بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
ابراهیم خلفی ،1اکبر سلیمی ،2محمدمهدی معصوم

بیگی3

تاریخ دریافت00/90/11:
تاریخ پذیرش00/19/82 :

چکيده
یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است .پلیس هم برای انجام این مسولیت طرحهای گوناگونی
را اجرا میکند .در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی برر پیشرگیری از
سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان ،تاثیر سه طرح مختلف بر سرقت موتورسیکلت بررسی شده اسرت .ایرن
تحقیق از جهت هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی ،تحلیلی و از منظر اجرا ترکیبی است .در بخش کیفی
با تعداد  11نفر از مدیران و فرماندهان انتظامی شهرستان مصاحبه انجام و سپس از نترای نن و مبرانی نظرری
تحقیق پرسشنامه محقق ساخته طیف لیکرت  1گزینه ای شامل  31گویه تنظیم که پس از تایید روایی و پایایی
 ،بین نمونه نماری  101نفره از مامورین اجرای طرح توزیع و جمع نوری گردید .داده های حاصله بوسریله
نزمونهررای نمرراری تحلیررل گردیررد .بررسرری هررای انجررام شررده نشرران داد کرره اجرررای طرررح سرراماندهی
موتورسیکلت سواران متخلف هیچ تاثیری بر پیشگیری از سرقت موتورسریکلت در شرهر کاشران نردارد ولری
اجرای دو طرح مبارزه با کیف قاپی و طرح مبارزه با مزاحمین خیابانی در حد زیراد برر پیشرگیری از سررقت
موتورسیکلت موثرند.

کليدواژه :طرح انضباط اجتماعی؛ پیشگیری از جرم؛ سرقت؛ موتورسیکلت؛ کاشان.

- 1کارشناس ارشد پیشگیری از جرم
- 2عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 - 3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه:
امروزه با گسترش ،پیشرفته شدن و پیچیده تر شدن جوامع روابط میان انسرانهرا و اجتماعرات نیرز بره شرکل
فزاینده ای پیچیده و گسترده شده است .در چنین شرایطی انسان ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در
همه حال در جهت نسایش ،رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تالش میکنند .ایرن ترالش هرا بره روش
های مختلف صورت میگیرد .گروهی برای دست یابی به ثروت و رفاه در چرارچو

و محردوده قروانین و

رعایت حقوق دیگران حرکت میکنند .در این میان گروهی نیز برای رسیدن بره اهرداف خرود از هریچ گونره
تالشی دریغ نمی کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی گذرند و این
اقدامات را به عنوان راه کار و روش رسیدن به هدف خود برمی گزینند که این گونه رفتارها در طرول تراری
موجب به وجود نمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و  ...شده است( .شعبانی)33 :1331 ،
هدف از تشکیل حکومت ها و دولت ها تامین امنیت جانی و مالی است .در تمام جوامع بشری حکومرت هرا
عالوه بر تشکیل ارتش برای مقابله و دفاع با دشمنان خود(برقراری امنیت جانی شهروندان) ،اقدام به تشرکیل
نهادهای داخلی جهت مقابله با هرج و مرج داخلی و حفاظت از اموال عمومی دولتی و شخصی ساکنین خود
مینموده اند که به عنوان پلیس در سطح بین الملل شناخته شده است و اسراس کرار پلریس برر پیشرگیری از
جرایم است .یکی از جرایم شایع سرقت و بویژه سرقت موتور سیکلت است .سارقان موتور سیکلت به انگیزه
های مختلف و برای مقاصد گوناگون دست به سرقت مذکور می زنند.
کاشان بدلیل اینکه تعداد زیادی از سکنه نن از طبقه کرارگر هسرتند اسرتفاده از موترور سریکلت بررا ی نن در
اولویت می باشد بعالوه که وجود چند کارخانه ساخت و تولید موتور سیکلت دراین شهرستان خود به نوعی
بر نمار موتورسیکلت سواران این شهرستان افزوده است و همین موضوع یکی از بسترهای وقروع سررقت نن
وسیله نقیله در نن شهرستان است.
جدول  -1-1تعداد وقوع سرقت موتورسیکلت در چندسال اخیر در شهرستان کاشان(منبع بولتن نماری مرفوک فا.کاشان)

سال

31

39

39

31

شش ماهه اول33

تعداد

911

999

322

1111

913

در راستای پیشگیری از جرائم ،خصوصا سرقت،ناجا اقدام به اجرای طرح های پیشگیرانه موقتی و فصرلی
مینماید.مثال اجرای طرح پیشگیری کنترل پارکینگ ها جهت کشرف خرودرو و موتورسریکلتهای سررقتی و
اجرای طرح پیشگیری کنترل ضایعات فروشان جهت دستگیری سارقان و مال خران و کشف امروال مسرروقه
12

سال هفتم _ شماره بيست و ششم _ زمستان 1300

فصلنامه علمی دانش انتظامی اصفهان

 بررسی طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان

اماکن خصوصی و کابل برق و همچنین در اجرای مبارزه با سارقان کیف قاپ اجرای طرح انضباط اجتمراعی.
با توجه به اینکه فراوانی سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان یکی از جرایم شرایع بروده و امنیرت اجتمراعی
شهرستان را خدشه دار نموده است در این تحقیق هدف شناسرایی میرزان تراثیر طررح انضرباط اجتمراعی برر
پیشگیری از سرقت موتور سیکلت در ناولویتهرا اسرت در ایرن تحقیرق تراثیر طررح انضرباط اجتمراعی برر
پیشگیری از سرقت موتورسیکلت را در کاشان ن شهرستان می باشد .اهمیت این تحقیرق در نن اسرت کره برا
انجام نن هم مبانی نظری بومی در این حوزه تولید می گردد و هم یر

سرری راهکارهرای علمری اسرتخراج

خواهد شد که فرماندهان و کارکنان استان اصفهان و خاصه شهرستان کاشان با به کارگیری نن در پیشگیری از
سرقت موتورسیکلت موفق تر خواهند شد .محقق با توجه به خدمت چند ساله در فا .انتظام یکاشان و مواجه
بودن با این معضل اجتماعی در نن شهرستان برنن شدم تا در این حوزه تحقیقری را بهانجرام رسرانم .برا ایرن
توضیح مسئله تحقیق این است که که اجرای طرح انضباط اجتماعی به چه میزان بر سرقت موتورسریکلت در
شهر کاشان تاثیرگذار است؟

سواالت تحقيق:
سوال اصلی:
طرح انضباط اجتماعی به چه میزان بر پیشگیری از سرقت در کاشان تاثیر دارد؟
سواالت فرعی:
-1طرح ساماندهی موتورسیکلتسواران متخلف به چه میزان بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان
تاثیر دارد؟
-2طرح مبارزه با کیف قاپی به چه میزان بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تاثیر دارد؟
-3طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس به چه میزان بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تاثیر دارد؟

پيشينه تحقيق و مبانی نظری
انضباط اجتماعی در لغت نامه دهخدا بدین شکل معنا شده است :سازمان گرفتن ،بنوا شدن ،خو

نگاهداشته

شدن ،نظم داشتن ،پیوستگی و مضبوطی ،نظم و انضباط و ترتیب و درستی و عدم هرج و مرج ،سامان پذیری
و اراستگی ،در اصطالح نظامی پیروی کامل از دستورهای نظامی مقابل بی انضباطی ،در اصرطالح نمروزش و
13

سال هفتم _ شماره بيست و ششم _ زمستان 1300

فصلنامه علمی دانش انتظامی اصفهان

 بررسی طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان

پرورش پیروی از مقررات مدرسه؛بی انضباطی؛ننکه از مقررات پیروی نمیکند ،سامان.فاصله انضرباط داشرتن؛
منظم بودن و انتظام داشتن و درستی در کار داشتن (دهخدا.)3011 :1392 ،اجتماع در فرهنگ عمید به معنرای
جمع شدن ،فراهم نمدن (عمید .)31 :1312 ،و اجتماعی از نظر لغوی به معنرای؛ منسرو

بره اجتمراع مقابرل

فردی ،کاری که به اجتماع و به همگان بستگی داشته باشد ،ننچه مربوط به گروهی که براهم زنردگی میکننرد
(معین.)159 :1391 ،
طرح انضباط اجتماعی برابر روش جاری سازمان از نن دسته طرح هایی است که مقطعری و بره فراخرور
جرا ئم ،زمان و مکان خاص توسط واحدهای اجرایی در سطح شهر مانند پلیس نگاهی جهت مبارزه برا جررم
کیف قاپی ،پلیس پیشگیری (کوپ) در راستای پیشگیری از جرم کیف قاپی و مبارزه برا مرزاحمین نروامیس و
مدارس و پلیس راهور جهت اجرای نظم ترافیکی اجرا میگردد( .الزم بره ذکراسرت طررح انضرباط اجتمراعی
راهور که براساس دستورالعمل های راهور انجام میگیرد توقیف و ترخیص موتورسیکلت را شامل میشود و
همین نحوه و اجرای توقیف وترخیص در این جا بررسی قرار خواهد گرفت و تاثیر کاهش و افرزایش نن برر
سرقت موتورسیکلت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت)
عباسنژاد ،علی )1330( .در تحقیقی با موضوع «تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر امنیرت عمرومی در
سرکالنتری هفتم تهران از دیدگاه مردم» دریافته است که اجرای طرح موصوف بر امنیت عمومی مردم منطقره
تاثیر مثبت گذاشته و رضایت بخش بوده اسرت .میرزاخرانی ،عبردالرحمن( )1330در تحقیقری برا موضروع «
اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه نن با رضایتمندی مردم» به این نتیجه رسیده که اجررای ایرن
گونه طرح ها (انضباط اجتماعی) باعث رضایتمندی عمومی گردیده است .باقری ( )1313در پژوهشی باعنوان
طرح انضباط اجتماعی و نقش نن در قانونمند کردن شهروندان از دیدگاه ساکنان شهرک افضلی پور کرمان به
این نتیجه رسید که بین میزان افزایش قانون گرایی ،جلوگیری از بروز قانون گریزی و طرح انضباط اجتماعی،
رابطه وجود داشته ولی بین تسهیل زندگی اجتماعی و طرح انضباط اجتماعی رابطه معنراداری وجرود نردارد.
همچنین بین نظرات نزمودنی ها در مورد اجرای این طرح در قانونمند کردن شهروندان از لحراظ جنسریت و
سن تفاوت معناداری مشاهده نشده است ،اما برحسب میزان تحصیالت تفراوت معنراداری مشراهده گردیرده
است .کریمی و دیگران ( )1311در بحث «نظم و انضباط اجتماعی و تقویت روحیه قانون گرایی» دریافت اگر
چه عوامل اجتم اعی و روانشناختی نقش دارند ،اما نمی توان تاثیر برخری شراخص هرای دینری و اخالقری را
نادیده گرفت« .کریمی در این زمینه برخی شاخص ها نظیر :دینداری و تقویت ایمان را مورد تاکید قررار داده
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است .ملکی ( )1319در پژوهشی تحت عنوان «ارتقای سطح انضباط اجتماعی در مدارس ضرورتی ناشرناخته
برای همکاری نهادهی انتظامی و نموزش و پرورش» به این نتیجه رسیده است که فراهم شدن محیط اجتماعی
سالم در گرو ایجاد مدارس منظم است .نظم مدارس که بیانگر جلوه های بیرونی عوامل مخل نظم و نسرایش
در مدارس است استفاده شده است.
انضباط در لغت به معنای سامان گرفتن ،نظم و تربیت ،درسرتی و عردم هررج و مررج اسرت(دهخدا  .ج3
 .)319: 1399،اجتماع در فرهنگ عمید به معنای جمع شدن فراهم نمدن است(عمید.)31 :1312،
انضباط در جامعه از ارکان اصلی پایداری و تداوم است .هیچ جامعه ای را نمی توان یافت کره انضرباط در
نن وجود نداشته باشد .انضباط اجتماعی عنصر ذاتی جوامع است؛ بدین معنی که انضباط اجتماعی پریش نیراز
برقراری روابط اجتماعی است .از طرفی زندگی انسان ها ،اجتماعی و انسان بدون روابرط اجتمراعی قرادر بره
ادامه حیات نخواهد بود .ولی انضباط در جوامع مختلف از شدت و ضرعف برخورداراسرت و ایرن شردت و
ضعف بستگی به عوامل اثرگذار روی نن دارد(صاحب زاده 93 :1310،به نقل از سلیمی و دیگران)1335:9 ،
طرح انضباط اجتماعی از طرح های ابالغی پلیس راهور ناجا( 13/1/339/23مورخه )1332/5/13اسرت
که سابقا توسط معاونت اجتماعی ناجا در شهرستان های سراسر کشور اجرا میگردیده و هرم اکنرون نیرز در
قالب دستورالعمل ارتقا امنیت اجتماعی( )1590/11/31-315با محوریت معاونرت عملیرات اسرت کره دیگرر
پلیس های تخصصی(پلیس پیشگیری ،پلیس راهور ،پلیس نگاهی و  )...در این طرح مشرارکت دارنرد .نظربره
اینکه طرح انضباط اجتماعی در نیروی انتظامی زیر شاخه های مختلفی دارد که در این تحقیق به سه شاخه نن
بشرح زیر پرداخته می شود.
 -1طرح انضباط اجتماعی راهور
بهترین نمونه برای انضباط در جوامع ،انضباط شهری و ترافیکی است .که در قالب انضباط اجتماعی
بیان می شود و در شد امدی افراد در معابر نمایان است و عموم مردم از دولت ها سامان بخشی به این عبور و
مرور را خواستار اند .انضباط ترافیکی ،نظم عمومی و وجود امنیت در جامعه را میتوان از ابعاد مهم انضرباط
مهم انضباط اجتماعی به حسا

نورد ،با عنایت به نقش پررنگ ترافی

در زندگی مردم و لزوم رعایت قوانین

راهنمایی و رانندگی میتوان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از انضباط اجتمراعی در انضرباط ترافیکری نشرکار
است(سلیمی و دیگران.)9 :1335 ،
دستورالعمل ساماندهی موتورسیکلتسواران متخلف( 1590/13/20/1-21/2صادره از راهور کاشان)
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هدف :اجرای قروانین و مقرررات راهنمرایی و راننردگی بررای افرزایش ایمنری عبرور و مررور و برخرورد برا
موتورسیکلتسواران متخلف است و منظور:
 -1توسعه انضباط شد نمد پایدار ،حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از وقوع تخلفات و کاهش حوادث
رانندگی موتورسیکلتسواران
* .اصلی ترین منظور از اجرای طرح انضباط اجتماعی توسعه صحیح شرد نمردی(ترافیکی) اسرت کره برا
اعمال قانون (جریمه کردن راکبران متخلرف) و بعضرا توقیرف وسرائط نقلیره از تصرادف و حروادث نراگوار
جلوگیری کنند(راکبان را با جریمه مجبور به استفاده از کاله ایمنی نمایند که اگر در اثر تصادف واژگون شدند
نسیبی از ناحیه سر متوجه ننها نشود)
 -2اعمال روش یکنواخت و قانونی برای توقیف و ترخیص موتورسیکلت
* .از نکته های مهم و اساسی این طرح جلوگیری از توقیف و ترخیص سلیقه ای وسائط نقلیه اسرت کره
باعث اجرای عدالت میشود و مجریان را موظف به اجرای قانون میکند.
 -3کاهش تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلتسواران
* .هدایت راکبان و رانندگان به اجرای صحیح میبایست منوط به کاهش تصادفات بشود و اگر این منظور
محقق نشود ناظران طرح میبایست برعملکرد اجرای طرح خررده بگیرنرد و علرت را جویران و رفرع نقرص
نمایند.
 -5انضباط بخشی و نظارت بر عملکرد پی

های موتوری

 -1کاهش وقوع جرائم ارتکابی با موتورسیکلت
 -9جمع نوری و برخورد قانونی با موتورسیکلتهای غیرمجاز
که مستندات قانونی این دستورالعمل نیین نامه راهور مصو (15بند )99-91-95-11قرانون رسریدگی بره
تخلفررات راننرردگی (1313مررواد )20،13،11،10،3،1،9قررانون بیمرره اجبرراری مررواد 55و  51مصررو 1331و
مواد920و 932قانون مجازت های اسالمی بخش تعزیرات میباشد.در اجرای ایرن دسرتورالعمل کره در قالرب
طرح انضباط اجتماعی توسط راهوربا پشتیبانی یگان امداد و کالنتری در مراکز شدنمدی(خیابان ها و میرادین
اصلی) برابر فصل دوم دستور العمل موصوف اجرا میگردد.

 -8طرح انضباط اجتماعی در قالب پليس آگاهی
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برابر طرح عملیاتی ،شناسایی و دستگیری سارقان خشن(کیف قاپی ،زورگیرری و )...صرادره از قرارگراه
پلیس نگاهی استان اصفهان به شماره  1590/19/15/552/3922333مورخره 33/2/11شهرسرتان هرای اسرتان
اصفهان ،می بایست جهت دستگیری سارقین زورگیر ،کیف قاپ و دیگر سارقینی که در ارتکا

مجرمانه خود

از موتورسیکلت استفاده مینمایند اقداماتی را داشته باشند که الزمه نن برخورد با موتورسیکلتسواران است.
منظور از طرح :کاهش نمار وقوع سرقت های خشن و اقدام پیش دستانه علیه سارقان خشن و نرا امرن کرردن
محیط برای اینگونه سارقان است.گشت های نگاهی و تجسس کالنتری ها در اجرای این ماموریت بره لحراظ
اینکرره میبایسررت پرریش دسررتانه و غررافلگیر کننررده باشررد برره صررورت نامحسرروس(عدم اسررتفاده از لبرراس و
موتورسیکلت یا خودروی سازمانی) عمل خواهند و معموال فقط در نقاط نلوده به سرقت های مورد اشاره در
طرح اقدام نمایند.

 -3طرح مقابله با موتورسواران مزاحم پليس پيشگيری
 طرح مدارس :هر ساله با شروع سال تحصیلی در مهرماه و بازگشایی مدارس مزاحمت هایی در اطررافمدارس دخترانه ،تماس ها با مرکز فوریت های پلیسی 110افزایش مییابد و معموال اول صبح (بازگشرایی) و
ظهرها که مدارس تعطیل میشود مزاحمت ها به وقوع میپیوندد در این راستا نیروی انتظامی طرح مدارس را
در دو مقطع زمانی صبح و ظهر انجام میدهد در صبح با استقرار واحدهای گشتی و نفرات در میادین و معابر
اصلی منتهی به مدارس و در ساعت تعطیلی مدارس با فعال نمودن واحرد هرای موتروری جهرت برخرورد و
مقابله با موتورسوارن مزاحم اقدام به تامین امنیت محصالن و مجموعه نموزش و پرورش مینمایند
 طرح پاک سازی تفرجگاه ها :در این طرح با توجه به اینکه موتورسواران در ابتردای شرب هرا مزاحمرتبرای خانواده ها ایجاد میکنند و موارد اعالمی به مرکز فوریت های پلیسی 110افزایش مییابد ،کالنترری هرا
به همراه یگان امداد و در برخی شهرستان ها با ترکیبی از پلریس اطالعرات ،نگراهی و راهرور طررح انضرباط
اجتماعی را در قالب طرح مقابله با موتورسواران مزاحم و پاکسازی تفرجگاه ها اجرا مینمایند که معمروال برا
توقیف وسائط موتوری مواجه هستیم در شهر کاشان در سال جاری (سال )33با گرم شدن هوا در اردیبهشرت
ماه و حضور خانواده ها در تفرجگاه ها مزاحمت های پارک رو به فزونی بروده و پارکهرا جوالنگراه تعردادی
اراذل و اوباش و تعداد زیادی جوانان موتورسوار مزاحم بوده که یگان امداد شهرستان کاشان طرح برخورد با
موتورسواران مزاحم در پارک ها را اجرا و روزانه توقیفاتی داشته و این طرح در خرداد هرم ادامره داشرته کره
19
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برابر با نمار (بولتن  1590/25/011/12مرفوک کاشان) از نیمه اردیبهشت الی نیمه خراداد کره طررح مقابلره برا
موتورسواران توسط واحدهای انتظامی (کالنتری ها و یگان امداد) اجررا گردیرد ،شراهد کراهش 19درصردی
وقوع سرقت موتورسیکلت بوده ایم.

 -3-8جدول( )-1-3چارچوب نظری:
شاخص

مولفه
ابعاد

چنانچه طرح انضباط اجتماعی راهور در سطح شهر کاشان به درستی انجام شود
حضور مامورین در انظار عمومی بمنظور اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی صبح ها
دستور

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی عصرها
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی شب ها

العمل

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در ایام تعطیل
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در شهرها ،بخش ها و روستاهای تابعه شهرستان

راهور

توقیف موتورسیکلتهای بدون مدرک

طرح انضباط اجتماعی

توقیف موتورسیکلتهای با مدرک ناقص
اجرای مستمر طرح انضباط اجتماعی راهور در در سطح شهر
اجرای مقطعی طرح انضباط اجتماعی راهور در در سطح شهر
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در جاده های ورودی به شهر کاشان
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در نقاط حاشیه ای شهر کاشان
اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در نقاط مرکزی شهر کاشان
طرح

حضور گشت ای نگاهی در انظار عمومی شهروندان

مبارزه

اجرای طرح مبارزه با سارقین در نقاط مرکزی شهر کاشان

با

اجرای طرح مبارزه با سارقین در حاشیه ای شهر کاشان
اجرای طرح مبارزه با سارقین در نقاط جرم خیز شهر کاشان

کیف

اجرای طرح مبارزه با سارقین در بازه زمانی روز

قاپی

اجرای طرح مبارزه با سارقین در بازه زمانی شب
11
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نگاهی

اجرای مستمر طرح مبارزه با سارقین توسط نگاهی
اجرای مقطی و موردی طرح مبارزه با سارقین توسط نگاهی
اجرا ی طرح مبارزه با سارقین در شهرها،بخش ها و روستاهای تابعه
حضور پررنگ عوامل پلیس پیشگیری بمنظور اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نروامیس در

طرح

انظار

مبارزه

اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط همه کالنترری هرا در زمانهرای خراص و

با

هماهنگ با هم

مزاحمین اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط هری
نوامیس

از کالنتری ها جداگانه

اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط کالنتری ها در همه نقراط شرهر فقرط در
روز
اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط کالنتری ها در همه نقراط شرهر فقرط در
شب
اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط کالنتری ها در مسیر مدارس دخترانه
اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسرط کالنترری هرا در مسریر بازارهرا وامراکن
تجاری
اجرا ی طرح مبارزه برا مرزاحمین نروامیس توسرط کالنترری هرا در شرهرها،بخش هرا و
روستاهای تابعه

 -4-2مدل مفهومی:
با عنایت به چارچو

نظری فوق اوذکر مدل مفهومی تحقیق بشره ذیل ارائه میشود
دستورالعمل ساماندهی موتورسیکلت ها

طرح انضباط
اجتماعی

طرح مبارزه با سارقین موتورسوار
طرح مبارزه با مزاحمین موتورسوار
نمودار شماره  -2-1مدل مفهومی تحقیق

 -روش تحقیق:

13
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این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از جهت ماهیت توصیفی – پیمایشی و از نظر روش اجرا کمی است.
جامعه نماری در این تحقیق ،مامورین مجری طرح خواهند بود .که تعداد ننها  110نفرر اسرت کره در سره
طبقه راهور ،کوپ و یگان امداد است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونره  101نفرر اسرت.روش نمونره
گیری بصورت طبقه ای ،تصادفی ساده خواهد بود .بدین منوال تعداد کل نمونه برحسب اسرتعداد سره طبقره
مذکور تقسیم و سپس بصورت تصادفی ساده انتخا

شده است .داده ها بوسیله پرسشنامه محقرق سراخته از

نوع طیف لیکرت  1گزینه ای شامل  31گویه جمع نوری شرد .روایری پرسشرنامه بصرورت صروری تاییرد و
پایایی نن را بوسیله نرم افزار  SPSSو با اخذ عدد  ./13/3تایید شده است .برای تحلیل داده ها از نزمونهرای
کلموگروف اسمیرنف ،نزمون تی و نزمون لوپن استفاده شد.

یافته ها
آمار توصیفی-متغیر هاا جمعی

شناختی
جدول  .5-1توزیع فراوانی بر حسب گروه سنی

فراوانی

درصد

گروه سنی
 30سال و کمتر از نن

33

%31

بین  50 – 31سال

11

%59

بین  10 – 51سال

25

%22

جمع

101

100

جدول  5-2توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیالت
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میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

29

%25

فوق دیپلم

21

%20

لیسانس

51

%51

فوق لیسانس

12

%11

جمع

101

100

جدول  .5-3توزیع فراوانی بر حسب سن خدمتی

فراوانی

سن خدمتی

درصد

 10سال و کمتر

21

%23

 20 - 11سال

99

%92

 30 - 21سال

19

%11

جمع

101

100
%

 تحلیل توصیفی پرسشنامهبر اساس شاخص های احصاء شده پرسشنامه به شرح ذیل تدوین و نتیجه پاس دهندگان در جدول زیرر
نورده شده است.
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جدول  : 5-5فراوانی درصدی پاس های نمونه به گویه های پرسشنامه طرح انضباط اجتماعی راهور در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ردیف

میانگین

سرررررررررررررررررررررررواالت

11

19

50

19

25

2791

15

32

35

20

1

3722

3

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی صبح ها

10

32

23

21

11

2735

5

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی عصرها

11

21

21

21

19

2731

1

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی شب ها

1

20

29

35

23

2715

9

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در ایام تعطیل

10

1

30

32

21

2755

10

11

31

21

25

2791

1

توقیف موتورسیکلتهای بدون مدرک

31

22

29

11

9

3795

3

توقیف موتورسیکلتهای با مدرک ناقص

19

39

31

11

10

3731

10

اجرای مستمر طرح انضباط اجتماعی راهور در در سطح شهر

1

39

31

13

20

2733

11

اجرای مقطعی طرح انضباط اجتماعی راهور در در سطح شهر

9

29

59

11

11

2731

12

15

39

31

15

2711

13

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در نقاط حاشیه ای شهر کاشان

3

13

52

30

15

2791

15

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در نقاط مرکزی شهر کاشان

10

32

21

23

12

2733

%12

%22

%23

%22

%11

2733

1

2

طرح انضباط اجتماعی راهور در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

9

12

چنانچه طرح انضباط اجتماعی راهور در سطح شهر کاشان به درسرتی
انجام شود
حضررور مررامورین در انظررار عمررومی بمنظررور اجرررای طرررح انضررباط
اجتماعی راهور

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در شهرها ،بخش ها و روستاهای
تابعه شهرستان

اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در جراده هرای ورودی بره شرهر
کاشان

میانگین درصد

در جدول  5-5مشاهده میشود که دو شاخص کم و خیلی  %39است کره از زیراد و خیلری زیراد برا %35
بیشتر است لذا این موضوع مؤید عدم تاثیر اجرای طررح انضرباط اجتمراعی راهرور در پیشرگیری از سررقت
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موتورسیکلت است .ضمن اینکه باالترین تاثیر در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت را در بین گونه های طرح
راهور «توقیف موتورسیکلتهای بدون مدرک» با  3795به خود اختصاص داده و کمترین تاثیر در گونه هرا را
«اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در ایام تعطیل » داشته است
جدول  : 5-1فراوانی درصدی پاس های نمونه به گویه های پرسشنامه طرح مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

سرررررررررررررررررررررررواالت

ردیف

میانگین

طرح مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

حضور گشت ای نگاهی در انظار عمومی شهروندان

22

23

32

19

1

3739

2

اجرای طرح مبارزه با سارقین در نقاط مرکزی شهر کاشان

22

59

30

9

3

3791

3

اجرای طرح مبارزه با سارقین در حاشیه ای شهر کاشان

21

33

33

19

1

3751

31

52

11

1

1

3731

1

اجرای طرح مبارزه با سارقین در بازه زمانی روز

19

50

33

12

9

3759

9

اجرای طرح مبارزه با سارقین در بازه زمانی شب

22

31

39

19

3

3753

9

اجرای مستمر طرح مبارزه با سارقین توسط نگاهی

29

29

55

1

5

3719

11

31

31

19

5

3733

20

32

29

21

5

3739

%21

%32

%30

%12

%5

3713

5

1

3

اجرای طرح مبارزه با سرارقین در نقراط جررم خیرز شرهر
کاشان

اجرای مقطی و موردی طررح مبرارزه برا سرارقین توسرط
نگاهی
اجرا ی طررح مبرارزه برا سرارقین در شرهرها،بخش هرا و
روستاهای تابعه

میانگین درصد

در جدول  5-1مشاهده میشود که دو شاخص زیاد و خیلی زیاد  %13پاس ها را به خود اختصاص داده
اند و سوال «اجرای طرح مبارزه با سارقین در نقاط جرم خیز شهر کاشان» با میانگین  3731باالترین تاثیر بر
پیشگیری از سرقت موتورسیکلت را به خود اختصاص داده لذا این موضوع مؤید تاثیر مثبت و اهمیت اجرای
طرح مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت است.
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جدول  : 5-9فراوانی درصدی پاس های نمونه به گویه های پرسشنامه طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

سرررررررررررررررررررررررواالت

ردیف

کرررامال موافق
موافق

طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

1

2

3

5

1

9

9

1

حضور پررنگ عوامل پلیس پیشگیری بمنظرور اجررای
طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در انظار عمومی
اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسرط همره
کالنتری ها در زمانهای خاص و هماهنگ با هم
اجرا ی طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط هری
از کالنتری ها جداگانه
اجرررا ی طرررح مبررارزه بررا مررزاحمین نرروامیس توسررط
کالنتری ها در همه نقاط شهر فقط در روز
اجرررا ی طرررح مبررارزه بررا مررزاحمین نرروامیس توسررط
کالنتری ها در همه نقاط شهر فقط در شب
اجرررا ی طرررح مبررارزه بررا مررزاحمین نرروامیس توسررط
کالنتری ها در مسیر مدارس دخترانه
اجرررا ی طرررح مبررارزه بررا مررزاحمین نرروامیس توسررط
کالنتری ها در مسیر بازارها واماکن تجاری
اجرررا ی طرررح مبررارزه بررا مررزاحمین نرروامیس توسررط
کالنتری ها در شهرها،بخش ها و روستاهای تابعه

میانگین درصد

در حد مخرررال کررررامال میانگین
متوسط ف

مخالف

33

30

11

19

5

3799

32

33

20

11

1

3795

19

35

53

11

5

3755

15

35

30

29

5

3729

10

21

51

13

9

3713

23

53

19

11

5

3792

22

51

13

11

5

3711

19

15

32

39

3

2735

%21

%30

%29

%13

%1

3753

در جدول  5-9مشاهده میشود که دو شاخص زیاد و خیلی زیاد  %11پاس ها را به خود اختصاص داده
اند و سوال «حضور پررنگ عوامل پلیس پیشگیری بمنظور اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در انظار
عمومی» با میانگین  3799باالترین تاثیر بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت را به خود اختصاص داده لذا این
موضوع مؤید تاثیر مثبت و اهمیت اجرای طرح مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت است.
آمار استنباطیدر تحلیل استنباطی ،همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخا
95
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سروکار دارد .هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتای حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به
جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به نزمون فرضیه متوسل می-
شود.
 .5-5-1بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از نزمون کولموگروف-اسمیرنوف:
برای استفاده از تکنی

نماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع نوری شده از توزیع نرمال

برخوردار است یا غیرنرمال؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع داده های جمع نوری شده برای نزمون
فرضیه ها میتوان از نزمون های پارامتری

استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن از نزمونهای ناپارامتری
از متغیرها میپردازیم

استفاده کرد .که در این مرحله به بررسی نتای حاصل از نزمون مزبور در مورد هر ی

و بر اساس نتای حاصل ،نزمون مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را انتخا

میکنیم.

فرضیه صفر :متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.
فرضیه ی  :متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند.
جدول  5-9نزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مبررارزه بررا مررزاحمین

مبارزه با سارقین

انضباط اجتماعی راهور

108

108

108

تعداد

3.43

3.53

2.93

میانگین

0.812

0.745

0.789

نوامیس

انحرررررراف
معیار

پارامترهررای نرمررال
بودن

0.079

0.102

0.125

مطلق

بیشررررترین کرانرررره

.053

.068

.049

مثبت

تفاوت ها

-.079

-.102

-.125

منفی

0.822

1.064

1.297

نماره های نزمون

.509

.207

.069

عدد معنی داری()Sig

همانطوری که در جدول  5-9مالحظه میگردد ،کلیه اعداد معنی داری( )sigبرای متغیرهای تحقیق معنری
دار نیست ،به عبارتی مقدار سطح معنی دار متغیرها باالی  %1است .یعنی توزیع مربوط به متغیرها نرمال مری-
باشد ،بنابراین برای انجام نزمون های الزم بر روی داده ها بایستی از روشهای پارامتری
نرمال هستند استفاده کرد.
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بنابراین از نزمون پارامتری

تی استفاده شده است.

برای انجام محاسبات مربوط به نزمون فرضها از نرم افزار  SPSS23استفاده شده است.
 نزمون فرضیه اولدستورالعمل ساماندهی موتورسیکلتسواران متخلف بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان مروثر
است.
نزمون پارامتری تی استیودنت:
دسررتورالعمل سرراماندهی موتورسیکلتسررواران متخلررف بررر پیشررگیری از سرررقت موتورسرریکلت در کاشرران
تأثیرگذارنیستH0 : μ=3 .
دستورالعمل ساماندهی موتورسیکلتسواران متخلف بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذار
استH1 : μ≠ 3 .
نتای نزمون تحلیل مربوط به فرضیه اول در جداول زیر نورده شده است.
جدول -5-1نماره های توصیفی

عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فرضیه اول

101

2/33

0/93

جدول  -5-3نتای نزمون تی ،تاثیر انضباط اجتماعی راهور در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

.0801

-.2214

اختالف
میانگین

-.0706

سطح معنی
داریSig. (2-
)tailed
.355

درجه
نزادی

107

t

.929

انضباط اجتماعی
راهور

در این نزمون در صورتی که میانگین برای متغیر انضباط اجتماعی راهور بیشتر از حد متوسط باشد ،گفته
میشود که متغیر انضباط اجتماعی راهور در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تاثیر گذار است .با
توجه به اینکه این سطح دارای 1گویه در طیف  1گزینه ای بود و «عدد مورد انتظار» یا همان حد متوسط برابر
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با  3شد ،نتای بدست نمده میانگین برای متغیر انضباط اجتماعی راهور (=2733میانگین) کمتر از حد متوسط
( )3قرار دارد .همانطورکه مشهود است ،مقدار عدد معنی داری ( )Sigبزرگتر از  0701بوده و این به معنای
رد فرض H1و معنادار نبودن تاثیر گذاری متغیر انضباط اجتماعی راهور در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت
دهنده گان دستورالعمل ساماندهی

در کاشان ،درسطح خطای  0701است.به عبارتی از نظر پاس

موتورسیکلتسواران متخلف بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذارنیست.

 -نزمون فرضیه دوم

طرح مبارزه با کیف قاپی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان موثر است.
نزمون پارامتری تی استیودنت:
طرح مبارزه با کیف قاپی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذارنیستH0 : μ=3 .
طرح مبارزه با کیف قاپی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذار استH1 : μ≠ 3 .
نتای نزمون تحلیل مربوط به فرضیه اول در جداول زیر نورده شده است.
جدول  -5-10نماره های توصیفی

عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فرضیه دوم

101

3/13

0/91

جدول  -5-11نتای نزمون تی ،تاثیر طرح مبارزه با کیف قاپی در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
.6716

Lower
.3873

اخرررررتالف
میانگین
.5294

سررطح معنرری
داری

Sig.

)(2-tailed
.000

درجررررره
نزادی

t

7.38 107

مبارزه با سارقین

در این نزمون در صورتی که میانگین برای متغیر مبارزه با سارقین بیشتر از حد متوسط باشد ،گفته میشود
که متغیر مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تاثیر گذار است.
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با توجه به اینکه این سطح دارای 1گویه در طیف  1گزینه ای بود و «عدد مورد انتظار» یا همان حد
متوسط برابر با  3شد ،نتای بدست نمده میانگین برای متغیر مبارزه با سارقین (=3713میانگین) بیشتر از حد
متوسط ( )3قرار دارد .همانطورکه مشهود است ،مقدار عدد معنی داری ( )Sigکمتر از  0701بوده و این به
معنای رد فرض H0و معناداری تاثیر گذاری متغیر مبارزه با سارقین در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در
کاشان ،درسطح خطای  0701است.به عبارتی از نظر پاس دهنده گان طرح مبارزه با کیف قاپی بر پیشگیری از
سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیر مثبتی دارد.

 نزمون فرضیه سومطرح مبارزه با مزاحمین نوامیس بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان موثر است.
نزمون پارامتری تی استیودنت:
طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذارنیست.

H0 : μ=3

طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیرگذار است.

H1 : μ≠ 3

نتای نزمون تحلیل مربوط به فرضیه سوم در جداول زیر نورده شده است.
جدول  -5-12نماره های توصیفی

عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فرضیه سوم

101

3/55

0/11

جدول  -5-13نتای نزمون تی ،تاثیر طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

.5901

Lower

.2803

اختالف
میانگین

.4352

سطح معنی
داریSig. (2-
)tailed
.000

درجه
نزادی

107

t

5.57

مبرررارزه برررا مرررزاحمین
نوامیس

در این نزمون در صورتی که میانگین برای متغیر مبارزه با مزاحمین نوامیس بیشتر از حرد متوسرط باشرد،
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گفته می شود که متغیر مبارزه با مزاحمین نوامیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تراثیر گرذار
است .با توجه به اینکه این سطح دارای 1گویه در طیف  1گزینه ای بود و «عدد مورد انتظرار» یرا همران حرد
متوسط برابر با  3شد ،نتای بدست نمده میانگین برای متغیر مبارزه با سارقین (=3755میانگین) بیشرتر از حرد
متوسط ( )3قرار دارد .همانطورکه مشهود است ،مقدار عدد معنی داری ( )Sigکمتر از  0701بروده و ایرن بره
معنای رد فرض H0و معناداری تراثیر گرذاری متغیرر مبرارزه برا مرزاحمین نروامیس در پیشرگیری از سررقت
موتورسیکلت در کاشان ،درسطح خطای  0701است.به عبرارتی از نظرر پاسر دهنرده گران طررح مبرارزه برا
مزاحمین نوامیس بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در کاشان تأثیر مثبتی دارد.
نزمون لوین :نزمونی برای تشخیص برابری و عدم برابری واریانس ها است .یعنری فررض نمراری نن بره
صورت زیر است:
واریانس های دو گروه با هم برابر هستندH0:
واریانس های دو گروه با هم برابر نیستندH1:

با توجه به نتای نزمون لوین مشخص است که سطح معناداری( )sig=07511براالتر از مقردار  0.05اسرت
یعنی فرض  H1رد و فرض  H0پذیرفته میشود .بنابراین واریانس گروه های مستقل پاس دهنردگان(کارکنان
کوپ و کارکنان یگان امداد) در بررسی میزان اثربخشی دو متغیرر مبرارزه برا سرارقین و مبرارزه برا مرزاحمین
نوامیس با هم برابر هستند .بنابراین در جدول 5-11سطر اول برای نزمون  tکه با پیش شرط برابری واریرانس
ها است ،بررسی میشود.
بنابراین برای نزمون اینکه میزان اثربخشی مولفه ها در بعرد پیشرگیری از سررقت موتورسریکلت در شرهر
کاشان متفاوت است؟ با توجه به نتای

جدول  5-11مشهود است ،چون مقدار عدد معنی داری ()Sig=0.375

بزرگتراز  0701بوده و این به معنای رد فرض H1و معنادار نبودن تفاوت تراثیر گرذاری دو متغیرر مبرارزه برا
سارقین و مبارزه با مزاحمین نوامیس بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشران در سرطح خطرای
 0701است.به عبارتی با اطمینان  %31میتوان گفت دو متغیر مبارزه با سارقین و مبارزه با مزاحمین نوامیس بر
پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان تاثیر یکسانی دارند.
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 بحث و نتيجه گيری:در ابتدای این تحقیق سه سوال مطرح گردید که باتوجه به نمار فصل چهار هر کدام جداگانه بررسی و نتیجره
گیری میگردد.
-دستورالعمل ساماندهی موتورسیکل سواران متخلف به چه میزان بر پیشریرا ا سر

موتورسیکل

در کاشان تاثیر دارد؟
طبق نزمون های نماری انجام شده در فصل چهارم و مستند به پاس نمونه نماری بخش کمی ،چون نتیجه تجزیه و
تحلیلها نشان می دهد عدد اختصاص یافته  2733است این فرضیه رد شده است؛ بدین معنا که اجرای طرح انضباط
اجتماعی راهور تاثیری بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ندارد .ضمن اینکه دو شاخص «توقیف موتورسیکلتهای
بدون مدرک با میانگین  »3795و «توقیف موتورسیکلتهای با مدرک ناقص با میانگین  »3731بیشترین تاثیر را بر
پیشگیری دارد و دو شاخص « اجرای طرح انضباط اجتماعی راهور در مقطع زمانی شبها با میانگین »2715و « اجرای
طرح انضباط اجتماعی راهور در روزهای تعطیل با میانگین  » 2755کمترین تاثیر را بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت
در طرح انضباط اجتماعی راهور دارد.
میرزاخانی( )1331در تحقیق خود با عنوان «اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه نن با رضایتمندی مردم»
اجرای این گونه طرحها (انضباط اجتماعی) را باعث رضایتمندی عمومی دانسته است؛ ولی برابر با یافتههای تحقیق
حاضر اجرای طرح راهور رضایت عموم را در پی ندارد و از سرقت موتورسیکلت پیشگیری نمیکند.
طبق «الگوی گزینش عقالنی(کرینش و کالرک)» بزهکار برای ارتکا

بزه ،هم موقعیت تحقق نن و هم احتمال به نتیجه

رسیدن نن را میسنجد .یافته های تحقیق حاضر با نظریه مذکور همخوانی ندارد؛ زیرا حضور عوامل اجرای طرح راهور
در سطح شهر باعث پیشگیری از سرقت موتورسیکلت نشده است.

 -طرح مبار ه با کیف اپی به چه میزان بر پیشریرا ا سر

موتورسیکل

در کاشان تاثیر دارد؟

طبق نزمون های نماری انجام شده در فصل چهارم (جدول  )5-1و مستند به پاس نمونه نماری بخش کمری،
چون نتیجه تجزیه و تحلیلها نشان می دهد عدد اختصاص یافته  3713است این فرضیه تایید شده است.
بدین معنا که اجرای طرح انضباط اجتماعی نگاهی (طرح مبارزه با کیف قاپی) تاثیر زیادی بر پیشگیری از
سرقت موتورسیکلت دارد.
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ضمن اینکه دو شاخص « اجرای طرح مبارزه با سارقین در نقاط جرم خیز شهر کاشان با میانگین  »3731و «اجرای طرح
مبارزه با سارقین در نقاط مرکزی شهر کاشان  »3791بیشترین تاثیر را بر پیشگیری داشته و دو شاخص « اجرای طرح
مبارزه با سارقین در شهرها،بخش ها و روستاهای تابعه با میانگین »3739و « حضور گشت ای نگاهی در انظار عمومی
شهروندان با میانگین  » 3739کمترین تاثیر را بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در طرح مبارزه با کیف قاپی داشته
است.
این تحقیق با نتیجه تحقیق میرزاخانی( )1331که به موضوع « اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه نن با
رضایتمندی مردم» پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده اجرای این گونه طرح ها (انضباط اجتماعی) باعث
رضایتمندی عمومی گردیده است مطابقت دارد
همچنین این تحقیق با نظریه « نظریه الگوی گزینش عقالنی(کرینش و کالرک)» که بیان میدارد :بزهکار برای ارتکا
بزه ،هم موقعیت تحقق نن و هم احتمال به نتیجه رسیدن را میسنجد همخوانی دارد زیرا حضور عوامل اجرای طرح
نگاهی در سطح شهر باعث پیشگیری و عدم ارتکا

بزهکار برابر با یافته های این تحقیق میشود.

 -طرح مبار ه با مزاحمین نوامیس به چه میزان بر پیشریرا ا سگر

موتورسگیکل

در کاشگان تگاثیر

دارد؟
طبق نزمون های نماری انجام شده در فصل چهارم (جدول  )5-9و مستند به پاس نمونه نماری بخش کمی،
چون نتیجه تجزیه و تحلیلها نشان می دهد عدد اختصاص یافته  3753است این فرضیه تایید شده است.
بدین معنا که اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در حد زیاد بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت تاثیر
دارد.
ضمن اینکه دو شاخص « حضور پررنگ عوامل پلیس پیشگیری بمنظور اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در
انظار عمومی شهر کاشان با میانگین  »3799و «اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط کالنتری ها در مسیر
مدارس دخترانه  »3792بیشترین تاثیر را بر پیشگیری داشته و دو شاخص « اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس
توسط کالنتری ها در شهرها،بخش ها و روستاهای تابعه با میانگین »2735و « اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس
توسط کالنتری ها در همه نقاط شهر فقط در شب با میانگین  » 3713کمترین تاثیر را بر پیشگیری از سرقت
موتورسیکلت در طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس داشته است.
این تحقیق با نتیجه تحقیق میرزاخانی( )1331که به موضوع « اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه نن با
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رضایتمندی مردم» پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده اجرای این گونه طرح ها (انضباط اجتماعی) باعث
رضایتمندی عمومی گردیده است مطابقت دارد
همچنین این تحقیق با نظریه « نظریه الگوی گزینش عقالنی(کرینش و کالرک)» که بیان میدارد :بزهکار برای ارتکا
بزه ،هم موقعیت تحقق نن و هم احتمال به نتیجه رسیدن را میسنجد همخوانی دارد زیرا حضور عوامل اجرای طرح
مزاحمین نوامیس عوامل گشت کالنتری های در اطراف مدارس و تفرجگاه ها و دیگر مناطق سطح شهر باعث
پیشگیری و عدم ارتکا

بزهکار برابر با یافته های این تحقیق میشود.

پيشنهادات کاربردی:*پیشنهادات کاربردی در حوزه راهور (فرضیه اول)
دستورالعمل ساماندهی موتورسیکلتسواران متخلف که با عنوان طرح انضباط اجتماعی راهرور شرناختهمیشود توسط خبرگان و کارشناسان پلیس راهور ناجا بازنگری گردد( صرفا موتورسیکلت سواران متخلف از
قوانین رانندگی توقیف نشود .توقیفات به سمت موتورسواران مجرم و یا موتورسوارانی که بالقوه زمینره جررم
را دارند سوق داده شود ،موتورسیکلت های فاقد پالک ،پالک مخدوش ،سه ترک ،مزاحم و )...لرذا بهتراسرت
طرح راهور تا اتخاذ تدابیر متوقف گردد.
نظربه اینکه کمبود(عرضه) موتورسیکلت باعث افزایش تقاضای نن می شرود و متعاقبرا باعرث گرانری ومورد نماج جرم قرارگرفتن موتورسیکلت می شود پیشنهاد می گردد پلیس راهور ناجا این دسرتورالعمل را در
خصوص ترخیص موتورسیکلتها تسهیل و با اهراز هویت مال

یا متصرف حین توقیف ،تحویل گردد.

*پیشنهادات کاربردی در حوزه پلیس نگاهی (فرضیه دوم)
 طرح مبارزه با سارقین در نقاط جرم خیز و مرکزی شهر کاشان توسط پلیس نگراهی شهرسرتان در شرهرکاشان با شدت و قوت بیشتر اجرا نماید.
در اجرای طرح مبارزه با سارقین ،تجسس کوپ ،طرح بومی شده مطابق با حوزه خود تهیه و نسربت برهنن اقدام نماید.
پیشنهادات کاربردی در حوزه پلیس پیشگیری/کالنتری ها (فرضیه سوم)
از ننجایی که اراذل از موتورسیکلت سرقتی استفاده می کنند کالنتری های درون شهری طررح مقابلره برااراذل و اوباش را در نقاط جرم خیز و تفرجگاهها و پارکها با جدیت اجرا و ادامه دهد.
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پلیس پیشگیری شهرستان نسبت به تشکیل گروه موتورسوار ویژه جهت مقابله با اراذل و اوباش متشرکلاز یگان امداد ،کالنتری ها ،پلیس اطالعات( مسول اطالعات کوپ) و بسی برا محوریرت یگران امرداد اقردام
نماید.
حضور پررنگ عوامل پلیس پیشگیری بمنظور اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس در انظار عمومی-اجرای طرح مبارزه با مزاحمین نوامیس توسط کالنتری ها در مسیر مدارس دخترانه
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