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احساس  شیزن در افزا سیپل رانهیشگینقش پ یفیک یبررس
 پس از بحران زلزله کرمانشاه یاجتماع تیامن

 

 .رانیا تهران، ،یگروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش    انیکاظم هیسم
  

  چکیده
زده نقش  مردم منطقه بحران یبرا تیاحساس امن جادیدر ا تواند یپس از وقوع بحران، م یانتظام یروین

پس  یاجتماع تیاحساس امن شیدر افزا سیپل رانهیشگینقش پ یپژوهش با هدف بررس نیکند. ا فایا یمؤثر
بود که پس از  یانتظام یرویکارکنان ن هیپژوهش شامل کل ی از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه

جامعه  انی. از مدندیکوش یم یاجتماع تیامن یو درصدد برقرار افتندیزلزله کرمانشاه در منطقه حضور 
پژوهش  نی. در اافتی( ادامه یانتظام یرویکارمند ن 71صورت هدفمند تا حد اشباع ) به یریگ مذکور نمونه

که با کمک مصاحبه  بیترت نیا . بهدیگرد تفادهاس یدارشناسیها از روش پد داده لیوتحل هیتجز یبرا
و  یشامل نقش بازرس یشدند. نقش بازدارندگ یآور اطالعات مرتبط با افراد نمونه جمع افتهیساختارن

شد. نقش مراقبت  یو کنترل یو عملکرد نظارت یو مواجه ا یا نقش مقابله ،یینقش رصد و شناسا ،ییبازجو
و نقش انضباط  ینقش حفاظت ،یبخش ینقش آگاه ،یآت یها انبحراز  یریشگیشامل پ رانه؛یشگیپ

اقدامات؛ اصالح  یمقتدرانه؛ هدفمندساز یبخش تینقش شامل امن رمجموعهیدر سه ز یعملکرد
است که  یدهنده نقش محور نشان یبررس نیشد. ا یبند طبقه یافکار عموم ریرفتار؛ نقش تنو استمدارانهیس

آن است که جامعه با توجه  انگریب نیکنند. همچن فایا یاجتماع تیامن حساسا جادیدر ا توانند یم سیزنان پل
 دارد. ازین یزن در مداخالت انتظام سیبه حضور پل یاسالم-یبه مالحظات فرهنگ

   .شاهبحران زلزله کرمان ،یاجتماع تیاحساس امن رانه،یشگینقش پ س،یپل :ها واژهکلید
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  همقدم
در جامعه  ایجادشدهیک موقعیت و وضعیت خاص  عنوان بهیکی از پیامدهای زلزله 

(. انسان با مشاهده 7931، ناامنی و ترک اجباری است. )عسکری،غارتگری پرخاشگری،

با تعلقات و منافع مادی و معنوی وی در تضاد باشد و  مغیرمستقیرخدادی که مستقیم و یا 

قرار دهد، احساس ناامنی  تأثیر، اطمینان، ایمنی، آسودگی او را تحت خاطرجمعی نوعی به

مخرب و  اتتأثیرو ناامنی در طی زمان  ترس .(7931ساروخانی و هاشم نژاد،کند ) می

مردم از خودشان  غیرضروری منفی بر کیفیت زندگی دارد و منجر به مراقبت و محافظت

را نسبت به  اعتمادی بیو سطحی از  دارد بازمیاجتماعی  های فعالیترا از  ها آنشده و 

 (7939به نقل از دربان آستانه، 0111دانگس، ) .دهد میدیگران افزایش 

مستقیم با امنیت  ای رابطهکیفیت زندگی است و  های شاخصهمفهوم احساس امنیت از 

یا محروم شدن از امنیت  مندی بهرهبه معنای  لزوماًوجود و یا عدم وجود آن  واقعی ندارد و

 های انگیزه(. امنیت از نیازها و 7930زیاری، عیوضلو، عیوض لو و ریکا،نیست )واقعی 

با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین رفته و  که طوری به. آید میاساسی انسان به شمار ِ

 (7931بنی فاطمه و سلیمی،گیرد ) میی آن را تشوش، اضطراب و ناآرامی جا

بعد  امنیت .شود میاحساس امنیت تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتماعی تلقی 

. موقعیت و وضعیت خاص گردد میبعد ذهنی تلقی  عنوان بهو احساس امنیت  مسئلهعینی 

 ای پارهبه خاطر یکی از علل مهم احساس ناامنی باشد که فرد  تواند میحاکم بر یک جامعه 

 (7937، هزارجریبییاری و کند )از آن عوامل احساس ناامنی 

 های آسیبکامل حذف نمود، ولی  طور بهحوادث ناشی از زلزله را  توان نمیاگرچه 

اهمیت  تواند می(. یک استراتژی کامل که 7931کاهش داد )حبیب، توان میناشی از آن را 

مشخص  کنیم میطح مطلوبی در حوادث و بالیا ایفا را که ما، برای رسیدن به س ییها نقش

 (.7931عسکری، هاست ) سازمان افراد ونماید، ایفای نقش فعاالنه 

که از آن  انواعی دارد که پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم پلیس است؛

ه پیشگیری انتظامی که ب پیشگیری انتظامی، وضعی و اجتماعی اشاره کرد. به توان میمیان 
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انتظامی و حضور ملموس و  های گشتمهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی از طریق 

پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در  مؤثر

(. پیشگیری اجتماعی به آن 7931بیات، شرافتی پور و عبدی، پردازند ) میچارچوب قانون 

شود که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط  می گفته اییه اقدامدسته از تدابیر و 

محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف و یا کاهش علل جزا و  سازی سالمو  ها آنزندگی 

(. با توجه به کارکردهای اجتماعی 7939پیشگیری از بزهکاری است. )نیازپور،  درنتیجه

حضور  ها آن ترین مهمداشته باشد  جرائم در پیشگیری از تواند میمتعددی که پلیس 

، ارائه اطالعات به جامعه، حمایت از بزه دیدگان، ایفای نقش دهنده تعلیم عنوان به مأموران

ذوالفقاری، فعال، است ) گری میانجیمربی و الگو و مشارکت در عدالت ترمیمی و  عنوان به

7939.) 

بر احساس  مؤثراع یکی از عوامل اعتماد عمومی و عدم نگرانی از وقوع جرم در اجتم

از حضور محسوس پلیس در جامعه و رفتار مناسب  ها مؤلفهامنیت اجتماعی هستند که این 

اشتری فرد شود ) میپلیس در رابطه با پیشگیری اجتماعی و برخورد با جرم و جنایت ناشی 

 (7931و فقیه، 

وحی و روانی و خاص ر های ویژگیدر این میان پلیس زن به علت نوع جنسیت و 

ارتباطات کالمی در پیشگیری اجتماعی موفق عمل  خصوص بهمهارت در برقراری ارتباط، 

آموزش و  ی پایهنهادهای  خصوص بهخواهد کرد و چنانچه بتواند با سایر نهادهای اجتماعی 

ناجا را در مورد زنان و دختران جامعه تا حد  کند اهدافتربیت، ارتباط صحیحی برقرار 

 (.7933مدبر و چوپانی، کرد )ی محقق خواهد چشمگیر

، به کنند می پذیری آسیبافراد به میزانی که احساس  کند می ( بیان0111) 7پانتازیس

اجتماعی  -روانی های آسیبسبب  ها زلزله که ازآنجایی .کنند میهمان میزان احساس ناامنی 

از اهداف نیروی  (7931درستیان و درستیان، شوند ) میو کاهش سالمت عمومی جامعه 

ایجاد احساس امنیت  درنهایتانتظامی در شرایط بحران، پیشگیری از وقوع جرم و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Semi – structured interview 
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که ایجاد  دهد میپیرامون موضوع، نشان  های پژوهشاما ؛ اجتماعی در جامعه بوده است

 ی دغدغه، باز نوعی بهامنیتی نیز  های سیستم ترین پیشرفتهاحساس امنیت اجتماعی در کنار 

ان و مسئوالن این امر است. با توجه به این امر و اهمیت احساس امنیت اجتماعی کارشناس

برآمدند که نقش پیشگیرانه پلیس  سؤالپاسخ به این  درصدددر جامعه بحرانی پژوهشگران 

 زن در ایجاد احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه چیست؟

 روش پژوهش

پدیدارشناسی به دنبال این دیدارشناسی توصیفی بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پ

. در این نوع نمایند میمختلف ایجاد  های پدیدهامر است که چگونه افراد معانی را برای 

اطراف خود است زیرا فرد از نظر این  های پدیدهروش تحقیق، فرد درگیر ایجاد معنا برای 

(. مسئله اساسی 7931اعرابی و بودالیی، ) کند میروش جهان را با و از طریق دیگران تجربه 

ی موردنظر است که آیا پدیده الؤس به اینو الزم برای کاربرد روش پدیدارشناسی پاسخ 

 سازی دارد یا خیر؟نیاز به روشن

جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان زن نیروی : گیری نمونهجامعه و روش  

گیری در این پژوهش روش نمونه باشد.شاه میکرمان زده زلزلهانتظامی ساکن در مناطق 

حاضر  زدهزلزلهدر مناطق  شخصاًهدفمند بود که در آن پژوهشگر  گیری نمونهکیفی روش 

 شروع کرد. ها آنشد و پس از شناسایی افراد فرایند مصاحبه را با 

شده  های کیفی کامالً مشخص و از پیش تعیین در پژوهش موردمطالعهحجم نمونه 

اند و محقق  ها به حد اشباع نرسیده گیری تا زمانی که داده در روش کیفی نمونهنیست. 

این پژوهش با تعداد  های یافتهآورد ادامه دارد.  همچنان اطالعات جدیدی را به دست می

 نفر از کارکنان نیروی انتظامی به اشباع رسید. 71

باز  سؤاالتتفاده از با اس و 7ساخت نیافتهمصاحبه  ها داده آوری جمعروش اصلی در 

درباره پدیده  کنندگان شرکتگفتگوی عمیق و ژرف محقق و  دیگر عبارت به است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Niland, C 
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در این نوع مصاحبه به دلیل آنکه هم محقق و هم پاسخگو از آزادی است.  موردبررسی

محقق بدون اینکه سعی کند تا جهت خاصی به گفتگو بدهد عمل بیشتری برخودارند، 

دو  معموالًزندگی فرد دست یابد. مصاحبه  تجربیاتغیررسمی و  به دنیای کند میسعی 

. اند دادهفکر کنند که اطالعات کافی  کنندگان شرکتکه  شود میطرفه است و زمانی تمام 

از سخنان افراد همچنین استفاده از ضبط صدا و  برداری یادداشتباز و  سؤاالتاستفاده از 

 هستند. ها داده آوری جمع های شرواز عین کلمات افراد، از  برداری نسخه

 پژوهش های یافته

پژوهش حاضر، الزم است ابتدا خصوصیات جمعیت شناختی )سن،  های یافتهدر رابطه با 

( تا 7جدول شود )مشخص  کنندگان مشارکتتحصیالت، شغل، سابقه کار و جنسیت( 

ممکن  ها مصاحبهل متن ، فهم بیشتری از تحلیها آنبا توجه به آشنایی بیشتری از  ترتیب این به

 گردد.
 موردمطالعهحاالت جمعیت شناختی  .0جدول 

 ردیف سن تحصیالت شغل سابقه کار جنسیت

 11 لیسانس نیروی انتظامی(منطقه )رئیس پلیس  71 مرد
 

7 

 0 17 دیپلم نیروی انتظامی 73 زن

 9 19 لیسانس فوق نیروی انتظامی 3 زن

 1 11 انسلیس فوق نیروی انتظامی 73 زن

 1 93 لیسانس نیروی انتظامی 1 زن

 6 93 لیسانس نیروی انتظامی 70 زن

 1 10 لیسانس نیروی انتظامی 71 مرد

 3 19 لیسانس فرماندار 71 مرد

 3 91 دیپلم نیروی انتظامی 1 مرد

 71 96 لیسانس نیروی انتظامی 3 زن
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 ردیف سن تحصیالت شغل سابقه کار جنسیت

 77 17 لیسانس فوق نیروی انتظامی 07 مرد

 70 03 لیسانس فوق ظامینیروی انت 3 زن

 79 11 دیپلم نیروی انتظامی 71 مرد

 71 91 لیسانس نیروی انتظامی 71 مرد

 73 مرد
 رئیس کالنتری سرپل

 )نیروی انتظامی(
 71 11 لیسانس فوق

 76 13 لیسانس نیروی انتظامی 3 مرد

 71 11 لیسانس نیروی انتظامی 77 مرد

از کنشگران  دو ماهرمانشاه حضور داشتند و به مدت زن و مرد که در زلزله ک 71 درمجموع

مرد  نفر 71زن و  نفر 1در پژوهش حاضر شرکت نمودند. از این میان  فعال در منطقه بودند

به تفکیک جنسیت میانگین  ؛ کهسال بود 03/10 کنندگان شرکتبودند. میانگین کلی سن 

از  ای بازهالت آنان نیز در سال بود. تحصی 6/10و میانگین سن مردان  31/177سن زنان 

درصد از  01درصد از زنان و  03/71میان  از این ؛ کهقرار داشت لیسانس فوقدیپلم تا 

درصد از مردان در مقطع لیسانس و  61درصد از زنان و  31/10مردان در مقطع دیپلم، 

 بودند. لیسانس فوقدرصد از مردان در مقطع  01درصد از زنان و  31/10

 اصلی و فرعی مرتبط یا نقش پیشگیرانه پلیس زن مضامین .2ه جدول شمار

 واحد معنایی )مفاهیم اولیه(
 فرعی مایه درون

 )مضامین فرعی(

 اصلی مایه درون

 )مضامین اصلی(

 دار سابقهشناسایی و پیگردی مجرمان 

 نقش رصد و شناسایی

ی
دگ

رن
دا

از
ش ب

نق
 

 مجرمین سنجی دروغ

 یازمندانراست آزمایی ن

 دیده آسیبشناسایی و پیگیری افراد 

 ها آسیبشناسایی نامحسوس 

 شناسایی ترفندهای مجرمین زن

 و پوشش دهی امنیت شهری ها کمپسرکشی به 
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 شناسایی و ادراک موقعیت پرخطر

 احراز هویت کنشگران منطقه و جمعیت سیار

 تفتیش مظنونان زن

 ینقش بازرسی و بازجوی
 ها کانکسبازرسی چادر و 

 استنطاق مجرمین زن

 ترغیب مجرمین زن به اعتراف

 جرم تکرارشوندهمتوقف سازی الگوهای 

 و مواجه ای ای مقابلهنقش 
 ممانعت از اقدامات سودجویانه

 جرم درصحنهزنانه  های تلهممانعت از 

 ممانعت از برخورد فیزیکی زنان

 سوءاستفاده گران در منطقه ان وکنترل بزهکار

 عملکرد نظارتی و کنترلی

 کنترل ورود و خروج

 نظارت بر رفتارهای مجرمان پس از دستگیری

 کنترل و ضبط کاالهای غیرقانونی

 نظارت بر عملکرد کنشگران

 و دیگر مراقبتی خود مراقبتیآموزش به افراد در حوزه 

 نقش آگاهی بخشی

را
ش م

نق
نه

را
گی

یش
ت پ

قب
 

 قوانین جهت محدودسازی سازی شفاف

 و هشدارهای امنیتی ها آموزش

 آموزش برخورد با مجرم به شهروندان

 قربانیان های خانوادهبه  رسانی اطالع

 قوانین جهت احقاق حق سازی شفاف

 آموزش برخورد با مخاطرات نوظهور

 نیرفتاری و شرایط بحرا های مهارتآموزش 

 ها آسیبحاصل از  جرائماز  سازی آگاه

 رفتار افراد پرخطر در شرایط بحران بینی پیش

 آتی های بحرانپیشگیری از 
 پیشگیری از سرایت مسائل خانوادگی به مراحل قانونی

 حاصل از جرائم های آسیبپیشگیری از 

 ها آسیبحاصل از  جرائمپیشگیری از 

 پذیر آسیبی افراد از حریم شخص حفاظت
 قش حفاظتین

 مختص بانوان های محیطایمنی سازی 
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 زنانه در امور انتظامی شأنمحافظت از 

 حفاظت از اطالعات شخصی قربانیان

 جرم درصحنهمراقبت از مواضع اتهام زنی 

 محافظت از اعتبار و حیثیت پلیس

 اضطراری های موقعیتاستقراریابی در 

 هدفمندسازی اقدامات

ی
رد

لک
عم

ط 
ضبا

 ان
ش

نق
 

 مداخالت انتظامی متناسب با بافت بومی منطقه

 مداخالت انتظامی متناسب با شخص

 مداخالت انتظامی متناسب با منطقِ موقعیت

 وظیفه مندی بر مدار همدلی و فهم

 دقت برمدارعملکرد پیگیرانه 

 خاطبنیازسنجی م برمداربینش افزایی 

 مستندسازی مدارک جرم

 مجرمین های تله سازی خنثی

 طراحی عملیات روانی

 مالطفت برمداراقتدارورزی 

 امنیت بخشی مقتدرانه

 تداوم بخشی بر حضور مقتدرانه در بحران

 تعامالت قاطعانه با مجرمین زن

 برخورد قاطعانه در برهم زنی ضوابط عمومی

 ن و شفاف در تعامالتمرزگذاری روش

 سرعت برمدارقوا  سازی فعال

 در عین نظم مداری بخشی نظم

 تقویت بعد سالم شخصیتی مجرم

 اصالح سیاستمدارانه رفتار
 تغافل برمداراصالح رفتار مجرم 

 مجرمین زن گیری تصمیمدر  رسانی یاری

 تنظیم هیجانات مجرم و بزه دیده با گفتگوی هدفمند

 شایعه زدایی

 نقش تنویر افکار عمومی
 مقبولیت بخشی به جایگاه نقشی

 نقش خود در منطقه سازی روشن

 اشتغال زنان سازی فرهنگ
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در منطقه  دار سابقهبستر را برای حضور افراد مجرم و  بعدازآن های آشفتگیوقوع زلزله و 

شدن  باز اجتماعیبه دلیل عدم توانایی در  دار سابقهدر این میان زنان مجرم و  سازد میمهیا 

و در این میان پلیس زن  کنند میخود، این بستر را جهت ارتکاب مجددجرم مثبت ارزیابی 

از وقوع آسیب و جرم بیشتر جلوگیری نماید.  تواند میبا شناسایی و پیگردی این مجرمان 

 :کرد میبیان  ای کننده مشارکت مثال عنوان به
که  ییهاخانماومده بودند، تو این افراد بودن  ها خیلیاف از شهرهای اطر» 

شاید یک جورایی یک قصدهایی داشتن. به نظر من اگر یک تیم یا یک گروه از 
در غالب پلیس برای شناسایی این افراد حضور داشتند،  کرده تحصیل یهاخانم

 رد()نیروی انتظامی. م«. گرفت شد میرو  ها خالفجلوی یه سری  شد میشاید 

در شرایط بحرانی که تشخیص واقعیت از غیر آن شاید امری دشوار به نظر برسد، 

است  کاری پنهان دهنده نشانبدنی و رفتارهای خارج از شیوه معمول که  های حالتتوجه به 

را  مسئلهاست تا بتوان دروغ بودن  پذیر امکانبا دقت نظر در شیوه رفتاری افراد مجرم 

در این زمینه  توانند میخود  های تجربهبا دقت نظر و همراه کردن  بررسی کرد. زنان پلیس

بیان  ای کننده مشارکتدر تشخیص واقعیت از غیر واقعیت را داشته باشند.  مؤثرینقش 

 : کرد می
هستند. خب باید معلوم  گویی دروغمجرم بسیار قهار در  یهاخانمخیلی از »

از  انصافاًی تجربه کاری دارند، گه یا نه؟ همکارای خانم ما خیلمی بشه راست
، زد میتجربه حرف اول رو  واقعاًچهره زنیش بگیر تا ارتباط کالمی که داشت 

 (مرد نیروی انتظامی.«)گه یا نهمی که دروغ دادند میخوب تشخیص 

گذار پلیس زن در تأثیرو  مؤثر یها نقشهمچنین راست آزمایی نیازمند از دیگر  

 : کرد میمشارکت کنند ای بیان  مثال عنوان به. گردید میبحران محسوب 
رو که برای گرفتن امکانات بیشتر شاید یک  ییهاخانم دیدم میمن »

و  کردن نمیجورایی اون حس حریصانه بودن، اون حس اینکه قانع نمیشن قناعت 
و نیاز هست که یه خانم پلیس  شدند می هایی تخلفو دچار  کردن می طلبی زیاده

رزیابی کنه. یکی دیگه هم بود که یه چادر مسافرتی خالی داشت و تو بتونه اونا را ا
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را پر از هیتر برقی کرده بود و بعد  اش مسافرتیو تو چادر  کرد مییه چادر زندگی 
 (زن )نیروی انتظامی.«. فروختمی اونا رو

اجتماعی ناشی از شرایط آشفته بعد از زلزله کودکان و  های آسیبشاید اولین قربانیان 

آنان  های خانوادههستند و پیشگیری از آن در وهله اول مستلزم آن است که قربانیان و  زنان

پیگیری این  که ازآنجاییدر معرض خطر است ترسی نداشته باشند.  ها آنآبروی  که ایناز 

اما ؛ شود نمیموارد تجاوز پیگیری  اصوالً کند می تر پیچیده ها آنموارد، مشکل را برای 

جهت پیگیری و  ها آن های خانوادهن افراد توسط پلیس زن و هشدار به شناسایی ای

از بروز مشکالت بعدی برای  تواند میناشی از آن  شناختی روان های آسیبجلوگیری از 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت مثال عنوان بهجلوگیری نماید.  ها خانوادهاین 

از یه بچه پرسیدم این چادر من با یه عده از همکارا رفتیم برای شناسایی »
برای چیه اینجا؟ این بچه چنان ترسی بهش آمد. من گفتم این موضوع مشکوکه و 

کردیم فهمیدیم چند تا جوان اومدند تو اون چادر و اجازه  وجو جستبعد که 
بودند  آوردهوارد بشن و معلوم نیست سر این بچه چه بالیی  ها بچهندادند والدین 

 مسئلههمکارای مرد من از کنار این  قطعاًدرست بوده. ولی و فهمیدیم حدس من 
 (زن پلیس.) «.گذشتند می

 : گفت میو یا دیگری  
ی اومده بودند خانمی بود شناسروانتو تیم غربالگری پلیس که برای موارد »

دونست باید نمی که نامشروع باردار شده بود و تن فروشی کرده بود ولی این تیم
رو چی کار کنه و چه جوری  اش بچهراهنمایی کنه که  چه جوری این فرد رو

تونست این اطالعات رو بهش بده و می شناسنامه بگیره. اگر یه پلیس خانم بود
)نیروی «. این خانم رو پیگیری کنه. به هر حال اون هم یه قربانیه ی قضیه

 (انتظامی/خانم

نیز  ها آسیبوس به همین ترتیب با وجود فرهنگ حاکم بر جامعه شناسایی نامحس 

 : کرد میبیان  ای کننده شرکت. دهد میرا افزایش  ها آنامکان رسیدگی به 
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پلیس خانم  معموالًخانم حضور داشته باشند، چون  های پلیساینجا باید »
و کمتر بهش شک  برای کسی مشخص نیست که این خانم پلیس هست یا نیست

ا کنند در قالب اینکه بتونن کنن، بتون یه جورایی به طور نامحسوس حضور پید می
افته شاید کمک بزرگی کرد. پلیس زن می تشخیص بدن که کجاها داره اتفاقی

 (مرد نیروی انتظامی.) «.تونه خودشو استتار کنهمی تر راحت

با  خواستند میهمچنین پلیس زن با شناسایی و رصد ترفندهای مجرمین زن که  

رک جرم را از بین ببرند الزم و ضروری به نظر استفاده از آشفتگی و نابسامانی شرایط مد

 : کرد میبیان  ای کننده شرکت. رسید می

را بهتر  ها اشارهو  شناسیم میرفتاری هم رو بهتر  های کاریریزه  هاخانمما »
یه خانمی به  مثالًخیلی کمک کننده است  ها مأموریتتو  مسئلهو همین  فهمیم می

و تو دهنم گذاشتم و اونجا یه خانم پلیس کنه که من مواد رمی شوهرش اشاره
 پلیس. زن(.«)تونه از یه اتفاق جلوگیری کنهمی داره و مسئلهدقت بیشتری تو این 

و پوشش دهی امنیت شهری جهت پیشگیری از وقوع جرم  ها کمپسرکشی به 

 ای کننده مشارکت. کرد میاول زلزله ضروری  های ماهدر  خصوصاًحضور زنان پلیس را 

 : تگف می

شد. اگر یه  ها استفادهما تو یک ماه اول خیلی مشکل داشتیم و خیلی سوء »
و بر وضعیت  کرد میحضور داشت و اونجا و رصد  ها کمپخانم پلیس بین 

و یا اینکه با چه کسانی در ارتباط هستند و به چه کسانی نزدیک  هاخانممعیشتی 
 (زن نیروی انتظامی.)افتاد  میکمتر جرم اتفاق  بود وخیلی بهتر  شوند می

که این امر در  کنند میدریافت  ها موقعیتمتفاوتی از  های تشخیصزنان و مردان 

 مثال عنوان بهپرخطر امر بسیار مهمی است.  های موقعیتشناسایی و ادراک 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت

ران تو بح مثالً بینند میریزبینی شون بیشتر هست و مسائل رو بهتر  هاخانم»
بیشتره حاال برای گرفتن اقالم و ... یه خانم پلیس خیلی  ها بچهو  ها زنکه تجمع 
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رو که ممکنه برای اون زن و بچه خطرناک باشه رو درک  هایی موقعیت تر راحت
پلیس زن  عنوان بهرو بهتر میشناسه. من  ها موقعیتتو این  سودجومیکنه و یا افراد 

تونم تشخیص بدم و به همکارانم  رو زودتر می اه بچهخطر برای زن و  های موقعیت
 (زن پلیس.) «.اطالع بدم چون خودم یک زنم

کنشگران زن و پیگیری حضور  خصوص بهشناسایی و احراز هویت کنشگران منطقه 

از  توانست میاست که پلیس زن  ییها نقشامدادی از  های فعالیتآنان در منطقه جهت 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکتویژه پیشگیری کند.  های شکلسوءاستفاده گری در قالب 
 ای شناسنامهو میشه پلیس با یک  کنند میاومدند و دارن اینجا کار  ها خیلی»

 «.کنهمی خیر کمک عنوان بهکنه و یا می گرفتن، مشخص کنه کی داره اینجا کار
 (مرد نیروی انتظامی.)

 : گفت میو یا دیگری  

وان خیر اومده بودن خانم بودن، خب پلیس خیلی از افرادی که تحت عن»
 )نیروی انتظامی.« تونه بفهمه اهدافشون چیه و برای چی اومدند؟می تر راحتزن 
 (مرد

نقش جنسیت در آن  دهد میدر برخی مصادیق مجرمانه که در جامعه بحران زده رخ 

جویی از و باز ها کانکسبسیار بارز است. در تفتیش مظنونان زن و یا بازرسی چادر و 

کارایی مناسبی داشته باشند و ضرورت دارد پلیس زن  توانند نمیمجرمین زن، مردان 

و به ترتیب  مثال عنوان بهحضور داشته باشد.  ها صحنهمتناسب با جنسیت در این 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت
احترام قائل هستند  هاخانماینجا بخاطر بافت فرهنگی که داره، خیلی برای »

خیلی شاید به یک خانم حساس نشن تا به یک مرد. اینجاست که ما حواسمون  و
مظنون را شناسایی و بازرسی کنیم. حتی ممکنه به زن  های زنبیشتر جمع میشه که 

 (نیروی انتظامی. زن) «.تونن کاری بکنن و اونو بگردن مشکوک هم بشن اما نمی

 : کرد میدیگر بیان  ای کننده شرکت
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شوهرش هر دو اعتیاد داشتند! شیشه زده بودند و زنه توهم  یک خانمه با»
زده بود. یک آالچیق درست کرده بودند و خانمه اونجا لخت شده بود و بدون 

اونجا یک پلیس  کنم میتونست بره جلو مداخله کند. من فکر نمی لباس؛ کالنتری
)نیروی  «.ضرورت داشت واقعاًو  بود میزن نیاز بود که همراه منِ پلیس مرد 

 (انتظامی، مرد

 : گفت میو یا دیگری  

از  دادم میبرای بحث همین خانمه که معتاد بود و من کارهاشو انجام  مثالً»
که اعتراف بکنه و بگه این مواد مالِ اون  کردم میهمون دوران خماریش استفاده 

تا ساعتای سه و نیم؛ چهار ساعت طول کشید  کردم میخانمه است من باهاش کار 
 (زن )نیروی انتظامی.«. رج از وقت اداری تا آخر ازش اعتراف گرفتیمخا

شدن  تر پیچیدهو گاهی با ترغیب و تشویق مجرمین زن به اعتراف برای پیشگیری از  

 : گفت میهای شرکت کنند مثالًپرونده الزم بود زنان پلیس این نقش را برعهده بگیرند. 
ست بده که تجدیدنظر بشه. که برو االن زندان درخوا کردم میتشویقش »

اینجوری کن. برای خودت این کارو بکن. بگو اعتراف کردم به این  ات بچهبرای 
 (زن )نیروی انتظامی.«. دلیل و به اون دلیل

متوقف سازی الگوهای تکرار  صورت بهپلیس زن در بحران زلزله  ای مقابلهنقش 

از این طریق به نفع  و رداختندپ میشونده مجرمانی بود که با یک شیوه به ارتکاب جرم 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت مثال عنوان به. بردند میخود بهره 
با کلی ارعاب و ایجاد ترس از این سازمان به اون  آمد مییه خانمی بود »

جلوی اون مسئول و با  آمد مییه مسئولی آمده  فهمید میو وقتی  رفت میسازمان 
 دید میکه به من چیزی ندادند و وقتی  یه کردنگر کرد میمظلوم نمایی شروع 

به آبروریزی و شلوغ بازی. این شیوه رو  کرد میشروع  کنند نمیتوجهی بهش 
چندجا بعد از زلزله اجرا کرد تا اینکه همکارای خانم ما فهمیدند شیوه و الگوی 

 (مرد )پلیس.«. کنه و تونستند جلوش رو بگیرندمی این خانمه رو که تکدی گری
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و یا با ذکاوت و هوشیاری زنانه خود جلوی اقدامات سود جویانه این افراد را  

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت .گرفتند می

 وقتیگزارش دادند صد میلیون تومان کانال کولر را بردن، سریع رفتیم »
هر کدومشون اندازه اتاق من هست گفتم چه سارقی بوده که اینو  ها ورقدیدیم 

این سارق خودتونید! و سرقت هم ثبتش  ؟!تا ورق 311تاشو برده؟ برده؟ چند 
که همه از اینکه یه پلیس  فهمیدم میثبت کردم و  درامانت خیانت عنوان بهنکردم و 

 (زن نیروی انتظامی.) «.زن اینو فهمیده، متعجب شده بودند

 ریزی طرحرا  هایی تلهگاهی مجرمین زن برای فرار از مجازات و یا کاهش آن  

بیان  ای کننده مشارکت مثالًمانع از آن خواهد شد.  درصحنهکه حضور پلیس زن  کنند می

 : کرد می
سال بهش زندان  71سال،  71وقتی طرف خالف کرده، وقتی ببینه ممکنه »

بخوره اون لحظه ممکنه هرکاری ازش سر بزنه، خودزنی کنی، دیگر زنی کنه، 
 بینی پیش غیرقابلمکنه هر چیزی که تهمت بزنه، خودش رو در اختیار بگذاره. م

هست از این شخص سر بزنه. اگر یه پلیس خانم تو صحنه حضور داشته باشه دست 
تونه هر راهبردی رو بکار نمی و پای اون مجرم زن برای هر کاری بسته تره و

 (مرد )رئیس کالنتری.«. ببنده

مانع برخورد  تواند میگاهی مجرمین زن از نظر فیزیکی تنومند بوده و تنها پلیس زن 

 تواند نمیاز قدرت فیزیکی برابری برخوردار باشد  هرچندگردد و پلیس مرد  ها آنفیزیکی 

 ای کننده مشارکت مثال عنوان به. گردد میمانع شود لذا حضور پلیس زن الزم و ضروری 

 : کرد میبیان 
خانمی که دچار مشکل اعصاب و روان هست با توجه به تنومند بودن »

تونست بهش نزدیک بشه و کنترلش کنن، خیلی از متکدیان نمی کس هیچان، ایش
نیروی انتظامی. )«رسید میبرمیداشتند چون زورشون  خواستند میخانم هر چی 

 (خانم



 431 |  انیکاظم هیسم

 : گفت میو یا دیگری  
افراد هم خیلی سخته. اینجا به نظرم اگر بعضی  طور اینجدا و سوا کردن »

تونه کنترل اونها رو در دست بگیره و می احتینیروی پلیس خانم باشه، بر ها وقت
 نیروی انتظامی. مرد() «.براش سخته ورود کردن واقعاًپلیس آقا اینجا 

در آن  مؤثرینقش  توانست میپیشگیری انتظامی که پلیس زن  یها نقشاز دیگر 

ده، داشته باشد عملکرد نظارتی و کنترلی بود. نظارت بر تخلفات و جرائم در منطقه زلزله ز

بزهکاران در منطقه و ورود و خروج افراد مجرم و یا غیر مجرم  اهرم کنترلی جهت بازداری

 : گفت می ای کننده مشارکت مثال عنوان به. گردید میمحسوب 
پاس پیاده تومنطقه حضور داشته باشه.  عنوان بهتونه می وقتی پلیس زن باشه»

ه و بین چادرها پاس بده اگر یه خانم با لباس نظامی حضور داشته باش قطعاً
-می و بچه هاشون تو چادرها تنها هستند خیلی هاخانمبخصوص تو روز که اکثر 

 (نیروی انتظامی /مرد) «.رو بگیره ها دزدیو  ها سوءاستفادهتونست جلوی 

 : کرد میو یا دیگری بیان  

که من فقیرم، گدام،  گرفتن می ها جادهسودجوها از زن و مرد گرفته، سر »
شه زود جمعشون کرد. بخصوص که زن و بچه می با کمک پلیس زن ها این. ندارم

 نیروی انتظامی/مرد(.است )بین اونها زیاد 

وجود دارد. اگر این  نیاز به نظارت بر رفتارشان پس از دستگیری گر محاسبهمجرمین 

 .رسد میمجرمین زن باشند حضور پلیس زن در این مرحله ضروری به نظر 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت
دو تا خانم رو گرفتند و اونا توی بازجویی گفته بودن هیچ آشنایی با »

همدیگه ندارن. اینا رو عصر گرفتند، شب بازداشتگاه نیروی انتظامی بودند توی 
اداره و هر نیم ساعت یکبار باید  رفتیم میباید  هاخانمقرارگاه، شب من و یکی از 

آشنان یا غریبه ان. رصد کردیم و متوجه روابط  دیمفهمی میو  زدیم میبهشون سر 
 (زن نیروی انتظامی.) «.اونا شدیم
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 : گفت میو یا دیگری  
 زیادی دارن دور و برمون یه دفعه یه نفر رو بردیم دادگاه، دیدم آدمای»

رن و میان. بعد کم کم می مردمی که توی دادگاه عنوان به مثالًپلکن. می
 گفتیم میا جایی که جا بود و صندلی خالی اطراف بود ت ها متهمکنار  نشستن می

اومدن و می هاخانمبرید روبرو بشینید و کنار متهم نباشید ولی وقتی جانبود 
. با تیزبینی و دقتی که در روابط فرد متهم نشون دادیم، تونستیم تعدادی نشستن می

 (زن روی انتظامی.)نی«. دیگر از همدستان را که دادگاه اومده بودند، دستگیر کنیم

در حوزه مربوط به بانوان و  خصوص بهوجود کاالهای غیرقانونی در سطح منطقه 

گاهی حضور مردان جهت ضبط  که ازآنجاییکودکان نیازمند کنترل و ضبط قانونی است. 

مستلزم ورود در اماکن مخصوص بانوان بود و حتی در صورت ورود، درگیری با این  ها آن

. رسید میلذا حضور پلیس زن در صحنه ضروری به نظر  کرد یمافراد را ایجاب 

 : گفت می ای کنندهمشارکت مثال عنوان به
تو  غیراستانداردخانم اومده از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و دستگاه »

آرایشگاه گذاشته و داره ازش کلی هم پول درمیاره و یا کلی لوازم بهداشتی 
با  ها اینردم قالب کرده که ما برای ضبط و کنترل گذشته رو به م مصرف تاریخ

تونست تو این زمینه به ما کمک می مردم کلی درگیر شدیم که پلیس زن خیلی
 (مرد نیروی انتظامی،کنه )

و سوءاستفاده از افراد، نظارت بر  جرائمهمچنین باید جهت پیشگیری از وقوع  

داشتند و یا با بانوان و یا کودکان  عملکرد کنشگران منطقه که جنسیت مشابه با پلیس زن

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان به. گرفت میصورت  کردند میفعالیت 
تو کانکس و چادر.  کردند میرو جمع  ها بچههمون اوایل یه عده بودند که »

که دارن چی  کرد می نظارت ها اینکه به کار  بود میباید یه نیروی پلیس خانم 
رخ نده یا  ای سوءاستفادهکه  کرد میرو بررسی  ها بچهو وضعیت این  نندک میکار 

 دارن با چی سرگرم ها بچهاین  اصالًداده نشه و یا  ها بچهچیزی به خورد این 
 (مرد نیروی انتظامی.)«شن؟ می
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 : گفت میو یا دیگری  
یک  مثالًتو دو سه روز اول مردم دنبال این بودن که اموالشون چپاول نشه، »

بودن و برخی حتی خانواده  دار داغ واقعاًمردم ما  آمد میازمان مردم نهادی س
 کردند میکه با مردم احساس همدردی  آمدند میبودند و باید کسایی  داده ازدست

شاد. نظارت بر عملکرد این  های برنامهو  کردند میاما میومدند و تئاتر اجرا 
ما نه در روزهای اولیه بحران که نیاز به نبود. مردم نیاز به شادی دارند ا ها سازمان

شب  مثالًرو انجام ندادند  ها نیازسنجی، این بندی رتبهاین  ها سازمانهمدرد داشتند! 
در پارک شهر که مردم خودشون رو برای روزهای شاد آماده کرده  تحویل سال

ش بودند، یک برنامه مستند از روزهای اول زلزله و عزای مردم تو اون ساعات پخ
کردند که باعث تهییج هیجانات مردم شد و برخی عصبانی شدند و با مجریان این 

 (نیروی انتظامی. مرد) «.برنامه گالویز شدند

 : کرد میدیگر بیان  ای کنندهمشارکتو  

من از ابتدا نگران این موضوع بودم و خدمت فرمانداری هم عرض کردم. »
باید نظارت و  کنند میر پیدا مردم نهادی که در منطقه حضو های سازماناین 

. این منطقه ترکیب قومیتی شیعه را داره، یکمی اون ورتر اهل حق شد میمدیریت 
 ها سازمانرو داریم، سنی داریم و تو بعضی از روستاها وهابی داریم. ولی خیلی از 

مردم نهاد که خیلی هاشون هم نیروهای جهادی بودند حاال برای تبلیغ و کمک و 
بودند به این موضوع توجهی نداشتند. حضور یه پلیس خانم برای مدیریت ... آمده 

و نظارت بر کار اونها ضرورت داشت. اگر مقام  ها شبکهکردن فعالیت بانوان این 
سنی  ها آنیت رکه اکث کردند نمیمعظم رهبری تو روستای کوییک حضور پیدا 

 نشاه/مرد(رییس پلیس کرما) «.هستند معلوم نبود چه اتفاقی میوفتاد

پیشگیری اجتماعی ایجاد تغییرات و اصالحات فردی و محیطی است که منجر به 

است پایدار و همیشگی  صورت بهاصالح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم 

از طریق  خواهد میمحور اقدامات این پیشگیری فرد است و   (7931شایگان، اصغر زاده، )

ناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت آموزش، ترغیب و تربیت، معیار ش
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در این نوع پیشگیری  (7931بیات و همکاران، بدهد )ارزیابی عملکرد خود را به فرد 

به  تر جدیو  تر پررنگمسئولیت پلیس که وظیفه حفظ امنیت و آرامش را بر عهده دارد 

جه به نقش پلیس زن در پژوهش این نوع پیشگیری را با تو های یافته. طبق رسد مینظر 

 های بحرانسه مضمون فرعی آگاهی بخشی، پیشگیری از  در توان میبحران زلزله کرمانشاه 

با آموزش به افراد در حوزه خود  تواند میپلیس زن  آتی و نقش حفاظتی تقسیم نمود.

 های آشفتگیمربوط به  مسائلمراقبتی و دیگر مراقبتی ضمن حفظ امنیت، در زمینه 

جرائمی که زنان و کودکان را  ویژه بهگوناگون و  جرائمبعد از وقوع زلزله،  اجتماعی

بیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهپرهیز از خطر را آموزش دهد.  های راهو  کند میتهدید 

 : کرد می

بده که بهتر از خودشان مراقبت  ها زنتونه اطالعات خوبی به می پلیس زن»
رو  هرکسیاخالقشون، از غیرتشون مراقبت کنن. گول  ، ازعفتشانکنند، بهتر از 

ساده اعتماد نکنند. درددل با  هرکسیچیزی نگیرن. به  هرکسینخورن. از دست 
 (نیروی انتظامی. مرد)«مصاحبه نکنن هرکسینکنن. با  هرکسی

 : گفت میو یا دیگری  
موقع تعطیل  ومرجی هرجسه شیفت شده بود و یه  ها مدرسهبعد از زلزله »

جلوی اونجا راه میوفتاد. تردد خیلی بود دختر و پسر با هم قاطی  ها مدرسهن شد
. به نظرم یه نیروی پلیس کردند میو پسرها برای دخترها مزاحمت ایجاد  شدند می

تونه با دخترها ارتباط بگیره و اون دختر رو روشن کنه که چه می خانم بهتر
نیروی ) «.مراقبت کنهخطراتی پیش روش هست و باید چه جوری از خودش 

 انتظامی/مرد(

زنان و کودکان  خصوص بهبیشتری را برای افراد  پذیری آسیببستر  تواند میبحران 

فرد را به سمت ترس و ناامیدی بیشتر  تواند میبا حقوق خود  فراهم سازد و ناآشنایی افراد

هت آگاهی را فراهم سازد. حضور پلیس زن ج ها آناز  سوءاستفادهسوق داده و زمینه 
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بیشتر نسبت به زنان  های آسیباز بروز  تواند میسازی از قوانین مربوط به رفتارهای پرخطر 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهو کودکان جلوگیری کند. 

یه خانم پلیس اگر در سطح منطقه بود به آقایی که داره همسرش و میزنه و »
درسته اعصابت از شرایط خورد شده  کرد که می زنه یادآوریمی رو اش بچهیا 

داری  ای آشفتهولی خشونت خانگی جرمه و اینکه نباید به دلیل اینکه حاال شرایط 
و اعصابت خورده بچه رو و یا همسرت رو بزنی و اگر این مورد گزارش بشه یک 

خیلی تعارضات کمتر  فهمیدند میاگر جرم بودن این مسائل رو  کنم میجرمه. فکر 
 (پلیس/خانم) «.شد می

 : گفت میو یا دیگری  
 مثالًبهشان بگه.  اش نتیجهاگر کسی باشه مشاوره بهشان بده از عاقبت کار و »

جریمه در حق دولت  قدر ایننتیجه کار شما، آخر سری  میگماگر تهمتی باشه 
 گن آقا من ده بار بیام اینجا، ده بار برم دادگاه، وقتم هدر میره،می ها بعضیمیشی! 

 ماه زندان داری یا 6چاقوکشی کرده میگم  بینی میتهشو بهش میگم که بدونه یا 
از قانون که  کنم می؟ قشنگ مطلعش کنی میگه اگر من با چاقو بزنم چکار می

این کار رو نکنه. بعضی از آدما بودن، من شناختی بهش دادم خدا وکیلی االن 
 .(زن )نیروی انتظامی. «شده مهندس کامپیوتر.

نیازمند آسایش و امنیت متناسب با محیطی هستند که  دیده آسیبهی افراد جامعه گا

برای  تواند میبحران شکل جدیدی به خود گرفته است، در این میان پلیس زن  ی واسطه به

امنیتی را جهت  هشدارهایحفظ و گسترش امنیت عمومی و حمایت از این افراد آموزش و 

گران در منطقه نقش بسزایی ایفا نماید.  سوءاستفادهعت از پیشگیری از وقوع جرم و یا ممان

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان به

خوام اینجا خیریه می با شهرداری ارتباط گرفته بود و گفته بود NGOیه فردی از یه »

یم به شهرداری کرد رسانی اطالعکه ما هشدار و  بزنم و زمین فالن جا رو بیا به اسم من بزن

اونجا نزنن و در خصوص شناسنامه و  ای خیریهکه ممکنه زمین به اسم بزنه و دیگه 

 (مرد نیروی انتظامی.) «.کردیم سازی روشنشهرداری رو  NGO های فعالیت
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 : کرد میو یا دیگری بیان  
براتون کانکس بفرستیم.  خواهیم می گفتند میو  گرفتند میتماس  هاخانمبا »

کانکس تا برات ارسال  ونقل حملما واریز کنی برای هزینه  حساب بهاینقدر باید 
رادیو گفتن تماس بگیریم شما برنده شدید. خیلی  زده زلزلهکنیم یا از فالن برنامه 

 سازی آگاهمعتبر محلی  های کانالرا از طریق  جوری این های برداری کالهاز این 
 (زن روی انتظامی.نی) «.کردیم سازی روشن هاخانمکردیم و توی مساجد برای 

 : گفت میدیگری  
باید یه خانم پلیس متناسب با موقعیت منطقه و زمان یه دوره آموزشی برای »

 که چه خطراتی دادند میو بهشون توضیح  گذاشتند می هاخانماین دخترا و 
هستند تهدیدشون کنه. چون یه نوجوان و یا  زده بحرانتونه تو این شرایط که  می

احساساتش قرار بگیره و  تأثیرتونه تو این شرایط تحت یم جوان خیلی راحت
گول بخوره. مامورد داشتیم بنا اومده تو منطقه که کار کنه و این دختر عاشقش 
شده و وقتی انزال بکارت اتفاق افتاده دختر رو ول کرده به حال خودش و رفته 

 (نیروی انتظامی / مرد) «.شهرش و دختر هم خودکشی کرده

 : کرد میدیگر بیان  ای دهکننمشارکت 
 کردند میبهش اعتماد  تو این زلزله هر کی گفت من خیر هستم مردم سریع»

رو  ساله هفتیه دختر  داد مییه کانکس بود که یه جوانی خدمات دندانپزشکی 
مادرش میبره پیشش. میگه بچه باید تنها بیاد تو کانکس و این مادر هم از روی 

فرسته داخل کانکس و اون مرد هم به می بچه رو تنهاطرف خیره  که ایننادانی و 
به خاطر آگاهی نداشتن مردم بود. کلمه خیر یه بار  ها اتفاقبچه تجاوز میکنه. این 

مثبتی داره که باعث اعتماد این مادر شده. خوب باید یه خانم پلیسی وجودداشت 
گفت من خیر  که هر کی داد میتذکر  ها خانوادهتو منطقه که این خطرات رو به 

 شد میرو  اتفاقاًاون آدم سالمی نیست و خیلی از  لزوماًو  هستم سریع اعتماد نکنید
 (مرد نیروی انتظامی.) «.جلوش رو گرفت
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در شرایط بحرانی الزم است پلیس به سبب ارتقاء سطح امنیت عمومی و پیشگیری از 

جرم بپردازد. افراد از طریق آموزش نحوه برخورد با م توانمندسازیبه  جرائم

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت
با یکی از همکاران آقا رفتیم اونجا، خانمه را گرفتیم. چقدر ادعای خانم با »

که دزدم.  زنید میشما چرا دارید به من تهمت  گفت میو  کرد می شخصیت بودن
گه بِده، نمی همان لحظه که دزدی کرده بود دیگه بهش دار مغازهمن چه دزدیم؟! 

یکی از  گفت میزنه نیروی انتظامی. خودش می ره! زنگمی دونسته درمی چون
دوستاش تو نیروی انتظامی بهش یاد داده بود که هر وقت دزد خانمی اومد این 

 (.مرد نیروی انتظامی.) «.کار رو بکنه

آنچه پیگیری مسائل مربوط به منافی عفت را دشوار  به دلیل فرهنگ حاکم بر منطقه،

بود که پذیرش این امر  هایی خانوادهبه  رسانی اطالع ساخت میی را با کندی مواجه و بررس

قربانی فرهنگ حاکم و در معرض سرزنش و اتهام  برایشان دشوار است و در این میان زنان،

منافی  جرائمدر صورت گزارش موارد تجاوز و  بیشتری نسبت به مردان قرار داشتند لذا

که پلیس زن  شد میقربانیان امری دشوار گزارش  های وادهخانبه  رسانی اطالععفت، 

نقش  و پیشگیری از آزار و اذیت فرد قربانی ها خانوادهدر تسهیل پذیرش  توانست می

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهداشته باشد.  مؤثری
د با توننمی تر راحت هاخانمرسه می ها خانوادهمشکل وقتی به  ها وقتخیلی »
تجاوز پدر با یه خانم  مسئلهدر  مثالً ارتباط بگیرند تا همکاران مرد ما. ها خانواده

تونه صحبت کنه و حرفش رو بپذیره و کمتر احساس شرم و می پلیس بهتر
کنه غرورش خرد شده. ما می کنه. ولی در صحبت با یک مرد احساسمی خجالت

متر سعی میکنه من رو قانع کنه که تونیم قانعشون کنیم و کمی تر راحت هاخانم
ولی وقتی همکار مرد ما هست سعی میکنه بگه ما داریم اشتباه  کنم میدارم اشتباه 

 (زن پلیس.) «.و هیچ جوره کنار نمیاد کنیم می

پلیس زنان بود که  یها نقشقوانین جهت احقاق حق از دیگر  سازی شفاف

 : گفت می ای کنندهمشارکتد. بیشتر گرد های آسیبسبب پیشگیری از  توانست می
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بودند توی این منطقه  داده ازدستخب این افرادی که باکرگی شون رو »
سکوت کنند تا آبروشون  کنند میو با این تعصباتی که وجود داره سعی  کردنشین
اگر یه نفر بیاد و حق و حقوقشون رو براشون بگه و بدونند که حق و  اما؛ حفظ بشه

نیروی ) «.باشه مؤثرتونه خیلی می کنه ومی خیلی فرق حقوقی دارند شرایطشون
 انتظامی/مرد(

مخاطرات نوظهوری مانند حضور افراد سوءاستفاده گر در قالب خیر نیازمند آموزش 

فشار ناشی از بحران، زنان در معرض  واسطه بهبود. در این میان  ها آندر نحوه برخورد با 

پلیس زن جهت آگاهی بخشی در این زمینه آسیب بیشتری قرار داشتند و لزوم حضور 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان به. شد میمشاهده  وضوح به
خیر افراد رو فریب دادند و از  عنوان بهبعد از زلزله کلی آدم خیر اومدند »

خودشون درآوردند و خیلی  ی صیغهاین شرایط بحرانی شون استفاده کردند و به 
تونست اونها رو ازاین می را کردند خب یه نیروی پلیس خانم ها سوءاستفادهاز 

خطرها آشنا کنه که گول نخورن و شماره تماس خودشون رو راحت در اختیار 
 (نیروی انتظامی/مرد) «.خیرها قرار ندهند

و ایجاد این نگرش  شناختی روانمختلف  های حوزهرفتاری در  های مهارت آموزش 

باید تالش  آنماهیت طبیعی زندگی است و برای گذر از که حوادث مختلف بخشی از 

از کاهش ظرفیت توانایی افراد در  توانست میکرد در فعالیت زنان پلیس در قالب آموزش 

 مثال عنوان بهرویارویی را افزایش دهد.  های مهارتحل مشکالت جلوگیری کرده و 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت

د یه کانکس. اتاق خواب و هال و پذیرایی خوب همه خونه هاشون شده بو»
ره و می و آشپزخانه همش یه جا بود. تو این شرایط تعارضات زناشویی خیلی باال

زناشویی و مهارت  های مهارت شد میشرایط خیلی بدی خواهد بود ما تا جایی که 
 پلیس/ خانم() «.زندگی رو بهشون آموزش دادیم
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افراد دچار وحشت  کند مییه پس از حادثه بروز در مرحله تماس با ضربه که چند ثان

زند. لذا می خشکشان معروف قول بهو قدرت انجام هیچ کاری را ندارند و  شوند میشدید 

در شرایط بحرانی ضروری به نظر  پرخطررفتار افراد  بینی پیشحضور پلیس زن جهت 

 ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهبعدی جلوگیری به عمل آید.  های حادثهتا از وقوع  رسد می

 : گفت می
نبود تا  شان بچهپدر و مادر حواسشان به  مثالًما به چشم خودمان دیدیم »

تونستند موقعیت نمی و کردند میحرکت  زدگی بهتبه خودشان آمدن. تو  کم کم
تونستیم با پیگیری احواالت یک نفر، بفهمیم این می راحتی بهخطرناک را بفهمند. 

اونو  کردیم میتونه داشته باشه و سعی می ه رفتارهای پرخطریفرد شوک زده، چ
که  بود میبود یه پلیس زن  الزم دور کنیم. بینی پیشپرخطر قابل  های موقعیتاز 

بگیرد و هدایتشان کند بخصوص که لباس نظامی  زدگی بهترا در  هاخانمدست 
 دیده آموزش و بخصوص اینکه کرد نمیهم اعتمادبخش بود و مسئله خاصی ایجاد 

 نیروی انتظامی. مرد() «.چطور تو این موقعیت رفتار کند داند میهم هست و 

خود قرار  تأثیرارکان اجتماعی جامعه را تحت  تواند میزلزله عالوه بر ارکان فیزیکی 

 افرادگاهی  شود میدهد و گویی جامعه با دومینوی بحران در ابعاد گوناگون مواجه 

. مشاوره و مشورت کنند میشدن اوضاع کمک  تر بحرانیوانی به ر فشار تحتناخواسته و 

در حوزه  خصوص بهپیشگیری از سرایت مسائل و مشکالت  دهی زنان پلیس جهت

شدن مسائل جلوگیری کند.  تر بحرانیاز  تواند میخانوادگی به مراحل قانونی 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت

نفر میان پیش من. یکی  011، 011اگر وقت اداری اینجا باشی، روزی »
تا  0دردی داره یعنی باور کن اگر  هرکسیسرش شکسته، اون یکی معتاد آورده. 

تو مشاوره خیلی بهتر  ها زنشه. می افراد مشاوره بیان بدن، خیلی هاشون رفع 1
 (مرد نیروی انتظامی.) «.چون خیلی صبورترند کنند میعمل 

 : گفت میو یا دیگری  
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رو حل کنید همه  ها پروندهخیلی از  گفتند میه قوه قضائیه همیشه توی جلس»
باید توی همون کانال اولیه نیروی انتظامی به یک  ها خیلیرو نفرستید دادگاه. 

 (مرد نیروی انتظامی.) «.سرانجامی برسه

 : گفت میدیگر  ای کنندهمشارکت 

 پلیس مرد حرف عنوان بهخانمی بود که براش خیلی سخت بود که با من »
و  رفت نمیدادگاه  اصالً، گفت میبزنه و یا درد دل کنه. شاید اگر مشکلش رو 

 ها حرفیکسری  شد نمیو چون روش  شد نمیخیلی مسائل و مشکالت دیگه باز 
 (مرد نیروی انتظامی.«)کشید تر باریک جاهای بهکار  متأسفانهرو بزنه، 

، ها آسیبحاصل از  جرائمو یا  جرائمحاصل از  های آسیبدر بحث پیشگیری از 

و  مؤثرشدن اوضاع بسیار  تر بحرانیو مراقبتی پلیس زن در پیشگیری از  ای مشاورهنقش 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان به. به ترتیب و رسید میضروری به نظر 

کرده. وقتی میان و صحبت  قتل داشتیم که شوهرش معتاده، ییهاخانمما »
تونی نمی یه پلیس مشاور عنوان به واقعاًاختالفشون خیلی شدیده و  نیبی می کنند می

دیگه برای این زندگی کاری انجام بدی و خانم هم باید به خاطر بافت فرهنگی و 
تونه طالق بگیره. فقط تنها کاری که میتونم بکنم با کارهای نمی بومی بمونه و

و دست به خیانت و یا  انه قبل از اینکه این زن دچار آسیب بشهشناسروان
 (پلیس مشاور/ خانم) «.خودکشی بزنه کمکش کنم که با این شرایط کنار بیاد

 : گفت میو دیگری  
زلزله بخاطر یک سری شرایط اسکانی که برای دختران فراری پیش آورد، »

چادر و  رفتن میبه سمت و سوی سرپل زیاد شد. هم بحث اینکه  ها گرایش تقریباً
 تقریباًبعد از این ور هم آمدن دفترچه هالل احمر گرفتن یعنی  ،گرفتن میکانکس 

 دادیم میو برای نگهداری تحویل بهزیستی  کردیم میبودن. ما اونا رو پیدا  تأمین
 (زن نیروی انتظامی.) «.را پیدا کنیم هایشان خانوادهتا 

 : دیگر گفت ای کننده شرکت 
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تعریف کرده ولی من  ما میگیم یک معتاد مجرم نیست، قانون هم این رو»
 33ده، می میگم اعتیاد بسترساز سایر جرائمه. یک فرد معتاد میاد سرقت انجام

درصد افرادی که دستگیر شدن بخاطر سرقت قطعات خودرو، همه معتاد بودن 
کار بشه  ها آسیباجتماعی ما بخاطر همینه. الزمه تو حوزه  های مسئولیت مثالًخب 

ژگیهای مراقبتی خود تو این حوزه خیلی بهتر عمل ی پلیس بخاطر ویهاخانمکه 
 ()نیروی انتظامی. مرد«. کنند می

 : کرد مییا دیگری بیان  و 
ما بحث طالق رو داریم طرف طالق بگیره، ما  مثالًدر آسیب اجتماعی »
ربطی به حوزه انتظامی نداره ولی سرریز طالق میاد آخر کارش تو  اصالًمیگیم 

 )نیروی انتظامی. مرد(«. دیگه است های آسیببسترساز  حوزه انتظامی. این طالق

در منطقه  ای برجستهضابط عام نقش حفاظتی و امنیتی متمایز و  عنوان بهنیروی انتظامی 

توسط پلیس زن  پذیر آسیبرا بر عهده دارد. حفاظت از حریم شخصی افراد  زده زلزله

 ان پیشگیری کند.جدی در حوزه بانوان و کودک های آسیباز بروز  تواند می

که سبب گسسته شدن روند  آورد می به وجودتغییری در شرایط محیطی  اصوالًزلزله 

مخصوص بانوان و حفظ امنیت آن بر عهده  های محیط. ایجاد شود میطبیعی زندگی مردم 

است. در شرایط بحران حضور پلیس زن برای حفظ امنیت در این مکان  انتظامینیروی 

 .مدآ میضروری به نظر 

، در بسیاری از مواقع اگر مشکلی برای زنان زده زلزلهبه دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه 

بروند حاضر بودند که مشکل را بپذیرند،  ها کالنتریکه به  شدند میو مجبور  آمد میپیش 

کنند ولی آن را به  پوشی چشماتفاق افتاده  ها آنو از جرمی که علیه  درنیایدصدایشان 

نیازمند حضور پلیس زن بود تا دغدغه مندی  مسئلهند. دقت نظر به این پلیس مرد نگوی

 ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهبانوان جهت محرمانه ماندن اطالعات برطرف گردد. 

 : گفت می
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گزارش تجاوزی رو بدهند که برای  خواهند میوقتی  هاخانمخیلی از »
این اطالعات دست کسی خودشون و یا فرزندشون اتفاق افتاده از ترس اینکه 

. چون گذرند میکنه یه آقاست، از خیرش می نیوفته و یا اون کسی که داره ثبت
وقتی بفهمند  ها خانوادهخیلی تبعات داره و  هاخانماینجا مسائل منافی عفت برای 

رو فهمیده حاضرن اون طرفی که بهش تجاوز شده رو بکشند ولی  مسئلهکسی این 
خیال این افراد راحت باشه  که ایننظرم برای  به ل نکنند.رو تحم آبرویی بیاین 

باید یه خانم این اطالعات رو ثبت کنه چون خودش زنه و دغدغه این خانم رو 
امنیت روانی برای  طوری اینو تو حفظ این اطالعات دقیق تره.  کند میبهتر درک 

این قضیه  تو هاخانمره و کمتر می باالتر هاخانمتوسط  ها جرمگزارش این 
 ()پلیس، مرد«. کنند می کاری محافظه

مجرمینی که قصد  خصوصاًشرایط آشفته بعد از بحران زمینه اتهام زنی به دیگران  

. نقش مراقبت از این مواضع در صحنه آورد میفرار و یا تخفیف جرم خود را دارند، فراهم 

 .گردد می تر رنگپرزمانی که مجرم زن باشد توسط پلیس زن بسیار  الخصوص علیجرم 

 : گفت می ای کنندهمشارکت مثالً

مرد به خاطر اینکه در موضع تهمت قرار نگیره  همکارهای ها وقتبعضی »
کنه تا جلو بره. خانمی که داره توی اون خونه با همسرش و یا هر کس نمی تأجر

کنه دیگر براش خیلی چیزها مهم نیست و می دیگری زندگی میکنه و مواد فروشی
 هاخانم. این زنند میهمکار خانم همراهشون نباشه راحت به مردها تهمت اگر 

اون لحظه همکارای مارو  کنند میاگر مواد زیادی همراهشون باشه سعی  مخصوصاً
که بگویند من لباس تنم نبوده و این آقا  آینهتحت فشار قرار بدهند. کمترین چیز 

 (پلیس/زن) «.همین طوری اومده تو

احتمال خطر بیشتری حتی برای  تواند میبحران که  ناشی از های تگیآشفهمچنین در  

پلیس  ی خانوادهنیروهای نظامی در منطقه وجود داشته باشد حفاظت از اعتبار و حیثیت 

 : گفت می ای کننده شرکتمثال  عنوان بهپلیس زن باشد.  یها نقشاز دیگر  تواند می
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ونه خطرناک باشه و در تمی زن پلیس باید حواسش باشه که جاهایی که»
تونه برای خانواده می ورود پیدا نکند آخه تبعات داره و اصالًتوانش نیست تنهایی 

مواقعی که بازتاب قضایی برای زن پلیس پیش میاد،  مثالًپلیس بازتاب داشته باشه. 
این بازتاب قضایی متوجه مرد بشه که اونجا هست نه  کنند میتو سیستم سعی 

 (مرد یروی انتظامی.)ن«. پلیس خانم

نظم و امنیت در جامعه و با توجه به اینکه در برخورد با  تأمینمتولی  عنوان بهپلیس 

جرائم، خواهان برقراری نظم و انضباط و اجرای قانون است، به همین علت نگاه مردم یک 

و پایه  . انضباط روحدانند میجامعه به پلیس متفاوت تراز بقیه بوده و ایشان را مظهر انضباط 

، کار بهینه و توانایی رفتار است. ایجاد نظم و انضباط در نیروهای برداری فرمانو اساس 

و عملیات  ها برنامه که ازآنجاییبوده و  موردتوجهحساس بیشتر  های مأموریتمسلح به دلیل 

. ظهور آن از شکل نماید می تر محسوسدر معرض دید مردم است، وجود انضباط را  ها آن

. انضباط عملکردی شود میشروع و به رفتار، گفتار، اقدامات و غیره در افراد منتهی ظاهری 

 ترین حساسافراد پلیس است که برای اتخاذ  های ارزشانعکاسی از دانش، مهارت و 

و سرنوشت  گیرند میقرار  ها موقعیت ترین خطرناکو در  شوند میتصمیمات فراخوانده 

در لحظات اولیه  اند گرفتهمعرض جرم و جنایت قرار که در  گناهی بیبسیاری از مردم 

 (.7936خیرخواه، است )وقوع جرم در دست این افراد 

اساسی بر مشارکت میان پلیس و شهروندان در جلوگیری از  تأکیددر شرایط بحرانی 

و هنجارهای اجتماعی و تشویق و ترغیب  ها ارزشنی کردن و، نهادینه کردن و درنظمی بی

 های یافتهسرکوبی است. طبق  جای بهجایگزین  های روشو استفاده از  ها آنبه رعایت 

پژوهش نقش انضباط عملکردی پلیس زن در شرایط بحرانی پس از زلزله در سه مضمون 

فرعی هدفمندسازی اقدامات، امنیت بخشی مقتدرانه و اصالح سیاستمدارانه رفتار قرار 

 گرفت.

اضطراری و مداخالت انتظامی متناسب  های وقعیتمبا استقرا در  توانند میزنان پلیس 

 ای مداخلهبا بافت بومی منطقه، شخص و منطق موقعیت، با متمرکز کردن اقدامات خود 
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داشته باشند. به  زننده آسیبپرآسیب و اشخاص  های مکانمبتنی بر انضباط و ایجاد نظم بر 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهترتیب و 

و چادرها یه جایی برای استقرار  ها خانوادهباید توی محالت و بین  حتماًما »
که حضور مداومی داشتیم. تا این اعتماد بین ما و  شد میدائممون در نظر گرفته 

و  رفتم نمیمردم شکل بگیره و بیان حرفاشون رو به ما بزنند. من تا داخل چادرها 
اعتماد  بهم که مشکل داری یانه؟ کردم نمی سؤال و زدم نمیباهاشون حرف  کلی
. مسائلی مثل تجاوز و مسائل منافی عفت رو مردم به این راحتی به کردند نمی

یکی از دخترای همونجا بعد از چند بار رفت و آمد من  مثالً گن.نمی پلیس هم
تهدیدش میکنه که یا باید بزاری بیام داخل  شان همسایهبهم گفت که آقای 
 پلیس مشاور/خانم() «.برم میچادرت یا آبروت رو 

 : گفت میدیگر  ای کنندهمشارکت
پلیس زن در شب موردی نداشت  عنوان بهما  وآمد رفتتوی شهر بزرگ، »

 «.گشت ره نمیبا عرف و رسم خودشون یک زن در شب  تر کوچکاما تو شهر 
 نیروی انتظامی. زن( )

 : دیگر بیان کرد ای کننده شرکت

تا سر ظهر شد. گرسنگی روش اثر  رفتیمگ میبه حرف  جور همینبعد »
بود. گفتم  نزدیکمانبخری؟ ساندویچی  چیز یکیای بریم برام می گذاشت. گفت

بینه. کرد می باشه. تو لباساتو بپوش بریم بیرون. خب زشته! االن دختر خواهرت
 (بیمار روانی و متهمرا )غیرت داره. همینجور او 

و منم سریع خوابوندمش کنار. به زبان گرفتم. دستش رو داد به من  
نیروی ) «.آمبوالنس اومد و سریع تزریق آرام بخش کردن و بعد دستبند زدیم

 (زن انتظامی.

 : کرد میو یا دیگری بیان  
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در مواقع بحرانی باید هم تجربه کافی داشته باشه و  مخصوصاًپلیس خانم »
دوست باشه و هم علم کافی. تا خودش بدونه که جاباید پلیس باشه، کجا باید 

کجا باید کار مشاوره انجام بده. بعضی جاها اقتدار پلیس معنی نداره و باید 
چیزی که طرف بفهمه درک  یه عطوفت و همدلی و مهربانی اولویت داشته باشه.

شده و همین که بفهمه درک شده کلی از خشم و عصبانیتش کم میشه. ما تو این 
 (.مرد )نیروی انتظامی.«. کم نداشتیم ها موقعیتبحران از این 

، همدلی کرد میآنچه لزوم حضور پلیس زن را بعد از بحران زلزله در منطقه ضروری 

 مثالًاز ماجراهای اطراف و دقت نظر در پیگیری مسائل بود.  تر دقیقو فهم 

 : کرد میبیان  ای کننده مشارکت
ل نیروهای پلیس کار زیاد انجام دادند ولی اگر مثل نیروهای دیگه مث»

اون همدلی  رفتند نمی، ده روز حمام ایستادند میپزشک و پرستار و... تو صف 
تو چادرها به ما  رفتیم میتمییز  های لباسولی وقتی ما با  افتاد میبهتر اتفاق 

تونید نمی که شما در موضع قدرت هستید و ما در موضع ضعف پس فهماندند می
االن میره تو  که این گفت میش ما رو بفهمید. یه خانمی داشت کردی به خواهر

 کرد میفهمه ما چی میگیم، فکر می اش و آب و غذای گرم و.. داره این چه خونه
را ارتش اینقدر محبوب شد چون اونا چشیم. به نظرتون نمی ما کردی متوجه

. وقتی برد میو با همون لباس فرم بین مردم خوابشون  خاکی شدند، زخمی شدند
 (پلیس/ خانم) «.کردند میم داشتند گریه مرد رفتند میداشتند 

 : گفت میو یا دیگری  
گزارشی که به دست من رسیده بود دومین بار و یا سومین باری بود که به »

. متاسفانه دیگر همکارا شنیده بودند و از کنارش گذشته بودند و فکر رسید میمن 
با حجب و  گه. ولی من با خودم گفتم این زنمی کرده بودند این خانم دروغ

اش  مسئلهحیای عشایری که داره اگر هم دروغ بگه باید خیلی تحت فشار باشه و 
پسرش معتاده و  گفت میخیلی حاد باشه که داره این دروغ میگه. چون 
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 ی پروندهباعث پیگیری  مسئلهاین  رویدقت من  ؛ وبهش تجاوز کنه خواسته می
 پلیس/خانم() «.اش حل شد مسئلهاین خانم شد و 

که این  ویژه بهدر برخورد با مخاطب خاص برخوردار است  ای ویژهنچه از اهمیت آ

حادثه بر آنان فشار  واسطه بهباشند که فشار روانی زیادی  ای زده زلزلهمخاطبین، افراد 

آگاهی بخشی صورت گیرد زیرا آگاهی  ها آننیاز  بر اساسالزم است  آورد می

 مثال عنوان بهز شرایط بحرانی را افزایش دهد. استرس ناشی ا تواند می ازاندازه بیش

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت

مطلع میاد مشاوره انتظامی بده، به انواع و اقسام چیزها  عنوان بهاونی که »
کنه. ذهن اشخاص را در خصوص زوایای نمی رو ذکر چیزهایی یکتوجه داره و 

 ها ریزبینیه اونها شناخت میده. این مختلف جرم باز نمیکنه و متناسب با نیاز افراد ب
 (مرد نیروی انتظامی.) «.بیشتر بهش توجه دارند هاخانمرو 

سوءاستفاده از شرایط نابسامان بعد از زلزله افراد سودجو را به انجام اقدامات 

اگر  ویژه بهاز این اقدامات  مستندسازیبا  توانست می. پلیس زن کند میسودجویانه تحریک 

 ان زنان باشند نظم را به جامعه برگرداند.این سودجوی

هوشیاری پلیس زن نسبت به عملکرد مجرمین و صبوری بر رفتارهای هنجارشکنانه در 

با استفاده از  خواهند میکه  گردد میمجرمینی  های تله، سبب خنثی شدن ها آنبرخورد با 

ای پلیس و ایجاد موقعیت نابسامان بعد از زلزله و ایجاد فشار روانی مضاعف بر نیروه

 : کرد میبیان  ای کننده شرکت، حداکثر استفاده را ببرند. نظمی بی

خواد از این می متهم ها وقتتو شرایط بحرانی که فشار خیلی زیاده گاهی »
موقعیت به نفع خودش استفاده کنه و یا یه کاری کنه اوضاع بهم ریخته بشه و یا 

دست روش بلند کنه. شاید خیلی  رفع اتهام بشه و یا یه کاری کند که پلیس
فحش شنیدم ولی به روی خودم نیاوردم و با  ها مأموریتمن خودم توی  ها وقت

صبوری که کردم تیر مجرم به سنگ خورده که من و عصبانی کنه. به نظرم صبر 
 پلیس.نرسه )تو این زمینه بیشتره و خیلی کمک میکنه که طرف به هدفش  هاخانم

 (زن
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گفتاری و برخورداری از قدرت تحلیل باال  های مهارتستفاده از زنان پلیس با ا 

کند.  دهی سازماندر منطقه  روانی را جهت کاهش آشفتگی های عملیات توانست می

 : گفت می ای کننده شرکت مثال عنوان به
تو اوج آشفتگی و بحران روزهای اول، پلیس برای کاهش ترس و تنش »

تو  گروهی صورت بهازگاهی نیروهایش را مردم، استراتژی به کار برد که هر
تونست باعث دلگرمی مردم می حضور تو صحنه هم صرفاًو این  فرستاد میمناطق 

بخصوص که یه سری  کرد میکاهش پیدا  ها سرقتبشه و تا مدتی حجم زیادی از 
شایعات هم بود که علیه پلیس درست کرده بودند و تفرقه بین مردم و مسئوالن را 

تونه می . پلیس زن با مهارت زبان گفتاری و قدرت تحلیل خودکرد میتشدید 
 «.کمک خوبی برای طراحی عملیات روانی ناجا برای مثال در فضای مجازی باشه

 (مرد )نیروی انتظامی.

در زنان پلیس، قدرتی امنیت بخش را  موردنیازوجود لطافت زنانه در کنار اقتدار  

 : کرد میبیان  ای کننده شرکتبه همراه دارد.  زدگان زلزلهبرای 
. درسته؟ ولی ترسیم میاز دکتر به خاطر آمپول زدن و دردش  ایم بچهوقتی »

شیرینی شکالت توی  بعدازاینکهوقتی همان دکتر یک شکالت به بچه بده، 
دهنش مزه کرد، آمپول رو بزنه، شاید خیلی ترس و درد آمپول از اون دکتر توی 

بحث  هرچندم بمونه، درسته؟ پلیس هم همینجور. ذهنش نمانه، شیرینی شکالت ه
امنیت  ها خانوادهنباشه ولی برای  درک قابلنیست یا شاید  فهم قابلامنیت برای بچه 

 ()نیروی انتظامی. زن«. تونه باشهمی که هاست شیرینی، ترین شیرینی

 : کرد میو یا دیگری بیان  
 اصالًنداشت و  ای هخانوادما یه اعزامی داشتیم که کسی همراهش نبود و »

 حاضر به همکاری با پلیس نبود که اعزام بشه. اگر یه خانم پلیس کنار من بود
تونست باهاش صحبت کنه و قانعش کنه و تفهیم اتهامش کنه. ما اقایون تو  می

یه  ها حوزهخیلی راحت نیستیم باید تو این  هاخانمصحبت کردن وقانع کردن 
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 «.کنه اش راضیبا محبت  حال درعیناده کنه و خانم باشه که از اقتدارش استف
 پلیس/مرد()

پلیس زن در شرایط بحرانی که گهگاه مسبب اصلی آن  ی مقتدرانهاستمرار در حضور 

بیان  ای کنندهمشارکتگردد.  ها تنشو  ها انضباطی بیسبب کاهش  تواند میزنان هستند 

 : کرد می

احساس  که همینه تو ذهنش یک نفر فکر اشتباهی دار مثالً که همیناونجا »
)نیروی انتظامی، «. تونه براش بازدارنده باشهمی کنه گشت پلیس همیشه هست،

 : گفت میمرد( و یا دیگری 

روزهای اول چون شرایط بحرانی بود، همه جا آشفتگی وجود داشت و »
الزم بود یه جا کیوسک ثابت در دسترس باشه و افراد بتونند به محض احساس 

 )نیروی انتظامی. مرد(.«. نها مراجعه کنندمشکل به او

با توجه به فرهنگ و شرعیات حاکم بر جامعه که نوع خاصی از تعامالت را میان زنان 

پرخاشگر بوده و نوعی جسارت  بعضاً، برای تعامل با مجرمین زن که دهد میو مردان شکل 

زم برخوردار نیست ، پلیس مرد از کارایی الخوددارندجهت رسیدن به مقاصد  شده آموخته

با این مجرمین و همچنین کسانی که ضوابط عمومی  توانند می تر سریعزنان پلیس بهتر و  و

بازگرداند.  زده بحرانبرخورد قاطعانه داشته باشد و نظم را به جامعه  کنند میرا نقض 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان به
میخواد که بتونه اقتدار ناجا را  میآد خواد،می نیروی انتظامی آدم پررو»

حفظ کنه و جسور باشه. الزمه پلیس زن تو روابطش با مجرمین خیلی حواسش به 
 ()فرمانده پلیس، مرد «.این مورد باشه

 : گفت میو یا دیگری  

که راه رسیدن به خواسته هاشون رو  رو داریم تو منطقه ییهاخانمما االن »
و میان تو  کنند میپلیس خانم ما سوءاستفاده یاد گرفتن و از کمبود نیروهای 

هم توجه نکنی شروع  اگر خوان.می و اقالم اندازند میراه  بازی شلوغسازمان 
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 پلیس مرد کاری اینجا به عریان شدن و رفتارهای زشت و فحاشی کردن. کنند می
و  استفاده کنه اش پلیسیپلیس خانم باشه که از حضور  حتماًتونه بکنه و باید نمی

 (مرد )پلیس.«. جلوی اون خانم رو بگیره. چون جرمش معلومه

ابزاری  عنوان بهبودن پلیس  جنس همسوءاستفاده گر از  بعضاًگاهی افراد نیازمند و 

که در اینجا زنان پلیس با  کنند می استفاده غیرقانونی های خواستهجهت رسیدن به 

و یا تقاضاهای  ها خواهی زیادهمرزگذاری روشن و شفاف در تعامالت خود جلوی 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت. گیرند میغیرقانونی را 

پلیس  عنوان بهبحرانیه از ما  طور اینو شرایط  وقتی طرفت یه خانم هست»
داشته باشند که قانونی نباشه ولی ما باید حواسمون  هایی درخواستخانم ممکنه 

رد بگیم که از عهده ما برنمیاد و باشه تحت نظارت قانون کار کنیم و برای اون ف
 پلیس/ خانم() «.تونیم تو چارچوب قانون بهش کمک کنیممی فقط

گاهی افزایش نرخ جرم و جنایت و ناامنی و یا آسیب اجتماعی نسبت به زنان و 

نیازمند سرعت عمل نیروی پلیس است. آمادگی واکنش  زده بحرانکودکان در جامعه 

به هنگام بروز این  تواند میاست یک پلیس زن  ییها شنقو به موقع از جمله  سریع

 : گفت می ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهایفا نماید.  مشکالت
در مسائل یا موضوعات اجتماعی که پیش  موقع بهما باید بتونیم مداخالت »

یا همسرآزاری یا  آزاری کودکخودکشی یا  مثالًمیاد داشته باشیم اینکه اگر 
ا موردهای متعددی مثل معلول آزاری یا افراد متکدی که در سطح سالمندآزاری ی

 (زن )نیروی انتظامی،«. شهر هستند، سریع عمل کنیم

است که زنان پلیس برای  ییها نقشدر عین نظم مداری از دیگر  بخشی نظم

که پایه انضباط در آن در تمام سطوح و در  ای جامعه خصوصاًبیشتر بر جامعه  گذاریتأثیر

 بخشیتأثیرو این امر ابتدا با  رسد میهمه افراد دچار تزلزل شده است ضروری به نظر میان 

نظم  رسد میزنان سرعت بیشتری خواهد گرفت که به نظر  خصوصاً ها خانوادهبر روی 
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بیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهعمل کند.  تر اثربخشدر این زمینه  تواند میپلیس زن 

 : کرد می

تونه وضعیت بهم ریخته رو سامان بده که اول خودش می نییه پلیس زما»
تونه برای دیگران نمی که نتونه خودش رو مدیریت کنه زمانینظم داشته باشه. تا 

دونه که قابل اغماضه ولی جلوی چشم می هم الگو باشه. حتی اگر جایی هم
 نیروی انتظامی /خانم(.) «.دیگران نباید اون کار رو انجام بده

و  شود نمیرفتارهای مخرب تنها با برخورد قانونی و اعمال قانون تصحیح گاهی 

روانی ناشی از  فشار تحتخاص به اصالح رفتاری که  های باسیاستنیازمند آن است تا 

خردی  های جرماصالح رفتار تغافل و نادیده انگاشتن  های راهبحران است بپردازیم. یکی از 

رفتار مجرم شده است و فرد را بر تصمیم به جبران  از آن سبب اصالح پوشی چشماست که 

 : کرد میمشارکت کنند ای بیان  مثال عنوان به. دارد وامیعملکرد خود 

آوردند اینجا، چیزی هم ازش نگرفتن فقط آوردنش  اش بچهیک معتاد با »
دادگاه،  دادمش میاگر  من اینجا. شوهرش فوت کرده بود. باهاش صحبت کردم.

در حین استعمال بوده اینقد کم بوده که  گرفتن میلکی فقط ازش ا ای جریمهیک 
نمیشه بکشیش. آدم آبروداری بود. همین گذشتی که من ازش کردم بخدا  اصالً

ده. هم پدر و مادر خودش و هم خودش و می قسم االن نون دو تا خانواده رو
از پا خطا  حواسم بهش بود که دست کامالً. البته ناگفته نماند دورادور اش بچه

 نیروی انتظامی.) «.نکنه. اینجا شهرستان کوچکیه و زود هرچیزی صداش درمیاد
 (زن

گاهی مهارت گفتاری هدفمند زنان پلیس در جهت تنظیم هیجانات افراد مجرم و بزه 

به مجرمین  تواند میاز نیروی فیزیکی برای رسیدن به اهداف پلیس است و یا  مؤثرتردیده 

گردانیده است یاری رساند. به  مستأصلرا  ها آنکه  هایی موقعیتبرای  گیری تصمیمزن در 

 : کرد میبیان  ای کنندهمشارکت مثال عنوان بهترتیب و 

جرات نزدیک شدن بهش  کس هیچیه خانم بود که موقع دستگیری »
داشت. اونا رو فقط میشه  ای العاده فوقنداشت. انرژیش قوی بود و نیروی جسمانی 
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ساعت حرف زدم  0رت زبانی که داره جمعشون کنه. با اون زن حدود یه زن با مها
«. گیری تو خیابون جمعش کنم رو بگیرم و از معرکه زدوخوردشتا تونستم جلوی 
 (زن )نیروی انتظامی.

 : گفت میو یا دیگری  

دونست که طال داره یا نداره. ما رفتیم اونجا خانم رو نمی قاضی که اونجا»
کردیم که با فروش طالهاش، قرض  اش راضیهست و دیدیم که طال دستش 

هاشو بده. بهش گفتیم بیا این طالها رو بفروش بهتر از اینکه آبروت بریزه و بری 
تونی پول این آقا رو بخوری نمی زندان. دست آخر هم باید پول رو بدی چون تو

 «.ید بدیزندان و شاید بیشتر. ولی باالخره پولش رو با میریبگی جهنم. دو سه ماه 
 (زن نیروی انتظامی.)

نیروی پلیس برای آنکه در برخورد با مجرمین بهترین عملکرد را داشته باشند باید 

نماید.  بینی پیشرا  ها آنجلوتر بوده و رفتار  ها آناز  قدم یکهمانند آنان فکر کند تا بتواند 

که البته برای  زدسا میاین امر نگاه به بعد سالم شخصیت مجرم را کمی با سختی روبرو 

 ای کنندهمشارکت مثال عنوان به. رسد میاصالح سیاستمدارانه رفتار امری ضروری به نظر 

 : کرد میبیان 

 قدر اینپلیس با یکسری رفتارهای ناکارآمد سروکار داریم و  عنوان بهما »
رفتار کارآمد رو یادمون  ها وقتکه دیگه بعضی  بینیم میرو  ها ناکارآمدیاین 
خوام با یه آدم مجرم کار کنم بیام تو دل می خیلی خوبه که وقتی من میره.

خوبش  رفتارهایزندگیش و رفتارهای مناسب و نامناسبش رو با هم ببینم و اون 
 گفتند میبود بعد زلزله تو منطقه همه  ای پسربچه یه رو هم بهش بازخورد بدیم.

کمک  ها مدادرسانیاو خودش دزد هستند ولی این بچه خیلی تو  اش خانواده
. با مشورت همکارا کردیمش همیار پلیس تو همون منطقه. این کار باعث کرد می

«. شد هم اون بچه رفتارش عوض بشه و هم مردم نگاهشون نسبت به اون تغییر کنه
 ()پلیس/مرد

 : گفت میویا دیگری  
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که هم ببینم نه این دیده آسیبفرد  عنوان بهپلیس باید مجرم را  عنوان بهمن »
 کم کمداریم  سروکاربگم اینا میکروبن و انگل جامعه. ما اونقدر با بعد بد افراد 

تونیم باهاشون می تونیم به بعد خوب مجرم هم توجه کنیم ولی اگر توجه کنیمنمی
 پلیس/خانم() «.باشیم مؤثرارتباط بگیریم و روی اونها 

 گیری نتیجهبحث و 

پیشگیرانه و  های مراقبتنقش بازدارندگی، نقش پژوهش، در سه مضمون اصلی  های یافته

عملکرد انضباطی نشان داد که نقش بازدارندگی پلیس زن در قالب پیشگیری انتظامی و 

نقش مراقبت پیشگیرانه در قالب پیشگیری اجتماعی و همچنین انضباط عملکردی زنان 

واقع شود.  مؤثردر افزایش احساس امنیت اجتماعی در شرایط بحران  تواند می پلیس

( نشان داد که بین پیشگیری انتظامی از 7931نژاد )سلطانی بهرام، دانش و علی  های یافته

را بر  تأثیروجود داشته و بیشترین  داری معنیجرم و احساس امنیت شهروندان ارتباط 

احساس امنیت دارد به این معنی که با افزایش پیشگیری انتظامی، شهروندان احساس امنیت 

 های شاخص. این مطالعه نشان داده است برای سنجش پیشگیری از جرم از کنند می بیشتری

خودرویی، اقدامات پیشگیرانه، دسترسی  های گشتکنترل جرم و مجرمین،  های شیوهمهار، 

 رفعتی است. پژوهش حسنی، شده استفادهجرم  های صحنهبه نیروی پلیس و حضور در 

ه وجود رابطه معنادار بین حضور پلیس زن و وجود ( ب7933پسندیده )اصل، عبادی نژاد و 

 .اند داشتهاحساس امنیت اجتماعی، روانی و جانی افراد اشاره 

پیشگیری  های برنامهاجرای  دهد مینیز نشان  (7931غضنفری و قاسمی کیا ) های یافته

 جرم در ای ریشهاز طریق شناسایی و از بین بردن عوامل  جرم از (اجتماعیکیفری )غیر 

 محیط اجتماعی و باال رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد. سازی سالم

پژوهش پلیس زن با مداخالت انتظامی متناسب با شخص، بافت بومی  های یافتهطبق 

منطقه و با توجه به منطق حاکم بر موقعیت از نقش پیشگیرانه خود جهت ایجاد احساس 

حساس و دقت نظر در پیگیری مسائل  های موقعیترار در امنیت استفاده کرده و با استق

نسل با پژوهش محمد  مسئلهاین  ؛ کهزداید می زده بحرانچهره جامعه  را ازاحساس ناامنی 
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که به  داند می مؤثرهمسوست که رویکرد پلیسی پیشگیری از جرم را زمانی  (7936)

راهکارها و غیره توجه  سازی بومیتناسب با فرهنگ جامعه، نحوه  ازجملهمهمی  های مؤلفه

 شود.

بخشی از  عنوان بهبازجویی و بازرسی بدنی از مظنونان زن و بازرسی از چادرها 

که ورود  همسوست (7931نوبهار )حسینی و  های یافتهبا  بازجویی زنان پلیس یها نقش

زنان پلیس را به عرصه حمل، قاچاق و توزیع مواد مخدر جهت بازرسی بدنی و دستگیری 

 داند میالزم و ضروری  کند میمتنوع اقدام به جرم  های شیوهزنانی که به 

و از  دهند میبا توجه به آنکه مخاطب خاص زنان پلیس را، زنان و کودکان تشکیل 

طرفی درک و فهم مسائل مربوط به بانوان نیازمند ادراک و حضور زنانه است حضور پلیس 

برای  بعضاًکه  هایی تلهو  ها آنات سودجویانه از اقدام جرم درصحنهزن به همراه مردان 

برای  ها آنتکراری  الگوهایاز  و ممانعتو شناسایی  گیرند میفرار از صحنه جرم بکار 

 مؤثریبرای برهم زدن امنیت جامعه نقش  ها آنو برخوردهای فیزیکی  سودجویانهاقدامات 

و  مؤثربسیار  تواند مییس و که افزودن این ویژگی به توانمندی مردان پل کند میایفا 

این بخش با پژوهش  های یافتهکارآمد بوده و سبب افزایش احساس امنیت اجتماعی گردد. 

که پلیس زن را عامل ایجاد آرامش، اطمینان، اعتماد و نظم و  همسوست (7933زاهدی )

 .داند می ها خانواده ویژه بهدر جامعه بانوان  جانبه همهباالخره امنیت 

چون نظم، بهتر اندیشیدن و  هایی ویژگیاست زنان  معتقد (7366) 7نیلند 

را خنثی کنند. لذا  بار خشونت های موقعیت توانند میبیشتری دارند و  پذیری مسئولیت

پژوهش نیز نشان داد که در شرایط بحرانی زنان پلیس در نقش نظارتی و کنترلی  های یافته

قانونی مربوط به بانوان، کنترل بزهکاران و در کنترل و ضبط کاالهای غیر توانند میخود 

 برای ایجاد امنیت ایفا نمایند. مؤثرتریسوءاستفاده گران در منطقه نقش 

گاهی نقش پیشگیری پلیس زن از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل 

در محیط آشفته بعد از بحران زلزله که  خصوص بهمحیطی، فیزیکی و محیط اجتماعی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Quinn, B 
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، 7. کووینگردد میمناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد کنند فراهم  های موقعیت توانند می

پلیس لندن با سپردن فرماندهی مدیریت اغتشاشات خود به زنان  کند میبیان  (0113)

، از توانایی گوش دادن افتاد میتوانست بدون ضرب وشتم که توسط مردان پلیس اتفاق 

پلیس زن  ه کامل را ببرد و این به این خاطر است کهاغتشاشات استفاد سازی آرامزنان در 

و از  گری کنترلاما پلیس مرد با نگاه  کند میفعالیت خود را بیشتر خدمت اجتماعی تلقی 

 .کند میطریق حفظ نگاه حاکمیت خود به موضوع نگاه 

منفی و  تأثیرحضور محسوس پلیس  دهد مینشان  (7931فقیه )اشتری فرد و  های یافته

بر نگرانی از وقوع جرم دارد. به این معنی که با افزایش حضور پلیس در انظار  داری معنی

 نگرانی از وقوع جرم کاهش یابد. رود میعمومی انتظار 

نتیجه گرفت شناسایی و کنترل عواملی که  توان می آمده دست بهبه نتایج  با توجه

اقدامات و اصالح  هدفمندسازیو آگاهی بخشی و  شود میباعث بروز جرم و ناامنی 

سیاست مدارانه رفتار در جامعه بحرانی و همچنین استفاده از راهکارهای حمایتی از افراد و 

سبب کنترل عواملی شود  تواند میو  کند میشدن اوضاع جلوگیری  تر بحرانی، از ها خانواده

 .گردد می زده بحرانکه باعث بروز جرم و ناامنی در جامعه 
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 منابع
ارائه مدل پیشگیری از نگرانی اجتماعی از وقوع جرم و  .(7931مجید )فقیه،  ؛حسین اشتری فرد،

پژوهشی  –می ل، فصلنامه عمطالعه موردی، ساکنین تهران بزرگ()ایجاد امنیت اجتماعی 

 00-7، ص 17مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 

ن و عوامل اجنماعی احساس امنیت اجتماعی جوانا(. 7931آمینه )بنی فاطمه، حسین؛ سلیمی، 
 .11-13ص ، سال سوم، شماره دوازدهم، شناسی جامعه مطالعات ،مرتبط با آن

پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد (. 7931نرگس )بیات، بهرام؛ شرافتی پور، جعفر؛ عبدی، 
 ، تهران: معاونت اجتماعی ناجامحور اجتماع

، چاپ اول، دانشگاه آزاد از زلزله نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی(. 7931فرح )حبیب، 

 اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران.

بررسی (. 7933مریم )حسنی، قاسم؛ رفعتی اصل، سید عزیز؛ عبادی نژاد، سید علی پسندیده، 
، فصلنامه انتظام نگرش شهروندان زن تهرانی درباره نقش پلیس زن در امنیت اجتماعی

 11-30(، ص 7)7اجتماعی، 

 -مقابلهمبارزه )پلیس زن برای  های بایستهالزامات و (. 7931ید؛ نوبهار، زهرا )حسینی، ناه
، دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، سال دوازدهم، گردان روانپیشگیری( با مواد مخدر و 

 03شماره 

مرزی ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی (. 7939علیرضا )دربان آستانه، 
 1، شماره 1فضایی، دوره  ریزی برنامه ایالم(، : استانموردمطالعه)

اجتماعی  –مداخالت روانی  تأثیرزلزله، مدیریت بحران و (. 7931الهام )درستیان، آرزو؛ درستیان، 
 .01 -77، ص 07، شماره 6، نشریه زمین، دوره یافتگان نجاتبر کاهش اضطراب 

جرم ر پیشگیری اجتماعی از بررسی نقش پلیس د(. 7939صیدال )ذوالفقاری، حسین؛ فعال، 
 .17مطالعات امنیت اجتماعی، شماره  شهر تهران(، 70 و 0منطقه  موردمطالعه)

جرم بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از (. 7939صیدال )ذوالفقاری، حسین؛ فعال، 
 .17مطالعات امنیت اجتماعی، شماره  شهر تهران(، 70 و 0منطقه  موردمطالعه)

(. پلیس زن عامل نظم و امنیت در جامعه، مجموعه مقاالت پلیس زن و توسعه 7933مریم )زاهدی، 

 امنیت عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین
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تحلیل تطبیقی (. 7930جهانبخش )زیاری، کرامت اهلل؛ عیوضلو، داوود، عیوض لو، محمود؛ ریکا، 
، وردی: شهرستان کوهدشت(مطالعه مروستایی )احساس امنیت در فضای شهری و 

 767-791، ص 7شماره ، 1سال روستایی،  های پژوهش

 ( وآن های مؤلفهاجتماعی )بررسی رابطه بین سرمایه (. 7931فاطمه )ساروخانی، باقر؛ هاشم نژاد، 
مطالعات  شناسی جامعه، فصلنامه احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری

 31-37ص  جوانان، سال دوم، شماره دوم،

مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر (. 7931رقیه )سلطانی بهرام، سعید؛ دانش، لیال؛ علی نژاد، 
، سال هشتم، شماره بیست و نهم، شناسی جامعه، مطالعات احساس امنیت شهروندان تبریزی

 16 -93ص 

د از وقوع زلزله اجتماعی بع-روانی یها کنشواو طراحی الگو  آوری تاب(. 7931امیر )عسکری، 
 977-031، ص 0، شماره 1ایران، دوره  شناسی انسان های پژوهشتهران، 

پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس  تأثیر(. 7931) محمدمهدیغضنفری، هنگامه؛ قاسمی کیا، 
، 1راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره  های پژوهشد، امنیت در میان جوانان شهر بروجر

 730-761ص ، 7شماره 

 ، پلیس پیشگیری ناجا(. پلیس و سیاست پیشگیری از جرم7931غالمرضا )محمد نسل، 

بر نقش  تأکیدبا دختران )زنان و  جرائمپیشگیری اجتماعی از (، 7933رستمی ) چوپانی مدبر، لیال؛
 797-717، پلیس زن، سال چهارم، شماره سیزدهم، ص تعاملی پلیس زن در آن(

دوفصلنامه  زنان پلیس در یگان ویژه، کارگیری بهالزامات (. 7931، سمیه )نوبهار، زهرا؛ اصغر زاده

 (091-076اجتماعی زنان و خانواده، دوره چهارم، شماره دوم، ص  –انتظامی  های پژوهش

، مجله حقوقی دادگستری، حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران(. 7939امیرحسین )نیازپور، 

 13-13شماره 

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان (. 7937جعفر )جریبی، یاری، حامد؛ هزار 
راهبردی مسائل اجتماعی  های پژوهش، مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه()شهروندان 

 .13 -93، ص 1ایران، دوره اول، شماره 
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عی در میان بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتما(. 7937جعفر )، هزارجریبییاری، حامد؛ 
راهبردی مسائل اجتماعی  های پژوهش(، مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)شهروندان 

 .13 -93، ص 1ایران، دوره اول، شماره 
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