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Abstract
Background and objectives: This study has identified the research conducted in the field
of police interactions in crime prevention using a meta-analysis approach.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type
has been included in the quantitative research due to the use of meta-analysis method. The
statistical population of the study consisted of four dissertations, twenty Persian articles
and two English articles. They were selected from Iranian Police journals, Iran Doc,
Megiran, Civilica, Comprehensive Humanities Portal, Jihad Daneshgahi Scientific
Information Database, Science Direct and Amrald Databases. Among them, ten studies in
which the correlation coefficient, significance coefficient or correlation coefficient and
chi-square value were calculated were selected and evaluated based on inclusion criteria.
In the descriptive statistics section, the structured review method was employed and in the
inferential statistics section, the meta-analysis was used. CMA software has been used to
analyze the collected data.
Findings: Thirty-six variables have been studied in these ten studies, and the research
findings have shown that the variables studied are effective in preventing crimes. The
most influential variables in social prevention of crimes are social (0.911), cultural
(0.908) and economic (0.894) activities of NGOs that have had a large effect size and the
least effective variable in crime prevention is the police provision of information to the
community with the small effect size of 0.190.
Results: The results showed that the most influential variable in crime prevention was the
social activities of non-governmental organizations and the least variable was the
provision of police information to the community.
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فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم
حاجیه رجبیفرجاد ،1یزدان چهری2
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چکیده
زمینه و هدف :این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام شده در حوزه تعاملات پلیی

در پیگیریری از جیرای بیا

استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته شده است.
روش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده است و به دلیل بهکارگیری روش فراتحلیل در زمره پژوهشهیای
کمی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق ،شامل چهار پایاننامه ،بیست مقاله فارسی و دو مقاله لاتین بوده اسیت
که از سایت نگریات ناجا ،ایران داک ،مگ ایران ،سیویلیکا ،پرتیا جیامع ولیوم انسیانی ،پایریاه اتلاویات ولمیی
جهاد دانگراهی ،پایراههای ساین

دایرکت و امرالد مورد نظر قرار گرفته است .از بین آنها تعداد ده مطالعه کیه

در آنها آمارههای ضریب همبستری ،ضر یب معناداری یا ضریب همبسیتری و مقیدار خیی دو محاسیبه شیده ،بیر
اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت .در بخیش آمیار توفییفی ،روش میرور
ساختار یافتیه و در بخش آمار استنباتی روش فراتحلیل بوده است .برای تجزیهوتحلیل دادههای جمع آوری شییده
از نرمافزار  CMAاستفاده شده است.
یافتهها :در این ده پژوهش ه سی و شش متغیر بررسی شده است کیه یافتیههیای پیژوهش نگیان داده اسیت کیه
متغیرهای مورد بررسیی جهیت پیگیریری از جیرای میثرر بیوده کیه بیگیترین تأریرگیذاری متغیرهیای فعالیتهیای
اجتمییاوی  ،4/911فرهنریی  4/949و اقتصییادی  4/990سییازمانهای مییردم نهییاد در پیگییریری اجتمییاوی از جییرا
میباشد که دارای اندازه ارر بزرگ بوده است و کمترین متغیر مثرر در پیگریری از جیرای وبیارت اسیت از ارا یه
اتلاوات پلی

به جامعه با اندازه ارر کوچک  4/194بوده است.

نتیجهگیری :نتایج پژوهش نگان داد که بیگترین متغیر تأریرگذار در پیگریری از جیرای  ،فعالیتهیای اجتمیاوی
سازمانهای مردم نهاد بوده است و کمترین متغیر ارا ه اتلاوات پلی

به جامعه بوده است.

کلیدواژهها :فراتحلیل ،تعاملات پلی  ،پیگریری از جرای
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 .1دانگیار گیروه میدیریت منیابع انسیانی ،دانگیراه ولیوم انتظیامی امیین ،تهیران ،اییران .نویسینده مسیوو ایمییل:
)hajieh_rajabi@yahoo.com
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مقدمه
امروزه بزهکاری پدیده اجتماوى -انسانى است که همیه جوامیع بگیر از دیربیاز بیا آن
روبه رو بودهاند ،همرام با رخداد بزه و جرم ،امر پیگریر از جرم نیز مطرح شده است.
پیگریر از جرم ،راهبرد افلى سیاست جنایى بیرا مهیار و میدیریت مسیا ل مجرمانیه
است نیاز پور)21 :1191 ،؛ که قبل از رخداد یک بزه به کار گرفته میشود کلیانتر ،
حیدریان و محمود  )12 :1199 ،یا راهبرد اساسى در حیوزه کنتیر اجتمیاوى اسیت
که دربردارنده مجمووه راهکارها مسیتقی و غیرمسیتقی بیا هیدف ایجیاد امکانیات و
موقعیت بازدارنده از وقوع جرم و کج رو تراحى میشود ولیورد نییا.)12 :1191 ،
پیگریر از جرم ،جز یى از روشهیای غییر کیفیری اسیت کیه پییش از ارتکیاب جیرم
پیشبینییی و تییدارک میشییود و هییدف آن تحدییید موقعیتهییای ارتکییاب جییرم اسییت
شایران .)04 :1190،وظیفه افلی نییروی انییتظامی در جییامعه برقیراری نظی و امنییت
است که برای دسیتیابی به آن ،راههیای متعیدد سیینتی و نییوین وجییود دارد ،برخییی از
ایین اقیدامات سیلبی و سیخت افزارانه بوده؛ یعنیی از ترییق کنتیر و برخیورد قیاتع بیا
متخلفان و میجرمان فیورت میگیرد و برخی دیرر جنبه ایجابی و نرم افزارانه داشیته و
پلی

میتواند با رویکیردهای پیگییریرانه و تعامل با جامعه و نهادهیای میدنی نقیش بیه

سزایی در ایفای این نقش بازی کند .جایریاه مگارکت مردم بیه حیدی است کیه رهبیر
معظ انقلاب اسلامی در سییخنان اخیییر خییود در دییدار فرمانیدهان و میدیران نیییروی
انیتظامی خطاب به آنها فرمودنید« :سیرمایه وظیی نیاجییا ،رضییایت و پگییتیبانی میردم
است» خامنهای .)1191 ،پیگریر از جرم بیه ونیوان راهبیرد تهیاجمى مبیارزه بیا جیرم
تعریف میشود کیه در جامعهشناسیی کلاسییک یکیى از شییوههای نیوین بیرا افیلاح
مجرمان بود که امیل دورکی آن را مطرح کرد آزاد ارمکى .)19 :1192 ،به ایین معنیى
افو  ،پیگیریر از جیرم از حیالتى خگین ،مجیازات محیور و سیرکوبررانه بیه حیالتى
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ترمیمى ،افلاحگر و اجتماعمحور تغییریافته است دیلینیى .)211 :1191 ،1در خصیو
تعامل و مگارکت مردم با پلی

در امیر پیگییریری از جییرم ،نظرییهپردازان برجسیتهای

نظیر هربرت مید 2در نظریه تعاملگرایی ،تیعاملات پلی

و مییردم را حیییو دو مییحور

تیعامل ابزاری روابط نامتقارن سرد و مبتنی بیر زور و پرخاشییرری ،حسییاب گییری و
غیر واتفی) و تعامل اظهاری تباد اتلاوات ،تفاه  ،تعهد ،تکلیییف و واتفییه همییراه
بیییا روابییط متقییارن گییرم از نییووی دوسییتی ،فیییمیمیت و اوتمییاد) تقسییی کییرده اسییت
ریتزر .)041 :1194،محققین پیگین ،تحقیقات متعددی در خصو

تیعامییل پلیی

در

امر پیگریری از جرم انجام دادهاند که از جمله آنها میتیوان بیه تحقیقیات وتنخیواه،
ذوالفقییاری ،کییارگر و کلییانتری  ،)1194شییرفیان  ،)1191کگییتکار و وبییدالرحمانی
 ،)1191حامدی  ،)1192جوانمرد  ،)1194گروه توسعه خدمات پلی

واشینرتن دی

سییی ،)2419 1بییانر،ی ،چاتوپادهیییا ،دیوفلییو و سییینرل )2412 0و مرکییز نظییارت بییر
خدمات پلی

کو ینزلند  )2449اشاره نمود.

همان طور کااد ر لن ان رهاانر ها در حییوزه تعاملیات پلیی

نیییز همچیون بسییاری از

زمینههای مزبور ،پژوهشهای متفیاوتی فیورت گرفتیه اسیت امیا بیه دلییل تفاوتهیای
موجییود در روش پییژوهش ،روش نمونییهگیری ،جامعییه آمییاری ،روش تجزیییهوتحلیل
دادهها و موارد دیرر ،لازم است با تجمیع و تلفیق نتایج پژوهشهیای مختلیف از ترییق
یک روش مناسب ،سعی شود به سثالاتی که یک مطالعیه بیه تنهیایی نتوانسیته اسیت بیه
آنها پاسخ دهد ،پرداخته شیود .بیا توجیه بیه میوارد گفتیه شیده بیا اتخیاذ روش تحقییق
فراتحلیل در این پژوهگی ،محقق در پی آن است تا مه تیرین میوارد تعاملیات پلیی
همچنین نتایج و پیامدهای حافل از تعاملات پلی

و

در پیگریری از جرای را بیا نریاه بیه

______________________________________________________
1.Dileini
2.H. Mead
3.Washington, D.C
4.Banerjee, Chattopadhyay, Duflo, Keniston, & Singh
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نتایج تحقیقات گذشته که در این حوزه انجام شدهاند بررسی نموده و با تجمیع و تلفییق
نتایج این پژوهشها توسط روش فراتحلیل به سثالات مربوط پاسخ داده و به جمعبنیدی
قابلقبو و مطمونی در این حوزه دست یابد.
 .1تعاملات پلی

موردمطالعه در پیگریری از جرای چه نتایجی داشتهاند؟

 .2اندازه ارر روشهای مختلف آماری در پژوهشهیای میرتبط بیا تعاملیات پلیی

بیا

توجه به سطح معناداری آزمونهای بکار رفته چرونه است؟
 .1میزان و نحوه همررایی یا واگرایی پژوهشهای گذشته راجع به تعاملات پلیی

در

پیگریری از جرای چرونه بوده است؟
مبانی نظری

تعامل در دایرةالمعارف ولوم اجتماوی تعامل یعنی ومل متقابل دو یا چند موجود زنیده
با یکدیرر ساروخانی .)140 :1191 ،تعاملیات پلیی

بیا گروههیای مختلفیی در جهیت

پیگریری از جرم میباشد که وبارتاند از :الگوی عملی تعاملل پللیس و ملرد  ،بیر
مبنای الروی وملی ،تعاملات پلی

و مردم را میتوان حو دو محور «تعامیل ابیزاری و

تعامل اظهاری» تقسی کرد .در بعد ابزاری ،تعامل پلی

و مردم ،روابط نامتقارن سیرد و

مبتنی بر زور و پرخاشرری ،حسیابرری و غییر ویاتفی اسیت و در ایین نیوع از تعامیل،
دستور تنبیه و اتلاوات مبادله میشود .در بعد اظهاری تعامل پلی

و مردم ،ضمن تبیاد

اتلاوات ،تفاه  ،تعهد ،تکلیف و واتفه ،روابط متقارن گرم از نووی دوستی ،فیمیمیت
و اوتماد حاک است و پیامد این نوع از تعامل ،دگرخواهی و روابط گفتمانی بیه ونیوان
یکی از پایدارترین روابط اجتماوی میان مردم و پلیی

بیه وجیود میآیید گیودرزی و

دواگویان .)00 :1191 ،تعامل اجتماعی در پیشگیری از جر به چهار نیوع اظهیاری،
گفتمانی ،واتفی ،مبادلیهای قابیل تقسیی اسیت .در تعاملیات اظهیاری میتیوان اوتمیاد،
اتمینان ،همکاری ،حمایت ،ایثار ،فداکاری ،انتقا اتلاویات ،حیل و فصیل ،پیذیرش و
مقبولیت اجتماوی را میان پلی

و مردم مگاهده کرد .با توجه به اهمیت تعامل گفتمیانی
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در مبادله اتلاوات و تقویت اوتماد متقابل ،باید به نقش رسیانههای گروهیی ،تلویزییون،
همایشهای ولمی و فرهنری و حضور فعا پلی
گسترش روابط گفتمانی میان پلی

در فحنههای اجتماوی در تقوییت و

و مردم اشاره کیرد .در تعامیل ویاتفی ،تکلییف ییا

وظیفهشناسی و انتقا احساسات مگترک مبادله میشود که البته ابزار این نیوع از تعامیل
نیز رسانههای گروهی ،نظیام پیاداش دهیی ،جامعهپیذیری فرهنریی میردم و بهرهگییری
پلی

از روابط انسانی مناسب با هیر ییک از اقگیار اجتمیاوی اسیت .در تعامیل ویاتفی

میتوان از همکاری ،همدلی و وابستری واتفی سیخن گفیت دواگوییان.)90 :1190 ،
مشارکت مرد با پللیس در پیشلگیری از وقلو جلرایم ،مگیارکت ایجیاد نیووی
احساس همبستری و تعلق و تلاش دستهجمعی میان افراد یک جامعیه بیه منظیور نییل بیه
یییک نظییام وادلانییه اجتمییاوی اسییت نبییوی .)1 :1194 ،تعامللل پلللیس بللا سللم ها

(سازمانهای مرد نهاد) ،تگکلهای غیردولتی و غیررسمی ،سازمانهایی با شخصیت
حقیقی مستقل ،غیردولتی و غیرانتفیاوی هسیتند کیه بیرای انجیام فعالییت داوتلبانیه و بیا
گرایشهای غیرسیاسی و بر اساس قانونمندی و اسیاسنامه میدون و رواییت چیارچوب
موضووه کگور و مفاد آییننامیههای اجراییی آن فعالییت مینماینید ،مگیارکت واقعیی
آگاهانییه و مییثرر مییردم در ترحهییای توسییعه شییهری در سییایه وجییود و حضییور جییدی
گروهها ،نهادها و سازمانهای جامعه مدنی  )CSOsو ازجملیه سیازمانهای غیردولتیی
 )NGOsمیسر است پاشایی .)121 :1191 ،تعامل پللیس بلا آملوزشوپرورش در

پیشگیری از وقو جرایم ،پرو،ه «مگارکت مدارس امن» ،به ونوان یک برنامیه بسییار
هدفمند پلی

و مدرسه از سا  2442میلادی آغاز شید .ایین برنامیه ابتکیار مگیترکی از

سوی وزارت آموزش و پرورش ،دادگاه اتفا و انجمن روسای کلانتریها بود تی این
برنامه ،یکصد افسر پلیی

در میدارس منتخبیی از سیی و چهیار اداره آمیوزشوپرورش

محلی به کار گرفته شدند .این مدارس از پر چالشترین مدارس واقع در ده نقطیه جیرم
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خیز با موارد متعدد بزهکاری کودکان و نوجوانان بودند .از اهداف رفتیاری ایین پیرو،ه
کاهش و مهار جرای و نابهنجاری مربوط به شرارتها و رفتارهای خگیونتآمیز دانیش
آموزان ،فرار از مدرسه ،ایراد خسارت به ساختمان مدرسه و جرای مرتبط با مواد مخدر
است محمدنسل .)191: 1199 ،تعامل پلیس و رسانه در پیشگیری از جر  ،رسیانهها
و برخی افراد تأریرات قابل توجهی دارند و نقش کاتالیزور در معل و آموزش دهنیده را
به خوبی بازی میکنند .از تیرف دیریر رسیانهها بیه لحیا برخیورداری از حجی زییاد
مخاتب میتوانند از جهت بسیج منابع برای تحقیق جنایی و کمک به پلی

مورد توجیه

ویژه قرار گیرند و با تقویت فضای وقلانی و آرامش واتفی مانع بروز انریزههای جنایی
گردند روزنامه مأو  .)1191 ،تعامل پلیس با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتلی،
یکی از اقدامهای مثرر پیگریری از جرم ،پیگریری اجتماوی است که بر ایجیاد تغییرهیا
و افلاحات فیردی و محیطیی کیه منجیر بیه افیلاح جامعیه و فیرد و همچنیین منجیر بیه
جلوگیری از اغتگاش به فیورت پاییدار و همیگیری میشیود ،تأکیید میکنید .در ایین
روش تأکید بر مگارکت مردمی و محلی در پیگریری از اغتگیاش اسیت .پلیی

نییز در

این نوع از پیگریری با مداخله در روند اقدامهای پیگریرانه مردمیی و محلیی ،تعامیل بیا
بخش مردم نهادی بسیج) نقش قابل توجهی را در پیگیریری از اغتگیاش ایفیا میکنید.
تعامل نیروی انسانی بیا ایین نهیاد انقلیابی بسییج) تضیمینکننده امنییت اجتمیاوی اسیت
جزینی و محمیدی .)11 :1192 ،تعامل پلیس و نهادهای جامعه ،اقیدامات پیگیریرانه
ممکن است در مکانهای مختلف از قبیل خانه ،مدرسه ،پلی  ،مثسسات فرهنریی و بیا
مگارکت جامعه مدنی اجرا شود .بحث پیگریری بر خلاف بحث سرکوبی تنها در حیطه
فلاحیت حاکمیت باقی نمیماند و قابل تفویض به بخش خصوفی است نجفیی ابرنید
آبادی.)11 :1119 ،
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پیگریری در لغت معانى متفاوتى دارد؛ از قبیل جلوگیر کردن و مانع امر شیدن قبیل
از وقوع آن ،جلو چیز را گرفتن و پیشدستی کردن و از نظیر ولمیى ،وا،های اسیت
که برا نخستین بار از سو « ،آنریکو فر » با ونوان «جانگینهای کیفر » استفاده شید
و دربرگیرندهی تدابیر و اقداماتى بود که جنبهی قهرآمیز نداشته باشد نیاز پیور:1192 ،
 .)129جرم وملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجیازات ومیومی هیر کگیور
است و مجرم کسی است کیه در زمیان معیین ومیل او خلیاف مقیررات قیانونی رسیمی
کگور باشد گلدوزیان و احمدزاده،1199 ،

 .)194انواع جرم را به سادگی میتیوان

به چهار دسته گروهبندی کرد :جرمهای جانی ،جرمهای مالی ،جرمهیای بیدون قربیانی،
جرمهای دولتمندان و قدرتمندان گلیدوزیان و احمیدزاده .)141 :1199 ،پیگییریری از
جیرم با بهرهگییری از بییستر تعاملیات اجتمیاوی ،بیه ونیوان یکیی از راههیای مبیارزه بیا
حیوادث نیاگوار همیگه مورد توجه بوده و بیه میجمووه تیدابیر ،تصیمیمات ،برنامیهها و
اقیداماتی اتییلاق میشود کیه قیبل از روی دادن بزه انیجام میشود تییا مییانع از وقییوع
آن شیود کلانتیری ،حیدریان و محمودی .)1199:12 ،گروهی از اندیگیمندان معتقدنید
که پیگریری از جرم هر تدبیر و سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تهدیید حیدود
امکان پیگامد مجمووه اوما جنایی از راه غییرممکن سیاختن و دشیوار کیردن احتمیا
وقوع بزه بدون استفاده از تهدید کیفری است رجبی پور .)19 :1192 ،شفت،)2442 1
نیز پیگریری از جرم را با سه روش تعرییف کیرده اسیت .1 :اسیتفاده از سیسیت ویدالت
کیفری پلی  ،دادگاهها ،زنیدانها و غییره) بیرای بازداشیتن میردم از ارتکیاب جیرم ییا
خارج ساختن آنان از چرخیه جیرم بیه نحیوی کیه جیرای بعیدی را مرتکیب نگیوند.2 ،
کاهش فرفتهای وقوع جرم و  .1کیاهش انرییزه ارتکیاب جیرم محمدنسیل:1199 ،
.)112
______________________________________________________
1.Shaftoe
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سیاست جنایی به انواع تقنینی ،قضایی ،اجرایی و مگارکتی تقسی شیده اسیت ،کیه در
این مقاله به سیاست جنایی مگارکتی اشاره میکنی که دیرزمیانی نیسیت کیه گیرایش
جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مگارکت هر چه وسیعتر و فعا ارکان جامعیه میدنی
به ویژه مردم در اجرای سیاسیت جنیایی شیکل گرفتیه اسیت کیه وبیارت از «سیاسیت
جنایی مگارکتی» میباشد .این راهبرد سیاست جنایی ،بیانرر مگارکت مردم و نهادهای
غیررسمی و غیردولتی چه در امر پیگریری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرای و
انحرافیت اجتمیاوی اسیت و هیدف مهی آن ،تضیمین حیق امنییت جامعیه بیا ترکییب
هوشمندانه پیگریری و پاسخدهی و باز پذیری اجتمیاوی بزهکیاران اسیت جمگییدی،
 .)20 :1194پیگریری انتظامی مطابق بند ج ماده  1لایحه پیگریری از جرم چنین تعریف
شده است که پیگریری انتظامی وبارت اسیت از :تیدابیر و اقیدامهای نییروی انتظیامی و
سایر دستراههایی که به حک قانون در این زمینیه موظیف هسیتند بیا هیدف حماییت از
شهروندان آسیبپذیر در برابر خطیر وقیوع جیرم ،افیزایش آگاهیهیای ومیومی ،ارا یه
خدمات مگیاورهای پیگیریرانه ،نظیارت بیر امیاکن ومیومی و منیاتق جیرمزا و افیزایش
هزینههای جرم .از تعریف فوق مگخص میگردد کار پیگیریری انتظیامی از جیرم فقیط
مختص به نیروی انتظیامی نبیوده و ارگانهیای دیریر نییز در ایین وظیفیه نقیش دارنید و
مدیریت و هماهنری بر پیگریری انتظامی را باید نییروی انتظیامی و سیایر نهادهیا انجیام
دهند ،بنابراین مدیریت بر این امر یک ضرورت به نظر میرسد و وظایفی کیه بیه وهیده
هر مدیر محو میگردد خیلی مه بیه نظیر میرسید حسیینی مقیدم و جربیانی:1199 ،
 .)142-141در ادامه پیگینه داخلی و خارجی در جدو  )1اشاره شده است.
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جدول  -1خلاصه پیشینههای پزوهش
نوع
پیگینه

نام ،سا و ونوان تحقیق

نتیجه

ردیف

وگیییایری و نامییییان )1199

پیگریری از جرم ،راهبرد نیوین و ک هزینیه در مقابلیه بیا

«فراتحلیییل ووامییل مییثرر بییر

ناامنی و بهبود امنیت اجتماوی است .نهادها بیا اسیتفاده از

پیگریری از وقوع جرم»

سرمایه اجتماوی اوتمیاد ،انسیجام ،مگیارکت) ،تقوییت

1

و

الرییوی دینییی ،افییزایش تعامییل اجتمییاوی بییین پلییی

شییهروندان و تییدوین سیاسییتهای مییرتبط بییا تراحییی
محیطییی و نظییارت اجتمییاوی میتواننیید از وقییوع جییرا
پیگریری کنند.
هنیییدیانی ،ییییاوری بیییافقی،

2

تعامل ضعیف و ناکافی پلیی

و دسیتراه قضیایی ،باویث

وبییییدی نییییژاد ،وزیییییزی و

کاهش موفقیت پلیی

دواگویییییییییییییییان )1191

شده و به تبع آن ،انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسیی در

«آسیبشناسی تعامل پلی

و

پیگینه داخلی

دسییتراه قضییایی در فرآینیید

در کگیف سیریع و دقییق جیرا

دستراه قضیایی نییز بیا مگیکلات زییادی از جملیه اتالی
دادرسی مواجه میشود.

جرمیابی»
کییرم زاده و ورفییانی )1194
«الریییوی تعامیییل پلیییی
1

مه تیییرین شیییاخصهای تعامیییل پلیییی

و رسیییانهها،

و

اتلاعرسانی و افزایش آگاهیهای ومومی ،برنامهسیازی،

رسانههای ارتبیاط جمعیی در

افزایش مگارکت ومومی ،شناسیاندن جیرا و مجیازات

پیگییریری از وقییوع جییرم و

آن و دشوار ساختن ارتکاب جرم میباشد.

نقش آن در احساس امنیت»
وتنخیییییواه و همکیییییاران

در ارزییابی حافیل از مصیاحبه دقیییق بیا خبرگیان ،ولییل

« )1194واکییییاوی نقییییش

وجود فافله بین وضع موجیود و وضیع مطلیوب بیه ایین

پیگریری در پیگریری

بیه

پلی
0

نحو احصاء شیده اسیت :ورود نداشیتن جیدی پلیی

از جیییرم از ترییییق تراحیییی

موضوع پیگریری از جرم از تریق تراحی محیطی جیرم

محیطی با تأکید بیر تعاملیات

ستیز در کگور ،نبیود مقیررات شیفاف و الیزامآور بیرای

برونسییازمانی موردمطالعییه:

سییازمانها و مییردم در اییین زمینییه ،برخییی کمبودهییای

تهران بزرگ)»

سازمانی مانند نیروی انسانی متخصص ،آموزشهای لازم
و اوتبارات سازمانی موردنیاز.
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1

موسوی فرد ،کرمی ،میثمنی

به موجب بند  11افل  114قانون اساسی ایران پیگیریری

و امیدیان زاد « )1194نقیش

از جرم به وهده قوه قضاییه اسیت بنیابراین شایسیته اسیت

پلی

در پیگریری از جیرای

قیییوه قضیییاییه بیییا تگیییکیل نهیییادی ضیییمن دویییوت از

راهکارهییییای پیگییییریری از

فاحبنظران و انجام مطالعیات دقییق و همهجانبیه بیرای

جرم»

شناخت ووامل جرمزا و راهکارهای پیگیریری از جیرم،
اقدامات اجرایی را مدیریت نماید.

4

اسیییدی فیییرد ،ذوالفقیییاری،

تعاملات اجتماوی پلی

هندیانی و دواگویان )1194

گفتمانی ،واتفی و مبادلهای همریی تیأریر بیه سیزایی در

«نقیییش تعاملیییات اجتمیییاوی
کارکنان پلیی

افزایش همکاری مردم با پلیی

در ترحهیای پیگیریران

انتظییامی در سییه وضییعیت کیفییری ،وضییعی و اجتمییاوی

پیگریری از جرم»

داشته است.

زمان شیرفیان « )1191نقیش

هرگاه تعامل و ارتباط سازنده میان دسیتراهها در کیاهش

تعامیییل پلییییی
1

در میدیریت

با مردم خصوفاً در ابعاد سهگان

و دسییییتراه

جرای بیگتر باشد ،ارتکاب جرم نیز کاهش مییابد.

قضییایی در کییاهش جییرا
مطالعییییه مییییوردی اسییییتان
کهریلویه و بویراحمد)»

9

حق نظری و شایران )1191

مگارکت اقتصادی ،فرهنری و اجتماوی نهادهای مردمی

«نقییش مگییارکت نهادهییای

در پیگییریری از جییرا نقییش داشییت و در اییین بییین،

مردمییییییی در پیگییییییریری

مگییارکت اجتمییاوی از تأریرگییذارترین ووامییل و بعیید از

اجتماوی از جرم»

آن ،مگارکتهای فرهنری و اقتصادی قرار داشتند.

محمییودی و منییدنی )1191

برنامههای اساسیی جهیت پیگیریری از بزهکیاری شیامل

و تعامیل

مسوولیتهای مگخص مثسسات ،نهادها ،همیاهنری بیین

آن بیییا دسیییتراه قضیییایی در

آنهییا ،دخیییل بییودن جامعییه ،روشهییای کییاهش مییثرر

کاهش میزان بزهکاری»

فرفتهای ارتکاب اومیا مجرمانیه ،نقیش خانوادههیا،

«بررسی نقش پلی
9

آموزشوپرورش ،رسیانههای جمعیی و قانونگیذاری در
جهت دادرسی ویژه نوجوانان است.
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ذوالفقییاری و فعییا )1190
14

«بررسیییی نقیییش پلیییی

در

پیگریری اجتماوی از جرم»

کییارکرد پیگییریری اجتمییاوی پلییی
پلی

به ونوان تعلی دهنده در مراکز آموزشیی) بیگیترین

اولویییت را در پیگییریری اجتمییاوی از جییرم بییه خییود
اختصا

کگییییتکار و وبییییدالرحمانی
« )1191تعیین نقش تعاملات
11

حضییور مییأموران

داده است.

سازمانهای غیررسمی تمایل بیگتری به برقیراری ارتبیاط
با پلی

برای پیگریری جرم از خود نگان میدادند.

برونسیییییازمانی روسیییییای
کلانتریهییا در پیگییریری از
جرای در شهر کرمانگاه»

12

با آمیوزشوپرورش بیرای جلیب مگیارکت

اسیییییماویلیان و نیییییوروزی

تعامل پلی

« )1191جلیییب مگیییارکت

دانش آمیوزان ،اولییاء و مربییان آنهیا سیه بیگیتری در

مردم در پیگریری از جرای »

تغییرات پیگریری از وقوع جرای در شهر بجنورد دارد و
اولویت او را به خود اختصا

11

10

داد.

کمالی رنجبر « )1192نقیش

ه ووامل درونسازمانی و ه ووامیل برونسیازمانی بیر

سییییازمانهای مییییردم نهییییاد

مگارکت سازمانهای مردم نهاد با پلی

تأریرگذار است.

 )NGOsدر مییییییییدیریت

در اییین راسییتا بییه ترتیییب ،متغیرهییای اوتمییاد اجتمییاوی،

پیگریری از وقیوع جیرم بیا

کیفیییت اقییدامات پلییی  ،مقولییه جامعییهمحوری پلییی ،

تأکیییییید بیییییر شهرسیییییتان

امکانات مدرن پلی  ،نوع اتلاوات و آگاهی از سیمنها
میگردد.

بندروباس)»

باوث مگارکت بیگتر سمنها با پلی

ابوالقاسییییمی پییییور )1192

نتایج تحقیق حاکی از آن است کیه پاسیخرویی اخلیاقی

«بررسییییی و ارا ییییه میییید

در نیروی انتظامی با ارتقای روابیط میردم و پلیی

پاسیییییخرویی در نییییییروی

مثبت دارد.

انتظامی پیرامون بهبود تعامیل
مییردم و نیییروی انتظییامی در
استان خوزستان»

رابطیه
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11

حامدی « )1192نقش تعامل

در مییورد نقییش نیییروی انتظییامی و نهادهییای مردمییی در

نیییروی انتظییامی و نهادهییای

پیگریری از جرم ،مسا لی مبنی بر تعریف جرم و ووامیل

مردمی در پیگریری از جرم»

تعیین جرم ،انواع بزهکاری ،رابطه جرم با نیروی انتظامی،
رابطه خانوادهها با نیروی انتظامی ،رابطه جرم بیا خیانواده
و تگکیل شورای پیگیریری از جیرم در محلیهها مطیالبی
ذکر گردیده است.

14

بیا بسییج در

جزینی و محمدی )1192

نتایج این پژوهش نگان داد که تعامل پلیی

«تعامل نیروی انتظامی با

پیگریری از جیرای امنیتیی ناآرامیهیای شیهری) میثرر

بسیج در پیگریری از جرای

بیوده اسییت .همچنیین تفکییر و تیرویج فرهنییگ بسیییجی،

امنیتی»

مگیییارکت نهیییادی ،حمایتهیییای قیییانونی و قضیییایی از
مگارکت جویان در پیگریری از جرای امنیتی به ویژه در
ناآرامیهای شهری نقش مثرر دارد.

11

جییییوانمرد « )1194تعامییییل

برای کاهش جرای مه و برقراری امنییت پاییدار ،ییک

و دسیییتراه

راهحل آن است که از ترییق مقابلیه بیا جیرای خیرد ،بیه

سیییازمان پلیییی

قضییییایی ایییییران در زمینییییه

برقراری نظ ومومی مساودت کنی .

پیگریری از جرای خرد»
پورمیییوذن  )1199بررسیییی
رابطه نقش اجتماوی پلی

و

احساس امنیت خانوادهها
19

پلی

به ونوان یکی از نهادهای رسمی کگور با توجه بیه

دانش و تجارب چندین ساله خود میتواند در چارچوب
راهبیرد «پلییی

جامعییهمحور» مبتنیی بییر تعامییل منطقییی و

دوسویه به ویژه با خانوادهها ضریب احساس امنیت را در
جامعییه افییزایش داده و خانوادههییا را از ضییرورت جامعییه
امن و چریونری دسیتییابی بیه آن آگیاه ،هیدایت و بیه
نتایج مدنظر نا ل آید.

19

کلییانتری  )1199گونییههای

مطلوبترین پدیده زندگی برای شیهروندان پیایین بیودن

ومومی پیگریری از جرم

میییزان بزهکییاری اسییت .گرچییه سییابقاً میکوشیییدند بییا
سرکوب پدیده مجرمانه از تریق مجازات بزهکیاران ،بیه
هدف فیوق نا یل شیوند ،ولیی امیروزه بیدون تردیید ،راه
افلی برای هدف فوق ،پیگریری است.
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ولی بابایی و نجیبیان )1191
«تعامییل پلییی
24

بییا نهادهییای

جیییامعوی در پیگیییریری از

در اکثر کگورها پلی

محله ،استفاده از تراحان محیطی
و

و شوراهای روستا و شیهر مصیادیق بیارز تعامیل پلیی
نهادهای جامعوی تلقی میشود.

جییرم بییا تأکییید بییر تییدبیر
نظارت شخص رالث)»
وبییییدی و بهییییاری )1194
«تعامییل پلییی
21

و مییدارس و

تأریر آن بیر کیاهش جیرای :
رویکردی آگاهسازی»

نتایج تحقییق نگیاندهندهی ایین اسیت ،تعامیل پلیی

بیا

مربیان و کارکنان مدارس با ضریب  ،2/11تعامیل پلیی
با اولیاء و سرپرسیتان دانیش آمیوزان بیا ضیریب  2 /41و
بیییا دانیییش آمیییوزان بیییا ضیییریب 1/99

تعامیییل پلیییی

اولویتبنییدی گردیییده کییه بییا کییاهش جییرای ارتبییاط
معنیدار و مستقی دارند.
گیییییودرزی و دواگوییییییان

تعاملات اجتماوی پلی

« )1191مبانی نظری ساختار

سازمانی و برنامهریزی در محورهیای زییر اسیت :فراینید

تعامل پلی

و مردم»

راهگگیای بسییاری از تنرناهیای

اوتمادسازی برای مگارکت مردم در ترحهای انتظامی و
امنیتی ناجا .شناخت راههای تقویت گرایش مردم به نظ

22

و امنیت و نحوه مگارکت آنان بیا پلیی

در مواقیع بیروز

بحرانهیییای اجتمیییاوی .شیییناخت قواوییید و هنجارهیییای
تعاملیییات اجتمیییاوی پلیییی

و میییردم در چهیییار حیییوزه

گفتمانی ،واتفی ،مبادلهای و قدرت اقتدار).

پیگینه خارجی

21

گروه توسعه خیدمات پلیی

اگرچه مأموران اجرای قانون میزان آسیبهای میرتبط بیا

واشیینرتن دی سییی)2419 1

کار بیگتر را دارند ،اما تعاملات آنها بیا جوانیان زییر 19

«تعاملیییات بیییین جوانیییان و

سا باویث کیاهش حملیات و قتلهیا توسیط آنیان شیده

اجرای قانون»

است و همچنین میزان دستریری نوجوانیان در سیا هیای
اخیییر کییاهشیافتییه اسییت ،اییین آمییار ،ماهیییت پیچیییده
ارتباتییات پلییی
تعاملات پلی

و جوانییان و اهمیییت درک و بهبییود

در کاهش جرم را نمایان میکند.

______________________________________________________
1.Washington, D.C
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20

ورا و فابییییییییییییان)2414 1

تولید یک مداخله در محله ،به تیرویج اجیرای پیگیریری

«پیگریری از جیرم بیه وسییله

از جرم از تریق تراحی محیطی به منظور کیاهش حی

تراحی محیطی»

ناامنی و بهبود کیفیت زندگی در منطقه میانجامد.

بانر،ی 2و همکیاران )2412

در نظر گرفتن انریزههای فیریح بیرای افسیران پلیی

«بهبییود وملکییرد پلیییی
21

و

در

همچنین ووده انتقا از سربازخانه ذخیره به یک ایسیتراه

راجسییییتان ،هنیییید :شییییواهد

پلی

مطلوب ،تأریر بسییار زییادی بیر وملکیرد و تعامیل

تجربی بر انریزهها ،میدیریت

پلی

با شهروندان دارد.

و آموزش مستقل»
مرکییز نظییارت بییر خییدمات
24

پلییییی

کو ینزلنیییید )2449

است و ممکن است بیرای گروههیای مختلیف جیوان ییا

و

مداخله در سن جوانتر نیاز به میداخلات منحصیربهفرد و

«تأریر تعاملیات بیین پلیی
جوانان»

ادراکات و نررشهای جوانان نسبت به پلی

تغییرناپذیر

هدفمند داشته باشد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده است و به دلیل بهکارگیری روش فراتحلییل در
زمره پژوهشهای کمی قرار گرفته است .روش پژوهش این تحقیق ،فراتحلییل میباشید
که در این روش محقق به ترکیب نتایج پژوهشهای مختلف و متعدد و استخراج نتیایج
جدید و منسج  ،با استفاده از روشهای هدفمند آماری میپیردازد .در روش فراتحلییل
محقق با ربت ویژگیها و یافتههای تودهای از پژوهشها در قالب مفاهی کلی ،آنهیا را
آماده استفاده از روشهای نیرومند آماری میکند .این پژوهش از نظیر هیدف از جملیه
پژوهشهای کاربردی بوده و به دلیل بهکارگیری روش فراتحلیل در زمره پژوهشهیای
کمی قرار میگیرد .برای گردآوری دادههای مورد نیاز بیرای فراتحلییل از ییک فیرم
کدگذاری استفاده میشود .فرم کدگذاری ابیزار گیردآوری اتلاویاتی اسیت کیه در
______________________________________________________
Fabian &1 Vera
2
Banerjee
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فراتحلیل به کار میرود .این فیرم معیاد پرسگینامه ییا فیرم مصیاحبه در انیواع دیریر
تحقیقات میباشد.
این پژوهش از نظر موضووی در حوزه تعاملات پلی

در پیگریری از جرا بوده است

از نظر قلمرو زمانی از سا  1191تیا  1199بررسیی شیده اسیت .از نظیر مکیانی مطالیب
جمعآوریشده است از سیامانه نگیریات ناجیا ،اییران داک ،1میگ اییران ،2سییویلیکا،1
پرتا جامع ولوم انسانی ،0پایراه اتلاوات ولمی جهاد دانگراهی 1و نور مریز 4همچنیین
مقالات نمایه شیده در سیایتهای معتبیر ولمیی شیامل پایراههیای سیاین

دایرکیت 1و

امرالد 9بوده است.
جامعه آماری پژوهش ،شامل چهار پایاننامه ،بیست مقاله فارسی و دو مقالیه لیاتین بیوده
است که از بین آنها تعداد  14مطالعه که در آنها آمارههای ضریب همبستری/ضیریب
معناداری یا ضریب همبستری و مقدار خی دو محاسبه شده ،بیر اسیاس معیارهیای درون
گنجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.
هنرام ورود به روشهای آماری لازم برای فراتحلیل باید دو مفهیوم روش آمیاری را
تعریف کرد .این دو وبارتاند از سطح معنیداری و اندازه ارر.
الف  -سطح معنیداری :سیطح معنییداری بیا خطیای نیوع او رابطیه مسیتقی دارد .
خطای نوع او هنریامی رخ مییدهید کیه فیر

فیفر تأییید شیود .انتخیاب سیطح

معنیداری تا حدودی اختیاری است و معمولاً % 1یا % 1است بنا به تعریف ،سیطح
معنیداری به دست آوردن یک ارزش آماری است که به رد فر

ففر بی انجامد.

______________________________________________________
1.Irandoc.ir
2.magiran.ir
3.civilica.com
4.ensani.ir
5.sid.ir
6.noormags.com
7.Science direct
8.emerald
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ب  -اندازه ارر :اندازه ارر برابر است با نسبت سطح معنیداری بیه شاخصیی از حجی
نمونه آنچه شرایط فراتحلیل را بهبود میبخگد وجود مطالعاتی است که شیرایط زییر
را داشته باشند:
 -1مطالعه با حج نمونه زیاد
 -2ابزار اندازهگیری مناسب دارای روایی و اوتبار لازم
 -1روش نمونهگیری مناسب نمونهگیری تصادفی تابین)2440 ،1
کوهن بر اساس جدو

 )2معیار مناسبی جهت تفسیر اندازه ارر پیگنهاد نموده است

جدول -2حدود بالا و پایی اندازه اثر (کوه )1811 ،

در بخییش آمییار توفیییفی ،روش مییرور سییاختاریافته و در بخییش آمییار اسییتنباتی روش
فراتحلیل بوده است .برای تجزییهوتحلیل دادههیای جمعآوریشیده از نرمافیزار CMA

استفاده شده است.
یافتهها
یافتههای توصیفی

جدو

 )1چک لیست تحلیل محتوا کدگذاری پژوهشها و مقالات مورد اسیتفاده در

فرا تحلیل) را نگان میدهد.

______________________________________________________
1.tabeen
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جدول  -3چکلیست تحلیل محتوا (کدگذاری پژوهشها و مقالات مورد استفاده در فرا
تحلیل)
کد

عنوان مقاله یا

سال

تحقیق

اجرا

محقق

منبع

حجم

متغیر

نمونه

موردبررسی

P

اندازه
اثر

مقدار
خیدو مقدار df t
X2

رابطه تعاملات
گفتمانی
پلی
نقش تعاملات
1

اجتماوی کارکنان
پلی

در مدیریت

پیگریری از جرم

فصلنامه
1194

محمد اسدی پژوهشهای
فرد و همکاران اتلاواتی و

پیگریری از جرم

با مدیریت

r=0.76 P=0.00

رابطه بین تعاملات
190

واتفی پلی

با

مردم در زمینه

جنایی

r=0.57 P<0.05

مدیریت
پیگریری از جرم
رابطه تعاملات
مبادلهای پلی

r=0.88 P=0.00

رابطه آموزش
همرانی پلی
برای جلب
جلب مگارکت
2

مردم در پیگریری

1191

از جرای

مهدی

فصلنامه

اسماویلیان

دانش

بهرام نوروزی

انتظامی

مگارکت مردم با
192

پیگریری از وقوع
جرم
تعامل پلی

با

سمنها
تعامل پلی

با

آموزشوپرورش
تعامل نیروی
1

انتظامی با بسیج در
پیگریری از جرای

1192

ولیرضا جزینی
و همکاران

فصلنامه
پژوهشهای 211
اتلاواتی و

r=0.558 P=0.00

r=0.597 P=0.00
r=0.689 P=0.00

اردوهای مگترک
تعامل پلی
بسیج)

با

P=0.00

t=20.
812
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امنیتی

ترویج تفکر و

جنایی

فرهنگ بسیج
پیگریری از

P=0.00

t=12.
256

جرای امنیتی)
حمایتهای
قانونی و قضایی
تعامل پلی

با

P=0.00

t=24.
362

بسیج)
شورای تأمین
تعامل پلی

با

P=0.00

t=19.
804

بسیج)
مگارکت تعامل
پلی

ووامل

نقش سازمانهای

فصلنامه

درونسازمانی بر

ولمی

میزان مگارکت

جلا کمالی

تخصصی

سمنها

رنجبر

دانش

مردمنهاد
 )NGOsدر
0

مدیریت پیگریری

با بسیج)

P=0.00

t=17.
953

1192

از وقوع جرم با
تأکید بر شهرستان
بندروباس)

111

r=0.650 P=0.00

ووامل

انتظامی

برونسازمانی بر

هرمزگان

میزان مگارکت

r=0.328 P=0.00

سمنها
فعالیتهای
اقتصادی

نقش مگارکت
1

نهادهای مردمی در
پیگریری اجتماوی
از جرم

محمدرضا حق
1191

نظری و فریبا
شایران

فصلنامه
پژوهشهای
اتلاواتی و
جنایی

194

سازمانهای مردم P=0.00
نهاد در پیگریری

t=38.
852

از جرا
فعالیتهای
فرهنری
سازمانهای مردم

t=42.
08
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نهاد در پیگریری
از جرا
فعالیتهای
اجتماوی
سازمانهای مردم P=0.00
نهاد در پیگریری
اجتماوی از جرا
به

استفاده از پلی
ونوان
آموزشدهنده

r=0.199 P=0.00

مراکز آموزشی
بررسی نقش پلی

فصلنامه

در پیگریری
4

اجتماوی از جرم
مطالعه موردی

ارا ه اتلاوات

حسین
1190

ذوالفقاری و
فیدا فعا

منطقه  2و  12شهر
تهران)

پلی

ولمی
پژوهگی
مطالعات
امنیت
اجتماوی

به جامعه

حمایت پلی
244

از

بزه دیدگان

r=0.190 P=0.00
r=0.482 P=0.00

ایفای نقش پلی
بهونوان مربی و r=0.399 P=0.00
الرو
شرکت پلی

در

مگارکتهای
محلی پیگریری از

r=0.256 P<0.01

جرم
مهارتهای
بررسى تأریر تعامل

پایاننامه

برونسازمانی
1

رؤسا کلانتر در
پیگریر از جرای
در شهر کرمانگاه

1191

رسو کگتکار

دانگراه
ولوم
انتظامی امین

ارتباتى کلامى) r=0.254 P=0.00
رؤسا کلانتریها
 190مهارتهای ارتباط
غیرکلامى)

r=0.279 P=0.00

رؤسا کلانتریها
تعاملات رسمى

r=0.888 P=0.00

t=42.
72
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رؤسا کلانتریها
تعاملات غیررسمى
رؤسا کلانتریها
تعامل پلی
تعامل پلی
9

بر کاهش جرای :

1194

رویکردی

با

فصلنامه

مربیان و کارکنان P=0.00
مدارس

توحید وبدی و

مطالعات

با

وباس بهاری

مدیریت

و

مدارس و تأریر آن

r=0.805 P=0.00

214

انتظامی

آگاهسازی

تعامل پلی

اولیاء دانش

P=0.00

بادانش آموزان

P=0.00

اتلاعرسانی و
افزایش
آگاهیهای

الروی تعامل پلی

9

در پیگریری از
وقوع جرم و نقش

1194

زاده و سهراب
ورفانی

آن در احساس

فصلنامه
امنیت ملی

برنامهسازی
191

افزایش مگارکت
ومومی
شناساندن جرای و

امنیت

مجازات آن
دشوار ساختن
ارتکاب جرم

واکاوی نقش پلی
14

پیگریری در
پیگریری از جرم از
تریق تراحی

r=0.418 P<0.01

ومومی

و رسانههای جمعی

افزایش کیفیت

حمید وتنخواه
1194

–حسین

پژوهگنامه

ذوالفقاری -نظ و امنیت
بهمن کارگر-

t=21.
63

آموزان
تعامل پلی

اسماویل کرم

t=18.
72

111

محیطی
افزایش نظارت
تبیعی

r=0.387 P<0.01
r=0.440 P<0.01
r=0.374 P<0.01
r=0.412 P<0.01
r=0.87 P=0.00
r=0.82 P<0.01

t=19.
13
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محسن کلانتری

محیطی با تأکید بر
تعاملات

تقویت فرهنگ

برونسازمانی

جمعی

موردمطالعه :تهران

r=0.86 P=0.00

بزرگ)

همانتور که ملاحظه میشود جدو شماره  )0اندازه ارر برآورد شده برای هر کدام از
متغیرهای مورد بررسی را نگان میدهد.
جدول  -4اندازه اثر برآورد شده در متغیرهای مورد بررسی پژوهشها
متغیر مورد بررسی

کد
رابطه تعاملات گفتمانی پلی
1

حجم
نمونه n

r=0.76

با مدیریت پیگریری از جرم
با مردم در زمینه مدیریت پیگریری از جرم

رابطه بین تعاملات واتفی پلی

190

رابطه آموزش همرانی پلی

r=0.558

برای جلب مگارکت مردم با پیگریری از وقوع جرم
192

تعامل پلی

با سمنها

تعامل پلی

با آموزشوپرورش

اردوهای مگترک تعامل پلی

r=0.653

با بسیج)

حمایتهای قانونی و قضایی تعامل پلی
شورای تأمین تعامل پلی
مگارکت تعامل پلی

0

با بسیج)

r=0.391
211

r=0.579

با بسیج)
111

r=0.650
r=0.328

ووامل برونسازمانی بر میزان مگارکت سمنها
فعالیتهای اقتصادی سازمانهای مردم نهاد در پیگریری از جرا

r=0.717
r=0.626

با بسیج)

ووامل درونسازمانی بر میزان مگارکت سمنها

1

r=0.597
r=0.689

ترویج تفکر و فرهنگ بسیج پیگریری از جرای امنیتی)
1

r=0.57
r=0.88

رابطه تعاملات مبادلهای پلی

2

اندازه اثر r

194

r=0.894

رجبي فرجاد و همکاران /فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم 29 /

فعالیتهای فرهنری سازمانهای مردم نهاد در پیگریری از جرا

r=0.908

فعالیتهای اجتماوی سازمانهای مردم نهاد در پیگریری اجتماوی از جرا

r=0.911

به ونوان آموزشدهنده مراکز آموزشی

r=0.199

استفاده از پلی
ارا ه اتلاوات پلی
4

حمایت پلی

شرکت پلی

به جامعه

از بزه دیدگان

ایفای نقش پلی

r=0.190
244

r=0.399

به ونوان مربی و الرو

r=0.256

در مگارکتهای محلی پیگریری از جرم

r=0.254

مهارتهای ارتباتى کلامى) رؤسا کلانتریها
1

مهارتهای ارتباط غیرکلامى) رؤسا کلانتریها
تعاملات رسمى رؤسا کلانتریها

r=0.279
190

9

r=0.888
r=0.805

تعاملات غیررسمى رؤسا کلانتریها

9

r=0.482

r=0.599

تعامل پلی

با مربیان و کارکنان مدارس

تعامل پلی

با اولیاء دانش آموزان

تعامل پلی

با دانش آموزان

r=0.609

اتلاعرسانی و افزایش آگاهیهای ومومی

r=0.418

برنامهسازی

r=0.387

افزایش مگارکت ومومی

214

191

r=0.666

r=0.440

شناساندن جرای و مجازات آن

r=0.374

دشوار ساختن ارتکاب جرم

r=0.412

افزایش کیفیت محیطی

r=0.87

 14افزایش نظارت تبیعی
تقویت فرهنگ جمعی

111

r=0.82
r=0.86

با ملاحظه جدو  )0مگاهده میشود که متغیرهای بررسی شده در پیژوهشهیای میورد
استفاده این فراتحلیل ،اندازه اررهای متفاوتی دارند کیه بیر اسیاس معییار کیوهن بیه سیه
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دستهی کوچک ،متوسط و بیزرگ تقسیی بندی میشیوند کیه نتیجیه آن در جیدو )1
آمده است :البته در تفسیر اندازهی ارر زمینه نقش بیه سیزایی دارد و بایید بیه چنید نکتیه
توجییه کییرد الییی  ،2414 ،ترجمییه شییجاع نییوری .)1190 ،او ارییرات کوچییک اگییر
پیامدهای بزرگی داشته باشند میتوانند جدی تلقی شوند .دوم اگر احتمیا دهیید نتیایج
بزرگتری ممکن است اتفاق بیفتد ،اررات کوچک میتوانند بزرگ تلقی شوند.
جدول  -5نتیجه اندازه اثر متغیرها بر اساس معیار کوه
اندازه اثر کوچک

اندازه اثر بزرگ

اندازه اثر متوسط
 رابطه بین تعاملات واتفی پلی

 مهارتهای ارتباتى

مردم در زمینه مدیریت پیگریری از جرم

کلامى) رؤسا کلانتریها
 ارا ه اتلاوات پلی

به

جامعه
 شرکت پلی

با

 رابطه آموزش همرانی پلی

برای

جلب مگارکت مردم با پیگریری از
وقوع جرم

در

 تعامل پلی

مگارکتهای محلی

 تعامل پلی

با آموزشوپرورش

پیگریری از جرم

 اردوهای مگترک تعامل پلی

کلانتریها
 استفاده از پلی

با

بسیج)

با بسیج)

آموزشدهنده مراکز
آموزشی

 ووامل درونسازمانی بر میزان

با بسیج)

مگارکت سمنها

پیگریری از جرا
سازمانهای مردم نهاد در
پیگریری از جرا
 فعالیتهای اجتماوی
سازمانهای مردم نهاد در

 ووامل برونسازمانی بر میزان

پیگریری اجتماوی از جرا
 تعاملات رسمى رؤسا

مگارکت سمنها
 ایفای نقش پلی

 فعالیتهای اقتصادی

 فعالیتهای فرهنری

 مگارکت تعامل پلی

 حمایت پلی

با بسیج)

سازمانهای مردم نهاد در

 شورای تأمین تعامل پلی

الرو

 رابطه تعاملات مبادلهای

قضایی تعامل پلی

پیگریری از جرای امنیتی)
به ونوان

جرم

 حمایتهای قانونی و

 ترویج تفکر و فرهنگ بسیج

غیرکلامى) رؤسا

پلی

با مدیریت پیگریری از

پلی
با سمنها

 مهارتهای ارتباط

 رابطه تعاملات گفتمانی

از بزه دیدگان
به ونوان مربی و

کلانتریها
 تعاملات غیررسمى رؤسا
کلانتریها

رجبي فرجاد و همکاران /فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم 25 /

 تعامل پلی

با مربیان و کارکنان

 افزایش کیفیت محیطی
 افزایش نظارت تبیعی

مدارس
 تعامل پلی

با اولیاء دانش آموزان

 تعامل پلی

با دانش آموزان

 تقویت فرهنگ جمعی

 اتلاعرسانی و افزایش آگاهیهای
ومومی
 برنامهسازی
 افزایش مگارکت ومومی
 شناساندن جرای و مجازات آن
 دشوار ساختن ارتکاب جرم

تبق معیار کیوهن؛ انیدازه اریر  4/2کوچیک ،انیدازه اریر  4/1متوسیط و انیدازه اریر 4/9
بزرگ را نگان میدهد.
یافتههای استنباطی
سؤال اول) تعاملات پلیس ملورد ماالعله در پیشلگیری از جلرایم چله نتلایجی
داشتهاند؟

با توجه به تجزیهوتحلیل اتلاوات در جدو  ،)4نتایج به دست آمده نگانرر ایین اسیت
که متغیرهای مورد بررسی جهت پیگریری از جرای مثرر بوده که بیگترین تأریرگذاری
متغیرهییای فعالیتهییای اجتمییاوی ،فرهنرییی و اقتصییادی سییازمانهای مییردم نهییاد در
پیگریری اجتمیاوی از جیرا میباشید و کمتیرین متغییر میثرر در پیگیریری از جیرای
وبارت است استفاده از پلی
پلی

به جامعه.

به ونوان آموزش دهنده مراکز آموزشی و ارا یه اتلاویات

 / 26فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال بیست و دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

جدول  -6ترتیب بندی میزان اندازه اثر در متغیرهای مورد بررسی
متغیر مورد بررسی

کد

P

r

P=0.00

r=0.911

2

فعالیتهای فرهنری سازمانهای مردم نهاد در پیگریری از جرا

P=0.00

r=0.908

1

فعالیتهای اقتصادی سازمانهای مردم نهاد در پیگریری از جرا

P=0.00

r=0.894

0

تعاملات رسمى رؤسا کلانتریها

P=0.00

r=0.888

1

رابطه تعاملات مبادلهای پلی

P=0.00

r=0.88

4

افزایش کیفیت محیطی

P=0.00

r=0.87

1

تقویت فرهنگ جمعی

P=0.00

r=0.86

9

افزایش نظارت تبیعی

P<0.01

r=0.82

9

تعاملات غیررسمى رؤسا کلانتریها

P=0.00

r=0.805

P=0.00

r=0.76

P=0.00

r=0.717

12

تعامل پلی

با آموزشوپرورش

P=0.00

r=0.689

11

تعامل پلی

با اولیاء دانش آموزان

P=0.00

r=0.666

10

اردوهای مگترک تعامل پلی

P=0.00

r=0.653

11

ووامل درونسازمانی بر میزان مگارکت سمنها

P=0.00

r=0.650

P=0.00

r=0.626

11

تعامل پلی

با دانش آموزان

P=0.00

r=0.609

19

تعامل پلی

با مربیان و کارکنان مدارس

P=0.00

r=0.599

19

تعامل پلی

با سمنها

P=0.00

r=0.597

24

مگارکت از نوع تعامل پلی

P=0.00

r=0.579

P<0.05

r=0.57

P=0.00

r=0.558

P=0.00

r=0.482

P<0.01

r=0.440

1

فعالیتهای اجتماوی سازمانهای مردم نهاد در پیگریری اجتماوی
از جرا

14

رابطه تعاملات گفتمانی پلی

11

حمایتهای قانونی و قضایی تعامل پلی

14

21
22

شورای تأمین تعامل پلی

با مدیریت پیگریری از جرم
با بسیج)

با بسیج)

با بسیج)

با بسیج)

رابطییه بییین تعاملییات وییاتفی پلییی

بییا مییردم در زمینییه مییدیریت

پیگریری از جرم
رابطییه آمییوزش همرییانی پلییی
پیگریری از وقوع جرم
از بزه دیدگان

21

حمایت پلی

20

افزایش مگارکت ومومی

بییرای جلییب مگییارکت مییردم بییا
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21

اتلاعرسانی و افزایش آگاهیهای ومومی

P<0.01

r=0.418

24

دشوار ساختن ارتکاب جرم

P<0.01

r=0.412

21

ایفای نقش پلی

به ونوان مربی و الرو

P=0.00

r=0.399

29

ترویج تفکر و فرهنگ بسیج پیگریری از جرای امنیتی)

P=0.00

r=0.391

29

برنامهسازی

P<0.01

r=0.387

14

شناساندن جرای و مجازات آن

P<0.01

r=0.374

11

ووامل برونسازمانی بر میزان مگارکت سمنها

P=0.00

r=0.328

12

مهارتهای ارتباط غیرکلامى) رؤسا کلانتریها

P=0.00

r=0.279

P<0.01

r=0.256

P=0.00

r=0.254

P=0.00

r=0.199

P=0.00

r=0.190

در مگارکتهای محلی پیگریری از جرم

11

شرکت پلی

10

مهارتهای ارتباتى کلامى) رؤسا کلانتریها
به ونوان آموزش دهنده مراکز آموزشی

11

استفاده از پلی

14

ارا ه اتلاوات پلی

به جامعه

سؤال دو ) اندازه اثر روشهای مختلل

آملاری در پژوهشهلای ملرتبط بلا

تعاملات پلیس با توجه به ساح معناداری آزمونهای بکار رفته چگونه است؟

با توجه به جدو  )4که ترتیب بندی مییزان انیدازه اریر در متغیرهیای میورد بررسیی را
ونوان کرده است ،اوداد نگان میدهد کیه متغیرهیای فعالیتهیای اجتمیاوی ،فرهنریی،
اقتصییادی سییازمانهای مییردم نهییاد در پیگییریری اجتمییاوی از جییرا  ،تعاملییات رسییمى
رؤسا کلانتریها ،رابطه تعاملیات مبادلیهای پلیی  ،افیزایش کیفییت محیطیی ،تقوییت
فرهنگ جمعی ،افزایش نظارت تبیعی ،تعاملات غیررسیمى رؤسیا کلانتریهیا ،رابطیه
تعاملات گفتمانی پلی
تعامل پلی

بیا میدیریت پیگیریری از جیرم ،حمایتهیای قیانونی و قضیایی

با بسییج) دارای انیدازه اریر بیزرگ میباشیند .متغیرهیای تعامیل پلیی

آموزشوپرورش ،تعامل پلی

با اولیاء دانش آموزان ،اردوهای مگترک تعامیل پلیی

با بسیج) ،ووامل درونسازمانی بر میزان مگارکت سمنها ،شورای تأمین تعامل پلی
بسیج) ،تعامل پلی
پلی

بیا

با دانش آموزان ،تعامل پلی

با سمنها ،مگارکت از نوع تعامل پلی

با

با مربیان و کارکنیان میدارس ،تعامیل
بیا بسییج) ،رابطیه بیین تعاملیات ویاتفی
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پلی

با مردم در زمینه مدیریت پیگریری از جرم ،رابطه آموزش همریانی پلیی

جلب مگارکت مردم با پیگریری از وقوع جرم ،حمایت پلی

بیرای

از بزه دییدگان ،افیزایش

مگارکت ومومی ،اتلاعرسانی و افزایش آگاهیهای ومومی ،دشیوار سیاختن ارتکیاب
جرم ،ایفای نقش پلی

به ونوان مربی و الرو ،ترویج تفکر و فرهنگ بسییج پیگیریری

از جرای امنیتی) ،برنامهسازی ،شناساندن جرای و مجازات آن ،ووامل برونسازمانی بیر
می یزان مگییارکت سییمنها دارای انییدازه ارییر متوسییط و متغیرهییای مهارتهییای ارتبییاط
غیرکلامى) رؤسا کلانتریها ،شیرکت پلیی

در مگیارکتهیای محلیی پیگیریری از

جرم ،مهارتهیای ارتبیاتى کلیامى) رؤسیا کلانتریهیا ،اسیتفاده از پلیی
آموزش دهنده مراکز آموزشی ،ارا یه اتلاویات پلیی

بیه ونیوان

بیه جامعیه نییز دارای انیدازه اریر

کوچک هستند.
سؤال سو ) میزان و نحوه همگرایی یا واگرایی پژوهشهای گذشته راجلع بله
تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم چگونه بوده است؟

متغیرهای فعالیتهای اجتماوی ،فرهنری ،اقتصادی سازمانهای مردم نهاد در پیگیریری
اجتماوی از جرای که به ونوان متغیرهای با اندازه بزرگ شناخته شدند بیا نتیایج تحقییق
حق نظیری و شیایران  )1191همخیوانی دارد کیه در نتیایج نگیان میدهنید مگیارکت
اقتصادی ،فرهنری و اجتماوی نهادهای مردمی در پیگریری از جرا نقیش داشیته و در
ای ین ب یین ،مگییارکت اجتمییاوی از تأریرگییذارترین ووامییل و بعیید از آن ،مگییارکتهای
فرهنری و اقتصادی قرار داشتند.
متغیرهای تعامل پلی

با آموزشو پرورش ،تعامل پلی

با اولیاء دانش آموزان به ونیوان

متغیرها با اندازه ارر متوسط با تحقیق وبیدی و بهیای  )1194ییا ونیوان «تعامیل پلیی

و

مدارس و تأریر آن بر کاهش جرای  :رویکردی آگاهسازی» همخیوانی دارد کیه هیدف
افلی آن ،شناخت تأریر آموزش و تعامل پلی

با دانش آموزان در کاهش جرای بیوده
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و نتایجش نگان داد که تعامل پلی

بیه ترتییب بیا مربییان و کارکنیان میدارس ،اولییاء و

سرپرستان دانش آموزان و دانش آموزان با کاهش جرای ارتباط دارد.
و متغیرهای مانند مهارتهای ارتباط غیرکلامى) رؤسا کلانتریها ،شیرکت پلیی

در

مگارکتهای محلی پیگریری از جرم دارای اندازه اریر کوچیک هسیتند کیه بیا تحقییق
کگییتکار  )1191بییا ونییوان «بررسییى تییأریر تعامییل برونسییازمانی رؤسییا کلییانتر در
پیگریر از جرای در شهر کرمانگاه» و ذوالفقیاری و فعیا  )1190بیا ونیوان «بررسیی
نقش پلی

در پیگریری اجتماوی از جرم مطالعه موردی منطقیه  2و  12شیهر تهیران)»

همخوانی و ه راستایی دارند.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به اهمیت پیگریری قبل از درمان به خصیو
مسوولان انتظامی و قضایی و نقش تعاملیات پلیی

در میورد جیرای در بیین میردم و
در کیاهش جیرای بیه بررسیی آن در

پژوهش حاضر پرداخته شد.
با توجه به تجزیه و تحلیل اتلاوات ،نتایج به دست آمده نگانرر این است که متغیرهیای
مورد بررسی جهت پیگریری از جرای مثرر بیوده کیه بیگیترین تأریرگیذاری متغیرهیای
فعالیتهای اجتماوی ،فرهنری و اقتصادی سازمانهای مردم نهاد در پیگریری اجتماوی
از جرا میباشد که دارای اندازه ارر بزرگ بوده و همخوان با نتایج تحقیق حیق نظیری
و شایران  )1191میباشد و کمترین متغیر مثرر در پیگریری از جرای وبارت اسیت از
ارا ه اتلاوات پلی

به جامعه با انیدازه اریر کوچیک کیه بیا تحقییق ذوالفقیاری و فعیا

 )1190ه راستا میباشد.
اقداماتی چون اشتغا زایی ،آسان کیردن کارییابی و متنیوع سیاختن مگیاغل متناسیب بیا
کارآموزیها و آموزشهای حرفهای و تخصصیی افیراد ،مبیارزه بیا بیکیاری و حماییت
مادی و معنوی از بیکاران ،انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از ترییق روزآمید
کردن مستمری روزانه یا ماهیانه آنها ،ایجاد مراکز فرهنریی ،ورزشیی ،هنیری و ولمیی
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برای تنوع بخگی به سرگرمی و تفریحات و اوقات فراغت افراد ،تسهیل تگیکیل کیانون
خانواده که بعضاً توسط نهادهای مردمی فورت میگیرد ،بیتردید نیه فقیط شیهروندان
را در برابر بزهکاری مقاوم میکننید ،بلکیه زمینیه رشید و شیکوفایی شخصییت فیردی،
خانوادگی و اجتماوی آنان را فراه و باوث نگاط ومومی در سطح جامعه میشود.
به تور منطقی این امر پذیرفته شده است که همواره پیگریری بهتر از درمان و مقیدم بیر
آن است .برخورد با جرا و مجازات وامل جرم در واقع نووی درمان و تسکین آلیام و
خسارات وارده بر جامعه است و این پیگیریری از تیرق مختلیف انجیام میشیود کیه از
جمله آنها مگارکت سازمانهای مردم نهاد در پیگریری از جیرا اسیت .بیا مگیارکت
سازمانهای مردم نهیاد شیاهد کیاهش جیرا و بیه دنبیا آن برقیراری امنییت پاییدارتر
خواهی بود؛ زیرا با همکاری آنهیا ،بیار مسیوولیت و کیار بیگیتر از دوش سیازمان ناجیا
برداشته خواهد شد و پرسنل ناجا به راحتیی و فیراب بیا بیگیتری میتواننید بیه امیورات
تخصصیشان بپردازند .از ترفی ،به هر مییزان کیه سیازمانهای مردمیی در پیگیریری از
جرم مگارکت کنند ارر آن به کل جامعه سرایت کیرده و یکیی از انیواع مگیارکت ایین
سازمانها اتلاعرسانی به میردم در راسیتای چریونری پیگیریری از جیرا و مگیارکت
دادن آحاد جامعه در مبارزه بیا جیرم و بزهکیاری اسیت کیه ایین آگیاهی بخگیی تیأریر
بسییزایی در اقییدامات خودجییوش مییردم و تقویییت احسییاس مسییوولیت در افییراد خواهیید
داشت.
در نتیجه این اقدامات همریانی ،فرهنیگ مبیارزه و پیگیریری از جیرا نهادینیه شیده و
ارتباط بیگتری بین پلی
خواهد شد.

و مردم به وجود میآید که به نوبه خود باویث کیاهش جیرا
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پیشنهادها

با توجه به ایین کیه انیدازه اریر افیزایش مگیارکت سیازمانهای میردم نهیاد و تیأریر ایین
اقدامات در پیگریری اجتماوی از جرای بیگترین ارر را داشته است لذا پیگنهادهای زییر
ارا ه میشود:
 کمک گرفتن پلی

از سمنها برای کمک به افراد نیازمند در معر

جرم؛

 ارا ه آموزشهای لازم به بیکاران و کارآفرینی برای افراد بیکار؛
 کمک پلی

به سمنها برای شناسیایی زنیدانیان آزادشیده و خیانواده آنهیا بیرای

تحت پوشش قرار دادن و پیگریری از مجرم شدن سایر اوضای خانواده؛
 کمک سمنها به پلی

برای توسعه مراکز فرهنری ،اجتماوی و تفریحیی و تیأمین

سال اوقات فراغت جوانان؛
 برنامهریزی سمنها برای گذران سال اوقات فراغت جوانان در راستای برنامیههای
پیگریرانه؛
 کمک به شرکت خانوادههای در معر

خطر در برنامههای فرهنری و ورزشی؛

 برگزاری جلسات دینی و کتابخوانی و تگویق شرکتکنندگان توسط سمنها؛
 دایر کردن مراکز مددکاری و مگاوره برای مردم همسو با پیگریری از جرم؛
 تگویق خانوادهها به مگارکت در برنامههای اجتماوی ،تربیتی و آموزشی سمنها.
سپاسگزاری

از زحمات اساتید ارجمند و معاونت پژوهش دانگیکده فرمانیدهی و سیتاد کیه در تیو
مدت اجرای پایاننامه اینجانب را یاری نمودند ،سپاسرزاری مینمای .
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