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 چکيده

 هایآرمان و آمال از یکی گناه و جرم ورطه در افراد ازفروافتادن جلوگیری و جرائم  وقوع از پیشگیری

 پیشگیری انتظامی نیروی سازمانی تعاریف و ها فعالیت حوزه به توجه با. است بشری جوامع تمام

 آگاهی افزایش پذیر، آسیب ازشهروندان حمایت درجهت پلیسی اقدامات از است عبارت انتظامی

 که را آنچه مقاله این در. جرم ارتکاب هایهزینه افزایش و عمومی براماکن نظارت عمومی، های

 را شودمی ارومیه شهرستان انتظامی نیروی توسط ازجرائم انتظامی پیشگیری هایمحدودیت سبب

 ابزارهای از استفاده با منظور بدین. ایمداده ارائه جرائم از پیشگیری جهت در راهکارهایی و بررسی

 فرضیات یپایه بر که باز متن سواالت با همراه یپرسشنامه و  حضوری مصاحبه و برداری فیش

 در گیری نمونه روش به که انتظامی نیروی کارکنان و پرسنل از نفر 51 از اند، شده طرح مطالعه

 این از حاکی آمده بدست نتایج. کنیم بررسی را نظر مورد های محدودیت اند، شده انتخاب دسترس

 و خیز جرم هایدرمحل مشهود حضور وعدم انتظامی نیروی سازمانی ساختارهای که است

 جدید راهکارهایی بکارگیری نیازمند که کندمی ایجاد محدودیت انتظامی پیشگیری برای سایرعوامل

 از وقانونی قضایی وحمایت محوری جامعه راهکارهای همچون انتظامی نیروی سازمانی ساختار در

 محدودیت بیشترین ارومیه شهرستان انتظامی نیروی سازمانی ساختار. ستا انتظامی نیروی ماموران

 و سازمانی ساختار مکرر تغییر بنابراین،. است آورده بوجود جرایم از انتظامی پیشگیری اجرای در را

 جرم از انتظامی پیشگیری مهم های چالش از تواند می تجربه با و متخصص افراد کارگیری به عدم

می جرایم از پیشگیری اجرای های محدودیت مهمترین از نیز ذیربط نهادهای تعامل عدم. باشد

 اهمیت پرسنل  کارکنان نظر از که هستند مواردی از نیز قانون خود و الزم های آموزش عدم. باشد

 .باشند می پیشگیری امر اجرای در پرسنل های توانایی و امکانات تحدید در زیادی

 انتظامی، پیشگیری ارومیه، شهرستان انتظامی نیروی جرم، از پیشگیری :يديکل اژگانو

 .اقدامات
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  2 سجاد احرامی،  1 عيوضی شيرزاد

 .، ایرانشرقی آذربایجان ایلخچی، آزاد دانشگاه خصوصی، حقوق ارشد کارشناس 1
 .، ایرانغربی آذربایجان نور، پیام دانشگاه علمی هیات عضو استادیار، 2
 

 :نام نویسنده مسئول

 شيرزاد عيوضی

 

 بررسی محدودیت هاي نيروي انتظامی در پيشگيري از وقوع جرایم

 اروميه( : نيروي انتظامی)مطالعه موردي
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 مقدمه
 به منجر مدت کوتاه در است ممکن چند هر بیشتر هایزندان احداث و شدیدتر هایمجازات و احکام صدور امنیتی، شدید تدابیر

.  است نبوده مدت بلند و پایدار هاسیاست این کارایی و اثربخشی که است داده نشان تحقیقات ولی گردد، امنیت ایجاد و جرایم نسبی کاهش

 و کجروانه رفتار با مبارزه راه اتکاترین قابل و کارامدترین مؤثرترین، که انتظامی نیروی توسط پیشگیری خصوص به جرم وقوع از لذاپیشگیری

 پلیس درونی کارهای و ساز تحلیل و بررسی ضرورت امر این و دارد جنایی هایسیاست در ارزشمندی جایگاه و بوده اجتماعی هایناهنجاری

 پایه بر که طلبدمی را جامعه عمومی امنیت تامین در آن خطیر رسالت بهتر هرچه ایفای جهت به سیاسی نظام های بخش دیگر با آن تعامل و

 ارتکاب هایهزینه افزایش و عمومی اماکن بر نظارت عمومی، هایآگاهی افزایش پذیر،آسیب شهروندان از حمایت جهت در پلیسی اقدامات

 سنتی وظایف به نسبت را جدیدی رویکرد بایستی آن، تحقق جهت که است انتظامی نیروی پیشگیری، نوع این اصلی متولی. است مبتنی جرم

 در عمدتاً پلیس سنتی وظایف آنکه حال و است جنایی پیش, کنشی اقدامات و تدابیر بر مبتنی عمدتاً انتظامی پیشگیری زیرا کند، اتخاذ خود

 نیروی واکنشی و کنشی اقدامات و تدابیر مجموعه  بنابراین. است مجرمین تعقیب و کشف جهت در جنایی، پس واکنشی، اقدامات برگیرنده

 مداخله و جرم ارتکاب هایهزینه افزایش عمومی، اماکن بر نظارت عمومی، هایآگاهی افزایش خطر، معرض در افراد از حمایت با که پلیس

 .]12[ ، ]10[. است جامعه در جرم ارتکاب از پیشگیری صدد در جرم وقوع از پس مداخله و جرم وقوع از پس

 انتظامی پیشگیری های محدودیت که داشت ضرورت دارد، محدودیت خود وظایف انجام درحیطه انتظامی نیروی که ازآنجایی لذا

 نحو به امر دراین را خود نقش بتواند سازمان این که نمود بیان پیشگیری جهت راهکارهایی بتوان تا کرد وبررسی تحلیل را ارومیه شهرستان

 توسط غیرکیفری و کیفری پیشگیری اهداف تحقق. گردد پیشگیری ارومیه شهرستان درمحدوه جرایم اینگونه ارتکاب از و دهد انجام احسن

 جدیدی وساختاری کاربردی راهکارهای و رویکردها از استفاده و تبیین به منوط انتظامی پیشگیری اهداف تحقق درنهایت و انتظامی نیروی

 ازجرایم انتظامی پیشگیری بر مبتنی راهبرد یک گیریشکل برای الزم بسترهای تا رسدمی بنظر ضروری بنابراین است،  انتظامی نیروی در

 انتظامی نیروی های محدودیت و ها مطلوبیت از آگاهی نیازمند سازی بستر این و شود ساخته همفرآ را ارومیه شهرستان انتظامی نیروی توسط

 .است پیشگیری امر در

 ارتقای و همگانی آموزش و جرم ارتکاب از پیشگیری در موفقیت برای ساختاری و کارکردی راهکارهای ارائه و هامحدودیت بررسی

 .باشد امن جامعه به رسیدن در ضرروری هایگام از تواندمی  دولتی هایسازمان همه توان و ظرفیت از استفاده و مردم آگاهی سطح

 دیدگاه از جرایم وقوع از پیشگیری عمل اجرای در ارومیه شهرستان انتظامی نیروی های محدودیت بررسی نوشتار این ارائه از هدف

 امنیت سطح و داده ارائه مناسبی های راهکار ها، محدودیت این شناخت با تا است انتظامی نیروی محترم پرسنل و کارکنان و مدیران زبان و

 .دهیم افزایش را شهرستان

 .شود داده پاسخ زیر هایپرسش به مطالعه این پایان در است امید

 بین الزم تعامل آیا ؟ دارد نیاز سازمانهایی چه همکاری و کمک به جرایم از پیشگیری در خود نقش ایفای برای انتظامی نیروی  -1

 دارد؟ وجود آنها

 چیست؟  ازجرایم درپیشگیری ارومیه انتظامی نیروی اجرایی های محدودیت  -2

 و کارکنان توسط شده بیان های محدودیت سپس است، شده ارائه تحقیق ادبیات از ای گزیده و اولیه تعریفات ابتدا نوشتار این در 

 شده اخذ نظر مورد نتایج گیرینتیجه بخش در نهایت در و شده ذکر ها محدودیت این بهبود برای عملی راهکارهای و شده تحلیل پرسنل

 .شود استفاده افراد توسط بعدی تحقیقات در تا باشد می مطالعه این در شده استفاده پرسشنامه سواالت فرم نیز پیوست بخش. است

 

 تحقيقادبيات  -1
شود. در اصطالح  یم ریتعب زین تیو مَعص انیعِص ئه،یِّگناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَ یجُرم در لغت به معناجرم: 

باشد؛ خواه در  یاخرو ایو کفّاره و  هیقصاص، د ر،یهمچون حدّ، تعز ،یویدن فریک یکه در شرع ممنوع، و دارا یعبارت است از هر نوع عمل

 ن،یبنابرا، یهمچون ضرب و جرح و کشتن کس ،یگریدر ارتباط با د ایشراب و  دنیارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوش

 .]3[است تیمرادف معص یجرم در اصطالح فقه

تواند قابل پیگرد باشد، طریق قانون جزا می که جرم، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از در نظر گرفته شوداگر 

توان جرم را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر می

دانند که به نحوی به جامعه هایی مینامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتارخالف اخالق و عدالت اجتماعی باشد جرم می

 .]5[و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند
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رویکرد جامعه شناختی جرم عمدتاً بر نظریات دورکیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم 

جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای "ین نظریه همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس ا

 .]15["شودهر اجتماعی ناشی می

 

با ادغام پلیس شهری، ژاندارمری و کمیته انقالب اسالمی، نیروی انتظامی را مجلس شوراى اسالمى  1370در سال  نيروي انتظامی:

نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبرى معظم  براساس قانون جدید، پلیس ایران جزیى از ستاد تشکیل داده است.

 .]13[انقالب قراردارد

 یفرد و یعموم شیساآ نیتام و تیامن استقرارنظم و ,روین نیهدف ا، رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویقانون ن 2 ماده  براساس

 یرویقانون ن2)ماده است رانیا یاسالم یجمهور کشور قلمرو قانون در نیدرچهارچوب ا یانقالب اسالم یدستاوردها از یپاسدار و ینگهبان و

و انجام  ییمشهود، ارائه خدمات مشاوره و راهنما میاز وقوع جرم و برخورد با جرا یریشگیو پ یو فرد یعموم شینظم و آسا نیتأم (یانتظام

 .]16[از وظایف این نیرو به محسوب می شوند یمحل ینهادها و شبکه ها قیاز وقوع جرم از طر یاجتماع یریشگیو پ یهمگان یآموزش ها
 

 یاز وقوع جرم در دو مبحث جزا یریشگی. پباشدیدفع و جلو مرض را گرفتن م ،یریجلوگ یدر لغت به معنا یریشگیپ پيشگيري:

که از وقوع جرم  یتیدر هر وضع توانیاز وقوع جرم را م یریشگیپ ی. در جرم شناسشودیم یبه صورت متفاوت بررس یشناسو جرم یعموم

از  یریشگیپ ،یعموم ی، اما حقوق جزا غیره  ش و پرورش وآموز جادیفرزندان، ا یامن برا طیمح جادیبحث کرد؛ مثل ا شودیم یریجلوگ

 .]20[کندیم یبررس ینیها و اقدامات تأموقوع جرم را در بحث اهداف اِعمال مجازات

جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل » به تعبیر پروفسور گسن 

برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثالً یک شهر، ناحیه ای از شهر، خارج از ارعاب عمومی به 

 .]15[ید کیفری است وسیله تهد

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می 

 .]7[توان گفت مجازات، ترمیم خسارات مجنی علیه، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی، پیشگیری هستند. شود. بر این مبنا می

مورد  یها طیو مح یعموم یفضاها دیتحد قیرا از طر یفرد یهایآزاد یوضع یریشگیپ( عقیده دارد که 1382د آبادی )نجفی ابرن

 آنجا از . لذاکندیمحدود م ،یمحل یمشارکت یو نهادها تیامن نیو متخصص تأم  یمتولی و خصوص یدولت ینظر، با حضور عوامل و نهادها

دار افراد مرتبط است، حقوق انسان ها خدشه یخصوص یزندگ تیفکی رفتار و حرکات افراد بوده و به شیپا براصل  یریگشینوع پ نیکه در ا

 .]21[شود یم

به بیان  آن یهاتیو گستره محدود یجرم شناس یها هیدر نظر یریشگیپ( در مقاله ای تحت عنوان 1389) رجبیابراهیمی و 

های مختلف دولتی را از جمله محدودیت های جامعه و دولت را در پیشگیری از جرم پرداخته و هزینه های باال و عدم تعامل مناسب بخش

 .]1[عوامل تحدید پیشگیری بر شمرده است

برشمرده و بیان کرده  ( عدم آموزش و توجه جدی  بلند مدت به امر پیشگیری را از جمله محدودیت های آن حوزه1384وروایی )

و اخالق حرفه ای پیشگیری از جرم بوده اند، اما  اگرچه مقامات پلیس ایران با تأسیس پلیس پیشگیری ، درصدد افزایش فرهنگاست که 

یز ذهنیت مسئوالن امر ن عملیات های پیشگیری , در سطح کالن انجام نشده است . عالوه بر موضوع فوق هنوز از لحاظ عملی، طرح ها و

 .]22[نسبت به این موضوع باید دگرگون شود 

(  در یک مطالعه موردی مربوط به کالنتری های شهرستان کرج، در مقاله ای تحت عنوان بررسی 1388)جریانیحسینی مقدم و 

می آن شهرستان را محدودیت های اجرایی پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم، با  استفاده از ابزار پرسشنامه، محدودیت های نیروی انتظا

 .]18[بررسی کرده و ساختار و سازمان موجود را اولین اولویت در ایجاد محدودیت برشمرده است

( در مقاله ای تحت عنوان چالش های پیشگیری وضعی از جرم چالش هایی را که موجب محدودیت بر اجرای 1390بابایی و نجیبیان )

ی، فرصت رعمدیغ میعدم شمول جرا، محافظه کارانه با جرمی مقابله "مله این چالش ها پیشگیری جرم می شموند را برشمرده است. از ج

 .]4[ می توان اشاره کرد "غیرهمدار بودن، عدم شمول همه آماج ها، عدم شمول همه بزهکاران، جابجایی جرم و 

 

 هاابزار و روش -2
ابزار  مورد استفاده در این مطالعه  پرسشنامه و سواالت متن باز همراه با مصاحبه حضوری است. حجم نمونه با استفاده از فرمول 

نفر می باشد که از بین کارکنان، مدیران و پرسنل کالنتری های نیروی انتظامی شهرستان ارومیه به  51بوده و برابر با  7/0ککران با دقت 

http://www.joce.ir/


 112 -121 ، ص 1396 ، پاییز 5ژوهش در فقه و حقوق، شماره پ
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

دسترس انتخاب شده اند. پرسشنامه های استفاده شده در پیوست موجود می باشند. پرسشنامه مورد استفاده از مقاله مقدم و جربانی  روش در

 ( و با اندکی تصرف استفاده شده است.1388)

 

 روش تجزیه و تحليل -3
ه از نوع کیفی و تشریحی است، داده ها و اطالعات بنابر نوع داده ها و سواالت پرسیده شده و جواب های اخذ شده و اینکه مطالع

کدگذاری شده و گزینه هایی با بیشترین فراوانی به عنوان گزینه های پاسخ برای سواالت تشریحی در نظرگرفته شده و اطالعات جمع آوری 

 باشد.ها به کل پاسخ ها میشده مورد بررسی قرار گرفتند. مالک اندازه گیری نسبت فراوانی پاسخ

 

 نتایج و یافته هاي آماري پژوهش -3-1
عواملی چون ساختار سازمانی، نحوه آموزش، انگیزه نیروها، قانون و عدم همکاری سازمانهای دیگر از جمله مشکالت سد راه اجرای 

انتظامی نتایج زیر حاصل نفر از پرسنل نیروی  51پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهر می باشد و با توجه به نظر سنجی های انجام شده از 

 شده اند.

 24 درصد  76است و لکن  اوردهیبه وجود ن یریشگیدر کار پ یتیمحدود نیمعتقدند که قوان ییدرصد از مسئوالن و کارکنان اجرا

 رییجامعه تغ طیمتناسب با شرا نیقوان یستیبا یکند و م یم جادیا تیمحدود یریشگیدر امور پ نیمعتقدند که قوان روهاین نیا

 .ابدی

 14 درصد از مسئوالن و کارکنان بخش پیشگیری معتقدند که ساختار سازمانی محدودیتی در کار پیشگیری به وجود نیاورده است

کند و باید ساختار سازمانی تعییر درصد نیز معتقدند که ساختار سازمانی فعلی در امور پیشگیری محدودیت ایجاد می 86و لکن 

 یابد.

 29  درصد نیز از عدم تخصیص نیروها در  24درصد مصاحبه شوندگان ساختار سازمانی را برای امر پیشگیری کافی ندانسته و

 .تخصص های مورد نیاز انتقاد داشتند

 20 درصد معتقدند  16دانند و یاز جرم مؤثر نم یانتظام یریشگیآموزش را در پ ۀدرصد کارکنان و مسئوالن مصاحبه شونده نحو

آموزش کارکنان  ۀاز نحو زیدرصد ن 64شود و یاز جرم م یریشگیدر امر پ تیمحدود جادیباعث ا یعدم توجه به آموزش همگان که

 .دانستندیاز جرم مؤثر م یانتظام یریشگیرا در پ مسئله نیانتقاد داشته و هم یانتظام یروین

 4 ییقضا تیدرصد عدم حما 60دانند و  یاز جرم مؤثر نم یانتظام یریشگیرا در پ زهیانگ ریدرصد مصاحبه شوندگان نقش و تأث 

کم  زیدرصد ن 26دانند و یاز جرم م یانتظام یریشگیدر پ تیباعث محدود جهیو در نت زهیرفتن انگ نیرا سبب از ب یتیریو مد

باعث عدم  197مردم به  حیدرصد هم معتقدند که عدم گزارش صح 24 نیو همچن زهیانگ رفتن نیرا سبب از ب یبودن امور رفاه

 .دکنیم تیمحدود جادیامر ا نیشده و در ا یریشگیرغبت کارکنان به امور پ

 30 60 ودانند یمؤثر نم یانتظام یریشگیرا در پ یدولت ینموده و عدم تعامل با نهادها تیموجود اظهار رضا تیدرصد از وضع 

 یهماهنگ ینقش شورا برا زنی درصد 10 واز جرم مؤثر دانسته  یریشگیرا در پ یدولت یرا با نهادها سیدرصد نقش تعامل پل

 .انداز جرم مؤثر دانسته یانتظام یریشگیرا در پ یدولت یبا نهادها سیپل

 20 70دانند،  یمؤثر نم یانتظام یریشگیرا در پ یردولتیغ ینموده و عدم تعامل با نهادها تیموجود اظهار رضا تیدرصد از وضع 

 یشورا برا کینقش  زیدرصد ن 10از جرم مؤثر دانسته و  یریشگیرا در پ یردولتیغ یرا با نهادها سیدرصد نقش تعامل پل

 .اندکرده یابیاز جرم مؤثر ارز یانتظام یریشگیرا در پ یردولتیغ یبا نهادها سیپل یهماهنگ

 

 راهکارهاي نيروي انتظامی اروميه درپيشگيري از جرایم -3-2
پلیس پیشگیری شهرستان ارومیه نیز با توجه به وظیفه خود در حفظ نظم و آرامش و پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستان دو 

راهکار اساسی را برای پیشگیری و مقابله با جرایم در نظر گرفته است. این دو راهکار شامل راهکارهای ساختاری و راهکارهای کاربردی 

 باشند.های مستقل و جداگانه ای میدام از این راهکارها دارای زیر بخشباشند که هر کمی

از جمله راهکارهای ساختاری درحال اجرا توسط پلیس پیشگیری در ارومیه را می توان به استفاده از ماموران متخصص درساختار 

تشکیل و به کارگیری پلیس ، نمودن تشکیل پرونده شخصیت امیالزماموران نیروی انتظامی،  ازقانونی وقضایی بیشتر حمایت نیروی انتظامی، 

اشاره کرد که در این نوشتار مجال توضیح بیشتر ندارند. راهکارهای کاربردی مورد نیاز در نیروی انتظامی شهرستان شامل راهکارهای  قضایی

ایش اعتماد عمومی مردم به پلیس، افزایش سرعت و جامعه محوری، راهبرد انعطاف صفر، تمرکز بیشتر بر ساعات  نقاط جرم خیز شهر، افز
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های احتمالی های نوین در کشف و پیشگیری از وقوع جرم، حضور به موقع در مکاندقت در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از فناوری

ن در مدارس برای پیشگیری از وقوع جرم وقوع جرم قبل از وقوع آن بر اساس گزارشات نیرو و گزارشات مردمی، آموزش دانش آموزان و کودکا

ها و و تبعات و خسارات و عواقب آن، ایجاد تبلیغات مناسب در سطح شهر و دعوت به آرامش در مواقع حساس، همراهی همشهریان در جشن

 مناسبت های دینی و ملی و پیشگیری از وقوع احتمالی جرم و چندین راهکار عملی و کاربردی دیگر اشاره کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.joce.ir/


 112 -121 ، ص 1396 ، پاییز 5ژوهش در فقه و حقوق، شماره پ
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 نتيجه گيري
 

بوجود آورده است.  میاز جرا یانتظام یریشگیپ یرا در اجرا تیمحدود نیشتریشهرستان ارومیه ب یانتظام یروین یسازمان ساختار

از جرم  یانتظام یریشگیمهم پ یتواند از چالش ها یافراد متخصص و با تجربه م یریو عدم به کارگ یمکرر ساختار سازمان رییتغ ن،یبنابرا

مشاور  نیچند دی. هر فرمانده بااستمشاور نشده  ینیب شیپ یکالنتر یروسا یشده است که برا یطراح یطور یسازمان اختارباشد لذا س

داشته  یبه خصوص جرم شناس یاجتماع یشناس بیو آس یروان شناس ،یاجتماع یمددکار ،یدر حوزه مسائل اجتماع یسازمان ریو غ یسازمان

 سیرئ طیشرا نیباشد با وجود ا یتواند رصد امور انجام شده و در حال انجام در هر بخش تخصص یم زیمتخصصان ن نیا یاصل فهیباشند. وظ

را  طیمطلوب و متناسب با شرا یریگ میتواند تصم یاطالعات م نیاطالعات به روز از حوزه تحت کنترل خود دارد و با توجه به ا یکالنتر

 .داشته باشد

ساختار  نیکه در ا ییروهایو اگر هم ساختار عوض شود ن دینما یم جادیا تیمحدود یریشگیدر امور پ یو سازمان فعل ساختار

نداشته و آنرا سبب  تیرضا یمکرر در ساختار کالنتر راتییاز تغ یرسد کارکنان کالنتریشوند تخصص الزم را ندارند. به نظر م یم یریبکارگ

 .دانندیم  میاز جرا یانتظام یریشگیدر پ ییمحدود کننده اجرا یل اساسعدم آرامش در شغل خود و عام

از جرم با شرکت  یریشگیپ یشورا کی میشود و اگر بخواهیمطابق به شدت مشاهده م یدولت ریو غ یدولت یتعامل نهادها عدم

است  یهیبد گردد.  فیآن در سازمان تعر ژهیو گاهیشده و جا نیینقش آن در ساختار سازمان تع دیشود با جادیا یدولت ریو غ یدولت ینهادها

از مطالعات  نهیزم نیتوان در ایباشد. البته میارتباط آن با سازمان م یچگونگ ینیب شیو ساختار سازمان و پ گاهیجا هب ازیامور ن نیا هیکه کل

 استفاده نمود. زیکشورها ن ریبا سا یقیتطب

دانستند همانگونه یاز جرم مؤثر م یانتظام یریشگیمسئله را در پ نیکارکنان انتقاد داشته و ا گریکارکنان از نحوه آموزش خود و د اکثر

 قیکارکنان از طر یعمل یهاتوجه به آموزش نیباشد و همچن یدر ساختار سازمان م دنظریبه تجد ازیامر ن نیکه در باال اشاره شد تحقق ا

 شود.  یم هیو مجرمان توص انیاستفاده از زندان ایروان شناس و جامعه شناس و  دیدر آموزش، استفاده از اسات دیجد یهایآور فنتوسل به 

 یم زیمسئله ن نیدانند. ایاز جرم م یریشگیدر امر پ تیمحدود جادیرا باعث ا یعدم توجه به آموزش همگان زیاز کارکنان ن یاریبس

در حمل سالح سرد انجام نشود  یکه آموزش همگان یکه در صورت ستین دهیپوش یبر کس ردیگ قرار یریشگیپ سیدر دستور کار پل یستیبا

 ریافتد و در صورت فراگ یها اتفاق م شگاهیاز جرائم فقط در نما یریشگیمربوط به پ ید و هم اکنون آموزش همگانیآیبه دست نم یتیموفق

 بود. دواریآن ام رانهیشگیپ جیتوان به نتا یم یهمگان یشدن آموزش ها

نکته  نیشود توجه به ا یاز جرم م یانتظام یریشگیدر پ تیباعث محدود جهیو در نت زهیرفتن انگ نیسبب از ب ،ییقضا تیحما عدم

 یدر فکر ساز و کار قانون دیبا یانتظام یروین رانیاست که مد یاباشند نکته ییقضا تیمورد حما یستیبا یم یانتظام یرویکه سر انگشتان ن

 رانهیشگیبه تناسب انجام امور پ یمال یپاداش ها عیمناسب جهت توز یوضع دستورالعمل ها نیهمچن. متناسب با آن باشند نیقوان جادیای برا

 یکشف مواد مخدر انجام م یکه هم اکنون برا یزیکارکنان مهم است چ زهیانگ جادیدر ا ،یانتظام یرساندن پرونده ها جهیکشف و به نت ایو 

 در پرداخت اثر خود را از دست داده است. ریتأخ لیدل هشود که آن هم ب

 دیکه در باال به آن اشاره شد هم مورد تأک ایزهیمسئله در سؤال انگ نیا .باشندیاز کارکنان م یقانون یها تیخواهان حما کارکنان

منظور  نیا یمتناسب برا نیقوان جادیا یماندهان ساز و کار قانونفر یستیبا یاشاره شد م زیهمانگونه که در باال ن نیقرار گرفته است بنابرا

 .باشند

 ییو قضا یاز کارشناسان انتظام یتوسط عده ا ستیبا یو م ندینما یم جادیا تیاز جرم محدود یریشگیپ یدر اجرا زیمختلف ن نیقوان

 و برطرف گردد. ییآن شناسا یها تیتا محدود رندیقرار گ دنظریمورد تجد

مشخص  قیتحق جیباشد نتا یاز جرم مؤثر م یانتظام یریشگیپ یآن در اجرا ریو تأث یردولتیو غ یدولت یبا نهادها سیتعامل پل نقش

از جرم را  یانتظام یریشگیپ یشورا اجرا نیاست و ا یضرور یدولت ریو غ یدولت یبا نهادها سیپل یهماهنگ یشورا برا کینمود که نقش 

 دیآ یبه دست نم یامر به سادگ نیربط است و ایذ یمباد گریتعامل و ارتباط با د ریمد کیمامور به عنوان  کی یصل.کار ادینما یم لیتسه

مطالب خود را منعکس نموده و  یبوجود آمده به راحت یبتواند در فضا ریمد کیشود تا  ینیب شیآن پ یاست که ساز و کار الزم برا ازیو ن

 .دینما جیاز جرم بس یریشگیبه پ وطامور مرب شبردیپ یهمگان را برا

 کی نکهیا یبرا و معمول گردد یشتریب دقت روین نیدرجذب پرسنل ا یستی،بایانتظام یروین نیوسنگ مهم اریبس فیباتوجه به وظا

 یهادوره که یاپرسنل باتجربه نیب از یستیبا داشته باشد برعهده را بزهکار افراد از یکنترل طبقه خاص و یدگیرس فهیوظی انتظام یروین مأمور

 .داشته باشد الزم را یستگیشا یجسمان و یلحاظ روان از نموده و یمربوط ط نیمتخصص تحت نظر الزم را
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ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرایم، تشکیل پرونده شخصیت متهم )نه فقط  منظور تعدیل عوامل زمینه به

 .است یجهت صدور حکم، الزم وضرورمحکومان به حبس(، در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده 

برد و از سوی دیگر هزینه ارتکاب جرم را در نزد بزهکاران احتمالی باال می ی نیروی پلیس در سطح جامعه از یک سو مشهود حضور

حفظ نظم و آرامش  زموجبیجرم خ یهامحل مشهود در حضور نیدهد همچناحساس ترس از جرم را در میان شهروندان جامعه کاهش می

تواند منجر به افزایش اثرات و گردد بلکه میها نمینهاست.کندی نیروهای پلیس و تصمیمات نادرست آنها نه تنها باعث کاهش تلفات و هزی

 .ها گرددتبعات اینگونه بحران
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 پيوست:

 یانتظام يروين وکارکنان ماموران دگاهیازد ییاجرا يها تیدرمحدود قانون نقش: 1جدول 

 مؤلفه ها ردیف

 گردد.اعتمادی کارکنان به سازمان میحمایت نکردن از کارکنان در مشکالت قضایی باعث بی  1

 قانون اختیارات مأموران را در بسیاری از موارد محدود کرده است. 2

 قوانین زیاد با همدیگر هم پوشانی ندارند همین مسئله محدودیت ایجاد کرده است. 3

4 

5 

 قانون برای ورود به منزل محدودیت ایجاد می کند.

 ندارد همین مطلب در اجرای پیشگیری از جرم محدودیت ایجاد کرده است.حمایت قضایی برای ضابطان وجود 

 

 یانتظام يروين وکارکنان ماموران دگاهیازد ییاجرا يها تیدرمحدود قانون نقش: 2جدول 

 مؤلفه ها ردیف

 قانون بکارگیری سالح محدودیت ایجاد کرده است. 6

 سلیقه ای است همین سلیقه ای عمل کردن محدودیت ایجاد کرده است.قانون صحیح است اجرای آن  7

 قانون محدودیتی ایجاد نکرده است. 8

 
 یانتظام يروين وکارکنان ماموران دگاهیازد يريشگيدرپ یساختارسازمان تیحدود: 3جدول 

 هامؤلفه ردیف

 پیشگیری از جرم بسیار ضعیف است.ساختار سازمانی در نظر گرفته شده برای  1

 کمبود نیروهای متخصص سازمان را رنج می دهد. 2

 افراد با توجه به تخصص هایی که دارند به کار گرفته نمی شوند. 3

 پایین آوردن جایگاه های سازمانی سبب گردیده که کالنتری ها از نعمت افراد باتجربه محروم شوند. 4

 بتوان از افراد کارشناس صاحب نظر به عنوان مشاور در امر پیشگیری به کار گرفت.ساختار طوری باشد که  5

 عدم تطابق امکانات، حقوق و ابزار با مأموریت ها در ساختار سازمانی 6

 عدم توجه به بهداشت جسمانی و روانی در ساختار سازمانی 7

 ساختار سازمانی تقویت کننده امر بروکراسی است. 8

 عدم توجه به گشت های پیاده در ساختار 9

 ساختار ناجا خوب است ولی نیروهای متخصص و کارآمد کم است. 10

 

 یانتظام يروين وکارکنان ماموران دگاهیازد يريشگيبرپ اموزش رنحوهيتاث: 4جدول 

 هامؤلفه ردیف

1 

آموزش در دانشگاه علوم انتظامی و آموزشکده های ناجا توجه و نهادینه سازی افکار نظامی بوده این مطلب بعد از خروج از  ۀنحو

شناسی، مردم شناسی، جامعه ردم سر و کار دارد کاربرد نداشته و می بایستی دروس ارتباطات، رواندانشگاه برای سازمانی که با م

 شناسی و حقوقی تقویت شود.

 در تقسیم مشاغل توجه به آموزش های تخصصی و رسته ها نمی شود. 3

 توجه به آموزش همگانی در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. 4
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 یانتظام يروين وکارکنان ماموران دگاهیازد يريشگيبرپ اموزش رنحوهيتاث: 5جدول 

 هامؤلفه ردیف

 کند.کارکنان بسیار مهم است و آموزش های نهادینه نشده در پیشگیری انتظامی از جرم محدودیت ایجاد مینهادینه سازی آموزش  5

 تکرار شود. دداهر چند وقت یکبار، کارکنان از نظر سطوح کارکردی و تخصص کنترل شوند و در صورت نیاز آموزش ها مج 6

 دانشجویان و دانش آموزان ضروری است.توجه به آموزش های مجازی برای افزایش مهارت  7

8 
توجه به آموزش های مدیریتی برای افسران و حتی درجه داران کم است حتی درجه دار پلیس هم با مدیریت خوب می تواند در 

 پیشگیری انتظامی از جرم مؤثر باشد.

 آموزش کارکنان در پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد نمی کند. 9

 

 یانتظام يروين وماموران کارکنان دگاهیازد ازجرم يريشگيبرپ زهيرانگيتاث: 6جدول 

 هامؤلفه ردیف
 گیرد.حمایت اقتصادی، روانی، اجتماعی، قضایی از سوی روسا و مراجع قضایی به صورت مطلوب صورت نمی 1

2 
روحیه کارکنان شده و در نتیجه باعث محدودیت در پیشگیری عدم برخورد قاطع مراجع قضائی با خالف کاران موجب تضعیف 

 شود.انتظامی از جرم می

 عدم توجه به شان و جایگاه اجتماعی کارکنان در جامعه 3

4 
کمبود امکانات سازمان ما در مقابل سازمان های دیگر باعث از بین رفتن انگیزه و در نتیجه باعث محدودیت در پیشگیری انتظامی 

 شود.یاز جرم م

5 
باشد و انگیزه حقوق کارکنان با این همه درگیری در سطح شهر و اطراف شهر و همچنین در نگهداری از مرزها واقعاًً کم می

 گیرد.کارکنان را می

 فشردگی کار و کمبود نیروی انسانی با انگیزه باعث محدودیت پیشگیری انتظامی از جرم می شود. 6

 نیروها انگیزه را از بین می برد.جایی زود به زود جابه 7

 تشویق و تنبیه بی مورد سبب بی انگیزگی کارکنان می گردد. 8

 رابطه بازی در سازمان زیاد است. 9

 دهند.زنگ می زنند و معکوس جلوه می 197به  ضادر صورتی که مأمور کار را درست هم انجام دهد مردم بع 10

 شود.قاچاق مواد مخدر یا رد رشوه اجرا نمی شود یا خیلی کند اجرا میفرم تشویقی مربوطه به کشف کاالی  11

 انگیزه در پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر ندارد 12

 

 يروين وماموران کارکنان گاهیازد جرم از يريشگيپ ياجرا بر سيپل با مطلوب يهمکار به یدولت ينهادها لیتما عدم ريتأث: 7جدول 

 یانتظام

 هامؤلفه ردیف

1 
عدم وجود شورایی با شرکت کلیه روسای ادارات شهرستان و حتی در سطح عالی نیروی انتظامی باعث عدم انسجام الزم در پیشگیری 

 انتظامی شده است.

 نهادهای دولتی می بایستی برای تولید امنیت دست به دست هم دهند تا تالش های پلیس ثمر بدهد. ۀهم 2

 آموزش و پرورش در داخل مدارس جهت پیشگیری جوان ها و نوجوان ها برای رو آوردن به مواد مخدر تالش مضاعفی داشته باشند. 3

 در بعضی موارد ادارات دولتی به خاطر حفظ منافع خود همکاری خوبی با مأموران انتظامی ندارند. 4

 از جرم به پلیس کمک کند. گزارشات عوامل شهرداری به پلیس می تواند در پیشگیری 5

6 
برای استعالم امالک در صورتی که اداره ثبت و اسناد در ارسال جوابیه کوتاهی کند یا دیر انجام دهد، باعث می شود که پرونده تشکیل 

 شده در کالنتری بالتکلیف بماند.

 قت کمتر شود.اداره برق باید موظف شود تا از تجهیزات خود به خوبی محافظت کند تا امکان سر 7

 با نیروی انتظامی همکاری خوبی دارند. رانهادهای دولتی اکث 8

 کند.عدم تعامل با ادارات دولتی در پیشگیری انتظامی از جرم، محدودیت ایجاد نمی 9
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