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چكیده
زمینه و هدف :پدیده سرقت به عنوان یک عمل مجرمانه و نفرتانگیز یکی از معضالت عمدد ووامدب بیدر
بوده و پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت اقدامات تأثیرگداار در حدوزه پییدگیر از سدرقت در بُعدد
ساختار و مأموریتی ،راهکار هدفمند و مؤثر را وهت از میان بردن یا کاهش سرقت ارائه کند .ایسدتگاههدا
پلیس یکی از مراکز انتظامی است که میتواند در پییگیر از سرقت به ویژه سرقت خدودرو ،عملکدرد مدؤثر
داشته باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسدی نقدش ایسدتگاههدا پلدیس در میدزان پییدگیر از سدرقت
خودرو در منطقه ونوب غرب تهران است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کداربرد و از حید

روش اودرا ،پیماییدی بصدورت

توصیفی – تحلیلی است .برا ومب آور دادهها ،از روش میدانی و از ابزار پرسینامۀ محقق ساخته استفاده شدد.
وامعه آمار شامل کارکنان کالنتر ها ونوب غرب شهر تهران به تعداد  141نفدر اسدت کده وهدت سدنجش
اعتبار گویهها ،از روش اعتبار صور استفاده شده و سنجش و بررسی پایایی پرسینامه نیز از طریق آزمون آلفا
کرونباخ صورت پایرفت.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتهها و نتایج پژوهش نیان میدهد که محل استقرار ایستگاهها پلیس ،مددیریت
صحیح ،استعداد سازمانی نیروها و تجهیزات سازمانی این ایستگاهها در پییگیر از سرقت خودرو مؤثر میباشد.
براساس پژوهش انجام شده و نیز تجارب حاصل از فعالیت انتظامی انجام شده توسط پژوهیگران در طول سالیان
گاشته میتوان اینگونه نتیجهگیر نمود که متناسب با وسعت و عمق تعدامالت و تبدادتت بدین پلدیس و افدراد
وامعه میتوان به نحو مؤثر از وقوع گسترد ورایم در سطح وامعه پییگیر کرد.
واژههای کلیدی
پییگیر  ،ایستگاهها پلیس ،سرقت ،خودرو.
 . 1دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین( ،نویسنده مسئول) j.sadat95@gmail.com
. 3کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین.

مقدمه
سرقت ،از ومله ورایم علیه اموال اسدت کده از زمدان شدکلگیدر مالکیدت خصوصدی در
ووامب بیر شایب شد .بررسی تاریخی حقوق وزا نیان مدیدهدد کده ایدن عمدل از دیربداز
انسانها به آن مبتال بوده و حتی در میان حیوانات نیز دیده میشود .در حال حاضر این ودرم
در میان تمام ملل و از نظر کلیه ادیان منفور و مستووب تعقیب کیفر است .خداوند متعدال
در سوره مائده آیه  83میفرمایدد «دسدت مدرد و زن دزد را بده کیفدر اعمدالش ببریدد ،ایدن
عقوبتی است که خدا برا آنها مقدر داشته وخددا بدر هدر کدار مقتددر و بده مصدالح خلدق
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داناست ».سرقت امروزه از وهت کمی و کیفی دچار تحول و از لحدا تندوع نیدز در اندواع
واش دکال مختلفددی رواج یافتدده اسددت ،سددرقتهددا سدداده و ابتدددایی در ووامددب روسددتایی
سرقتها پیچیده که مستلزم نقیه و تدارک ،پیشبینی و برنامهریز دقیق و حسداب شدده
قبلی و بهرهگیر از ابزار و تجهیزات مدرن و نیرو انسانی کار آزموده و سازمانی متیدکل
است ،در ووامب شهر بروز میکند ضمن اینکه مکان و زمان نمیشناسدد و در هدر لحظده
از شبانه روز احتمال وقوع آن اسدت( .هداتفی )1 1834 ،سدددرقت همانندددد ورایم دیگر ،از
وهت کمی و کیفی دچدددددار تحول و از لحا تنوع ،در اندددددواع و اَشدددددکال مختلفی رواج
یافته اسدددددت و مکان و زمان نمیشناسدددددد و در هر لحظه از شدددددبانهروز احتمال وقوع آن
هسددت و این پدید زشددت نه تنها نظام مالی افراد و اشخاﺹ ،بلکه به اقتصاد و روان وامعه
نیز لطمهها وبددران -ناپایر وارد مینماید (رضاییراد و همکاران.)864 1833 ،
پدیده سرقت یکی از معضالت عمدده اوتمداعهدا اسدت و هدر کدس بده فراخدور اندییده
خویش در پی ودویی آن اسدت وهدت پییدگیر از وقدوع آن بایدد عوامدل آن را مطالعده و
شناسایی کرد؛ زیرا بدون تیخیص و شناسایی علت وقوع آن نمیتدوان بدرا ولدوگیر از
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وقوع آن برنامهریز کرد و راه حلهایی ارائه داد .از اهمیت آن همین بس که مقدام معظدم
رهبر (مدظله العالی) در قسمتی از حکم انتصاب سردار سرتیپ قالیباف فرمانددهی محتدرم
نیرو انتظامی فرموده اند تأکید ویژه اینجانب بدر مقابلده ودد بدا نداامنکننددگان شدهر و

روستا و آلودهسازان معابر شهر و بیابانی ،بده خصدوﺹ در نقدا مدرز برخدورد قداطب بدا
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عامالن سرقت و ناامنی اوتماع و شیوع مواد مخدر است .انواع سدرقتهدا از وملده عدواملی
است که مووب بر هم خوردن نظم و آرامش وامعه میشود و اینگونه حرکتها تدأثیر در
ایجاد و ناامنی و وحیت دارد .چنانچه پاسگاهها و عوامل اورایی نتوانند بطور قاطب بدا ایدن
پدیده برخورد کنند و عامالن آن را به موقب دستگیر کنند باید در انتظار ناامنیها دیگدر و
بزرگتر باشند .پاسگاهها که عمدهترین مأموریتشان ایجاد و حفظ امنیت اسدت ،وظیفده
دارند به طور ود و قاطب با عوامل اینگونه سرقتها مبارزه کند و این ممکن نیست مگدر
در وامعه که باع

به هم ریختن بافت شهر یک محدوده میشود.

بیان مسأله
پدیده سرقت یکدی از معظدالت عمدده اوتمداعی اسدت و هدر کدس بده فراخدور اندییده در
پیوویی آن است .وهت پییگیر از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعده و شناسدایی کدرد
زیرا بددون تیدخیص و شناسدایی علدت وقدوع آن نمدیتدوان بدرا ولدوگیر از وقدوع آن
برنامهریز کرد و راه حلهایی ارائه داد .سرقت اندواع خودروهدا کده زاییدده عصدر ماشدین
است از گستردهترین انواع سرقتهاست که بر امنیت اقتصاد  ،اوتمداعی و سیاسدی وامعده
آثار نامطلوبی داشته و به همدین علدت از طدرف بعضدی از کارشناسدان امدور انتظدامی ،مدادر
سرقتهاست .برا اینکه از این وسدیله نقلیده در ارتکداب سدایر ودرایم مانندد حمدل مدواد
مخدر ،حمل کات قاچاق ،حمل مسدروقه ،آدمربدایی ،شدرارت و خرابکدار و ...اسدتفاده
میگردد .و این امر مووب عدم احساس امنیت کامل نزد شهروندان میشود بنابراین پلدیس
باید برا مقابله اساسی با این موضدوع برنامدهریدز و طدر هدایی را تهیده و بده مدورد اودرا
بگاارد .به همین منظدور در چدارت ودیدد کالنتدر هدا زیرمجموعده معاوندت پییدگیر و
انتظامی ایسدتگاه هدا سدیار پلدیس وهدت برخدورد بدا سدارقین ،زورگیدران ،کید قدابهدا،
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با شناخت و آگاهی تزم وکافی از ومله آشنایی نسبت به تبعات سرقت و اثرات رواندی آن

مزاحمین نوامیس ،دستگیر مجرمین و کی

ودرایم و افدزایش احسداس امنیدت بییدتر در

وامعه این ایستگاهها تیکیل گردیده است.که بدا تووده بده توضدیحات فدوقالداکر در ایدن
پژوهش به نقش ایستگاهها پلیس در میزان پییگیر از سدرقت خدودرو در وندوب غدرب
تهران میپردازد.
مبانی نظری پژوهش
پلیس در مفهوم امروز آن در دروه اول یک سازمان دولتدی یدا محلدی اسدت کده مسد ول
حفظ نظم ،امنیت ،آرامش عمومی و متصد حراست از وان و مال و حیثیت اشدخاﺹ مدی
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باشد و در دروه دوم ،بازرسی و کید

ودرایم ،ومدبآور دتیدل ،دسدتگیر متهمدان و

مجرمان و سرانجام اورا احکام کیفدر را بدر عهدده دارد (انصدار  )81 1831 ،فرهند
آریانپور نیز پلیس را این گونه تعری

کرده است «پلیس یک سازمان اوتمداعی اسدت کده

عهدهدار اورا مقررات امنیت داخلی یک کیور و اعمال قدرت قانونی برا حفظ امنیدت
و آرامش آن است» (آریانپور.)1666 1831،
ایستگاههای پلیس :ایسدتگاههدا پلدیس زیدر مجموعده معاوندت پییدگیر و انتظدامی
میباشد و برابر مصوب سازمانی دارا ساختار سازمانی  22نفره اسدت کده متیدکل از یدک
رئیس ایستگاه ،سه نفر افسدر نگهبدان 6 ،نفدر گیدت خدودرویی (سده واحدد) 6،نفدر گیدت
موتور (سه واحد) و سه نفرگیت (111سه واحد) هستند.
پیشگیری :پییگیر از نظر لغو به معنا ولوگیر کردن ،مانب شدن ،ولو بستن و نیدز
اقدامات احتیاطی برا ولوگیر از رخدادها بد و ناخواسدته اسدت .پییدگیر از ودرم و
ناهنجار ها اوتماعی برا نخستین بار توسط انر کدوفر پدرچمدار مکتدب تحققدی یدا
اثباتی مطر شد و امروزه شاخها در ورمشناسی با نام ورمشناسی پییدگیر ظهدور یافتده
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که بسیار شایان تووه محققان و دانیدمندان بدهخصدوﺹ سدازمانهدا پلدیس و دادگسدتر
است .از نظر رییهشناسی ،کلمه پییگیر دارا بُعد مضاع

است ،پییگیر در عین حال

ولو رفتن و آگاهی دادن نیز هست .در ورمشناسی ،پییدگیر بده معندا اول کلمده گرفتده

شده و آن عبارت است از به ولو تبهکار و ناهنجار رفتن به منظور ممانعدت از وقدوع
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ورم (گسن .) 66 1831 ،در امور انتظامی و پلیسی ،پییگیر عبارت است از کلیده تددابیر،
تدارکات و اقدامات پلیسی به منظور ولوگیر از وقوع ورایم.
دیدگاهها و نظریات درباره پیشگیری :مطالعات علمدی در خصدوﺹ ناهنجدار هدا و
انحرافات اوتماعی ،ورایم و ونایات در رشتها به نام ورمشناسی که از شاخههدا حقدوق
کیفر و یدا انسدانشناسدی کیفدر اسدت .در خدالل سدالهدا  1331تدا  1011مدیالد بدا
پژوهشها محققین علوم انسانی چون سزار لمبروزو ایتالیایی و انریکوفر فرانسو مدورد
سزار لمبروزو با کتاب انسان بزهکار (سال  )1336وبر زیستی را مهمترین علل ناهنجار هدا
و انحرافات اوتماعی میداند و معتقد است انسان ذاتاً و بطور فطر ناهنجار و بزهکار متولد
مددیشددود و علددت اصددلی ارتکدداب وددرایم رییدده در ذات و فطددرت شددخص مجددرم دارد.
خصوصیات و شاخصها ارتکاب از طریق وراثت به فرزندان منتقل میشود.
انریکوفر (سال  )1331به وبر محیطی معتقدد اسدت و درسدت بدرخالف نظریدات سدزار
لمبروزو میگوید انسدان بطدور فطدر نابهنجدار و بزهکدار متولدد نمدیشدود و بلکده محدیط
خانواده ،محیط آموزش وامعه و محیط پرورشی است که مووبات نابهنجدار و بزهکدار
را فراهم میآورد.
دورکیم و تکاسانی به تأثیر تمدن و فرهن

و شرایط محیط اوتماعی در ارتکاب ورایم

و ناهنجار هدا اوتمداعی اشداره کدردهاندد و معتقدندد محدیط اوتمداعی غداا پرورشدی
ناهنجار ها و بزهکار است ،بزهکار مانند میکروبی است که در وامعده زمدانی مدیتواندد
رشد کند که محیط اوتماعی زمینهها ارتکاب ورم (موقعیت محرمانه) را مانندد غداا او
فراهم و آماده کند.
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تووه دانیمندان علوم انسانی و علوم ونایی قرار گرفتده اسدت (فددائی شدهر .)36 1833 ،

آنچه مسلم است اینکه ناهنجار  ،ورم و بزهکار  ،پدیددههدایی نسدبی بدوده و در ووامدب
مختل

بسته به فرهن

عمومی شدت و ضع

مردم ،اعتقادات اوتماعی ،نظام حکومتی ،قوانین وار و قبولیدات
داشته و متفاوتند.

چه بسا پدیدها در یک وامعه تقبل همگانی داشته ،عرف ،مناسب و پسندیده به نظر آید
در صورتیکه همان پدیده در وامعه دیگر تقبیح همگانی داشته ،خالف عدرف ،نامناسدب و
ناپسندیده باشد (فرواد.)30 1860 ،
انواع پیشگیری :دانیمندان حوزهها علوم اوتماعی و ورمشناسی پییدگیر از ودرم
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را به انواع مختلفی تقسیم کرده است ولی با ووود اختالفنظرها در تقسیمبندد پییدگیر
از ورایم به کیفر و غیرکیفر اتفاق نظر دارند لاا بده بحد

پیرامدون هدر کددام از آنهدا

میپردازیم.
الف) پیشگیری کیفری :در این نوع پییگیر با تکیه بر اثدرات اعمدال کیفدر ،اودرا
سریب و حتمی آن سعی مینمایند که بر افکار عمدومی وامعده تدأثیر گاارندد تدا از ارتکداب
ورایم پییگیر نمایند اما باید اذعان کرد که اقدامات کیفر تأثیرات کمی بر کاهش نرخ
ورایم داشته است و با آنکه در قدوانین بسدیار از کیدورها مجدازاتهدا سدنگینی بدرا
ورایم پیشبینی شده است اما در مهار ورایم چندان موفدق نبدودهاندد و در نتیجده انتظدارات
افراد وامعه تحقق نیافته است.
پییگیر کیفر به دو شاخه عام و خاﺹ تقسیم میگردد .محدور پییدگیر عدام بدر نقدش
بازدارندگی مجازاتها ،ارعابانگیز و عبرتآموز کیفر بر عموم مردم استوار اسدت.
پییگیر عام ورممدار است و در این نوع پییگیر از طریق وضدب قدوانین ،تعیدین کیفدر و
اورا آن بدر مجرمدان تدالش مدیشدود تدا از ارتکداب اولیده ودرایم متوسدطه افدراد وامعده
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پییگیر گردد .هدف از پییگیر خاﺹ ،اصدال مجرمدان و ولدوگیر از ودرم اسدت و
مجموعه اقداماتی است که در راستا بازپرور و اصدال مجدرمین انجدام مدیگیدرد تدا از
ارتکدداب وددرم ولددوگیر بدده عمددل آیددد ایددن نددوع پییددگیر بددرخالف پییددگیر خدداﺹ

مجرممدار است و از دیدگاهها ورمشناسی متأثر است در پییگیر خاﺹ سعی مدیشدود
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با فدرد کدردن مجدازات ،اودرا محکومیدتهدا سدالب آزاد و مراقبدت و کمدک بده
زندانیان از تکرار ورم زندانیان ترخیص شده پییگیر نماید.
ب) پیشگیری غیرکیفری :پییگیر غیرکیفر به دو شداخه اوتمداعی و وضدعی تقسدیم
میشود.
 -1پیشگیری اجتمااعی :پییدگیر اوتمداعی از بزهکدار شدامل مجموعده اقددامهدا
ورم مؤثر بودند (نجفی ابرندآباد  )10 1830 ،در پییدگیر اوتمداعی سدعی مدیشدود بدر
شخصیت افراد وامعه از طریق نهادها اوتماعی تأثیر گااشته شود تدا افدراد وامعده طدور
تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع ورمی اوتناب کنند.
در این پییگیر تمرکز بر سالمساز محیط اوتماعی است ورمشناسان اعتقاد دارند کده
نارساییها اوتماعی از علل عمده وقوع ورایم و تزم است این نارساییها بهبود یابند .لاا
روش پییگیر اوتماعی از ورم بییترین تمرکز خود را بدر رو برنامدههدا و سیاسدتهدا
تکاملی دارد و سعی در بهبدود وضدعیت بهداشدت زنددگی خدانوادگی ،آمدوزش و مسدکن،
فرصتها شغلی زود هنگام و مداخله بییتر برنامههدا پییدگیر از ودرایم رو وواندان
متمرکز شده و افراد محلهها و خانوادههایی را که مدنظر قرار میدهد کده بییدتر در معدر
خطر قرار دارد ( روزنبام) 211 -100 1831 ،
به طور کلی میتوان گفت پییگیر اوتماعی بر تغیر شرایط اوتمداعی ودرمزا و کداهش
انگیزهها مجرمان متمرکز بوده و بر مبنا علتشناسدی ودرایم بدا دخالدت در محدیطهدا
اوتماعی مانب از شکلگیر انگیزهها بزهکارانه و خنثیساز عوامدل وددرمزا مدیگدردد.
در واقب در تدابیر پییگیر اوتمداعی ،نقدش خدانواده ،آمدوزش ،وسدایل ارتبدا ومعدی و
سیاستها کلی اوتماعی بسیار اهمیت دارد .این نوع پییگیر با رویکرد کالن به عوامدل
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پیشگیرنده است که به دنبال حاف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین

بروز بزهکدار از قبیدل فقدر اقتصداد  ،فرهنگدی و اوتمداعی توصدیه مدیشدود و بدا توسدعه
اوتماعی ،اقتصاد  ،فرهنگدی و ....در وامعده از بدروز بزهکدار ولدوگیر مدیگدردد .در
پییگیر اوتماعی بر ایجاد تغییدرات و اصدالحات فدرد و محیطدی کده منجدر بده اصدال
وامعه و فرد و همچنین منجر به ولوگیر از ورم به صورت پایدار و همییدگی مدیگدردد،
تأکید شده است (بیات .)40 1833 ،پییگیر اوتماعی به دو نوع تقسیم مدیشدود کده هدر
یک از آنها کارکرد خاﺹ خود را دارد.
ال ) پییگیر وامعهدار 1که در پی خنثیساز عوامل ورمزا در محیط اوتماعی است.
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

ب) پییدگیر رشدددمدار 2کدده سددعی دارد چنانچدده کددودکی بدده هددر دلیلددی از خددود مظدداهر
بزهکار را بروز داد با مداخله زودرس در و و محیط پیرامونش از مزمن شدن بزهکدار
در آینده ولوگیر کند.
پلیس نیز در این ندوع پییدگیر بدا مداخلده در روندد وامعدهپدایر  ،تعامدل بدا بخدشهدا
گوناگون اوتماعی و میارکت با نهادها ذ ربط خواهد توانست نقش قابل تدووهی را در
پییگیر اوتماعی غیر کیفر ایفا نمود .یکی از نموندههدا ایدن امدور را مدیتدوان تعامدل
پلیس با دانش آموزان به وهت کداهش بزهکدار بدا اسدتفاده از ابدزار آگداهسداز و اقنداع
دانست.
 -2پیشگیری وضعی از جرم:
در پییگیر وضعی با حمایت ازآماج ها ورم بزهدیدگان بالقوه و اعمال تددابیر درصددد
ولوگیر از بزهدیدگی افراد و آماج در برابدر بزهکداران هسدتند کده در نهایدت و بده طدور
غیرمستقیم کاهش بزهکار نتیجه آن خواهد بود در صورتیکه پییگیر اوتماعی به طدور
مستقیم در مقام ولوگیر از مجرم شدن افراد وامعه است یعنی ولدوگیر از تبددیل شددن
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بزهکاران بالقوه و بزهکاران بالفعل (نجفی ابرندآباد .)10 1830 ،
1. Social Prerentuion.
2.Develop mentolPrerention.

پییگیر وضعی رییه در بزهدیدهشناسی دارد و در بزه دیدهشناسی نقش بزهدیده در وقدوع
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ودرم مددورد مطالعدده قدرار مددیگیددرد .لداا بددرا ولددوگیر از قربدانی شدددن افددراد وامعدده از
روشها پییگیر وضعی استفاده مینمایند.
مجرمان با بهرهبردار از فرصتهدا و شدرایطی کده در رفتدار قربانیدان ودرم خلدل ایجداد
میکند بهدرهبدردار کدرده و بده اندییده ارتکداب ودرم مدیافتندد لداا مجدرم فدرد اسدت
حسابگر و از طریق شیوهها فنی تا حدود زیاد میتوان از عمل و ولوگیر کرد.
ژرژ پیکا پییگیر وضعی را اینگونه توصی

میکند پییگیر وضعی عبارت اسدت از

برا مجرمین بالقوه (پیکا ژرژ.) 42 1836 ،
هدف پییگیر وضعی عبارت اسدت از تأثیرگداار بدر وضدعیت شدرایط قبدل از ارتکداب
ورم ،وضعیت پدیش ونداحی ،آسدتانه ارتکداب ودرم و حدین ارتکداب ودرم اسدت و سدعی
میگردد با افزایش خطر شناسایی به احتمال دستگیر بزهکاران بر محدیط و شدرایط وقدوع
ورم تسلط یابند.
برنامددههددا پییددگیر وضددعی عمدددتاً بددر کدداهش فرصددتهددا انجددام وددرم مثددل اسددتقرار
تکنولوژ ها مراقبتی ،مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجار و همچنین کداهش
موقعیتها مناسدب وقدوع ودرایم و قربدانی شددن افدراد وامعده متمرکدز اسدت .کدالرک
میگوید پییگیر وضعی به رویکرد پییگیرانها اشاره دارد که به وا بهبدود وامعده یدا
سازمانها آن به طور ساده بر کاهش موقعیتهدا ودرم مبتندی اسدت .پییدگیر وضدعی
شامل اقدامات کاهنده موقعی میشود کده الد  -بده اشدکال خداﺹ ودرم تووده دارد؛ ب-
شامل مدیریت طراحی یا دسدتکار محدیط بده شدکل خداﺹ و دائدم مدیشدود؛  -خطدر
ارتکاب ورم را افزایش میدهد تا منافب طی

وسیب از خاطیان را کاهش بدهندد .بده عندوان

مثال به طراحی محیطها ساخته شده و چگونگی مخفدی کدردن بدا طراحدی مجددد آنهدا
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اقدام به محدود کردن فرصتها ارتکاب ورم یا میکلتدر کدردن تحقدق ایدن فرصدتهدا

برا یار به مردم در کنترل محیط خودشان تووه میکنند این تووههدا بدا نظدارت مدرتبط
است (گوردن.)33 - 30 1831 ،
پیشگیری از طریق
فعالیتهای روزمره
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پیشگیری از طریق طراحی

پیشگیری

پیشگیری از طریق فضای

محیطی

وضعی جرم

قابل دفاع

پیشگیری از طریق انتخاب
عقالنی
نمودار  - 1پیشگیری وضعی جرم ( بیات ،شرافتیپور و عبدی)36 :1531 ،

سرقت خودرو
در فرهن

لغات فارسی نیز سرقت به معنا بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریدب کده

صاحب مال خبردار نیود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بددون پدول و
مال کسی به زور یا مکر و فریب آمده است .در فرهن

دهخددا از مصددر عربدی بده معندی

دزد و معادل آن دزد به کار برده می شود .در ماد  103قانون مجازات اسالمی سدرقت
عبارت از ربودن مال دیگر به طدور پنهدانی (هداتفی .)0 1834 ،عنصدرماد ودرم سدرقت
درحقوق ایران و اسالم ربایش است .عمل ربایش یا ربودن یا بوسیله انسان یا به وسیله ابدزار
آتت و حیوانات تحت تعلیم و صورت میگیرد .ولی آنچه که تحقق آن ضرور است
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نقل مکان دادن مال میباشد یعنی ربایش مال وزء با نقل مکان دادن آن قابل تصور نیسدت،
به این معنا که اموال غیرمنقول از نظر حقوق قابل سرقت نمیباشند.

پس از وارد نمودن اولین خودرو توسط ناصر الددین شداه بده کیدور در سدال  1881نیدرو
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انتظامی وقت با پدیده مجرمانه ودید روبهرو گردید .کده تدا آن موقدب مسدبوق بده سدابقه
نبوده و پس از گاشت نیم قدرن از سدرقت اولدین خدودرو تعددد و تندوع خودروهدا موودب
تحول شگرفی در سدرقت آن و سدرقت لدوازم و قطعدات آن چده در داخدل ایدران و چده در
خارج ایران گردید به نحو که در سال  1833به ازا هر ساعت یک دستگاه خودرو و دو
دستگاه موتور سیکلت به سرقت رفته و در اروپا هر  13ثانیه یک ماشین دزدیده شدده اسدت
سرقت انواع خودروها که زاییده عصدر ماشدین اسدت .بده دتیدل برشدمرده شدده در زیدر از
نامطلوبی داشته و به همین علت است از طدرف بعضدی از کارشناسدان امدور انتظدامی «مدادر
سرقتها» نامگاار شده است (هاتفی.)162 1834 ،
امروزه در بییدتر کیدورها وهدان بده دلیدل تندوع و گسدتردگی سدرقت ،مجدازاتهدا
متفاوتی نیز برا هر یک در نظر گرفته شده است ،مانند سرقت ساده ،سرقت توأم بدا آزار،
سرقت از منازل مسکونی ،سرقت در شب ،سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها
(میرساردو.)66 1830،
آمارهاى اداره کل پلیس بینالملل در مورد اندواع سدرقت در  08کیدور وهدان در سدال
 1000نیان مىدهد که در ده کیدور آلمدان ،فرانسده ،ژاپدن ،روسدیه ،آفریقداى وندوبى،
کانادا ،استرالیا ،اسپانیا ،لهستان و دانمارک که به ترتیب باتترین حجم سدرقت روى داده
است .در بین این ده کیور ،بییترین تعداد سرقت در آلمان و کمترین تعدداد سدرقت در
دانمارک بوده است(حبیب زاده.) 66 1830،
سرقت عمدتاً پدیدهاى شهرى است و شهرهاى بزرگ که میزان آشدنایى افدراد بدا هدم
کمتر است انگیزه ارتکاب سرقت و احتمال موفقیت آن نیدز بییدتر اسدت .پدژوهشهداى
وامعهشناختى در مورد عوامل اوتماعى سرقت بیانگر آن است که بین سرقت و افدزایش
بیرویه ومعیت ،افزایش نرخ بیکارى ،فقر ،بات رفتن مخارج زندگى و تغییرات سریب در
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گستردهترین انواع سرقتهاست که بدر امنیدت اقتصداد  ،اوتمداعی و سیاسدی وامعده آثدار

الگوهاى مصدرف ،تغییدر در هدرم سدنى و ودوانى ومعیدت و تدراکم ومعیدت مهداور و
وابهوایى ومعیت رابطه معنىدار و مثبت ووود دارد .بهعالوه کاهش کنترلهاى رسمى
و غیررسمى و عدم رعایت موارد ایمنى توسط مردم موودب افدزایش سدرقت در وامعده
میشود(عباسینژاد.)30 1808،
مدیریت انتظامی پییگیر از ورم بپردازد .اصطال پلدیس وامعدهمحدور در دهده 1031
مطددر شددد کدده میخصدده آن تغییددر وهددت از الگوهددا سددنتی کنتددرل اوتمدداعی بدده سددمت
وامعهمحور است که با احیاء گیت پیاده ،پلیس محلی و بازگیدت بده محلده و رفتارهدا
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

پییگیرانه میخص میشود .از نظر فریدمن پلیس وامعهمحور عبارتست از راهبدرد و خدط-
میی انتظامی که با هدف دستیابی به کنترل مؤثر و کارآمد ورایم ،کاهش ترس از ونایدت،
توسعه کیفیت زندگی،گسترش خدمات پلیسی و میدروعیت کدار پلدیس از طریدق تکیده بدر
منابب وامعه که در صدد تغییر شرایط ورمپایر بییتر پلیس ،سهیم شددن فعدالتدر و بییدتر
وامعدده در فراینددد تصددمیمگیددر و توودده بییددتر بدده حقددوق و آزاد هددا مدددنی اسددت
(ترویانوویچ.)20 1838 ،
رویکرد دوم ،رویکرد ابزارمحور است .در این شیوه پلیس به کمک ابزارهدا تخصصدی
و تجهیزات پلیسی اقدام به دسدتگیر و مقابلده بدا مجرمدان افدزار سدخت معدروف اسدت.
نظریهپردازان معتقدند که استفاده از تجهیزات پلیسی ،رویکرد اقتدارگرا بوده و درگاشته و
وامعه سنتی این شیوه شیوع داشته و کارآمد بوده اما امروزه آن کارایی و اثربخیی گاشدته
را ندارد .دیدگاهها کالرک و رویکردها پییگیر وضعی بییتر در این زمینده متمرکدز
هستند .رنسیس لیکرت 1آن را مدیریت آمرانه (رنسیس )1063 ،ت ور مسیر  -هدف تاننبام
و اشمیت آن را رهبر آمرانه (الدوانی )161 1801،کده میدارکت در آن راه نددارد و همده
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امور را مدیر تعیین می کند.

1 - Rensis Likert.

رویکددرد سددوم ،رویکددرد تعامددل بددا نهادهددا مختل د

اسددت .رنسددیس لیکددرت ( )1063در
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طبقهبند سبکها مدیریت اث ربخش ،آن را بده چهدار دسدته تقسدیم مدی کندد ایدن چهدار
سیستم حاصل مطالعات گروه میییگان میباشد .نوع چهارم آن ،مدیریت میدارکتی 1اسدت
(رضدددائیان 801 1836 ،و ذوالفقدددار  .)63-66 1801،در رویکدددرد مددددیریت میدددارکتی
اثربخش ،پلیس سعی میکند در تعامل مؤثر با سایر نهادها به ویژه قدوه قضدائیه ،مددیریت و
کنترل انتظامی پدیدهها مجرمانه را به عهده میگیرد .دیدگاهها نهادگرایان در این زمینه
نیز معتقد به تعامل بین نهاد برا حل مسائل و میکالت اوتماعی هستند.
وامعه ،نظریهپردازان معتقدند که پلیس نیز متناسب بدا رشدد و توسدعه اعمدال و پدیددههدا
مجرمانه ،علم کی

ورایم و مدیریت ورایم را در وامعه تخصصیتدر نمایدد .بنیانگدااران

مکتب تخصصی شددن میداغل و کدار در وامعده صدنعتی و پییدرفته نظیدر امیدل دورکدیم و
نظریهپردازان رویکرد سیستمی مانند اسپنسر به این دیدگاه نگاه میکنند که بدرا مددیریت
وامعه ،باید رویکرد علمدی و تخصصدی بده پدیددههدا اوتمداعی داشدت .لداا بدا توسدعه و
پییددرفت سدداختارها اوتمدداعی ،پلددیس نیددز بددرا موفقیددت در مأموریددتهددا خددود بایددد
تخصصیتر وارد عمل شود و در مدیریت انتظامی پییگیر از ورم موفقتر عمل نماید.
پیشینه پژوهش:
 مرشد ( )1806در پژوهیی بدا عندوان «بررسدی شدیوههدا مدؤثر پییدگیر وضدعی ازسرقت به عن » با هدف شناخت و بررسی عوامل و شیوه ها مؤثر پییدگیر بدر وقدوع
سرقت ها به عن

در شهر ارومیه انجام داده که از نظر نوع ،کاربرد و از نظر ماهیتی،

علّی  -مقایسها بهصورت پیماییی با وامعۀ آمار کارکنان معاوندت آگداهی و دوایدر
پییگیر کالنتر ها سطح شهرستان ارومیه که هر یک از این افراد بهطور مسدتقیم در
1 - Participative.

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

رویکرد چهارم ،رویکرد تخصصی پلیس است .بدین صورت بدا تووده بده تخصصدی شددن

میاغل مرتبط با از نزدیک دخیل بوده اند صورت گرفته است .نتدایج پدژوهش حکایدت
از این دارد که به ترتیب ،نقش مراقبدت هدا پلیسدی (رسدمی و غیررسدمی) در کداهش
سرقتها به عند

و نقدش بافدت محیطدی نامناسدب و نقدش رفتدار افدراد بدزهدیدده در

افزایش سرقتها به عن

شهر ارومیه دخیل است.

 در پژوهش عباد نژاد ( )1833با عنوان «بررسی عوامل مدؤثر بدر وقدوع سدرقت هدا بدهعن

در شهر بندرعباس در سال ( 1836با رویکدرد پییدگیر وضدعی از وقدوع ودرم)»

سرقتها به عن
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الگو پژوهش تعری

مووود در پلیسآگاهی بندرعباس براساس شاخصها تعیدینشدد
و طراحی شده است .نتایج پژوهش نیدان داد بدین مراقبدت هدا

پلیسی (رسمی و غیررسمی) و میزان وقوع سرقت ها به عن

رابطه وودود دارد و بدین

عامل زمان و مکان و رفتار افراد بزه دیده و بافت محیطی و میزان وقدوع سدرقت هدا بده
عن

نیز رابطۀ معنادار ووود دارد.

 در پژوهش پورحنیفده ( )1838تحدت عندوان «بررسدی شدیوههدا پییدگیر انتظدامی ازسرقت درون خودرو در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سال  »1838بدا هددف کلدی
بررسی میزان تأثیر شیوهها مختل

پییگیر انتظامی از سرقت درون خودرو در قالب

 -1حضور پلیس در سدطح شدهر  -2آمدوزش همگدانی  -8تقویدت میدارکت همگدانی
 -4اصال تقویت سیستم پییگیر و کی

 -6تعامل برون سازمانی ناوا احصداء و در

وهت ارزیابی میزان تأثیر هر یک از آنها ،شاخصهدایی تعیدین شدده اسدت .روش ایدن
پژوهش پیماییی بوده و در تهران سال  1838انجام گرفت که نتایج حاصدل از پدژوهش
پییددنهادهایی بددرا پییددگیر از سددرقت درون خددودرو ارائدده کددرده اسددت (بدده نقددل از
سندگل.)1806 ،
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 مطالعه ا توسط پیانلو و همکارانش با عنوان «بررسی تطبیقدی سدرقت هدا ایسدتگاهی وغیر ایستگاهی در شهرستان زنجان در سالها  1836و  »1833انجام شدده اسدت .روش
تحقیق این پدژوهش بده صدورت ترکیبدی توصدیفی و اسدتنباطی بدوده و دادههدا از طریدق

پرسینامه ومب آور شده است .یافتههدا تحقیدق نیدان داده اسدت کده بدین متغیرهدا
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روش سددرقت و انگیددز سددارقان ،رابطددۀ معنددادار ووددود داشددته اسددت .همچنددین بددین
متغیرها روش سرقت و سابقۀ کیفر  ،روش سدرقت و داشدتن اعتیداد بده مدواد مخددر،
روش سرقت و نوع سرقت ،روش سرقت و محل سکونت ،همچنین بین روش سدرقت و
محل تولد سارقان ،رابطه معنادار دیده شده است .در حدالی کده بدین متغیرهدا روش
سرقت و تأهل ،روش سرقت و ونسیت ،همچنین روش سرقت و سواد ،رابطۀ معندادار
مالحظه نیده است.
علل افزایش سرقت به عن » به این نتیجه رسیدهاندد کده ضدع
دینددی ،فقددر و بیکددار  ،ناکددامی و محرومیددت ،ضددع

در باورهدا و اعتقدادات

انضددبا اوتمدداعی ،نقددش گددروه

همساتن ،نقش رسانه ،نقصان و ناکارآمدد وریدان وامعده پدایر  ،شدرایط محیطدی و
وغرافیایی و ضع
عن

اعتماد اوتماعی به ترتیب بییترین تأثیرگاار را بر میزان سرقت به

در شهر بندرعباس داشته اند.

 مقاتلی و همکاران ( ،)1804پژوهیی با عنوان «بررسدی و تحلیدل عوامدل مدوثر بدر ودرمسرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر» انجام دادهاند که نتایج آن نیان میدهد بدین
میزان فقر و بیکار در پییگیر از وقوع سرقت اموال داخل خدودرو در بوشدهر رابطده
معنادار ووود دارد .همچنین بین آموزش و تجربه مأموران گیت انتظدامی در کداهش
از ورایم سرقت اموال داخل خودرو تأثیر معندادار دارد و در تحلیدل کلدی مهدمتدرین
عوامل مؤثر بر سرقت در شهرستان بوشهر میدکالت اقتصداد از قبیدل فقدر و بیکدار ،
دوستان ناباب ،اعتیاد و ضع

نهادها درگیر در این پدیده میباشد.

 میرساردو و حسینی ( )1830پژوهیی با عنوان بررسدی نقدش میدارکتهدا مردمدی درپییگیر از سرقت منزل با روش پژوهش اسناد  ،پیماییی با ابدزار گدردآور داده هدا
توسط پرسینامه با  111نفر از مطلعین (روسدا نیدرو انتظدامی) مصداحبه انجدام داده و

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

 -بنی اسد ،براتی مصلح و عمرانی نژاد ( )1804نیز در مطالعده دیگدر بدا عندوان «بررسدی

یافته ها آن حاکی از این بوده کده آمدوزش شدهروندان در زمینده پییدگیر از سدرقت
منزل ،رشد فرهنگی شهروندان در میارکت ،نوع برخورد پلیس با مردم ،اسدتفاده بییدتر
شهروندان از تکنولوژ ودید امنیدت مندزل ،احسداس مدردم از داشدتن پلدیس مقتددر و
عملکرد پلدیس در زمینده پییدگیر از سدرقت مندزل و میدارکت عمدومی بدا پلدیس در
پییگیر از دزد ووود دارد.
 تراشر )1023( 1در مورد گانگسدترها خیابدانی شدهر شدیکاگو بده مطالعده پرداخدت .اودریافت که حوز عمل خالفکداران خیابدانی ،غالبداً در منداطق در حدال سداختسداز و
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تغییر بافت شهر شکل میگیرد .در میان اکولوژیستها مکتب شیکاگو ،کار شداو و
مک کی )1081( 2نیز ولب تووه میکند ،آنها عوامل مؤثر بر شکلگیدر ودرایم در
شهر شیکاگو را مورد بررسی قرار دادندد .در ایدن مطالعده پدی بردندد کده بییدترین ندرخ
ورایم و بزهکار در مرکز شهر ،به خصوﺹ در بخش تجار شهر به وقوع میپیوندد.
وان واکوبز )1061( 8در اثر معدروف خدود تحدت عندوان «مدرگ و زنددگی شدهرها
بزرگ آمریکا» ،نوع طراحی شهرها و تدأثیر آن در کداهش بزهکدار و همچندین تدأثیر
مراقبت ها طبیعی و معمولی مردم در پییگیر ورم را مطر کردند او در این مطالعده
روابط معنادار بین معمار شهر  ،مراقبتها اوتماعی ناشدی از آن و وقدوع ودرایم
کی

کرد(به نقل از دانیگاه دلیور.)10614،
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از آنجایی که هدف این پژوهش شناسایی نقش ایستگاههدا پلدیس در میدزان پییدگیر از
سرقت خودرو میباشد ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر میباشد.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین ایستگاهها پلیس و پییگیر از سرقت خودرو رابطه ووود دارد.
فرضیههای فرعی
 -1بین محل استقرار ایستگاهها پلیس و پییگیر از سرقت خودرو رابطه ووود دارد.
 -2بین مدیریت صحیح ایستگاهها پلیس و پییگیر از سرقت خودرو رابطه ووود دارد.
 -8بین استعداد سازمانی ایستگاه هدا پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو رابطده وودود
دارد.
 -4بین تجهیزات سازمانی ایستگاهها پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو رابطده وودود
دارد.

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کاربرد و از حی

روش اورا ،پیماییی بهصدورت

توصیفی – تحلیلی است .در این پژوهش ،در ابتدا با بررسی وضدعیت فعلدی موضدوع مدورد
بح

و مطالعدۀ مبدانی نظدر مربدو بده موضدوع ،مجموعدها از نیدانههدا و عالمدتهدا

راهنمددایی کننددده 1بددرا درک و کی د

مس د له اصددلی فددراهم شددده و سددپس بددا اوددرا

مصاحبهها حضور و غیرحضور با نخبگان و کارشناسان ،نسدبت بده طراحدی و تددوین
نهایی پرسینامه اقدام شده است .لداا بدرا ومدبآور دادههدا ،از روش میددانی و از ابدزار
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پرسددشنام دۀ محقددق سدداخته اسددتفاده شددد .بددرا انجددام مطالعددات میدددانی ایددن پددژوهش از
نمونددهگیددر خوشددها  2تصددادفی اسددتفاده شددده اسددت .وامعدده آمددار شددامل کارکنددان
کالنتر ها ونوبغرب شهر تهران است .بطور روشن ،با تووده بده محددودیتهدا ایدن
مطالعه ،کالنتر ها فرماندهی انتظامی ونوب غرب شهر تهران به عنوان خوشهها اصدلی
تحت بررسی در نظر گرفته شده و تعداد  141نفر از بین روسا کالنتر ها و ایسدتگاههدا
پلیس ،معاون پییگیر و روسدا تجسدس و افسدران گیدت ،سدرکالنتران پدنجم و دهدم و
افسران کارشناس انتظامی انتخاب شده است .وهت سنجش اعتبارگویدههدا ،از روش اعتبدار
صور استفاده شدده و ایدن اعتبدار برپایدۀ قضداوت داوران بده وسدیلۀ چندد تدن از اسداتید و
کارشناسان متخصص ،اهل فن و صداحبنظدر در ایدن زمینده مدورد تأییدد قرارگرفتده اسدت.
سنجش و بررسی پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفا کرونباخ صورت پایرفت که
در نهایت با تووه به ضریب آلفا کلی باتتر از  ،)1/016( 1/3مطلوب و مورد قبدول بدوده
است.
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الف) یافتههای توصیفی
همان گونه که در ودول زیر نیان داده شده است 111 ،درصد پاسخگویان ونسیت خود را
مرد گزارش کردهاند .در این میان ،بییترین درصد پاسخگویان ( 43.22درصد) شدغل خدود
را افسر سرگیت و کمترین درصد پاسخگویان نیز سرکالنتر ( )1.41و کارشدناس انتظدامی
(2.38درصد) گزارش کردهاند .بییدترین درصدد پاسدخگویان ( 63.16درصدد) تحصدیالت
خود را لیسانس و کمترین درصد پاسخگویان ( 6.63درصد) نیدز تحصدیالت خدود را فدوق
جدول  - 1فراوانی اطالعات جمعیت شناختی
یافته ها

گویه ها

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

111

111

زن

1

1

سرکالنتر

2

1.41

رئیس کالنتر

11

3.10

رئیس تجسس

11

3.10

کارشناس انتظامی

4

2.38

معاون پییگیر

11

3.10

رئیس ایستگاه

84

24.11

افسر سرگیت

63

43.22

بی پاسخ

8

2.12

فوق دیپلم

61

86.13

لیسانس

32

63.16

فوق لیسانس

3

6.63

1

1

141

111

ونسیت

شغل

تحصیالت

دکتر
ومب کل

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

لیسانس گزارش کردهاند.

ب) یافتههای استنباطی
فرضیه اول -بین محل استقرار ایستگاهها پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو رابطده
ووود دارد.
جدول  -2بررسی رابطۀ بین محل استقرار ایستگاههای پلیس و پیشگیری از سرقت خودرو

محل استقرار

کم

متوسط

زیاد

کل

فراوانی

1

6

0

16

درصد

% 111

% 36

% 6.3

% 11.8

فراوانی

1

2

110

121

درصد

%1

% 26

% 01.2

% 36.3

فراوانی

1

1

4

4

درصد

%1

%1

%8

% 2.3

فراوانی

1

3

182

141

درصد

% 111

% 111

% 111

% 111

پییگیر
کم
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متوسط
زیاد
کل
نتایج آمار

R=141

n = 1.116 Sig = 1.464

نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون بین محل اسدتقرار ایسدتگاههدا پلدیس و پییدگیر از
سددرقت خددودرو حدداکی از آن اسددت کدده در بددین  141پاسددخگو مددورد مطالعدده ،ض دریب
همبستگی با سطح معنادار  Sig = 1.116برابر با  R = 1.464محاسبه شده است .از آنجدا
که میزان خطا بدست آمده کمتر از  1.16می باشد ،لاا نتیجه میگیدریم کده فدر

صدفر

تأیید نیده و رابطۀ معنیدار بین محل استقرار ایسدتگاههدا پلدیس و پییدگیر از سدرقت
خودرو ووود دارد.
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جدول  – 5مقایسه شاخصهای سنجش محل استقرار ایستگاههای پلیس

شاخص

میانگین

رتبه

اعزام گیتها پیاده در سطح شهر

4.48

1

4.28

2

میزان آشنایی ماموران با حوزه استحفاظی

8.064

8

انجام ایست بازرسی سیار

8.63

4

محل استقرار ایستگاهها پلیس (میانگین کل)

4.16

تجزیه و تحلیل آمار مربو به مناطق وقدوع سدرقت
خودور

از حد متوسط ( )8قرار دارند که از بین این شاخصها ،اعزام گیتها پیاده در سطح شهر
با میانگین  4.48و تجزیه و تحلیل آمار مربو به منداطق وقدوع سدرقت خدودور بدا میدانگین
 4.28بییترین تأثیر را در پییگیر از سرقت خودرو دارند.
فرضیه دوم -بین مدیریت صحیح ایستگاهها پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو رابطده
ووود دارد.
جدول  -4بررسی رابطۀ بین مدیریت صحیح ایستگاههای پلیس و پیشگیری از سرقت خودرو
مدیریت صحیح

کم

متوسط

زیاد

کل

فراوانی

1

6

1

6

درصد

%1

% 11.6

%1

% 4.8

فراوانی

1

46

60

116

درصد

%1

% 33.6

% 63

% 34.6

فراوانی

1

1

20

81

درصد

% 111

%1

% 88

% 21.8

فراوانی

1

62

33

141

درصد

% 111

% 111

% 111

% 111

پییگیر
کم
متوسط
زیاد
کل
نتایج آمار

=R

n = 1.110 Sig = 1.414

141

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

برابر ودول  ،8کلیۀ شاخصها سنجش محل استقرار ایستگاهها پلیس در میانگین بداتتر
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نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون بین مدیریت صحیح ایستگاهها پلیس و پییدگیر از
سددرقت خددودرو حدداکی از آن اسددت کدده در بددین  141پاسددخگو مددورد مطالعدده ،ضددریب
همبستگی با سطح معنادار  Sig = 1.110برابر با  R = 1.414محاسبه شده است .از آنجدا
که میزان خطا بدست آمده کمتر از  1.16می باشد ،لاا نتیجه می گیریم کده فدر

صدفر

تأیید نیده و رابطۀ معنیدار بین مدیریت صحیح ایستگاهها پلیس و پییگیر از سدرقت
خودرو ووود دارد.
جدول  –3مقایسه شاخصهای سنجش مدیریت صحیح ایستگاههای پلیس
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

شاخص

میانگین

رتبه

تجزیه و تحلیل آمار مربو به زمان وقوع سرقت خودور

4.22

1

مهارت کارکنان گیتی

4.12

2

مدیریت روسا ایستگاهها پلیس

4.11

8

تعامل نزدیک پلیس با مقام قضایی

4

4

تجهیزات واحد گیتی

8.00

6

کنترل سارقان خودرو سابقهدار

8.03

6

نصب ابزارها الکترونیکی ردیاب

8.06

3

آموزش رانندگان وهت نصب سوئیچ مخفی

8.06

3

نظارت افسران سرگیت بر عملکرد واحدها گیتی

8.01

0

نصب دوربین مداربسته در مناطق ورم خیز

8.31

11

تجزیه و تحلیل آمار مربو به نوع خودور سرقت شده

8.36

11

مدیریت روسا کالنتر ها

8.63

12

8.60

18

تعامل با اصناف به منظور نظارت هدفمند بر صن
اوراقچیها
مدیریت صحیح ایستگاهها پلیس (میانگین کل)
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8.01

برابر ودول  ،6کلیۀ شاخصها سنجش مدیریت صحیح ایسدتگاههدا پلدیس در میدانگین

611

باتتر از حد متوسط ( )8قرار دارند که از بین این شاخصها ،تجزیه و تحلیل آمار مربو بده
زمان وقوع سدرقت خدودور بدا میدانگین  ،4.22مهدارت کارکندان گیدتی بدا میدانگین ،4.12
مدیریت روسا ایستگاهها پلیس با میانگین  4.11و تعامل نزدیک پلیس با مقام قضایی با
میانگین  4بییترین تأثیر را در پییگیر از سرقت خودرو دارند.
فرضیه سوم  -بین استعداد سدازمانی ایسدتگاههدا پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو
جدول  -6بررسی رابطۀ بین استعداد سازمانی ایستگاههای پلیس و پیشگیری از سرقت خودرو

استعداد سازمانی
پییگیر
کم
متوسط
زیاد
کل
نتایج آمار

متوسط

کم

کل

زیاد

فراوانی

13

16

10

62

درصد

% 68

% 42.1

% 26

% 86.0

فراوانی

11

10

62

31

درصد

% 83

% 61

% 63.4

% 63.4

فراوانی

1

8

6

3

درصد

%1

% 3.0

% 6.6

% 6.3

فراوانی

23

83

36

141

درصد

% 111

% 111

% 111

% 111

R=141

n = 1.111 Sig = 1.263

نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون بین استعداد سازمانی ایستگاهها پلیس و پییدگیر از
سددرقت خددودرو حدداکی از آن اسددت کدده در بددین  141پاسددخگو مددورد مطالعدده ،ضددریب
همبستگی با سطح معنادار  Sig = 1.111برابر با  R = 1.263محاسبه شده است .از آنجدا
که میزان خطا بدست آمده کمتر از  1.16می باشد ،لاا نتیجه میگیدریم کده فدر

صدفر

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

رابطه ووود دارد.

تأیید نیده و رابطۀ معنیدار بین استعداد سازمانی ایستگاهها پلیس و پییگیر از سرقت
خودرو ووود دارد.
جدول  –1مقایسه شاخصهای سنجش استعداد سازمانی ایستگاههای پلیس

شاخص

میانگین

رتبه

استفاده از نیروها مجرب

4.48

1

اعزام گیتها خودرویی آشکار هدفمند

4.10

2

4.16

8

قاطعیت مامورین ایستگاهها در برخورد با مظنونین

8.06

4

اعزام گیتها پنهان و نامحسوس

8.08

6

تعامل با مردم در وهت ومبآور اطالعات

8.31

6

شناسایی شگردها ودید سارقان خودرو

8.63

3

شناسایی و کنترل مالخران وسایل نقلیه

8.86

3

2.31

0

آموزش همگانی و فرهن

ساز هوشیار و رعایت نکات
ایمنی

فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

نظارت اپراتورها مرفوک بر کنترل و هدایت واحدها
گیتی
استعداد سازمانی ایستگاهها پلیس (میانگین کل)

8.33

برابر ودول  ،3کلیۀ شاخصها سنجش اسدتعداد سدازمانی ایسدتگاههدا پلدیس بده غیدر از
شاخص نظارت اپراتورها مرفوک بر کنترل و هدایت واحدها گیدتی بدا میدانگین 2.31
در میانگین بداتتر از حدد متوسدط ( )8قدرار دارندد کده از بدین ایدن شداخصهدا ،اسدتفاده از
نیروها مجرب با میانگین  ،4.48اعزام گیتها خدودرویی آشدکار هدفمندد بدا میدانگین
 4.10و آموزش همگانی و فرهن
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ساز هوشیار و رعایت نکات ایمنی با میدانگین 4.16

بییترین تأثیر را در پییگیر از سرقت خودرو دارند.
فرضیه چهارم -بین تجهیزات سازمانی ایستگاهها پلیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو
رابطه ووود دارد.

جدول  -3بررسی رابطۀ بین تجهیزات سازمانی ایستگاههای پلیس و پیشگیری از سرقت خودرو
تجهیزات سازمانی
فراوانی

1

6

82

80

درصد

% 111

% 26.2

% 26.2

% 23.3

فراوانی

1

3

31

33

درصد

%1

% 6813

% 68.3

% 62.4

فراوانی

1

1

14

14

درصد

%1

%1

% 11

% 0.0

فراوانی

1

18

123

141

درصد

% 111

% 111

% 111

% 111

پییگیر
کم
متوسط
زیاد
کل

=R

نتایج آمار

n = 1.184 Sig = 1.166

141

نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون بین تجهیزات سازمانی ایستگاهها پلدیس و پییدگیر
از سرقت خودرو حداکی از آن اسدت کده در بدین  141پاسدخگو مدورد مطالعده ،ضدریب
همبستگی با سطح معنادار  Sig = 1.184برابر با  R = 1.166محاسبه شده است .از آنجدا
صدفر

که میزان خطا بدست آمده کمتر از  1.16می باشد ،لاا نتیجه میگیدریم کده فدر

تأیید نیده و رابطۀ معنیدار بدین تجهیدزات سدازمانی ایسدتگاههدا پلدیس و پییدگیر از
سرقت خودرو ووود دارد.
جدول  –9مقایسه شاخصهای سنجش تجهیزات سازمانی ایستگاههای پلیس
شاخص

میانگین

رتبه

سرعت عمل بات پلیس

4.14

1

استفاده از نگهبان محله

4.18

2

استفاده از منابب اطالعاتی در وهت شناسایی سارقان

4.18

8

ها عمومی

4.11

4

ملزم کردن دفترخانهها به اخا استعالم عدم سابقه سرقت خودرو

8.03

6

تعامل با اداره برق در وهت افزایش روشنایی معابر

8.01

6

8.66

3

8.26

3

آموزش و تیویق شهروندان به استفاده از پارکین

افزایش تعداد پارکین

ها عمومی در شهر

کنترل مباد ورود و خرووی شهر
تجهیزات سازمانی ایستگاهها پلیس (میانگین کل)

8.33

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

کم

متوسط

زیاد

کل
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برابر ودول  ،0کلیۀ شاخص ها سنجش استعداد سازمانی ایستگاهها پلیس در میانگین
باتتر از حد متوسط ( )8قرار دارند که از بین این شاخصها ،سرعت عمل بات پلیس بدا
میانگین  ،4.14استفاده از نگهبان محله با میانگین  ،4.18استفاده از منابب اطالعاتی در وهدت
شناسایی سارقان با میانگین  4.18و آموزش و تیویق شهروندان به استفاده از پارکین

هدا

عمومی با میانگین  4.11بییترین تأثیر را در پییگیر از سرقت خودرو دارند.
بحث و نتیجهگیری
پلیس به عنوان سازمان حدافظ ودان و مدال و نداموس شدهروندان نقدشهدا متعددد را در
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

وامعه ایفدا مدیکندد کده پییدگیر از ودرم سدرقت یکدی از اساسدیتدرین آنهدا محسدوب
میگردد.
نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه اول پژوهش نیان داد کده رابطدۀ معندیدار بدین محدل
استقرار ایستگاه ها پلیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو وودود دارد و حضدور منطقدی و
مناسب پلیس در مناطق مورد نظر که براساس بررسیها کارشناسانه صورت پایرد ،ندوعی
پییگیر وضعی و بات بردن ریسک ارتکاب ورم تلقی گردیده و در کداهش ندرخ سدرقت
مؤثر است .از بدین کلیدۀ شداخصهدا سدنجش محدل اسدتقرار ایسدتگاههدا پلدیس ،اعدزام
گیتها پیاده در سطح شهر و تجزیه و تحلیل آمار مربو به مناطق وقوع سرقت خدودور
با میانگین باتتر از  ،4بییدترین تدأثیر را در پییدگیر از سدرقت خدودرو دارندد .نتدایج ایدن
فرضیه با نتایج پژوهش اسحاقپور حنیفه تحت عنوان بررسی میزان تاثیر شیوههدا مختلد
پییگیر انتظامی از سرقت درون خودرو در قالب حضدور پلدیس در شدهر همخدوانی دارد.
همچنین پژوهش عباد نژاد ( )1833نقدش مراقبدتهدا پلیسدی (رسدمی و غیررسدمی )در
کاهش سرقتها به عن
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را مورد تأیید قرار داده است.

نتایج بدست آمده از بررسدی فرضدیه دوم پدژوهش نیدان داد کده رابطدۀ معندیدار بدین
مدیریت صحیح ایستگاهها پلیس و پییگیر از سرقت خودرو ووود دارد .شداخصهدا
مدیریت صحیح را میتدوان ندوعی پدرداختن بده مؤلفدههدا پییدگیر وضدعی و اوتمداعی

دانست که با هدف آگاهساز بزهدیدده گدان بدالقوه و افدزایش هزینده ارتکداب ودرم بدرا

616

مجرمان در پییگیر از سرقت مؤثر واقدب مدیگردندد .از بدین کلیدۀ شداخصهدا سدنجش
مدیریت صحیح ایستگاه ها پلیس ،تجزیده و تحلیدل آمدار مربدو بده زمدان وقدوع سدرقت
خودور ،مهارت کارکنان گیتی ،مددیریت روسدا ایسدتگاههدا پلدیس و تعامدل نزدیدک
پلیس با مقام قضایی با میانگین باتتر از  ،4بییترین تأثیر را در پییدگیر از سدرقت خدودرو
دارند .نتایج این فرضیه با نتدایج پدژوهش محمدد ( ) 1806و یافتدههدا پدژوهش طداهر
( )1838همخوانی دارد و نیدانگر ایدن اسدت کده پلدیس بدا اسدتفاده از تجهیدزات مناسدب و
نتایج بدست آمده از بررسی فرضدیه سدوم پدژوهش نیدان داد کده رابطدۀ معندیدار بدین
استعداد سازمانی ایستگاه ها پلیس و پییگیر از سرقت خودرو ووود دارد و از بین کلیدۀ
شاخصها سنجش استعداد سازمانی ایستگاهها پلیس ،استفاده از نیروها مجرب ،اعدزام
گیتها خدودرویی آشدکار هدفمندد و آمدوزش همگدانی و فرهند

سداز هوشدیار و

رعایت نکات ایمنی با میانگین باتتر از  ،4بییترین تأثیر را در پییدگیر از سدرقت خدودرو
دارند .نتایج این فرضیه با یافتهها پژوهش میرساردو و حسینی ( )1830با تأکید بر آموزش
برا پلیس و شهروندان همخوانی دارد .پژوهش پورحنیفه ( )1838نیز با تأکید بدر آمدوزش
همگانی و تعامل برون سازمانی ناوا ،نتایج این فرضیه را مورد تائید نسبی قراداده است.
نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم پژوهش نیدان داد کده رابطدۀ معندیدار بدین
تجهیزات سازمانی ایستگاهها پلدیس و پییدگیر از سدرقت خدودرو وودود دارد و از بدین
کلیۀ شاخصها سنجش تجهیزات سازمانی ایستگاه ها پلیس ،سرعت عمل بات پلدیس،
استفاده از نگهبان محله ،استفاده از منابب اطالعاتی در وهت شناسدایی سدارقان و آمدوزش و
تیویق شهروندان به استفاده از پارکین

ها عمومی با میانگین باتتر از  ،4بییترین تدأثیر را

در پییددگیر از سددرقت خدددودرو دارنددد .نتدددایج ایددن فرضدددیه بددا یافتدددههددا پدددژوهش

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

پییرفته میتواند در پییگیر از سرقت موفقتر عمل نماید.

محمدددد ( ،)1806کریمدددی( ،)1806ندددوروز ( ،)1806رضددداییراد و همکددداران ()1833
هماهنگی دارد.
بررسی و مقایسۀ میانگین کلی مربو به متغیرها سدنجش نقدش ایسدتگاههدا پلدیس در
پییگیر از سرقت خودرو نیز نیان داد که محدل اسدتقرار ایسدتگاههدا پلدیس بدا میدانگین
 4.16باتتر از سایر متغیرها پژوهش در پییگیر از سرقت خودرو نقش دارد.
خوشبختانه در دهه اخیر با رویکرد پلیس اوتماع محور در سیاستگاار ها ناوا شاهد
ونبهها پییگیرانۀ پلیس در وامعه هستیم که با مدیریت صحیح در سطو مختلد

وامعده

فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

و سطو سازمانی شاهد عملکرد بهتر و کاهش ورایم در سطح وامعه خواهیم بود .براساس
پژوهش انجام شده و نیز تجارب حاصل از فعالیت انتظدامی پژوهیدگران ،مدیتدوان اینگونده
نتیجه گیر نمود که متناسدب بدا وسدعت و عمدق تعدامالت و تبدادتت بدین پلدیس بدا سدایر
سازمانها و افراد وامعه میتوان به نحو مدؤثر از وقدوع گسدترده ودرایم در سدطح وامعده
پییگیر کرد .هر چند بهبود وضدعیت سدازمانی از نظدر اسدتعداد و تجهیدزات سدازمانی در
وهت پییگیر از وقوع ورایم بدهخصدوﺹ ودرایم مربدو بده اندواع سدرقتهدا مدیتواندد
مووبات کاهش انواع ورایم را فراهم آورد.
پیشنهادها
با تووه به نتایج پژوهش حاضر و نقش ایستگاه هدا پلدیس بدا تأکیدد بدر مؤلفدههدا محدل
استقرار ،مدیریت صحیح ،استعداد سازمانی و تجهیزات ایستگاهها پلیس ،پیینهادها زیدر
براساس یافتهها پژوهش وهت بهبود روند پییدگیر اثدربخش و هدفمندد از سدرقتهدا
خودرو در منطقه ونوب غرب تهران ارائه میشود
 -براساس یافتهها فرضیه اول ،پیینهاد میشود گیتها پیاده در سطح شدهر در زمدان
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و مناطقی که آمار وقوع سرقت خودرو زیاد است بصورت هدفمند فعال باشند .و بدر همدین
اساس ،تجزیه و تحلیل ها آمار مربو به زمان و مناطق وقوع سدرقت خدودور و همچندین
نوع خودروها سرقت شده در دستور کار پلیس پییگیر بوده و نتدایج ایدن تحلیدلهدا در

اختیار روسا و کارکندان کالنتدر وهدت کنتدرل بهتدر حدوز اسدتحفاظی قدرار بگیدرد .و بدا
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میخص نمودن محدود حوز اسدتحفاظی ایسدتگاههدا پلدیس وهدت پوشدش همده وانبده
حوزه و ولوگیر از مواز کار به همراه میخص نمودن وظدای

مربوطده و تقسدیم کدار

مناسب بایستی در اولویت مدیریت ایستگاهها پلیس باشد.
 براساس یافتهها فرضیه دوم پیینهاد میشود در ایستگاهها پلیس از نیروها مجدربو با مهارت پلیسی بات در زمینه سرقتها خودرو در کنار سایر کارکنان استفاده شدود کده
ضمن انتقال تجارب خود به همکاران ،فعالیتها ایستگاهها پلیس به صدورت هدفمندد و
 براساس نتایج فرضیه دوم پیینهاد میگردد ،مدیریت صحیح توسط روسا ایسدتگاههداپلیس با تووه به ظرفیت و استعداد سازمانی در کنار تجهیزات در اختیار یگدانی و بدا عنایدت
به میزان ورایم مربو به سرقت خودرو و سایر شاخصها و اولویتها در دستور کدار قدرار
بگیرد.
 بدراسداس یافتددههدا فرضددیه سدوم پییددنهاد مدیگدردد ،تعامددل نزدیدک پلددیس بدا مددردم وسازمانها متولی در امر نظم و امنیت شهر به ویژه مقام قضایی در وهت برخورد مناسب
با مجرمان و همچنین پییگیر از تکرار ورایم مربدو بده سدرقت خدودرو در دسدتور کدار
یگانها انتظامی باشد.
 نتایج فرضیه سوم نیان میدهد میبایسدت در وهدت پییدگیر از وقدوع ودرایم میدابه وآگاهساز عمومی ،اقدامات مربو به فرهن

ساز  ،هوشدیار و آمدوزش عمدومی مدردم

در وهت رعایت نکات ایمنی در دستور کار پلیس باشد .گیتها خودرویی بده صدورت
آشکار و هدفمند در مناطق ورمخیز و مستعد وقوع سرقت خدودرو بده ویدژه در زمدانهدا
وقوع سرقت خودرو اعزام و فعال باشند .و در برخورد با سارقان احتمالی در سطح حوزه در
کنار بکارگیر منابب اطالعاتی در وهدت شناسدایی سدارقان در پییدگیر از سدرقت اقددام
نمایند.

نقش ایستگاههای پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو

اثربخش انجام پایرد.

 براساس نتایج فرضیه چهارم پیینهاد میگردد استفاده از نگهبان محله و تیویق شدهروندانبه استفاده از پارکیند

هدا عمدومی بده عندوان راهکدار پییدگیرانه در ولدوگیر از وقدوع

سرقتها خودرویی احتمالی در سطح حوز استحفاظی در دستور کار قرار گیرد.
 میخص نمودن محدود حوز استحفاظی ایستگاهها پلدیس وهدت پوشدش همده وانبدهحوزه و ولوگیر از مواز کار به همراه میخص نمودن وظدای

مربوطده و تقسدیم کدار

مناسب بایستی در اولویت مدیریت ایستگاهها پلیس باشد.
 عالوه بر پیینهادها مبتنی بر یافتهها پژوهش ،تعامالت مستمر و هدفمند پلیس با مدردمفصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 1932

با در نظر گرفتن اصول وامعهمحور پلیس و همچنین تعامل با سایر سازمانها متدولی در
امر توسعه امنیت شهر به ویژه شهردار ها و ادارات برق و اصناف و غیره در کندار بهبدود
وضعیت سازمانی از نظر نیرو انسانی و تجهیزات و امکانات سازمانی راهکارها مؤثرتر
در وهت نقش پییگیرانه ایستگاهها پلیس در خصوﺹ ورایم مهم به ویژه سرقت خدودرو
خواهند بود.
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