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چکیده
هدف و زمینه :هدف اصلی ایین مقالیه بررسیی تیأثیر تعیامالت روسیا و کارکنیان کالنتیری 301
بهارستان با صنوف منطقه را در پیشگیری اجتماعی از جرائم مورد بررسی و تحلی قرار داده ،سیهم
تعامالت کالمی ،غیرکالمی و رسانهای کالنتری ها را با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرایم در آن
منطقه مشخص نماید.
روش تحقیق :مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبسیتگی اسیت .جامعیه آمیاری آن شیام
صنوف و کسبه حوزه کالنتری 301بهارستان به تعداد  0100واحد ،با استفاده از روش نمونیهگییری
طبقهای (هر واحد به عنوان ی طبقه) متناسب ،تعداد هشت طبقه و با توجیه بیه جیدول مورگیان
تعداد  150نفر از کسبه حوزه کالنتری یادشده به عنوان حجم نمونه ،انتخاب شدند .رواییی تحقییق
با استفاده از روایی منطقی و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ ( )0/15به دست آمد.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتهها نشان داد مهارت کالمیی ،مهیارت غیرکالمیی و ارتبیاط رسیانهای
کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد.
نتایج حاکی است؛ در شاخص مهارت کالمی «آموزش چهره به چهره صینوف توسیط پلییس» ،در
مهارت غیرکالمی «احترام به قانون و مجریان قانون در صنف ها»و در ارتباط رسانه ای «توزیی فییلم
آموزشی ،سیدی ،عکس هشدار دهنده توسط پلیس» مهمترین اولویتها را دارند.
کلید واژهها :تعامالت کالمی ،تعامالت غیرکالمی ،تعامالت رسانهای ،پیشگیری اجتماعی.
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تعامالت اجتماعی عموماً بیانگر تأثیرگذاری متقاب ارتباطات میان دو یا چند نفر ،گروه و سازمان
است (آوتوِیت و باتامور .)3110 ،تعام اجتماعی را میتوان فرآیندی دانست که اعضای یی گیروه،
سازمان ،جامعه و یا دولت با همدیگر کنش متقاب دوسویه ییا چنید سیویه داشیته ،از طرییق انیواع
ارتباطات کالمی ،غیرکالمی و گاه رسانه هایی مانند تلفن ،ویدئوکنفرانس ،نشریات و  ...پیامهای خود
را بییه دیگییری رسییانده ،اثییر میییگذارنیید و اثییر میییپذیرنیید .بییهطییورکلی تعییامالت و مهییارتهییای
اجتماعی -ارتباطی پلیس به آن دسته از توانمندیها و مهارتهایی مانند :قدرت بییان و زبیان بیدن
گفته میشود که ما (پلیس ها) در تعامالت میان فردی خود و در رویارویی با دوسیتان ،همکیاران ،و
باتخره مردم عادی به کار میگیریم تا از خالل آن پیام خویش را (که بهطور مشخص حفظ نظیم و
امنیت فردی-اجتماعی میباشد) به مخاطبان برسانیم (هارجی و ساندرز و دیکسون.)013 :3144 ،
یکی از مهم ترین اشکال حفظ نظم و امنیت فردی -اجتماعی برای پلیس ،پیشگیری اجتمیاعی از
جرم با تاکید بر تعامالت اجتماعی کالنتریهیا ،مشیارکت دادن شیهروندان ،گیروههیا ،سیازمانهیا و
نهادهای اجتماعی (بیات و شرافتیپور و عبدی )00 :3114 ،و نیز همکیاری و مشیارکت بیا صینوف
مختلف است که طی چند سال گذشته بهعنوان یکی از راهبیرد اساسیی ناجیا در دسیتور کیار قیرار
گرفته است (صارمی و عبدالرحمانی و توکلی .)11 :3114 ،کما این که امروزه ،سیاستهیای جیام
پیشگیری اجتماعی از جرم ،در متن سیاستهای کنترل و پیشگیری از جیرم کشیورهای مختلیف و
البته ایران قرار گرفته است (محمد نس 350 :3114 ،؛ نپر و دوک و شاپلند11 :3114 ،؛ فریدمن،1
.)3110
یافته های بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که کالنتریها بیه تنهیایی و بیدون مشیارکت سیایر
سازمانها و نهادهای اجتماعی و دولتی نمی تواند به پیشگیری از جرم اقیدام کنید (عبیدالرحمانی و
کشییتکار11 :3111 ،؛ حبیییب زاده و عبییدالرحمانی .)43 :3111،آنچییه در مطالعییه ادبیییات پلیسییی
کشورهای موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده میشود ،درک این واقعیت توسط پلییس اسیت
که برای مهار جرم ،بیش از آنکه به خود متکی باشد ،به حمایتهای عمیومی و تشیک هیای میردم
نهاد در کنار سایر سازمانهای مسئول پیشیگیری ،نیازمنید اسیت .امیروزه کمتیر برنامیه میوفقی را
میتوان مشاهده کرد که در آن کالنتریها بتوانند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهیایی نظییر
خانواده ،رسانه ها ،اصناف ،مساجد و غیره به اهداف پیشگیرانه دست یابد.
طرح تعام کالنتریها با صنوف ،یکی از پروهههای تعاملی پلییس در راسیتای اسیتراتژی جامعیه
محوری پلییس و پیشیگیری از جیرایم اسیت (عبیدالرحمانی11 :3141 ،؛ میاریس .)3111 ،0برابیر
تحقیقات و آمارهای ثبت شده ،عمده جرایم و ناهنجاری های اجتماعی ،در موقعیت هیای میرتبط بیا
صنفها بوده و افزایش اینگونه جرائم ،موجب شیوع و افزایش جرم و جنایت در مراکیز خریید و در
سطح جامعه است .بنابراین حضور و تعام صمیمی کارکنان کالنتریها در میان صنوف ،فارغ از هیر
)Friedman RR(1992
)Marais, E. (1993
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هدف یا نتیجهای که به دنبال داشته باشد ،میتواند در عمیقتر شدن روابط پلیس ،افزایش اعتماد و
رضایتمندی و در نتیجه گیری نهایی پیشگیری از جرم موثر باشد (در این خصوص رجوع کنید بیه:
محمد نس 51 :3114 ،؛ بیات3115:41 ،؛ قاسمی کهریزسینگی3114 ،؛ عبیدالرحمانی و کشیتکار،
.)14 :3111
با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری ازجرم درسالهای اخیر ،پلییس اییران کوشیش مییکنید بیا
مطالعه مناب موجود در این زمینه و بهره مندی از تجربیات کشورهای دیگر ،بخشی از فعالییتهیای
خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم ،مانند تقویت گفت وگو بیا میردم،
افزایش قدرت بیان و اقناع سازی پلیسها ،ارسال پیامهای رسانهای نماید .زیرا طی چند دهیه اخییر
اقدامات پیشگیری از جرم با تاکید بر قدرت ارتباطات و رسانهها (نمامییان و شیهبازی)10 :3111 ،
نسبت به اقدامات کیفیری (دسیتگیری و مجیازات) و درمیانی و ییا اصیالح مجیرمین درکشیورهای
گوناگون نتایج روشنتری بهدنبال داشته و موجب کاهش هزینههای مادی و معنوی شده اسیت .بیه
گونهای که در اغلب کشورهای جهان این بح به اساسیترین راهبرد دولتهیا تبیدی شیده اسیت.
نگاه اجتماعی و ارتباطی به پدیده جرم (یعنی استفاده از ارتباطات کالمیی و غیرکالمیی پلییسهیا)
موجب می شود که اقدامات پیشگیرانه ،فراتر از سطوح کیفری تعریف شیوند و ایین امیر مییتوانید
زمینه اصالح ساختارها را نیز فراهم آورد (بیات و همکاران .)3114،در حال حاضر ،مسیئله مهیم از
نظر پلیس این است که بایستی از طریق مشارکت مردم در امور اجتماعی و دخی کیردن آنهیا در
فرایند تصمیمگیری هزینههای اجتماعی را کاهش داد و سعی کرد تیا بیا تکییه بیر تیوان مشیارکت
مردمی و به کارگیری رسانههای مختلف و قدرت اقناعکنندگی پلیسها ،به هدایت و کنترل جامعیه
پرداخت .در صورتی که نگاه جامعه و مردم تا حدی متفاوت با نگاه کالنتریها است و آنیان خواهیان
این هستند که بیشتر امور را به کالنتریها محول کنند و خود کمتر در اداره امور دخیی شیوند .در
صورتی که در نگیاه جدیید و در عصیر ارتباطیات و اطالعیات ،تاکیید بیر پلییس مشیارکتی اسیت و
کالنتری ها سعی دارند با گفت و گو و تعام با گروههای مختلف اجتماعی ،مردم را محور اداره امیور
قرار دهند و از این طریق در اداره وکنترل جامعه موفقتر عم کنند .حضور پلیس در کنار اصناف با
رویکرد آگاهسازی شهروندان (با کم گیری از ارتباطات و رسانههیا) از جملیه اولوییتهیای پلییس
میباشد و بررسی تعامالت مابین پلیس و اصناف و ارائه راهکارهایی به منظور تقویت این رابطیه ،بیه
بهبود برنامههای پیشگیرانه کالنتری کم خواهد کیرد و ضیرورت انجیام چنیین تحقیقیاتی نییز از
همین مسای ناشی میشود.
بر این اساس محقق بر آن شده تا تأثیر تعیامالت روسیا و کارکنیان کالنتیری  301بهارسیتان بیا
صنوف منطقه را در پیشگیری اجتماعی از جرائم را مورد بررسی و تحلی قرار داده ،سیهم تعیامالت
کالمی ،غیرکالمی و رسانهای کالنتری ها را با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرایم در آن منطقه
را تعیین نماید.

مبانی نظری
پیشینه تحقیق
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رجبیپور ( ) 3111در تحقیق خیود ضیمن بررسیی نقیش پلییس در پیشیگیری از انیواع جیرم و
بزه کاری ،به تأثیر مثبت تعام پلیس با شهروندان در کاهش جیرایم پرداختیه و اذعیان نمیوده کیه
هرچه نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پررن تر جلوه نماید ،موفقیتهای پلیس در کاهش جرایم
و همچنین کاهش هزینه های مادی و معنوی و حفاظت از سرمایههیای انسیانی و اجتمیاعی کشیور
بیشتر میگردد .عبدی و بهاری ( )3111و بهادری ( )3111نیز به همین رابطه اشیاره کیرده امیا بیا
فرضیاتی که به سه گانه تعام پلیس با مدیران مدرسهها ،والدین دانشآموزان ،و خود دانشآمیوزان
اشاره دا رد .به باور وی هر سه متغیر فوق در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر بوده است.
یافتههای عبدی و شرافتیپور ( )3111به این نتیجیه رسیید کیه چنید متغییر ارتبیاطی در عیدم
اثربخشی پیشگیری اجتماعی از جرم موثرند؛ آنها عبارت است از :نبیود یی سیاسیت هماهنی و
جام در زمینه پیشگیری از جرم ،فعالیتهای متعدد و پراکنده و بیهیدف و نبیود همکیاری مییان
دستگاههای مسیئول در امیر پیشیگیری از جیرم ،مواضی و دییدگاههیای متفیاوت و گیاه متنیاقض
سازمانهای مسئول در امر پیشگیری از جرم ،مشارکت ضعیف مردم و سیازمانهیای غیردولتیی بیه
دلی فراهم نبودن زمینه مشارکت و توجه نداشتن کافی مسئوتن به پیشگیری از جرم و پیرداختن
به آن به شک فصلی بهوییژه در دو حیوزه قیانونگیذاری و اجیراء از مهیمتیرین عوامی ناکارآمید
سیاستها پیشگیر در کشور محسوب مىگردد.
رویکرد چند نهادی به پیشگیری از خشونت در مدارس کار کهریز سنگی ( )3111بود که طی آن
دریافت ،نابسامانی خانوادگی ،ارتباط و نشست و برخاست با دوستان کجرو ،ضعف تحصیلی و ضیعف
کنترل نظام آموزشی به ترتیب زمینه سازه بروز خشونت در مدارس هستند .مدبر و چوپانی رستمی
( )3111مقاله ای با عنوان پیشگیری اجتماعی از جرائم زنان و دختران (با تأکیید بیر نقیش تعیاملی
پلیس زن در آن) انجام دادند و در آن به این نتیجه رسیدند که پیشگیری اجتماعی از جرائم زنان و
دختران ،فقط وظیفه پلیس زن نیست ،بلکه کلیه نهادهای مسئول در جامعه بایید بیا هیم همکیاری
داشته باشند و با اتحاد با یکدیگر به این مهم عمی کننید .جیوانمرد ( :3111تراوییوجس و بیونی،3
 .)3110تحقیقی با عنوان تعام پلیس و دستگاه قضایی ایران در زمینه پیشگیری از جیرایم انجیام
داده که طی آن به این نتیجه رسیده که به نظر میرسد اگر اقدامات اخیر پلیس ،با همکیاری سیایر
دستگاههای مربوطه و با تاکید بر نهاد عدالت کیفری ،صدا و سیما و پیذیرش عمیومی میردم همیراه
شود ،میتواند پایه ی تحول اساسی و گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی در کالن شهرها باشد.
نوروزی و افراسیابی ( )3111مقالهای با عنوان رویکرد جامعهمحور به پیشگیری از جرم در پلییس
ایران انجام دادند .نتایج این مقاله بیانگر این است که :تدوین نظامنامه اخالقییِ اکیرام اربیاب رجیوع
برای تمام مشاغ اجرایی پلیس ،سیاستگذاری در زمینه رفتار کرامتمدار با بزه دیدگان و متهمیان،
Trajanowicz, Robert C; Bucqueroux, Bonnie
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کیاهش مراحی اداری (بروکراسیی) در سیازمان پلیییس و برنامیهرییزی بیرای ارتقیای رضییایتمندی
شهروندان از پلیس ،از اهم راهکارهای درون سازمانی است که زمینه مشیارکت اجتمیاعی در تیدابیر
پیشگیرانه پلیس را فراهم میکند .حبییب زاده و عبیدالرحمانی ( )3110تحقیقیی بیا عنیوان نقیش
سازمان های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی برای ارائه میدل تعیاملی انجیام
دادند که طی آن مشخص گردید معین شدن سهم هر ی از سازمانهای رسمی غیر متولی امنییت
در تامین و استقرار امنیت در شهرهای ساحلی در پیشگیری اجتماعی از جرم تعیینکننیده خواهید
بود.

پژوهشی با عنوان «نقیش تعیامالت اجتمیاعی کارکنیان پلییس در میدیریت پیشیگیری از جیرم»
دریافت ،میزان تعام اجتماعی کارکنان پلیس با مردم از دید پاسخگویان در حد متوسیط و اعتمیاد
مردم به پلیس به میزان زیاد است .با اثبات سه فرضیه تحقیق مشخص شد کیه تعیامالت اجتمیاعی
پلیس با مردم خصوصا در ابعاد سه گانه گفتمانی ،عیاطفی و مبادلیهای همگیی تیاثیر بیهسیزایی در
افزایش همکاری مردم با پلییس در طیرحهیای پیشیگیرانه انتظیامی داشیته اسیت .اسیدی فیرد و
ذوالفقاری ( )3111در بررسی نقش تعامالت اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم
به این نتیجه رسیدند که تعام اجتماعی کارکنان پلیس با مردم بهعنوان یکی از مهارتهیای مهیم
ارتباطی پلیس نقش بهسزایی در اجرای هرچه بهتر ماموریتها به ویژه در زمینه مدیریت پیشگیری
از جرم دارد .محمدی ( )3114در نتایج تحقیق خود اذعیان داشیت کیه تعامی سیازنده بیا نییروی
انتظامی و طراحی محیطیی مییتوانید در افیزایش امنییت و کیاهش جیرم میوثر باشید .شیاطری و
همکارانش ( )3111در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آمیوزشهیای تعامی بیا مشیتریان و
ارباب رجوع ها در برقراری امنیت موثر است .کریمی مزیدی و رحیم نیا ( )3111در تحقییق خیود
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بادلی و همکاران ( )3110بر روی عوام موثر بر رضایتمندی اصناف از عملکرد پلییس نظیارت
بر اماکن عمومی تحقیق کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که فرآیند بررسی صیالحیت ترافیکیی و
نحوۀ پاسخگویی و تعام کارشناسیان بیا متصدیان اصناف بیشترین تیاثیر را بیهطیور مسیتقیم بییر
رضیایت منیدی امیاکن عمیومی و متصیدیان اصیناف داشته است .عبدالرحمانی و کشتکار ()3111
پژوهشی را برای نشان دادن تاثیر تعامالت برون سازمانی روسای کالنتری در پیشگیری از جرایم در
شهر کرمانشاه انجام دادنید ،کیه تغیییرات مهیارتهیای ارتبیاطی (کالمیی) ،مهیارتهیای ارتبیاطی
(غیرکالمی) ،تعامالت رسمی و تعامالت غیررسمی کالنتریها بهطور همزمان رابطیه معنییداری بیا
متغیر تعامالت برون سازمانی در پیشگیری از جرایم داشتند و با توجه به آزمون رتبهبنیدی کنیدال،
مشاهده میشود که کمترین میانگین رتبه را مهارتهای ارتباطی کالمی ( ،)3301دومیین مییانگین
رتبه را تعامالت رسمی ( ،)0341سومین میانگین رتبه را مهیارتهیای ارتبیاط غیرکالمیی ( )1353و
باتترین میانگین را تعامالت غیررسمی ( )4300دارند.
شییرفیان( )3114در پژوهشییی بییا عنییوان «نقییش تعام ی پلیییس و دسییتگاه قضییایی در کییاهش
جرائم(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)» دریافت هر گاه تعام و ارتبیاط سیازنده مییان
دستگاهها در کاهش جرایم بیشتر باشد ،ارتکاب جرم نییز کیاهش میییابید .اسیدی فیر ( )3111در
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دریافتند که با بهبود تعام مردم با پلیس ،امنییت روانیی و اجتمیاعی ارتقیاء میییابید .نمامییان و
شهبازی ( )3111در بررسی ارتقای امنیت اجتماعی از طریق پیشگیری جامعهمدار از ارتکاب جیرم
در پرتو رهیافتهای دینی دریافتند مادامی که تعام اجتماعی به نحوی مطلوب میان کلییه اقشیار
نظام اجتماعی وجود دارد ،موجبات پیشگیری جامعهمدار از ارتکاب جرم را نیز فراهم خواهد آورد.
لیتاک و هایلتون ( )3110در خصوص ارتباطات برون سازمانی سازمانهای مسیتقلی کیه بیا هیم
همکاری دارند و به دنبال رفتارهای منظمی هستند ،به تحقیق پرداختند .چارچوب کلی ایده آنهیا
این بود که آهانسهای همکاری ،اگر چه رسمیانید ،امیا بیا بخشیی از وابسیتگیهیای درونیی مییان
سازمانی روبهرو هستند که تعریف استانداردی از شرایط دارند .ریید ( 3114و  )3111بیا تاکیید بیر
روابط سازمانهای مستق با افزودن چارچوب تئوریکی لیوین و وایت و لیتاک ،هالیتون اظهار کرد
که سه نوع اساسی الگوی رفتار در ارتباطات بین سازمان وجیود دارد :مسیتق  ،وابسیته و متخاصیم
(ویگاند3144 ،و  )3145در یکی از آخرین و گستردهترین تحقیقات در باره ارتباطات برونسیازمانی
(که مناب مختلف بین سالهای  3115تا  0001را مورد بررسی قرار داده اسیت) ،مشیخص گردیید
که عالقهمندیهای مختلفی در حوزههای ارتباطات بهوجود آمده و تئوریهای مختلفیی بیرای حی
مشکالت و بحران های مختلف اجتمیاعی ،کیه امنییت و جیرم مهیمتیرین آنهاسیت ،ظهیور یافتیه
است .یکی از یافتههای مهم این تحقیق آن بوده که گروهی از محققان (مانند پاتنام و فیرهورسیت،
تیلور و توروجیلو ،شیاپلو و فیرکلوگ ،پائول سن ،گراهام ،جونز ،کاتن و گالیوس در سالهای پس از
 )0000حوزههای مختلف به این نتیجه رسیدند کیه در تحلیی ارتباطیات (درون و بیین) سیازمانی
برای غلبه بر مسای اجتماعی باید از تئوریهای همه علوم در سطوح متنوع (خرد و میانه و کیالن)
سود برد.
مور و همکارانش ( )0030با تدوین کتابی با عنوان «میدیریت و رفتیار سیازمانی نییروی پلییس»
فصلی مجزا را به ارتباطات (درون و برون سازمانی) اختصاص دادند .آنها به این نتیجه رسیدند کیه
مدیران و فرماندهان پلیس باید از نحوه برقراری ارتباطات متقاب با کارکنیان ،هیمقطیاران ،میدیران
ارشد و سهامداران فعال در خارج از سازمان آگاهی کافی داشته باشند ،چرا که ارتباطات بین فیردی
و برون سازمانی ضعیف میان ماموران در درون و بیرون از سازمان ،معمیوت بیه تصیمیمگییریهیای
ضعیف میانجامد .یافتهها نشان داد که برخی از رموز موفقیت پلیسها در حوزه کاریشان ،ایین بیود
که ضمن برقراری ارتباطات موثر با همکاران (به جهت میان فردی در درونسازمان) ،ارتباطات میان
فردی یا گروهی موثری (در بیرون از سازمان) برقرار کرده بودند .در کنار ایین ،آنهیا دریافتنید کیه
کانالهای ارتباطاتی پلیس میان افراد و سازمانها باید بهطور کامی مشیخص شیوند تیا از ایین راه،
تبادل اطالعات در سطوح مختلف سازمان و همچنین تفویض اختیارات در آن ممکن شود .این امیر
تا اندازه زیادی به کارآمدی بهتر پلیس ها کم کرده به رضیایت شیغلی آنهیا مییانجامنید .میور و
همکارانش خاطر نشان کردند که افیراد جامعیه تأکیید زییادی را بیه همکیاری ،تعامی و ارتباطیات
هدفمند پلیس با دیگر گروهها و سازمانها در خصوص ماموریتهای پلیسی از خود نشان میدهند.
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شاو( )0001درکتاب خود عنوان داشت که نقش پلیس میتواند دراصی بازدارنیده ییا پیشیگیرانه
باشد .مصادیق رویکرد بازدارنده شام حضور افراد ییونیفرم پیوش پلییس بیرای اهیداف نظیارتی ییا
استفاده از ماموران مخفی پلیس است .رویکیرد پیشیگیرانه مییتوانید شیام آمیوزش پیشیگیری از
جرایمی مانند استعمال موادمخدر ،سیرقت و جیرایم منیافی عفیت باشید نویسینده ضیمن بررسیی
تجربیات و برنامههای همکاری پلیس و مردم نسبتاً ساختارمند به نظر خواهد رسید ،درصیورتی کیه
پلیس بخشی از برنامه جام تر یا شبکه مشارکت چندجانبه راتشکی دهد« .الییور» ( )3110شیش
علت یا هدف برای ایجاد ارتباطات برون سازمانی برشمرده که عبیارت اسیت از« :ضیرورت»« ،عیدم
تقارن»« ،تقاب »« ،کارآیی»« ،ثبات»« ،مشروعیت» (کرباسیان .)01 :3111 ،جمی بنیدی منیاب و
پیشینه داخلی و خارجی نشان می دهد که بیشتر تحقیقات یادشده اگر چه بر موضوع پیشیگیری و
پیشگیری اجتماعی پلیس با کم جامعه تاکید داشتند و نیز راهبرد خود قرار داده بودنید ،بیا ایین
وصف تاکید بر حوزه ارتباطات (کالمی و غیر کالمی) و رسانهها اندک بوده است .ضمن آن کیه ایین
تحقیق گروه خاصی از اقشار جامعه (صنوف) را بررسی کرده که پیشتر کمتر مورد توجه بوده اسیت.
در انتها باید گفت که موضوع تاثیرات رسانهها و استفاده پلیس از آن در افیزایش نظیم و امنییت بیا
تاکید بر تعام با صنوف تا کنون مورد اقبال نبوده و این تحقیق در ردیف اولین تحقیقات میباشد.
پیشگیری اجتماعی از جرایم :شام مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جیرایم اسیت کیه بیه دنبیال
حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی میباشد که در تکوین جرم موثر است .این نوع پیشیگیری
بر مبنای علت شناسی جرم استوار است و با دخالت در محیطهای اجتمیاعی میان از شیک گییری
جرم و خنثیسازی عوام جرمزا میگردد (شاکری .)33 :3110،نکته مهمتر آن است که پیشگیری
اجتماعی از طریق آموزش ،تربیت ،ترغیب و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اعمال خیوب و
بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهد .پیشگیری اجتمیاعی از جیرم
مستلزم قبول این واقعیت است که عوام مختلفی در تکوین جرم نقش دارند که باید خنثی کننید.
پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی ،مانند محیطهای فرهنگی ،اقتصیادی،
سیاسی و محیط اجتماعی شخصی مانند محله ،خانواده ،مدرسیه و ( ...نجفیی ابرنیدآبادی؛  3141و
.)3140
تعامالت اجتماعی :تعام اجتماعی را میتوان فرآیندی دانست کیه طیی آن اعضیای یی گیروه،
سازمان ،جامعه و یا دولت با همدیگر کنش متقابی دوسیویه ییا چنید سیویه داشیته ،از طرییق آن
پیام های خود را به دیگری رسانده ،برهم دیگر تاثیر متقاب میگذارند .در مفهوم عملیاتی آن عبارت
است آن دسته از توانمندیها ،مهارتها و ابزاری که پلیسها در مواجهه خود با دیگران (با دوستان،
همکاران ،خانواده ،گروهها ،سازمانها و...باتخره مردم عادی) به کار میی گیرنید تیا از طرییق آن بیه
هدف خود (که حفظ نظم و امنیت فردی و اجتماعی ،و پیشگیری از جرم اسیت) برسیند .اگیر چیه
دستهبندی های گوناگونی برای تعامالت وجود دارد ،با این وصف تعامالت پلیس در این مقاله در سه
حوزه کالمی ،غیر کالمی و رسانهای دیده شده است.

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

دسته بندی تعامالت به ارتباطات کالمی و غیرکالمی( 3بارکر 0 ،3111 :؛ فرهنگی3145 ،؛ گیدنز،
410 :3141؛ ایکاف ،)41 :3111 ،یکی از انواع دستهبندی های ارتباطات است ،که یکی بیه زبیان و
دیگری بر حرکات ،نمادها ،ایما و اشارات نظر دارد .زبان نه فقط مهمترین رمزگان ارتباطیات کالمیی
انسانی و مشتم بر نشانههای معنادار و قواعد دستوری خاص (گی و آدامز ،)344 :3115 ،که اکثر
تعامالت ما با دیگران از طریق آن است (فرگاس .)354 :3141زبان وسیلهای است کیه از طرییق آن
سخن میگوییم ،واقعیتها را سازماندهی کرده ،بدان معنا میبخشیم .بیشتر افراد بر این باورنید کیه
زبان موجب می گردد در باره چیزها به روش خاصی فکر کنییم و بیه شییوههیایی رفتیار کنییم کیه
منعکس کننده زبانمان است .به تعبیر دیگر مطالعه زبان ،در واق مطالعه روش زندگی و شیوه نگیاه
کردن به جهان است (مایرز و ماریرز .)031 :3111 ،بیشترین کیاربرد کیالم ،در واقی صیحبتهیای
برنامه ریزی شده و اتفاقی است که در گفت و گوهای رسمی و غیر رسمی با دیگران انجام میشیود،
مانند احترام به دیگران ،خطابکردن دیگران و سخن گفتن با آنها .سادهترین و پیش پاافتادهتیرین
صحبتها و مکالمات روزمره ما گاه آنچنان پیچیده میشود کیه مییتوانید روابیط چنید ده سیاله را
خدشه دار کند.
از این رو دانستن کدهای زبان محلی و صنفی برای همه مردم ،بیهوییژه پلییسهیا الزامیی اسیت
(حبیب زاده و عبدالرحمانى .)3110 ،بسیاری از کلماتی کیه در صیحبتهیای معمیولی میا بیه کیار
می روند ،معانی دقیقی ندارند .زندگی اجتماعی روزانه ما در قالب ی سلسله رویاروییها و تعیامالت
با دیگران در زمانها ،مکانها ،موقعیتها و زمینههای مختلف رخ میدهید .بیشیتر میا پلییسهیا در
زندگی روزمره یا حرفهای خود با افراد مختلفی روبهرو شده ،یا با آنها هم کالم میشویم ،کیه برخیی
از آن ها گفت و گوهای زودگذر و سطحی و برخی دیگر مالقاتهای رسمی بسییار وقیتگییر و گیاه
خستهکننده (در جلسهها) را در بر میگیرد .در جایی ممکن اسیت نزدیی هیم ایسیتاده آهسیته و
درگوشی سخن گوییم و بر عکس در جایی دیگر ممکن است دور از هم بیوده بلنید صیحبت کنییم.
ممکن است در ی موقعیت رسمی (در ی جلسه یا در اتاق دربستهای که در خصوص شیوه ثبیت
اسناد یا راه اندازی ی پایگاه اطالع رسانی پلیس در حضور فرمانده صحبت میشود) ییا بیه محیض
ورود ی غریبه به مکانی که شما در حیال صیحبت بیا دوسیت و همکارتیان هسیتید (میثال داخی
اسانسور) شیوه های سخن گفتن شما با او تغییر کند .بدینترتیب مالحظه مییگیردد کیه زبیان بیه
انحای مختلف (در شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی گوناگون) بر رفتار ما تیاثیر مییگیذارد و البتیه
تاثیر هم میپذیرد.
هس و میلر معتقدند پلیسها همانند تمامی افراد جامعه و حتی بیشتر از آنها باید توان و مهارت
سخن گفتن در جم  ،سخن گفتن در مقاب روسا و تیوان سیخنرانی کیردن در جمی هیایی ماننید
دانش آموزان مدرسه ،حضار شرکت کننده در ی گردهمایی ،و گروه تماشاچیان فوتبال و ...را داشته
باشند ،چرا که ممکن است از آنان خواسته شود که در این گونه مکانها و برای افرادی خاص سخن

Body Language

1

بررسی تأثیر ارتباطات کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه :صنوف حوزه کالنتری  ۹0۱بهارستان)

گویند (هس و میلر .)3110 ،افسران پلیس سعی نمایند مطالب را پییش از قیرار گیرفتن در مقابی
حضار و مخاطبان ،ابتدا بر اساس مخاطبان آمده کنند اما در عین حال باید تالش کننید تیا مطالیب
قاب فهم در ساده ترین شک ارائه گردد تا همه بتوانند سخنان او را درک کنند .البتیه گیاه ممکین
است این قضیه (این که ی افسر جزء یا یکی از معاونان اداره بتوانید خیوب سیخن گویید) موجیب
نگرانی حتی رئیس آن بخش شود ،چرا که ممکن است این تصور پیش آیید کیه آن افسیر کیم کیم
جای رئیس را خواهد گرفت.
برخی موضوعات مهم درباره کالم عبارت است از :نخست ،آهن و تن صدا (مثال این کیه تیا چیه
اندازه در هنگام تعامالت اجتماعی با دیگران آهسته ،آرام و شمرده شمرده سخن میگوئیید ییا تنید
حرف می زنید؟ آیا تن صدای شما باتست یا پائین؟ آیا هنگام عصبانیت و اضطراب صیدایتان تغیییر
می کند؟ صدایتان بلند است یا کوتاه؟) دوم ،سرعت ( مثال تا چه اندازه سری و تند حرف زده ییا بیا
مالیمت سخن می گوئید) و باتخره ،سوم ،لحن و گفتار چگونه است ،برای مثیال مسیخره آمییز ییا
جدی است (دارلی 40 :3114 ،و .)43
تعامالت اجتماعی به معنای ارسال انتظارات ،خواستهها و دریافت پیامهیا مسیتلزم چییزی بییش
ازمهارتهای کالمی ساده است .ارتباطات پلیس همیشه تعاملی استراتژی است که درپیی بیرآورده
ساختن انتظارات ،اهداف و برنامههای نظامندمردم است .در روابط اجتماعی پلیس نه تنهیا دیگیران
راتحت تاثیر قرار میدهد بلکه نحوه گسترش دیگیران را نسیبت بیه امنییت اجتمیاعی ناجیا شیک
میدهد .حساسیت این موضوع به حدی است که امروزه نوع برخورد پلیس با مردم ونحیوه برقیراری
ارتباطا ت کالمی وغیرکالمی موجب افزایش ضریب احساس امنیت در مردم باوجود نادانی عینیی در
جامعه میگردد .افزایش مهارتهای ارتباطات غیرکالمی پلیس موجیب عمیق بخشییدن بیه روابیط
اجتماعی پلیس وکنترل محیط میشود .بدیهی است مهمترین عنصر ارتباط غیرکالمی پلیس ،لباس
فرم ،چهره و چشمها (ارگای و اکمن ،)3144 ،اشارت و حرکات دستهیا (فرهنگیی،)045 :3144 ،
لحن کالم (گیدنز ،)3141 ،نحوه پوشیدن آن و تجهیزاتی که برروی بدن دارد (میلر.)3111 ،
تعامالت پلیس با رسانهها نوع دیگری از ارتباطات است که تاکییدش بیر کیاربرد کانیال رسیانهای
(مانند رادیو ،تلویزیون ،سینما ،مطبوعات ،نشریات ادواری ،کتاب ،صفحه گرامافون ،کاستها
و نوارهای صوتی و تصویری ،اینترنت ،ماهواره ،چندرسانهها و مانند اینها) اسیت .شیرام ()3115
براین باور بود که هر کانال ارتباطی توانایی انتقال نوع خاصی از پیام را دارد و نمی توان هر پیامی را
با هر کانال ارتباطی انتقال داد(راجیرز و شیومیکر .)040 :3111 ،ویژگیی اساسیی آنهیا «قیدرت و
توانایی زیاد و شعاع عم وسی و حوزه جغرافیایی نامحدود» (کازنو )3115: 5 ،سیرعت در انتقیال
اطالعات به قیمت بسیار ارزان (ویندال ،سییگنایتزر و اولسیون )3141: 40 ،بیرای تعیداد مخاطبیان
نامحدود با تنوع و اثرگذاری فراوان است .ازاینرو ،وسای ارتبیاطی ییا رسیانههیای جمعیی ،ابیزاری
هستند که نه تنها امکان ارتباط با جمعیتی زیاد را فراهم میآورند (راجرز و شومیکر)3111: 040 ،؛
که کارهایی را انجام میدهند که به لحاظ کمی و کیفی از عهده ی فیرد سیاخته نیسیت؛ بنیابراین
میتوان گفت یکی از شروط اصلی رسانهها آن است که باید بخش قاب مالحظیهای از میردم

را تحتپوشش خود قرار دهد (کازنو .)3115: 4 ،پلیس از طرییق شناسیایی ظرفییتهیای
بالقوه و بالفع این رسانهها و کاربرد موثر آن میتواند در پیشگیری از جیرایم میوثر عمی
کند.
براساس چارچوب نظری این تحقیق که از نظریههای بات بازسازی شده رسانههای گروهیی ،نظیام
تشویق و تنبیه ،روابط انسانی و خدمات انتظامی ،همانطور کیه میور و همکیاران ( )3110و میلیر و
براسول و وایتهد ( )3113متذکر شدهاند؛ به عنوان چهار رکن تأثیرگذار در توسعه تعامالت پلییس و
مردم تلقی میشوند .بر این اساس تعام از نوع قدرت که بر پایه خشونت و نظیام تشیویق و تنبییه
استوار است باید به عنوان آخرین مرحله تعام به منظیور اسیتقرار نظیم آسیایش عمیومی میدنظر
مسئوتن و کارکنان ناجا قرار گیرد (محمد نس .)3114 ،
موضوع

مولفه ها

نظریه پرداز

ارتبیییاط رسیییانهای و
پیشگیری اجتماعی از
جرائم

ایکیییییاف (/)3111اسیییییدی فیییییر
(/)3111کازنو/گینز ( /)3141میلیر و
براسول و وایتهد ()3113

ارتباطیییات کالمیییی و
پیشگیری اجتماعی از
جرائم

هییییس و میلییییر ( /)3110هیییییوز
(/)3110محمدنسیی (/3114مییور و
همکییاران ( /)3110مییایرز و مییایرز و
تولال ( )3114بارکر ( /)3114میلر و
براسول و وایتهد ()3113

ارتباطییات غیرکالمییی
رؤسییای کالنتییری بییا
صیینوف و پیشییگیری
اجتماعی از جرائم

هییییس و میلییییر ( /)3110هیییییوز
(/)3110محمدنس ی (/)3114مییور و
همکییاران ( /)3110مییایرز و مییایرز و
تولال (/)3114

گویه ها و شاخص ها
برپایی نمایشگاه در اتاق اصناف توسط پلیس
ارائییه بروشییورها و تراکییت هییای آموزشییی توسییط
کالنتریها در بین کاسب های صنف
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فعالیت همیاران پلیس در بازار
انجام مصاحبه های رسانه ای
توزی فیلم آموزشی،سیدی ،عکس هشداردهنده توسط
پلیس
تولید فیلمهای آموزشی مشترک
حضور پلیس در صنف شما و ارائه آموزشهای مربیوط
به تخلفات

گویییههییا و شییاخصهییا
بررسی تیأثیر ارتباطیات
کالنتریها با صینوف در
پیشییگیری اجتمییاعی از
جرائم

احترام به حضور پلیس در این صنف و یادگیری دقییق
و رعایت قوانین و مقررات
برگزاری نشستهای علمیی و تخصصیی بیا مسیئولین
اصناف و صاحبان مشاغ
آموزش چهره به چهره کاسبها در صنف شیما توسیط
پلیس
استفاده پلیس از تجارب صاحبان مشاغ در پیشگیری
از جرایم
سخنرانی پلیس درکالسهیای اتیاق اصیناف در زمینیه
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات
احترام به قانون و مجریان قانون در صنف ها
آموزش مهارتهای پیشگیری به افراد جدید وارد شیده
در صنفها
مشارکت داوطلبانیه صیاحبان مشیاغ در سیطح بیازار
تحت عنوان پلیس افتخاری با عالئیم مشیخص نییروی
انتظامی
تشکی اتاقهای فکر و هماندیشی با صیاحبان مشیاغ
برای رسیدن به راهکارهای جدید در کیاهش جیرائم و
تخلفات
اعتماد متقاب کالنتری و صاحبان مشیاغ و میدیریت
اصناف و مشارکت دادن آنان در امور

روششناسی تحقیق
روش تحقیییق مقالییه حاضییر توصیییفی-تحلیلییی از نییوع همبسییتگی اسییت« .ارتبییاط رسییانهای»؛
«ارتباطات کالمی»؛ و «ارتباطات غیرکالمی» رؤسای کالنتری با صینوف در پیشیگیری اجتمیاعی از
جرائم سه مولفه اساسی و هر ی از آن ها دارای شش گویه یا شاخص هستند ،که در مدل مفهومی
آمدهاند .جامعه آماری آن شام صنوف و کسبه حوزه کالنتری 301بهارستان میباشد کیه در سیال
 3111تعداد آنها  0100واحد بوده است .با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای (هر واحد بهعنیوان
ی طبقه) متناسب ،تعداد هشت طبقه و با توجه به جدول مورگان تعداد  150نفر از کسیبه حیوزه
کالنتری یاد شده به عنوان حجم نمونه تحقیق ،انتخاب شدند .روش گیردآوری اطالعیات مییدانی و
ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی منطقیی و پاییایی آن نییز از
طریق ضریب آلفای گرونباخ (که در جدول 3ذکر شیده) بیهدسیت آمید .روش گیردآوری اطالعیات
میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی منطقیی و پاییایی
آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (که در جدول 3ذکر شده) بهدست آمد.

بررسی تأثیر ارتباطات کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه :صنوف حوزه کالنتری  ۹0۱بهارستان)

زیرا گسترش تعامالت قدرت پلیس موجب کاهش تمایالت همکاریجویانه مردم با پلیس ،کاهش
سرمایههای اجتمیاعی ،اخیتالل در تمیایالت حماییتگیری میردم از پلییس در مواقی بحیرانهیای
اجتماعی ،اختالل در تمایالت حمایتگری مردم از پلیس در مواق بحرانهای اجتماعی و در نهایت
کاهش اعتماد اجتماعی میشود .هنگامی که پلیس ضمن به کارگیری سایر صور تعامالت اجتمیاعی
نتواند طرف مقاب را به آرامش ،احترام به قوانین و قواعد اجتماعی دعوت کند؛ مییتوانید از تعامی
قدرت برای به اطاعت وادار کردن استفاده کند .بر همین اساس تقویت شییوههیای تعیاملی پلییس،
نظیییر تعییامالت کالمییی و غیرکالمییی و رسییانهای (عبییدالرحمانی و کشییتکار )3111 ،بییا گییروههییا و
سازمان های اجتماعی تغییرات مهمی در میزان مقابله و پیشگیری از جرم به وجیود مییآورد .بیرای
نمونه یافتههای قاب اعتمادی درباره تاثیر افزایش مهارتهای ارتباطی (کالمی و غیر کالمیی) و نییز
تعامالت رسمی و غیر رسمی پلیس با سیایر سیازمان بیا کیاهش جیرم در جامعیه وجیود دارد .ایین
چارچوب نظری در مدل زیر نشان داده شده است.

جدول  :2پایایی سواالت فرعی پرسش نامه
متغیر مستقل

آلفای کرونباخ

تعام کالمی

0/41

تعام غیر کالمی

0/44

تعام رسانه ای

0/11

ضریب پایایی کل
0/15

تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از آزمونهای آمار توصییفی و اسیتنباطی ماننید آزمیون تیی و بها

بهرهگیری از نرم افزار  spssصورت گرفته اسیت .آزمیون تیی جیزو ضیرایب همبسیتگی خطیی در
تحقیقات رفتاری است که با استفاده از تفاوت واریانسهای میانگینها و مقایسه  tمحاسبه شده بیا
 tجدول ،احتمال معنی داری و همبستگی متغیرها بیا سیطح سینجش ترتیبیی را نشیان مییدهید
(عبدی .)11 ،3110،
یافتههای توصیفی
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در پژوهش حاضر تعداد  111نفر به پرسشنامه پاسخ دادهاند که تعداد  043نفر از آنها معادل 44
درصد مرد و تعداد  14نفر آنها معادل  04درصد زن بودند .مشخصات سنی آنها نشیان مییدهید
بیشترین افراد نمونه در گروههای سنی بین  50-13قیرار داشیتند .سیطح تحصییالت نمونیه نشیان
میدهد که بیش از  10درصد نمونه فارغالتحصی مقط کارشناسی هسیتند .مییزان تجربیه نمونیه
حاکی از آن است که  50درصد نمونه دارای تجربه بین  33الی  00سال هستند .در بین سیه گیروه
مورد بررسی ،صاحبان مشاغ با تحصیالت دانشگاهی بیشتر از دو گروه دیگیر اعتقیاد بیه اثربخشیی
تعام پلیس با صنوف داشتند و بر این باور بودند که این تعام در پیشگیری از جرایم میوثر اسیت.
در این میان زنان بیشتر از مردان و پا به سن گذاشتهها بیشتر از جوانترها معتقید بیه میوثر بیودن
تعامالت پلیس با صنوف بودند.
در بررسی توصیفی گویههای مربوط به شاخص مهارت کالمی مشخص میشیود گوییه «آمیوزش
چهره به چهره کسبه توسط پلیس» با میانگین  5/04در رتبیه اول ،گوییه «برگیزاری نشسیتهیای
علمی و تخصصی با مسئولین اصناف و صیاحبان مشیاغ » بیا مییانگین  1/14در رتبیه دوم و گوییه
«احترام به حضور پلیس در این صنف و یادگیری دقییق و رعاییت قیوانین و مقیررات» بیا مییانگین
 1/41در رتبه سوم قرار دارد.
در بررسی شاخص مهارتهای غیرکالمی مشخص میشود گویه «احترام به قانون و مجریان قانون
در صنفها» با میانگین  5/33در رتبه اول ،گویه «مشارکت داوطلبانه صاحبان مشاغ در سطح بازار
تحت عنوان پلیس افتخاری با عالئم مشخص نیروی انتظامی» با میانگین  1/14در رتبه دوم و گویه
«آموزش مهارتهای پیشگیری به افراد جدید وارد شده در صنفها» با میانگین  1/41در رتبه سوم
قرار دارد.

در بررسی توصیفی شاخص ارتباط رسیانهای مشیخص مییشیود گوییه «توزیی فییلم آموزشیی،
سیدی ،عکس هشداردهنده توسط پلیس» با میانگین  1/41در رتبه اول ،گوییه «ارائیه بروشیورها و
تراکتهای آموزشی توسط کالنتریها در بین کاسبهای صنف» بیا مییانگین  1/44در رتبیه دوم و
گویه «فعالیت همیاران پلیس در بازار» با میانگین  1/43در رتبه سوم قرار دارد.
مقایسه توصیفی شاخصهای پرسشنامه
جدول  :1مقایسه توصیفی شاخصهای مستقل سه گانه
3

تعامالت کالمی

1/41

0/15

ردیف

متغیرهای مستق

0

تعامالت غیر کالمی

1/11

3/00

1

تعامالت رسانه ای

1/11

0/11

در بررسی توصیفی شاخصهای پرسشنامه مشخص میشود تعامالت کالمی با مییانگین  1/41در
رتبه اول ،تعامالت غیر کالمی با میانگین 1/11در رتبه دوم و تعامالت رسانهای با مییانگین  1/11در
رتبه سوم قرار دارد.
بررسی فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق به شرح زیر میباشید :تعامی رؤسیای کالنتیری بیا صینوف در پیشیگیری و
کاهش جرایم اجتماعی تاثیر دارد .این فرضیه مشتم بر  1فرضیه فرعی است کیه قبی از بررسیی
این فرضیه باید موردتوجه قرار گیرند .قب از تحلی فرضیه ها به بررسی پیش فیر نرمیال بیودن
دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق آزمون کلومگروف اسمیرنف پرداختیم.
جدول :5آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

 Zکولموگروف اسمیرنوف

تعام کالمی

1351

3315

3/31

p
0/300
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3311

3/30

0/301

رسانه

1354

3311

3/01

0/311

همانگونه کیه در جیدول 4-5مشیاهده مییگیردد آزمیون کولمیوگروف اسیمیرنوف بیرای نمیره
متغیرهای این تحقیق معنادار نیسیت  p 0/04و بنیابراین متغیرهیا دارای تیوزع نرمیالی اسیت و
میتوان از تحلی های پارامتری برای آن استفاده کرد.
فرضیه اول :تعام کالمی کالنتری ها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد.
برای بررسی تأثیر تعام کالمی رؤسای کالنتری بر پیشگیری اجتماعی از جیرائم ،از آزمیون آمیاری
تی ت نمونه استفاده شد که نتایج در جداول زیر آمده است.

بررسی تأثیر ارتباطات کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه :صنوف حوزه کالنتری  ۹0۱بهارستان)

میانگین

انحراف استاندارد

جدول  :4آزمون تی تک نمونه تأثیر تعامل کالمی رؤسای کالنتری
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

حد پایین

حد باال

تعام کالمی

1/51

3/15

1

4/11

0/000

0/011

0/410

با توجه به جدول  4جدول نمره تعام کالمی گروه نمونه با نمره برش  1مقایسه شده است.
همانگونه که در جدول بات مشاهده میشود میانگین نمره تعام کالمیی در گیروه نمونیه  1/51بیا
انحراف استاندارد  3/15بود که بهطور معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بود .میتیوان نتیجیه
گرفت که تعام کالمی کالنتری ها با صنوف بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تأثیر گذار است.
فرضیه دوم :تعام غیرکالمی کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد.
جدول  :6آزمون تی تک نمونهای تأثیر مهارت غیرکالمی رؤسای کالنتری
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متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

حد پایین

حد باال

تعام غیر
کالمی

1/05

3/11

1

1/31

0/000

0/011

0/11

با توجه به جدول  1جدول نمره تعام غیر کالمی گروه نمونه با نمره برش  1مقایسه شده است.
همانگونه که در جدول بات مشاهده میشود میانگین نمره تعام غیر کالمی در گیروه نمونیه 1/31
با انحراف استاندارد  3/11بود که بهطور معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بود .میتوان نتیجه
گرفت که تعام کالمی کالنتریها با صنوف بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :ارتباط رسانهای کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد.
جدول  :7آزمون تی تک نمونه بررسی تأثیر ارتباط رسانهای رؤسای کالنتری
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

حدپایین

حدباال

ارتباط
رسانهای

1/54

3/11

1

1/50

0/000

0/130

0/100

با توجه به جدول 4جدول نمره ارتباط رسانهای گروه نمونه با نمره برش  1مقایسه شده است.
همانگونه که در جدول بات مشاهده میشود میانگین نمره ارتباط رسانهای در گروه نمونیه  1/54بیا
انحراف استاندارد  3/11بود که بهطور معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بود .میتیوان نتیجیه
گرفت که ارتباط رسانهای کالنتریها با صنوف بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تأثیرگذار است.
میانگین نمره تعام کالمی در گروه نمونیه  1/51بیا انحیراف اسیتاندارد  3/15بیود کیه بیه طیور
معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بود .میتوان نتیجه گرفت که تعام کالمی کالنتیریهیا بیا
صنوف بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تأثیرگذار است .میانگین نمره تعامی غییر کالمیی در گیروه
نمونه  1/31با انحراف استاندارد  3/11بود که به طور معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بیود.
میتوان نتیجه گرفت که تعام کالمیی کالنتیریهیا بیا صینوف بیر پیشیگیری اجتمیاعی از جیرائم

تأثیرگذار است .میانگین نمره ارتباط رسانهای در گروه نمونه  1/54با انحراف استاندارد  3/11بود که
به طور معناداری ( )p>0/04از نمره برش باتتر بود .میتیوان نتیجیه گرفیت کیه ارتبیاط رسیانهای
کالنتریها با صنوف بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تأثیرگذار است.
نتیجهگیری

بررسی تأثیر ارتباطات کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه :صنوف حوزه کالنتری  ۹0۱بهارستان)

فرضیه اول مدعی بود تعام کالمی رؤسای کالنتری با صنوف در پیشیگیری اجتمیاعی از جیرائم
تاثیر دارد .با توجه تحلی تیت نمونه و باتتر بودن میانگین تعام کالمی رؤسای کالنتری از نمره
معیار ،این متغیر بر پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد .نتایج حاصی در ایین بخیش بیا نتیایج
تحقیییق رجبییی پییور( ،)3110خییدمتگزار ( ،)3110کهریییز سیینگی ( ،)3111عبییدالرحمانی و
کشتکار( )3111هم راستاست همچنین در بررسی دقیقتر این شیاخص مشیخص مییشیود ،گوییه
«آموزش چهره به چهره کاسبها در صنف شما توسط پلیس» با میانگین  5/04در رتبه اول ،گوییه
«برگزاری نشست های علمی و تخصصی با مسئولین اصناف و صاحبان مشاغ » بیا مییانگین 1/14
در رتبه دوم و گویه «احترام به حضور پلیس در ایین صینف و ییادگیری دقییق و رعاییت قیوانین و
مقررات» با میانگین  1/41در رتبه سوم قرار دارد.
فرضیه دوم مدعی بود تعام غیرکالمی رؤسیای کالنتیری بیا صینوف در پیشیگیری اجتمیاعی از
جرائم تاثیر دارد .با توجه تحلی تی ت نمونه و باتتر بودن مییانگین تعامی غییر کالمیی رؤسیای
کالنتری از نمره معیار ،این متغیر بیر پیشیگیری اجتمیاعی از جیرائم تیاثیردارد .جیوانمرد(،)3111
هم راستاست همچنین در این شاخص گویه «احترام به قیانون و مجرییان قیانون در صینفهیا» بیا
میانگین  5/33در رتبه اول ،گویه «مشارکت داوطلبانه صاحبان مشاغ در سطح بازار تحیت عنیوان
پلیس افتخاری با عالئم مشخص نیروی انتظامی» با مییانگین  1/14در رتبیه دوم و گوییه«آمیوزش
مهارتهای پیشگیری به افیراد جدیید وارد شیده در صینف هیا» بیا مییانگین  1/41در رتبیه سیوم
قرار دارد.
فرضیه سوم مدعی بود ارتباط رسانهای رؤسای کالنتری با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم
تاثیر دارد .با توجه تحلی تیت نمونه و باتتر بودن میانگین ارتباط رسیانهای رؤسیای کالنتیری از
نمره معیار ،این متغیر بر پیشیگیری اجتمیاعی از جیرائم تیاثیردارد .شیرفیان( )3114و اسیدی فیر
( )3111و علیوردی ( )3111هم راستاست همچنین در این شاخص گویه «توزیی فییلم آموزشیی،
سیدی ،عکس هشداردهنده توسط پلیس» با میانگین  1/41در رتبه اول ،گوییه «ارائیه بروشیورها و
تراکتهای آموزشی توسط کالنتریها در بین کاسبهای صنف» بیا مییانگین  1/44در رتبیه دوم و
گویه «فعالیت همیاران پلیس در بازار» با میانگین  1/43در رتبه سوم قرار دارد.
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همچنین نتایج تحقییق حاضیر همسیو و همخیوان بیا تحقیقیات انجیام شیده خیارجی میارک و
گلسدروپ ،)3115( 9مارک و گلسدروپ( 0ب ،)3115کنسول ملی پیشگیری از جرم ( ،)0004ساره
و ویلر ،)3111( 3پیتر ( )0004مارگاردشاو ( )0001است .با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبیال
بررسی نقش تعام پلیس با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم بود و به علت اعتقاد بیه وجیود
روابط پیچیده میان عوام و پدیدههای اجتماعی و به طورکلی پیچیدگی روابیط مییان پدییدههیای
انسانی به رویکرد نظری واحدی تکیه نکرد و تالش شد تا از نظریه مبادلیه جیرج هیومنز و رویکیرد
نمایشی اروین گافمن استفاده شود .این دو رویکرد به این دلی مورد استفاده قرار گرفتیهانید کیه
اوتً برنامههای تبلیغات و آگاهسازی پلیس در سطح صنوف در حکم نوعی تعام و کنش متقاب بیا
مردم می باشد و این تعام دارای اثرات متعددی است .از سوی دیگر ،حضور پلیس در سطح صنوف
و ارائه آموزشهای تزم به صاحبان مشاغ  ،موجب مدیریت بهتر و صحیح خود مییشیود کیه ایین
مساله در رویکرد نمایشی گافمن به خوبی به تصویر کشیده شده است .در تبییین نتیایج بیه دسیت
آمده از این پژوهش باید گفت که در تعام دوطرفه بین پلیس و صنوف ،اعتقاد صاحبان مشاغ بیه
اثربخش بودن تعام  ،بات میباشد و این نشان میدهد که آموزشهای پلیس ،از اثیرات مثبیت قابی
توجهی برخوردار بوده است و تا حد زیادی توانسته است بر نگرش صاحبان مشیاغ اثرگیذار باشید.
تخصصی شدن زندگی اجتماعی و پیچییدگی روزافیزون عرصیه زنیدگی اجتمیاعی ،حیوزه نیازهیای
اجتماعی در بخشهای انتظامی ،امنیتی ،خدمات انتظامی ،خدمات مشاوره ای و سایر نیازهای جدید
را پیچیدهتر و ضرورت حضور و وجود پلیس در زندگی مردم را بییش از هیر زمیان دیگیری نماییان
ساخته است .پلیس امروزه دریافته است کیه میی بایید بیه آنچیه در سیطوح جهیانی ،بیین المللیی،
منطقهای و داخلی میگذرد ،آگاهی پیدا کرده و به موازات تغییر در عرصههای گوناگون زندگی ،بیه
معضالت اجتماعی با نگاهی علمی و همه جانبه برخیورد نمیوده و بیر رونید آسییبهیا ،انحرافیات و
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آشفتگی های اجتماعی ،اشراف داشته باشد .مهمترین تغییری که در این ارتبیاط قابی طیرح اسیت،
تغییر در پیش فر پلیس نسبت به فعالیت خود می باشد(یعنی تغییر رویکرد از تهدیدمحوری بیه
جامعه محوری) .طی سالهیای اخییر بیا گیرایش پلییس بیه رویکیرد جامعیهمحیوری ،چشیمانیداز
امیدوارکنندهای در روابط پلیس-مردم رقم خورده است .درچارچوب این رویکرد ،زمانی میتوان بیه
فعالیت پلیس مطلوب دست یافت ،که فاصله تاریخی ایجاد شده بین میردم از یی سیو و نهادهیای
وابسته به حکومت از سوی دیگر از بین برود ،به نحوی که به لحاظ واقعیی و عینیی ،فاصیلهای بیین
آن ها مشاهده نشود و درک جدیدی نسبت به شرایط اجتماعی حاص شود .براین اساس برای امیور
گوناگون به خصوص در زمینه های اجتماعی ،اقدامات و سازوکارهای جدیدی بایستی تیدارک دییده
شود تا بتوان از آن طریق توق جامعه را از ی پلیس فعال و کارآمد برآورد ساخت.

با توجه به نتایج حاص از تحقیق و نیز تجربیات کسب شده در طی انجام تحقیق ،به منظور بهبیود
ارتباط پلیس با صنوف در امر پیشگیری اجتماعی از جرائم پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 -3پلیس از تمیامی ظرفییت رسیانههیای جمعیی و رسیانههیای خیود در ایجیاد تعامی دوسیویه و
چندسویه متناسب و موثر بین کالنتریها (پلیس) با صنوف مختلف در پیشگیری اجتماعی از جیرم
اقدام نماید.
 -0تعام مستمر و صمیمی روسای کالنتریها با صنوف از طریق رسانهها به طور شفاف و صیادقانه
بودن برای جلب اعتماد و پیشگیری از جرم.
 -1اجرای برنامههای تعاملی کالنتریها در راستای شناسایی ویژگیهای ظاهری مجرمین بالقوه ،بیا
هدف پیشگیری و کاهش جرایم صنوف.
 -5ارتباط کالمی بیشیتر و میوثرتر بیا اعضیای جیوانتیر صینوف و مشیارکت دادن بیشیتر آنهیا در
برنامههای پیشگیرانه از جرم.
 -4تاکید بر ارتباطیات کالمیی قانونمنید و رسیمی و در عیین حیال توجیه بیه برقیراری ارتباطیات
(و آموزش) کالمی غیر رسمی ،صمیمانه و همدتنه.
 -1توجه به ظاهر آراسته ،لباس مرتب و تر و تمیز با تجهیزات کام به هنگام روبرو شدن با اعضیای
صنوف با هدف برقراری ارتباطات چهره به چهره.
 -4اهمیت دادن به مواردی مانند :نوع نگاهها ،اشارات دست ،سکوت کردن ،گوش فرا دادن موثر ،و...
به هنگام برقراری ارتباطات با صنوف.
 -1تهیه انواع فیلمها ،تصاویر و نماهای هشدار دهنده ،برگزاری نمایشگاههای میرتبط بیا پیشیگیری
اجتماعی از جرم با کم صنوف.
 -1برپایی نمایشگاههای مختلف مرتبط با پیشگیری از جرم با تاکید بر همکاری و مشارکت صینوف
در کشف برخی جرایم.

بررسی تأثیر ارتباطات کالنتریها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه :صنوف حوزه کالنتری  ۹0۱بهارستان)

پیشنهادها

 -30تشکی اتاقهای فکر و هماندیشی با صاحبان مشاغ به طیور مسیتمر و گیاه ضیروری ،بیرای
رسیدن به راهکارهای جدید در کاهش جرائم و تخلفات.
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