مالکیت  ،ایجاد اشتغال  ،مشارکت اجتماعی ،
اعتماد به مسئوالن دولتی و محلی و باالخره آینده نگری از عوامل موثر درمشارکت
مرزنشینان د توسعه مناطق مرزی و بالطبع کنترل جرایم خواهد بود  ،ازدیدگاه
عوامل روانی به مشارکت در ست  ،تعهد بهره برداران  ،طرز فکر مردم ،
تقدیرگرایی و از دیدگاه عوامل فردی نیز می توان به تجربه  ،سطح تحصیالت ،سن،
مسئولیتهای محلی و شغل را موثر دانست.
اسکوگان ( )2331در پژوهش خود با عنوان (تاثیر پلیس جامعه محور بر ساکنان
محله )که در شهر شیکاگو انجام داده بود به این نتیجه رسید که اجرای این طرح
بسیار مفید بوده است و در طول ده سال ارزیابی انجام شده  ،درصد ساکنانی که از
بیرون رفتن در شب می ترسند از  43درصدبه  27درصد بین سالهای  3334تا 2331
کاهش یلفته و همچنین در طول آن دوره اختالف ترس از جررم بین زنان و مردان
و بین افراد مسن تر و جوان تر به طور اساسی کمتر شده است .
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اسکوگان )2334( 3در مقاله ای با عنوان مشارکت اجتماعی و مراقبت انتطامی
همگانی  ،به بررسی نقش مشارکت همگانی در ابعاد مختلف در تامین امنیت
پرداخته است و به این معتقد است که مهمترین نوآوری سازمان پلیس نظارت
همگانی بر پلیس بوده است که این اصطالح در واقع متضمن مشارکت و همکاری
فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی شهروندان با پلیس در سطح ملی  ،تعریف
مسائل مرتبط با جرم  ،تعیین اولویتهای پلیس  ،شناسایی مسئله و حل آن ها است .

مبانی نظری تحقیق
مفهومشناسی جرم
دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود ،توصیفهای گوناگونی از جرم نمودهاند.
جرم از نگاه جامعهشناختی ،انحراف و عملی خالف موازین جامعه و مخالف با
هنجارهای اجتماعی است که ناهنجاری خوانده میشود .برخی دیگر جرم را عملی
نابهنجار ،و مجرم را کسی که ،نظم اجتماعی را بر هم بزند تلقی کردهاند(
تاجزمان ،3183،ص .)33.حقوقدانان هر فعل و ترک فعلی را که نظم ،صلح و
آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،
جرم میداند(نجفی ابادی ابرندی ،3181،ص .)33.از نگاه روانشناسان جرم عبارت
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ABSTRACT
است از :خارج شدن از حالت تعادل روانی ورفتاری؛ یعنی داشتن رفتار منحرفانه ،یا
رفتاری که صورت عادی و نرمال نداشته باشد(ابراهیمی،3188،ص .)38.از نگاه
دینی ،جرم تخطی از جنبههای اعتقادی و تعالیم مذهبی و طغیان و سرکشی در برابر
امرو نهیهای پروردگار متعال است .طبق قانونِ مجازاتِ اسالمی نیز به هر رفتاری
اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم
میگویند(رحیمی نژاد ،3187،ص.)22.
سه عنصر مشترک در هر جرم
قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
مادی؛ یعنی جرم به صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد(نجفی ابرندآبادی،3133،
ص.)12.

انواع جرم
الف -جرایم خیابانی
بسیاری از جرایم ،در زمره جرایم خیابانی هستند که البته همه آنها در خیابان اتفاق
نمی افتند و ممکن است در خانه ،محل کار و مکان های دیگر نیز رخ دهند .جرایم

خیابانی را می توان به جرایم زیر تقسیم بندی کرد:
جرایم خشونت آمیز:جرایمی که با زور یا تهدید علیه دیگران همراه هستند .مانند:
جنایت ،تجاوز و غارتگری.
جرایم مالی:برخی از قانون شکنی ها با خشونت و جرایم مالی نیز همراه است .مانند:
اتومبیل دزدی و حریق عمدی.
جرایم اخالقی:به رفتارهای غیر قانونی داوطلبانه ای گفته می شود که معموالً به
وسیله خود فرد انجام می شود .مانند :روسپی گری و سوء مصرف مواد مخدر(ستوده،
،3181ص.)43.
ب -جرایم یقه سفیدان
جرایم یقه سفیدان یا جرایم شغلی و صنفی به فعالیت هایی غیر قانونی گفته می شود
که صاحبان مقام ،احترام و منزلت ،با استفاده از مقام خود ،به اختالس ،جعل ،تزویر،
کاله برداری ،زمین خواری و رشوه گیری دست می زنند (ستوده،3181 ،ص.)44.
جرایم یقه سفیدان که برای اولین بار توسط ساترلند )(1949مطرح شد دارای این
ویژگی

ها

می

باشد:

 -3مرتکبان این نوع جرایم از طرف قانون کمتر تهدید می شوند و برخورد سازمان
های نظارتی با آنان همراه با بی توجهی و اغماض است .جامعه نیز در برابر این نوع
جرایم حساسیت کمتری داشته و واکنش چندانی از خود بروز نمی دهد.

ABSTRACT
 -2میزان باالیی از این نوع جرایم کشف نمی شوند و یا در صورت کشف ،چون
مرتکبان آن اغلب از برگزیدگان قدرت می باشند و موارد تخلف آنان گزارش نمی
شود ،به سختی می توان آمار واقعی جرایم مالی یقه سفیدان را جمع آوری و طبقه
کرد.

بندی

 -1اگر چه اغلب ،توده وسیعی از افراد جامعه ،قربانیان واقعی این نواع جرایم هستند
و نسبت به جرایم مالی دیگر هزینه های سنگین تری بر جامعه تحمیل می کنند،
ولی روحیه جامعه از رفتار این متخلفان حقیقی (یقه سفیدان) و حقوقی (شرکتهای
مختلف)

چندان

جریحه

دار

و

خشمگین

نمی

شود.

 -4جرایم مالی یقه سفیدان نتیجه فعالیت های یک طبقه ممتاز از جامعه است که از
قدرت اقتصادی ،اقتدار سیاسی و موقعیت اجتماعی باالیی برخوردارند و در مقایسه با
قربانیان این نوع جرایم ،متخلفان برای رفع اتهام ،قدرت دفاعی بسیار باالیی دارند.
-7اگر چه در مقایسه با جرایمی نظیر :قتل ،تجاوز به عنف و دزدی مسلحانه این نوع
جرایم با خشونت بسیار کمتری همراه است ،ولی پی آمدهای آن برای جامعه
پرهزینه تر می باشد (احمدی،3184 ،صص.)353 -352 .
پ -جرایم سازمان یافته
در بحث های علمی آمریکا و اروپای شمالی ،جرم سازمان یافته به فعالیت های غیر
قانونی مشتمل بر مدیریت و هماهنگی برای کسب درآمدهای غیر قانونی گفته می
شود .در این معنا ،جرم سازمان یافته معادل اقدامات غیر قانونی قلمداد شده است؛
ولی در بحث های سیاسی و عمومی ،جرم سازمان یافته معموالً نه به مجموعه ای از

فعالیت ها ،بلکه به مجموعه ای از عامالن گفته می شود .اداره تحقیقات جنایی فدرال
آلمان نیز جرم سازمان یافته را به این صورت تعریف کرده است« :ارتکاب برنامه
ریزی شده جرایم جنایی با هدف دنبال کردن منفعت و قدرت به وسیله بیش از دو
نفر که هر کدام دارای وظیفه معینی باشند و از خشونت یا وسایل دیگر برای
اثرگذاری بر مطبوعات ،مقامات اجرایی و قضایی یا اقتصادی استفاده کنند».

ت -جرایم سیاسی
برخی مقامات دولتی است از قدرت خود به صورت غیر اخالقی و غیر قانونی برای
رسیدن به مقاصد مادی با قدرت سیاسی استفاده کنند و یا از موقعیت سیاسی خود
سوء استفاده کرد ،از طریق رشوه گیری و دیگر اَعمال انحرافی ،به کسب درآمد
بپردازند که به چنین اَعمال فاسدی ،جرایم سیاسی گفته می شود.

ث -جرایم رایانه ای
هرگونه استفاده نامشروع و بدون اجازه مرجع اصلی از شبکه ها ،برنامه ها یا
اطالعات ،تقلب به منظور دستیابی به حساب یا فایل های کاربرها ،حقه های
کامپیوتری برای اجتناب از تعهدهای مالی یا فرار از صورت حساب ها ،سوء استفاده
از امکانات مالی و کپی کردن اطالعات ،فرستادن ایمیل یا برنامه های ویروسی،

ABSTRACT
دستکاری سیستم ها ،خراب کردن اطالعات یا نرم افزارها و فرستادن پیغام های
نادرست از جمله موارد جرایم رایانه ای به شمار می آیند (ستوده ،3181 ،ص
ص.)45-48.
ج -جرایم بدون قربانی
جرایم بدون قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که افراد ،کم و بیش آزادانه به
آنها اشتغال دارند بدون آنکه به طور مستقیم به دیگران زیان برسانند؛ اما به عنوان
فعالیت های غیر قانونی تعریف شده اند .مثل استفاده از مواد مخدر یا فحشاء.
چ -جرایم سازمانی
سوء استفاده از قدرت توسط مأموران دولتی یا سیاستمداران ،فساد انتخاباتی ،خشونت
نیروهای امنتیتی و پلیسی علیه شهروندان ،سرقت کارمندان از اموال سازمان یا
مؤسسه ای که در آن کار می کنند ،اختالس ،تخلفات مالیاتی و عدم پرداخت
مالیات بر درآمد ،جرایم شغلی مانند دریافت ویزیت اضافه عالوه بر مبلغ مصوب،
آلودگی محیط کار و بی توجهی سازمان ها به بهداشت کارمندان ،عرضه محصوالت
فاسد و خطرناک به مصرف کنندگان ،آلوده کردن محیط زیست و رشوه خواری از
جمله مصادیق جرایم سازمانی به شمار می آیند (محسنی،3181 ،ص.)318.
نظریه های گرایش به جرم
از مهمترین نظریه های علمی که در تحقیق فوق در خصوص گرایش به جرم

آورده شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -3نظریه بی سازمانی اجتماعی
 -2پیوند افتراقی.
 -1نظریه کنترل اجتماعی
 -4نظریه یادگیری اجتماعی.
 -7نظریه تضاد.
 -2نظریه کنش اجتماعی.
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فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
پلیس افتخاری در کاهش جرائم شهر مشهد تأثیر دارد.

فرضیات فرعی
 -3پلیس افتخاری در کاهش نزاع و درگیری فردی و گروهی در شهر مشهد
تأثیردارد.
-2پلیس افتخاری در کاهش انواع سرقت در شهر مشهد تأثیردارد.
-1پلیس افتخاری در کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی در شهر مشهد تأثیردارد.
-4پلیس افتخاری در کاهش جرائم اخالقی در شهر مشهد تأثیردارد.
 -7پلیس افتخاری در کاهش جرائم سایبری در شهر مشهد تأثیردارد.

روش تحقیق:
روش تحقیق فوق ،روش پیمایشی و جامعه آماری آن هئیت رئیسه فا.استان خراسان
رضوی ،معاونین ،روسای پلیس های تخصصی و روسا و مسئولین دوایر کاالنتری
های شهر مشهد بوده که تعداد کل آنها  173نفر می باشد .حجم نمونه طبق جدول
کرجسی و مورگان برای تعداد  ،173تعداد 382نفر برآورد که این تعداد را با روش
تصادفی ساده انتخاب گردیده است .ابزار تحقیق؛ پرسشنامه محقق ساخته بوده که از
مجموعه ای از سواالت بسته ( پیرامون متغیرهای وابسته) در سطح اسمی و ترتیبی
تشکیل شده است؛ برای سنجش روایی آن از روش اعتبار محتوا و صوری(توافق
نظر متخصصان و کارشناسان واساتید) و برای سنجش میزان پایایی ابزار پرسشنامه

ABSTRACT
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

یافته های تحقیق:
یافته های تحقیق به شرح جداول ذیل می باشد؛
فرضیات
پلیس افتخاری در کاهش نزاع و درگیری فردی و
گروهی در شهر مشهد تأثیردارد.
پلیس افتخاری در کاهش انواع سرقت در شهر مشهد
تأثیردارد.
پلیس افتخاری در کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی در
شهر مشهد تأثیردارد.
پلیس افتخاری در کاهش جرائم اخالقی در شهر مشهد
تأثیردارد.
 :پلیس افتخاری در کاهش جرائم سایبری در شهر مشهد
تأثیردارد.
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یافته های جدول فوق بیانگر آن است که تمام فرضیات تحقیق به طور کامال

معناداری تایید شده است.
نتایج بدست آمده از بررسی یافته ها ،کامال بیانگر این است که سازمان پلیس در
مشهد موفق شده است از طریق بررسی مزایای مشارکت مردمی و کارگروهی و
مزایای بکارگیری پلیس افتخاری ،مردم را به صحنه پیشگیری از جرم کشانده تا با
کاهش جرم که اکنون پیش نیاز همه اهداف ملی است ،دست یابد .با توجه به نتایج
بدست آمده ،پلیس افتخاری بعنوان یک ظرفیت بزرگ و مهم جامعه و بعنوان بازوی
پلیس در جهت تحکیم و افزایش نظم و امنیت جامعه و مراقبت های انتظامی
همگانی در عرصه جرائم نزاع ودرگیری ،سرقت ،جرایم راهنمایی و رانندگی ،جرایم
اخالقی و جرایم سایبری بسیارموثر عمل کرده است  .بررسی پرسشنامه ها و تجزیه
و تحلیل داده های گزارش شده ،کامال تاثیرپلیس افتخاری رادر کاهش جرایم مورد
بررسی در شهر مشهد ،مشهود و آشکار ساخته است.

بحث و نتیجه گیری:
لذا باشناسایی نقش های قابل واگذاری به پلیس افتخاری و بکارگیری منطقی و
هدفمند ،می توان آن دسته از ماموریت های نیروی انتظامی را که در حوزه مسائل
اجتماعی و فرهنگی قرار دارد را موفق تر و با دست آوردهای بیشتری در مسیر
صحیح هدایت نمود .با توجه به نتایج حاصله ،پلیس افتخاری میبایست یکی از
عرصههای ایجاد ارتباط سازمان یافته و منظم در همکاری متقابل پلیس و مردم باشد
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و ضمن حفظ اقتدار پلیس در مقابله با جرم و مجرمین از این امکان بهعنوان یک
زمینه تبلیغی در بیان جلوههای امنیت پایدار مردمی و وظایف مردم در قبال امنیت و
نظم بهرهگیری نمود .طبق نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات چنین می توان
گفت که وجود و بکارگیری پلیس افتخاری در اداره پلیس به نوعی جامعه محوری
بودن پلیس را بروز رسانی می سازد .حضور پلیس افتخاری به معنای یک تغییر
کوچک فنی در اداره امور پلیسی نیست؛ بلکه نوعی تغییر در الگوی فکری و شیوه
عمل پلیس و مردمی بودن آنها است .این بنیادی ترین تغییر در نظام سازمانی پلیس
است .ممکن است جامعه محوری پلیس را نتوان به عنوان پیشگیری از جرم و ترس
از جرم در جامعه تلقی کرد؛ ولی اداره امور پلیسی از طریق بکارگیری پلس های
افتخاری ،فلسفه جدیدی در اداره امور پلیسی است مبتنی بر این مفهوم که مأموران
پلیس و شهروندان به شیوه های خالق با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند .این
نوع تعامل پلیس و شهروندان در زمینه حل مشکالت و مسائل جامعه در خصوص
جرایم ،بی نظمی اجتماعی و فیزیکی و انحطاط محله ها یاری می رساند .این فلسفه
مبتنی بر این باور است که دستیابی به اهداف پلیس جامعه محور مستلزم آن است
که ادارات پلیس روابط جدیدی با افراد مطیع قانون در جامعه به وجود بیاورند و به
آنها اجازه اظهارنظر بیشتر در تدوین اولویت های پلیس محلی بدهند و با درگیر
کردن شهروندان در تالش برای بهبود کیفیت زندگی در محله های خودشان تمرکز
پلیس را از کار در مورد پیگیری های مختلف به حل کردن مسائل اصلی جامعه
منتقل کنند .در رویکرد جامعه محوری پلیس و حضورپلیس افتخاری در سازمان
های پلیسی اغلب دستورالعمل های رسمی و دقیقی برای حل مشکالت و مسائل

جامعه تدوین نمی شود؛ بلکه در اکثر موارد پلیس از قدرت اندیشه و تفکر خود و با
همکاری و مساعدت شهروندان نسبت به موضوعی راه حل پیدا کند .در این
رویکرد از جامعه اطالعاتی شهروندان به طور عام استفاده می شود و برای کشف
جرم و شناسایی مجرمان احتمالی از همیاری مردم بهره گرفته می شود .عناصر پلیس
و مردم ترکیبی از محیط امن در محله ها را به وجود می آورند .به این معنا که
پلیس برای موفقیت در مأموریت سازمانی خود از منابع انسانی مردمی برخوردار
است و مردم نیز از فضای جدید سازمان پلیس جامعه محور در جهت مدیریت
مسائل انتظامی جامعه حداکثر بهره برداری را انجام می دهند .بنابراین پلیس در یک
چارچوب مبتنی بر تعامل خالق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکالت
جامعه در خصوص بی نظمی های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کمک ویژه ای کند
و در موضوعاتی مانند پیشگیری وکاهش جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری
کسب کند .همچنین برای پایداری ثبات و نظم در جامعه پیش بینی های الزم را به
عمل آورد که از این طریق احساس هم دلی بین شهروندان و پلیس افزایش خواهد
یافت.
بنابراین ،حضور داوطلبانه مردم به عنوان پلیس افتخاری در مجموعه ناجا به عنوان
سفیران جامعه باعث آگاهی آنان نسبت به مخاطرات،آسیبها و تهدیدات مامورین
ناجا در حین خدمت گردیده و مسئولیت پذیری و در کنار بودن اعضا پلیس
افتخاری ،نقطه حسن محسوب میگردد .ارتقا احساس امنیت در جامعه با حضور ا
عضای پلیس افتخاری که حوادث و سوانح کمتری دارند نیز از دیگر دستاوردهای
حضور اعضای پلیس افتخاری میباشد.استفاده از اعضای پلیس افتخاری در نیروی

ABSTRACT
انتظامی برای تحقق مفاهیمی همچون مشارکت مردمی،پیشگیری اجتماعی،توسعه
انضباط اجتماعی و جلب اعتماد عمومی صورت میگیرد.استفاده از اعضای پلیس
افتخاری در آینده الگویی موثر در تحکیم جامعه آن هم با حضور مردم امکان پذیر
خواهد ساخت.

منابع و ماخذ:
 -3ابراهیمی ،شهرام( .)3188رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار
آن .مجله آموزههای حقوقی .دانشگاه علوم اسالمی رضوی .شماره .23
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– فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس ،فصلنامه انتظام اجتماعی،سال
نهم ،شماره دوم.
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استراتژیک ،ترجمه مهدی خادمی گراشی و قربان برارنیا ،گروه پژوهشی
صنعتی آریانا ،چاپ اول.
 -1بلوچ ( .)3133تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس و پیشگیری از
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 -3حسینی ،سیدمحمد( .)3181سیاست جنائی در اسالم وجمهوری اسالمی
ایران .تهران .انتشارات دانشگاه تهران و سمت.
 -33رحمتی ،محمدجواد( .)3188پیشگیری از جرم و آموزههای دینی.
مجموعه مقاالت همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم .مشهد.
رحیمینژاد ،اسماعیل( .)3187آشنائی باحقوق جزا و جرمشناسی .دفتر
تبلیغات اسالمی .قم.
 -33دستورالعملهای پلیس افتخاری()3131؛معاونت نیروی انسانی ناجا،اداره
کل پلیس افتخاری.
 -32ریتزر ،جورج ( .)3183نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه
محسن ثالثی ،چ پنجم ،تهران نشر علم گستر.
 -31رحیمی نژاد (.)3187بررسی مشرکت مردم در ایجاد حفظ و گسترش
اجتماعی،مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی،تهران،معاونت اجتماعی
ناجا ،جلد اول.
 -34وروایی ،علی اکبر(.)3133پلیس جامعه محور؛نقش مشارکت مردم در
پیشگیری از وقوع جرم،فصلنامه علمی –ترویجی مطالعات پیشگیری از
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شناسی ،سال هشتم ،شماره .21
 -35سلیمی و داوری(.)3183امنیت عمومی در پرتو مشارکت مردمی ،تهران:
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 -38شاکری،ر(.)3183پلیس مردم،تهران :انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
 -33شایگان ،فریبا(.)3185بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس ،فصلنامه دانش
انتظامی ،سال دهم،شماره دوم.
 -23شرافتی پور و عبدی(.)3181تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و
امنیت عمومی ،فصلنامه دانش انتظامی،سال دوازدهم ،شماره دوم.
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اجتماعی .
 -21کودنر ،گری(.)3133کاهش ترس از جرم ،تهران :انتشارات جامعه شناسان.
 -24عزیزی،سودابه؛عبدی نژاد،صالح ( .)3132ریشه های علمی و تطبیقی

پیشبینی پلیس افتخاری در قانون استخدام نیروی انتظامی با تاکید بر
پیشگیری از جرایم.
 -27عبدی،رمضانعلی و کاشف ،حمیدرضا( .)3134بررسی راهکارهای توسعه
مشارکت مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره .44
 -21فوکویاما  ،فرانسین( .)3153پایان نظم،ترجمه غالم عباس توسلی،تهران
،انتشارات جامعه ایرانیان.
 -25قهرمانی ،علی اکبر و ابطحی ،سید حسین( .)3181طراحی الگوی پلیس
جامعه محور در جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات مدیریت
انتظامی ،سال پنجم ،شماره اول.
 -28منظمی تبار،جواد( .)3187نقش مشارکت مردمی در تقویت امنیت
اجتماعی،فصلنامه دانش انتظامی،شماره .28
 -23موذن جامی و محمد هادی( .)3185نقش مشارکت مردمی در تقویت
امنیت اجتماعی،فصلنامه دانش انتظامی،سال دوم شماره .2
 -13محسنی تبریزی،علیرضا(.)3155طرح بررسی راه های جلب مشارکت
مردمی در برنامه های توسعه پایدار کشاورزی در روستاهای منطقه
گرمسار،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
 -13میر ساردو؛ طاهره؛حسینی و سید ،موسی( .)3183بررسی نقش
مشارکتهای مردمی در پیشگیری ازسرقت منزل،پژوهش نامه علوم
اجتماعی ،سال چهارم شماره .4

ABSTRACT
 -12مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انسانی

ناجا(.)3131سند راهبردی

،ص.31-35
 -11محمدنسل ،غالمرضا( .)3188پلیس و سیاست پیشگیری از جرم .تهران.
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 -14مقیمی ،مهدی) .( 3185تکراربزهدیـدگی و راهکارهـای پلیـسی
پیـشگیری از آن ،اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ،تهران ،
انتشارات دفتر تحقیقـات کاربردی پلیس پیشگیری .
 -17مقیمی ،مهدی و رفعتی اصل ،سید عزیز(.)3183پلیس و راهبردهای وضعی
پیشگیری از جرم،فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی ،سال دوم،شماره
اول.
 -11میرعظیم ،قوام(.)3133نقش پلیس در حمایت بزه دیده و کاهش آسیب
های اجتماعی ناشی از جرم ،تهران :تهران :دفتر تحقیقات کاربردی پلیس
پیشگیری ناجا.
 -15نجفیابرندآبادی ،علیحسین( .)3188پیشگیری از بزهکاری و پلیس
محلی .مجموعه مقاالت پیشگیری از جرم ،معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضائیه .مرکز مطبوعات و انتشارات .چاپ اول
 -18نجفیابرندآبادی ،علیحسین( .)3133مباحثی در علوم جنائی (تقریرات
جرمشناسی) .به کوشش شهرام ابراهیمی.
39- Bartels C Elizabeth (2014): Volunteer police in
unitedstates: programs, challenges and legal aspects,
Springer, 7-14

40- Cordner,
G.
W(1998).
Communltypolicing;
elementlyandeffects. In alpont Gp, piguero. a.
Community
policing;
contemporary
readigs.
Waveland press prospect heights. IL pp. 45_62
41- Skogan, G. Wesely(2006). Police and Community in
Chicago. Oxford University Press. New York, New
York.
42- Skogan,
G.Wesely(2011).‖
Quasi_experimental
Research
onCommunity
PolicingIn‖
David
Gadd(Ed).The Sage Handbook on Criminological
Research Methods. London: Sage, 2011. PAGE
PROOFS_only small changes required.
43- Braga, A. (2002). Problem-oriented policing and crime
prevention. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
44- Braga, A. (2005). Hot spots policing and crime
prevention: A systematic review of randomized
controlled trials. Journal of Experimental Criminology.
1: 317–342.
45- Cordner,
G.
W(1998).
Communltypolicing;
elementlyandeffects. In alpont Gp, piguero. a.
Community
policing;
contemporary
readigs.
Waveland press prospect heights. IL pp. 45_62
46- Scheider, Matthew c. Rowell, Tawandr and Bezdikian,
Veh(2003). The impact of citizen perceptions of
community policing on fear of
47- 311
48- crime: findings from twelve cities. POLICE QUARTERLY

ABSTRACT
Vol. 6 No. 4, December 2003 363–386

