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(موردمطالعه :کالنتریهای تهران بزرگ)
عبدالرحمن میرزاخانی ،3صیاد درویشی ،0احمدرضا اسماعیلی
تاریخ دریافت3500/0/31 :
تاریخ پذیرش3500/4/31 :

1

از صفحه  ۹8۹تا 200

چکیده
زمینه و هدف :پاسخگویی یکی از نیازهای هر سازمان برای باقی ماندن در عرصیه رقابیت و جلیب اعتمیاد
ذینفعان میباشد .پاسخگویی در سازمانهایی همچون پلیس که یکی از اجزای چرخه عدالت کیفری اسیت،
چنانچه مبتنی بر روشهای ترمیمی باشد ،اثربخشتر ،با دوامتر و کمهزینهتر است .هدف از تحقییق حاضیر،
سنجش میزان تأثیر پاسخگویی مبتنی بر رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مراجعین به کالنتریها میباشد.
روش تحقیق :روش تحقیق حاضر از نظر دادهها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظیر ماهییت ،مطالعیه
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را مراجعین باتتر از بیست و پنج سال سن با مدرک تحصییلی
دیپلم به بات که در یکی از سازمانهای دولتی یا شرکتهای خصوصی مشغول کار میباشند و طیی روزهیای
یکم ،پانزدهم و سیام شهریور و مهرماه سال  3114به عناوین مختلف به هفت کالنتری تهران بزرگ که بیه
روش خوشهای انتخاب گردیدهاند؛ مراجعه نموده؛ تشکی میدهند .نمونه و روش نمونهگیری بر اساس روش
تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد  100نفر از حدود  0000نفر که طی شیش روز در رابطیه
با پروندههای قضایی به کالنتریهای منتخب مراجعه مینمایند .ابیزار سینجش پیژوهش حاضیر پرسشینامه
محقق ساخته بر اساس مبانی نظری میباشد .اعتبار ابزار به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 0/14
و برای تأیید روایی آن از شاخصهای معرفیشده توسط کالین ( )0033استفاده شده است .دادههای حاضیر
به وسیله آزمونهای آماری رگرسیون و تی زوجی در بستهی نرمافزاری  spss 22مورد تجزیه و تحلی قیرار
گرفته است.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتهها نشان مییدهید ،پاسیخگویی حرفیهای ،پاسیخگویی سیازمانی ،پاسیخگویی
حییاکمیتی(سیاسییی) و پاسییخگویی قییانونی پلیییس بییا رویکییرد عییدالت ترمیمییی بییه ترتیییب بییا ،0/11
0/0،55/10،0/51و همچنین آموزشهای عدالت ترمیمی به کارکنان معادل  0/41بر رضایتمندی مردم تأثیر
دارد.
نتایج تحقیق حاکی است ،پلیس میتواند با توسعه و تمرکز بر شاخصهای پاسخگویی اعم از پاسیخگویی
سازمانی ،قانونی ،حرفهای و حاکمیتی و آموزش اجرای روشهای عدالت ترمیمی با کم جامعیهی محلیی
همچون میانجیگری ،نشستهای محلی و حلقههای مصالحه ،رضایتمندی مردم را افزایش دهد.
 3استادیارگروه پیشگیری از جرم ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایرانCls188rahman@yahoo.com .
 0استادیارگروه پیشگیری از جرم ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران .نویسنده مسئولs49darvishi@gmail.com .
 1استادیار گروه مناب سازمانی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایرانesmaeliahmadreza@gmail.com .

کلیدواژهها :پاسخگویی ،رضایتمندی ،عدالت ترمیمی ،عدالت کیفری ،پلیس.

مقدمه و بیان مسئله
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مفهوم پاسخگویی در جوام به فرایندهایی گفته میشود که شهروندان حاکمان را بیرای رفتیار و
عملکردشان مسئول میدانند این مقوله اغلب از طریق فرایند انتخاب نماینیدگان میردم در مجلیس
قانونگذاری میباشد تا میدیران بخیش عمیومی و کارکنانشیان را در مقابی سیازوکارهای نظیارتی
پاسخگو سازند .مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود از سلسیله مراتیب اختییار و مسیئولیت و
همچنییین محییاکم و دادگییاههییای اداری و نیییز مجریییان را در مقاب ی پاسییخگو میییسییازند (پیتییرو
رالف .)54 :0000،3پاسخگویی یکی از ضرورتهای کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی اسیت.
بهترین الگوهای حکمرانی مردمساتر مادامی که نتوانند کسانی را که قدرت را در اختییار دارنید در
برابر شهروندان پاسخگو نمایند کامالً ناکارآمد و آسیبپذیر تلقی میگردد .پاسخگویی یکی از ارکیان
اصلی مدیریت دولتی است که میتوانید تصیویری از عیدالت و برابیری را بیه ذهین متبیادر سیازد و
مییتوانید بیرای بهبیود شیرایط و اثربخشیی میدیریت دولتیی میورد اسیتفاده قیرار گییرد (بیوون و
همکاران .)004 :0001،0طی سالهای اخیر ،رویکرد ترمیمیی بیه دنبیال عیدم پاسیخگویی رویکیرد
کیفری ،در نظام عدالت کیفری از جمله پلیس قوت گرفت تا ضمن کاهش تکرار بیزهکیاری رضیایت
طرفین دعوی را نیز به دنبال داشته باشد .با وجود اصیالح قیوانین از جملیه قیانون آییین دادرسیی
کیفری و ورود واهههایی چون میانجیگری که از جمله روشهای پیاده سازی عدالت ترمیمی اسیت،
اما قانونگذار به طور مستقیم وظیفه و یا اختیاری در حوزهی عدالت ترمیمی را بیه پلییس نسیپرده
است اما بروز ی رویکرد و یا ملزم شدن ی نهاد به اتخاذ یا اجرای ی رویکرد موجیب تسیری آن
به نهادهای مرتبط خواهد گردید .در این راستا پلیس بهعنوان ضابط عیام دسیتگاه قضیایی متیأثر از
پیاده شدن این رویکرد یا این الزام در دستگاه قضایی است به طوری که مقامهای قضایی بسیاری از
پروندهها را برای انجام صلح و سازش با مرقومداشتن نام معاونت مربوطه در کالنتری ،یعنی معاونیت
اجتماعی به کالنتریها برگشت میدهند.
بر این اساس؛ اکنون که پلیس بر مبنای خواسته ذینفعیان از جملیه دسیتگاه قضیایی و رویکیرد
جامعهمحوری که خود بر مبنای تحقیقات انجامشده و حفظ کرامت شهروندان ،اتخاذ نمیوده اسیت،
باید به سمت اتخاذ رویکرد ترمیمی که موجب کاهش هزینهها ،افزایش اعتماد عمومی ،منتف شدن
طرفین دعوی و رضایتمندی مردم میگردد ،حرکت نماید .چرا که دستیابی به اهداف در سازمانها
چنانچه با رضایتمندی مردم همراه نباشد از دوام و قوام کافی برخوردار نبوده و همراهی میردم را در
اقدامات بعدی در پی نخواهد داشت و این خود سبب چالش در جامعهمحوری پلیس خواهد شد .بیا
توجه به این که افزایش رضایت در مراجعان از جمله اهداف پلیس در برنامیه ششیم توسیعه اسیت،
شناخت میزان تأثیر پاسخگویی بر رضایتمندی مراجعان بیا رویکیرد عیدالت ترمیمیی ،فرمانیدهان و
مدیران پلیس را بسته به نتایج تحقیق به تقویت ،بازنگری و یا حتی توقف نحوه پاسیخگویی کیه در
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حال حاضر انجام میشود ،مجاب خواهد نمود .از سوی دیگر به جهت اینکه تاکنون تحقیقی در ایین
رابطه انجام نپذیرفته است ،انجام نشدن تحقیق حاضر نیز ،اشراف فرمانیدهان و میدیران را در میورد
تأثیر متغیری همچون پاسخگویی بر رضایتمندی مراجعان با رویکرد عدالت ترمیمی در ابهیام بیاقی
خواهد گذاشت و این ابهام ممکن است رسیدن بیه هیدف گفتیه شیده را بیا چیالش مواجیه نمایید.
بنابراین این تحقیق در پی پاسخ به این پرسشها میباشد که پاسخگویی پلیس بیا رویکیرد عیدالت
ترمیمی چه تأثیری بر رضایتمندی مردم دارد؟ و پرسیش دوم ایین کیه آمیوزشهیای ترمیمیی بیه
کارکنان پلیس چه تأثیری بر رضایتمندی مردم ناشی از پاسخگویی دارد؟
اهدف پیوهش

فرضیههای پیوهش
 پاسخگویی پلیس با رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد. پاسخگویی سازمانی پلیس با رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد. پاسخگویی قانونی پلیس با رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد. پاسخگویی حرفهای پلیس با رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد. پاسخگویی حاکمیتی پلیس با رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد. آموزشهای ترمیمی به کارکنان پلیس بر رضایتمندی مردم ناشی از پاسخگویی تأثیر دارد.پیشینه و مبانی نظری تحقیق
حسنیطالش ،پورامینی ،ساریخانی ( )3111مقالهای با عنوان «شناسایی و اولوییتبنیدی عوامی
موثر بر میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل کانو مطالعه میوردی:
روستای مرزی باغچه سرا» به رشته تحریر درآوردند .در این مقاله نتایج حاصی از دادههیای بخیش
کیفی ،عوام مؤثر بر رضیایتمندی مشیتریان را بیه  1مقولیه اصیلی 4 ،مقولیه فرعیی و  00مفهیوم
تقسیم بندی نمود که بر اساس مدل کانو ،این عوام در قالب سه بخش الزامات عملکردی ،اساسی و
انگیزشی اولویت بندی شدند .ارائه خدمات در کوتاه ترین زمیان در رسیتورانهیا بیا ضیریب رضیایت
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 شناخت تأثیر پاسخگویی پلیس بر رضایتمندی مردم با رویکرد ترمیمی. شناخت تأثیر پاسخگویی سازمانی پلیس بر رضایتمندی مردم با رویکرد ترمیمی. شناخت تأثیر پاسخگویی قانونی پلیس بر رضایتمندی مردم با رویکرد ترمیمی. شناخت تأثیر پاسخگویی حرفهای پلیس بر رضایتمندی مردم با رویکرد ترمیمی. شناخت تأثیر پاسخگویی حاکمیتی پلیس بر رضایتمندی مردم با رویکرد ترمیمی. شناخت تأثیر آموزشهای ترمیمی به کارکنان پلیس بر رضیایتمندی میردم ناشیی از پاسیخگوییپلیس.
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(0/55عوام اساسی) ،بات بودن ظرفیت رستورانها با ضریب رضیایت ( 0/11عوامی عملکیردی) و
قیمت مناسب خدمات رستورانها نسبت به سایر رستورانهای مقصد گردشگری با ضریب رضیایت
( 0/11عوامی انگیزشییی) بییه ترتیییب دارای بییاتترین اولویییت در بییین عوامی دیگییر رضییایتمندی
گردشگران بودند .مقدسی و همکاران ( )3114در تحقیقی با عنوان «برنامههای ترمیمیی پلییس بیا
تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویهی عملی پلییس اییران» ضیمن برشیمردن بایسیتههیای
ساختاری و مأموریتی فعالیت ترمیمی پلیس و الزامات بنیادین عدالت ترمیمیی در پلییس ،بیه ایین
نتیجه می رسد که با توجه به اهمیت نقش پلیس در اجرای عدالت ترمیمی و نتایجی کیه از اجیرای
این برنامهها در نظام قضایی آشکار میگردد ،لزوم اختیارات قانونی به پلیس ،تیأمین منیاب انسیانی
آموزشدیده ،اهتمام به مباح جامعهمحوری پلیس و التفات به اجرای حقیوق شیهروندی ضیروری
میباشد .رحیمی ،ایمانپور ( )3114در مقالهای با عنوان «بررسی نقیش پاسیخگویی و تیاثیر آن بیر
مدیریت توسعه پایدار» به این نتیجه رسید که در توسعه پایدار ،انسان مرکز توجیه اسیت و توسیعه
حقی است که باید به صورت مساوی نس های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهید .پاییداری در
توسعه ،نوعی عدالت توزیعی است یعنی تقسیم عادتنه فرصیتهیای توسیعه بیین نسی هیا .از بیین
الگوهای پاسخگویی ،الگوی پاسخگویی فراپارادایمی ،نوعی نگیرش در پیارادایم جدیید میدیریت بیه
وجود آورده که بهجای مدیریت حاکمیت به حاکمیت مدیریت میپردازنید و دولیتهیا در جایگیاه،
هدایتگر و ناظر ،عم میکنند تا آن سه ارزش اصلی (معاش زندگی ،اعتماد بهنفس و آزادی) کیه
پایه فکری و رهنمود عملی در راستای تعالی ملتها است ،دسیتییافتنی و محقیق شیود .طوطییان
اصفهانی ،انصاری ( )3114در مقالهای با عنوان «سنجش تأثیر مشتری محوری ،مسئولیت اجتماعی
شرکت و کیفیت درکشده ،بر رضایت مشیتری (میورد مطالعیه :بانی پاسیارگاد)» بیه ایین نتیجیه
رسیدند که مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت درکشده خدمات از سوی مشتری ،تأثیر دارد ،اما
بر رضایت مشتری در سطح اطمینان  14درصد ،بیتأثیر است .در آخر نتایج نشان دادند که کیفیت
درک شده از خدمات میتواند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار داشته باشد.
بونز )0030(3در تحقیقی با عنوان «دو مفهوم پاسخگویی :پاسخگویی به عنوان ی فضییلت و بیه
عنوان ی مکانیسم» به این نتیجه رسید که زمانی که ی دولت به انتظارات مردم و عملکرد خیود
پاسخگو باشد ،مردم نیز با افزایش سطح مشارکت عمومی در امور کشور و جامعه ،رضایت خیود را از
دولت و مسئوتن اعالم میکنند.
کوپ  )0004(0در تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی پاسیخگویی و چیالش دولتیی در بخیشهیای
حسابداری» به این نتیجه میرسید کیه پاسیخگویی عمیومی؛ الیزام دولیت و مسیئوتن حکومیت و
سازمانهای دولتی نسبت به توضیح و توجیه اقدامها و تصمیمهای خود به مردم و نماینیدگان آنهیا
تعریف میشود .بر همین اساس پاسخگویی متشک از ابعاد ،تعهد ،تکریم ،شفافیت و کنتیرلپیذیری
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مفهومسازی میشود .اوکن  )0004( 3در تحقیقی با عنوان «مسئولیتپذیری برنامه به عنیوان یی
بستر بروز اضطراری :نقش سهامداران در ی برنامه» به این نتیجه میرسد کیه پاسیخگویی زمیانی
محقق میشود که خدمات عمومی بهصورت کارامد با کیفیت مطلوب و قیمت پایین ارائه شود.
مفهوم شناسی پاسخگویی
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بر اساس تعاریف امروزی ،پاسخگویی «مسئول ساختن افرادی مشخص است تا تضمین شیود کیه
وظایف ،به موق و طبق روشها و معیارهای موردتوافق انجام میگیرد» .تقسیم بندیهای متعیددی
دربارهی پاسخگویی صورت گرفته است که هر ی از این دستهبندیها با در نظر گیرفتن معیارهیا و
متغیرهای خاصی صورت گرفتیه اسیت .ادوارد و هیولم 0پاسیخگویی را بیه دو بخیش کلیی تقسییم
کردهاند :پاسخگویی درونی یا وظیفهای ،پاسخگویی بیرونی یا استراتژی (ادوارد و هولم.)4 :3111 ،
پاسخگویی درونی یا وظیفهای مربوط به درون سازمان است که بر اساس آن کارکنیان و میدیران در
برابر اقدامات و مسئولیتهایشان به مدیران سطوح باتتر پاسخ میدهند امیا پاسیخگویی بیرونیی ییا
استراتژی مربوط به بیرون سازمان و در ارتباط با میزان اهداف تحقق یافتیه سازمان توسط مدیران
ارشد برای نهادهای جامعهی مدنی ،رسانهها و شهروندان مىباشند( .جوردن و توجی  5 :0000،1؛
کالدور .)1 :0000 ،5تقسیمبندی دقیقتر توسط ینسن صورت گرفته است .او پاسییییخگویی ،را به
پاسخگویی اخالقی ،قانونی ،عملکردی ،مالی و دمکراتی تقسیم کرده است (ینسن.)0000 ،4
فردری ی ( )3150و فیتییر )3153( 1بییر پاسییخگویی بوروکراسییی از طریییق کنتییرلهییای درونییی
(سازمانی) همچون دستورالعم و کدهای حرفهای و کنترلهای خارجی از طریق ابزارهای سییاسی
و قانونی تأکید کردند .این بح ها ایده ایجاد پاسخگویی ابزاری از طرییق مقیررات و اسیتانداردهای
اجتماعی را پرورش داد .پاسخگویی بیرونی شام روابط به وجود آمده در پاسیخگویی نماینیدگی از
طریق تئوری سیاسی یا روابط اصی وکیی میی باشید و پاسیخگویی اجتمیاعی شیام پاسیخگویی
حرفهی اخالقی و فرهنگی است که در نتیجه فرایندهای اجتماعی چندگانه به وجیود مییآیید .کیه
چارچوب مفهومی آن توسط رومزک 4ارائیه شیده اسیت .رومیزک ( )0000پاسیخگویی را بیه انیواع
حاکمیتی(سیاسی) ،قانونی ،سازمانی و حرفهای با توجه به منبی نظیارت درونیی و بیرونیی تفکیی
نموده است (فقیهی .)44 :3110 ،پاسخگویی سازمانی :به نظارتهای درون سازمانی گفته میشیود.
در این نوع پاسخگویی که مبتنی بر روابط فرادسیت و فیرو دسیت مییباشید ،میدیران بیر عملکیرد
کارکنانی که اغلب اختیار اندکی دارند نظارت میکنند .نظارتهای مسیتقیم و بیازبینیهیای ادواری
مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است همچنین تدوین مقررات ،بخیشنامیههیای سیازمانی و
دیگر ساز و کارهای نظارتی که اختیارات کارکنان را محدود میکند در زمیره ایین نیوع پاسیخگویی
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قرار میگیرد .پاسخگویی قانونی دربرگیرنده نظارتهیای بیرونیی بیر عملکیرد اسیت کیه هیدف آن
انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است .اساس پاسخگویی قیانونی بیر روابیط اصیی
وکی نهاده شده است .این پاسخگویی اغلیب از رسییدگیهیای وییژه ماننید نظیارتهیای تقنینیی،
ممیزیهای مالی و برنامهای و بازرسیهای بیرونی برای رسییدگی بیه شیکایات اسیتخدامی صیورت
میگیرد .الزامات بینالمللی و قوانین داخلیی شیام قیانون آیییندادرسییکیفیری ،قیانون مجیازات
اسالمی ،قانون توسعه برنامه ششم و قانون احکام برنامههای دائمی که هر کدام در میوادی از خیود،
نیروی انتظامی را ملزم به پاسخگویی به شیوههای ایجابی نمودهاند ،مصادیقی از پاسیخگویی قیانونی
محسوب میشوند.
پاسخگویی حرفهای جنبه درونی دارد و در این نوع پاسخگویی منب اسیتاندارد عملکیرد قضیاوت
شخصی فرد کارمند است .استقالل افراد برای تصمیمگیریها در این نیوع پاسیخگویی کیم و بییش
حفظ میشود و عملکرد آنها با هنجارهای حرفهای ،اعتقادات و تجارب مکتسبه آنیان میورد قضیاوت
قرار میگیرد .به عبارتی حرفهایگرایی ،پوشش رسمی در کار ییا بهتیر انجیام دادن وظیایف شیغلی
است .دانش تخصصی ،شایستگی ،صداقت و انسجام رفتار ،مسئولیتپذیری ،خودتنظیمی و تصویر از
جمله شاخصههای حرفهایگرایی است .در رابطه با شاخصه آخر یعنی تصویر باید این توضییح را داد
که افراد حرفهای لباس رسمی و مناسب شرایط انتخاب میکنند و با این اقدام اعتماد و احترام خود
به دیگران را نشان داده و ی

تصویهر حرفیهای عیالی از خیود مییسیازند .پاسیخگویی حیاکمیتی

(سیاسی) :در این نوع پاسخگویی مدیران به خواستههای مقامیات کشیوری یعنیی منتخبیان میردم
همچنین گروههای ذینفی و سیایر نهادهیای قیانونی میرتبط پاسیخگو هسیتند .بیه عبیارت دیگیر
پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمانها (مردم) بر عملکرد مدیران است.
در هر ی از انواع چهارگانه پاسخگویی ،ارزشها و انتظارات رفتاری وییژهای میورد تأکیید اسیت.
جدول 3انواع نظامهای پاسخگویی را برحسب ارزش مورد تأکید و انتظیارات رفتیار نشیان مییدهید
(فقیهی.)41 :3110 ،
جدول :۹نظامهای پاسخگویی بر حسب ارزش و انتظارات رفتار
نوع پاسخگویی

ارزش مورد تأکید

انتظارات رفتاری

سازمانی

کاراریی و بهرهوری

اطاعت از دستورات سازمانی

قانونی

اجرای قانون

اجابت دستورات و احکام خارج سازمان

حرفهای

دانش تخصصی

احترام به قضاوت و دانش تخصصی افراد

حاکمیتی

جوابگویی

جوابگویی به صاحبان سازمان (مردم ،مجلس ،مسئولین و )...

بر طبق جدیدترین تعریف بان جهانی ،پاسخگویی در کنار ایجاد محییط مناسیب کسیب و کیار،
حاکمیت قانون و ریشهکنی فساد ،تقوییت جامعیه میدنی ،بهیرهوری و  ...یکیی از اصیول حکمرانیی
مطلوب محسوب میگردد .حکمرانی خوب مستلزم این است که نهادها و فرایندها ،برای خدمت بیه
همه ذینفعان در ی چارچوب زمانی معقول تالش نموده و پاسخگو باشند (کمالی.)00 :3111 ،

شکل :۹ابعاد پاسخگویی با تأکید بر منبع نظارت و میزان استقالل (فقیهی)48 :۹180

رویکرد ترمیمی :اگر چه پاسخگویی سطحی از رضایتمندی را به دنبال خواهد داشت ،ولی بیه نظیر
میرسد پاسخگویی با رویکرد ترمیمی در سازمانهایی که در چرخه نظام عدالت کیفری قیرار دارنید
بییه افییزایش رضییایتمندی کمیی نماییید .در سییال  3111در اسییترالیا نظریییهی شییرمندهسییازی
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از جمله روشهای مهم برای پاسخگویی ،قدرت بخشییدن بیه کارمنیدان اسیت کیه بیرای نتیایج
عملکرد خود پاسخگو باشند .در حقیقت ،مشخص شده است که اقدامهای توانمندساز کارمنیدان بیر
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت میگیذارد .بنیابراین ،اسیتقالل میدیریت ،مسیئولیتپیذیری را میوثرتر
میکند (فرین 3و همکاران .)311 :0001 ،با این حال ،مسئولیتپیذیری همیان اسیتقالل نیسیت و
هیچ علت و معلولی قب از روابط و پس از تضمین استقالل وجود ندارد (اولسن .)504 : 0034 ،0ما
«خودمختاری» را «آزادی مدیریت کارمندان» برای دستیابی به نتایج مطلیوب تعرییف مییکنییم.
اصالحات پاسخگومحور در آهانیسهیای عمیومی بیهطیورکلی شیام دادن اختییارات میدیریتی بیه
کارمندان است(هون  .)305 :0031،عالوه براین ،برخالف وجود ابزارهای پاسیخگویی عملکردمحیور
در بخش دولتی ،ممکن است خودمختاری مدیریت به طور موثر در عم برقرار نشود که بییانگر آن
است که نیازهای بیشتر پاسخگویی نمیتوانند استقالل بیشتری را تضمین کننید .بیه همیین دلیی
است که بسیاری از دولت ها عالوه بیر اتخیاذ ابتکیارات پاسیخگویی مبتنیی بیر عملکیرد ،اصیالحات
مدیریتی را در جهت توانمندسازی کارمندان دنبیال کیردهانید .بنیابراین ،اسیتقالل میدیریتی نقیش
تعدی کنندهای را در تقویت یا ارتقاء رابطه بین پاسخگویی و عملکرد دارد .استقالل زییاد مییتوانید
تأثیر مثبت پاسخگویی را بر عملکرد تقویت کند ،درحالی که تأثیر پاسخگویی بر عملکرد ،بیا وجیود
بهبود سیستمهای مدیریتی ،برای کارمندان با استقالل مدیریتی پایین نمیتواند زیاد باشید (هیان و
هون  .)33 :0031،1در شک  3ابعاد پاسخگویی با تأکید بر منب نظیارت و مییزان اسیتقالل نماییه
شده است.
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بازاجتماعیکننده توسط جان برایتویت 3مطیرح شید .ایین نظرییه در واقعیه یی نظرییه کنتیرل
اجتماعی را مطرح میکند و معتقد است بیزه کیاران بایید بیه صیورت مثبیت و سیازنده بیه وسییله
خانواده ها ،همسایگان ،دوستان و همکاران شرمسار شوند .البته آن نوع شرمسازی که بزهکاران را بیه
حاشیه نرانده و آنها را با جامعه بیگانه نسیازد (عباسیی .)15 :3110 ،رویکیرد جامعیهمحیور کیه از
سالها پیش در پلیس مطرح شده است ،تشکی معاونتهای اجتماعی در کالنتریها ،دستورالعم -
های صادره در این ارتباط و پرداخته شدن به موضوع میانجیگری در میواد  3و  10آییین دادرسیی
کیفری 0مصوب سال  3110نشانههایی از رویکرد عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری است.
این رویکرد در پی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین ،برای تفکیر در میورد جیرم و عیدالت
فراهم نماید .این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اص یا اقدام کلیدی است.
 -3تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزهدیدگان به عالوه جوام و بزهکاران؛
 -0توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان؛
 -1استفاده از فرایند فراگیری و توأم با همکاری؛
 -5درگیرنمودن و مشارکت دادن کسیانی کیه دارای سیهمی در جیرم هسیتند شیام بیزهدییدگان،
بزهکاران اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ؛
 -4جستجو برای اصالح امور؛
به طورکلی عدالت ترمیمی و رویکرد ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن ( تیا آنجیایی کیه
ممکن است) کسانی که دارای سهمی در ی جرم خاص هستند تیا بیه طرییق جمعیی نسیبت بیه
تعیین و توجه به صدمات و زیانها ،نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن امور به انیدازهای
که امکانپذیر است ،اقدام نماید (حیدری .)11 :3114 ،عدالت ترمیمی نگرش نو ،همیهجانبیه و بیه
عبارتی چند بعدی به پدیده جرم است و هدف کلی آن را میتوان ترمیم و بازسیازی تعیادل از هیم
گسیخته بین بزهکار ،بزهدیده وسایر کسانی که از وقوع جرم دچار ضرر مادی و معنوی گردییدهانید،
دانست .بنابراین بر اساس این دیدگاه با به مشارکتطلبدین بزهدییده در فراینید تصیمیمگییری بیه
منظور برگردان ضرر و زییان میادی و معنیوی بیه بیزهدییده ،تقوییت مسیئولیت بیزهکیار در مقابی
آسیبدیدگان از جرم ،حمایت اطرفیان و جامعه محلی در مساعدت و پذیرش بیزهکیار و مجیرم بیه
آغوش جامعه ی رویکرد متیوازن را دنبیال میینمایید (غالمیی .)00 :3114،امیا در عمی رویکیرد
ترمیمی در پلیس محدود به آنچه گفته شد نیست ،بلکه اکنون با درایت مدیران پلییس بسییاری از
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 0ماده  -3آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،میانجیگری ،صلح میان
طرفین ،نحوه رسیدگی ،صدور رأی ،طرق اعترا به آراء ،اجرای آراء ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق
متهم ،بزهدیده و جامعه وض میشود.
ماده  -10در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قاب تعلیق است ،مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده
یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب ،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصی گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام
کند .همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول س ازش بین طرفین ،موضوع را با توافق آنان به شورای ح اختالف یا شخص یا مؤسسهای برای
میانجیگری ارجاع دهد .مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست.

چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظریه رومزک در موضوع پاسخگویی ،نظرییه آندرسین در
رابطه با رضایتمندی و نظریه جان برایت وییت در رویکیرد عیدالت ترمیمیی اسیت .رومیزک ابعیاد
سازمانی ،قانونی ،حرفه ای و سیاسی برای پاسیخگویی قائی اسیت امیا رویکیرد و فرهنی سیازمانی
میتواند طیفی متفاوت را در نحوه پاسخگویی سازمانها رقم بزند .بنابراین نمیتوانیم برای هیر یی
از رویکردهای عدالت ترمیمی و کیفری صرفا ی خروجی انتظار داشته باشیم.
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اعتراضات اجتماعی ،اقتصادی و صنفی بدون تضیعیف ییا واردآمیدن خدشیه بیه قیانون ،بیا رویکیرد
ترمیمی ح و فص میگردد.
رضایتمندی :رضایت یا نارضایتی ی پاسخ احساسی است که به ارزییابی از کیات ییا خیدمتی کیه
مصرف یا ارائه شده است داده میشود (ویکی .)03 :3115،3اولییور 0بییان مییکنید «رضیایت یی
واکنش عاطفی و شناختی به نحوهی خدمت است» (بیسکایا 1و همکاران .)3433 :0034 ،همچنین
ی عام تعیینکننده کلیدی در تصمیم گیری مشتری برای ادامه یا توقف رابطه خود با محصول یا
خدمت میباشد (سیدعلیپور .)341 :3114،از سیوی دیگیر کیفییت خیدمات درییافتی مشیتریان از
مقایسه آنچه که مشتریان تصور میکنند ارائیهدهنیده خیدمات بایید عرضیه کنید ،بیا آنچیه را کیه
ارائهدهنده خدمات عمال ارائه میدهد ،ناشیی مییشیود (شایسیتهفیر ،یزدانیی .)10 :0031،رضیایت
ارزیابی مشتری از محصول یا خدمت است ،با توجه بیه ایین کیه آییا محصیول ییا خیدمت نیازهیا و
انتظارات مشتریان را برآورده کرده است یا نه؟ شکست در برآورده کردن نیازها و انتظارات منجر بیه
عدم رضایت نسبت به محصول یا خدمت خواهد شد (هاپسون .)13 :3113،5از تعرییف پییشگفتیه
چنین برمیآید که رضایت به ارزیابی ذهنی احساسات مربوط است .احساس بهعنوان تابعی از عیدم
تطابق و نسیت ستاده به داده میباشد که نتیجه نهایی ی احساس مثبت یا منفی از کامیابی اسیت
(آندرسن .)341 :0000،4رضایتمندی مفهوم گستردهتری نسبت به کیفیت دارد ،چرا که کیفیت بیر
ابعاد خدمات تمرکز دارد .از این دیدگاه کیفیت به عنوان بخشی از رضایتمندی به حسیاب مییآیید.
کیفیت خدمات نشانگر اداراکات مشتری از ابعاد خدمات است ،در حالی کیه رضیایتمندی فراگیرتیر
بوده و مشتم بر کیفیت خدمات ،کیفیت محصول ،قیمت و نییز عوامی میوقعیتی و فیردی اسیت.
رضایت مشتری را میتوان پیامدی ویژه از فعالیت بازاریابی دانسیت کیه بیه تصیمیم خریید توسیط
مشتریان کم میکند .اگر ارائه خدمات خاصی باع رضایتمندی مشتریان شود ،مییتیوان گفیت،
احتمال خرید و استفاده مجدد از آن خدمت بیشتر است و مشتریان راضی میتوانند مبلغان خیوبی
از تجارت مفیدشان برای دیگران باشند (زیویار و دیگران.)344 :3113،

روش پیوهش
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روش پژوهش حاضیر از نظیر داده هیا کمیی و از نظیر اهیداف کیاربردی و از نظیر ماهییت ،مطالعیه
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را مراجعین باتتر از بیستوپنج سال سن که در یکیی
از سازمانهای دولتی یا شرکتهای خصوصی مشغول کار میباشند با مدرک تحصیلی دیپلم به بیات
و طی روزهای یکم ،پانزدهم و سیام شهریور و مهرماه سیال  3111بیه عنیاوین مختلیف بیه هفیت
کالنتری تهران بزرگ که به روش خوشهای انتخاب گردیدهانید؛ تشیکی مییدهنید .نمونیه و روش
نمونهگیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگیان تعیداد  100نفیر از حیدود
 0000نفر که طی شش روز در رابطه بیا پرونیدههیای قضیایی بیه کالنتیریهیای منتخیب مراجعیه
می نمایند ،انتخاب گردیدند .دلی این انتخاب ،آشنا بودن جامعه با سیازوکارهای اداری و در نتیجیه
نداشتن ابهام در پاسخ به سئوالهای پرسشنامه بیود .ابیزار سینجش پیژوهش حاضیر پرسیشنامیه
محققساخته میباشد .جهت سنجش رضایتمندی از  4سوال ،سنجش آموزش عدالت ترمیمیی از 1
سوال و سنجش ابعاد پاسخگویی پلیس از  00سوال بر مبنای نظری استفاده گردید .اعتبار ابیزار بیه
وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 0/14و برای تأیید روایی آن از شاخصهای معرفی شیده
توسط کالین ( )0033استفاده شده است .داده های حاضر به وسیله آزمون های آماری رگرسیون و
تی زوجی در بسته نرم افزاری spss 22مورد تجزیه و تحلی قرار گرفته است .با توجه بیه ایین کیه
پرسشنامه حاضر با شرایط مشابه (مکان تحقیق ،تعداد جامعیه نمونیه و میدارک تحصییلی جامعیه
نمونه) و قب از اجرای آموزشهای ترمیمی که با حضور اسیاتید برجسیته در اردیبهشیتمیاه سیال
جاری به صورت کارگاهی طی سه روز با حضور کارکنیان میرتبط تشیکی گردیید ،بیه مرحلیه اجیرا
درآمده بود .نتایج حاص از آن با نتایج تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها
الف -توصیف دادهها
جدول :2فراوانی سن و وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد

مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

14-04

44

34/01

فوق دیپلم

15

01/01

54-14

310

50/11

لیسانس

314

43/05

44-54

44

01/13

فوق لیسانس و باتتر

41

00/14

بیشتر از  44سال

41

31/03

جم

100

300

جم

100

300

-

-

-
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ب-تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها

بررسی نرمالبودن توزیع دادهها :به منظور بررسی نرمال و طبیعیبودن توزی دادهها از آزمون
کشیدگی و چولگی استفاده نموده و از نرمالبودن دادهها اطمینان حاص مینماییم.
جدول :1نتایج آزمون کشیدگی و چولگی
شاخصها

مولفهها

تعداد

کشیدگی

چولگی

پاسخگویی به منتخبان مردم
پاسخگویی به شوراهای منتخب
همکاری در چارچوب عدالت ترمیمی با افراد صاحب نفوذ

پاسخگویی
حاکمیتی

100

3/314

3/131

همکاری با انجمنهای منتخب مردم
دانش کارکنان مرتبط با عدالت ترمیمی
شایستگی کارکنان در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوی
صداقت کارکنان در داوری
انسجام رفتار کارکنان

پاسخگویی حرفهای

100

-3/354

./015

مسئولیتپذیری کارکنان
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احساس همدردی و همراهی کارکنان
رفتار قانونی کارکنان با مردم
رعایت مقررات در پاسخگویی به مردم
حفظ حرمت مردم
رعایت حقوق شهروندی مردم

پاسخگویی قانونی

100

-/050

-/004

مطل شدن شما از حقوق خود توسط کارکنان
انطباق فرایندهای انجام کار که در بیلبوردها نصب شده با
آنچه در عم اتفاق میافتد
نظارت مسئولین بر کارکنان زیرمجموعه
پاسخگویی کارکنان به ردههای مافوق
انطباق رفتار کارکنان با انتظار مردم

پاسخگویی سازمانی

100

-/300

-/514

انطباق رفتار کارکنان با آنچه مسئولین از طریف رسانهها به
مردم اعالم میکنند
آموزش مبانی عدالت ترمیمی
آموزش ظرفیتهای عدالت ترمیمی
آموزش شیوههای اجرای عدالت ترمیمی

آموزش

100

-/001

-/103

آموزش بازخوردگیری بعد از اجرا
آموزش تغییر شیوههای عدالت ترمیمی
رفتار مناسب کارکنان
سرعت در انجام کار
تسلط کارکنان بر میانجیگری در ح اختالف طرفین پرونده
اطالع رسانی در مورد زمان مراجعه
اطالع رسانی در مورد مدت زمان انجام کار
اطالع رسانی در مورد فرایند انجام کار

رضایتمندی

100

-/311

-/014

با توجه به نتایج به دست آمده که حاص از آزمون کشیدگی و چیولگی بیر روی دادههاسیت و بیا
توجه به این که مولفههای کشیدگی و چولگی برای تمامی فرضیهها در بازه (0تا )-0است ،بنیابراین
میتوان نتیجه گرفت که دادهها از توزی نرمالی برخوردار هستند و در واق برازش دادههیا طبیعیی
است.
نتایج آزمون فرضیهها
جدول :5خالصه تحلیل رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر پاسخگویی پلیس در افزایش
رضایتمندی مردم با رویکرد عدالت ترمیمی

متغیرهای

B

میانگینخطای
استاندارد

ثابت

305301

313043

پاسخگویی
قانونی

03101

03531

ثابت

331301

303431

پاسخگویی
سازمانی

03114

03400

ثابت

1341

333011

پاسخگویی
حاکمیتی
(سیاسی)

03101

03115

ثابت

30305

353031

پاسخگویی
حرفهای

03103

03410

ثابت

303111

303431

پاسخگویی
پلیس

03401

03534

T

Sig

Beta

353034
03314

03103

03013

03134

03103

0311

13033

03005

0351

13354

03003

2

تعیین R

0300

43013

0303

303511

0300

53140

0301

13111

0300

43001

0300

333011

0300

43051

0301

333314

0300

43103

F

Sig
سطح معناداری

0303

0310

43011

03001

0355

13001

03000

0311

13414

03003

همانگونه که در جدول 5نشان داده میشود ،تمامی متغیرهای اصلی و فرعی«پاسخگویی پلییس
و ابعاد آن» در معادله رگرسیون ،متغیر مالک«رضایت مندی مردم» را مورد تاثیر قیرار میی دهنید.
نتایج آزمون فرضیه اصلی اصلی یعنی پاسخگویی پلیس نشان میدهد؛ میزان ضریب تعیهین R2در
تأثیر پاسخگویی پلیس برافزایش رضایتمندی مردم بها رویکهرد عهدالت ترمیمهی  0311تعییین
گردیده است .این بدان معنی است که پاسخگویی پلیس با رویکرد عدالت ترمیمی بیا مییزان 0311
بر رضایتمندی مردم تاثیر دارد .ازاینرو با توجه به Fمحاسیبه شیده( )13414در سیطح معنیاداری
کوچکتر از  0304که حاکی از معناداری مدل میباشد ،پاسخگویی پلیس با رویکرد عیدالت ترمیمیی
میتواند رضایتمندی مردم را پیشبینی نماید .همچنین ضریب استاندارد شیده رگرسییون ،نشیان
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پیش بین

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب
استاندارد

ضریب

می دهد میزان تغییر ی انحراف استاندارد در متغیر پیش بین «پاسخگویی پلییس» معیادل03103
منجر به تغییر در متغیر«رضایتمندی مردم» میی شیود .بنیابراین پاسهخگویی پلهیس و ابعهاد آن
برافزایش رضایتمندی مردم با رویکرد عدالت ترمیمی تاثیر معنادار داشته و فرضییههیای اصیلی و
فرعی پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج آزمون فریدمن
جدول :4نتایج آزمون فریدمن
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عنوان مولفه

نمره آزمون

پاسخگویی قانونی

4/04

پاسخگویی سازمانی

5/41

پاسخگویی حاکمیتی (سیاسی)

5/51

پاسخگویی حرفهای

1/14

برای پاسخ به سئوال دوم نتایج تحقیق که در دو مرحلهی قب و بعد از اجرای آموزشهای نحیوه
اجرای عدالت ترمیمی به کارکنان در کالنتریهای منتخب و بر روی دو جامعه نمونه مشابه صیورت
گرفته بود ،مورد مقایسه قرار گرفت.
جدول :6مقایسه تغییرات ،میانگین و انحراف معیار رضایتمندی مردم قبل و بعد از آموزشهای عدالت ترمیمی
متغیر

میانگین

میانگین

میانگین

قبل از آموزش

بعد از آموزش

تغییرات

5/40

4/1

0/41

P<0/001 t=4/5

کنترل

5

5/1

./34

P<0/053 t=0/90

آزمون t
مستق

P=0/932 t=0/06

گروه
آزمون

رضایتمندی
مردم

P=0/025 t=2/21

آزمون  tزوجی

P< 0/001

نتایج حاص از جدول  1نشان از تأثیر آموزشهای عدالت ترمیمی بیه کارکنیان بیر رضیایتمندی
مردم در نتیجه پاسخگویی پلیس با رویکرد عدالت ترمیمی را دارد.
نتیجهگیری
نظریهپردازان حوزه پاسیخگویی ،ایین حیوزه را بیه دو بخیش درونیی و بیرونیی سیازمان تقسییم
نمودهاند .پاسخگویی سازمانی به عنوان ی مولفه درونیی کیه پرسیش اول ایین تحقییق اسیت بیر
پاسخگویی مدیران به ردههای مافوق تأکید دارد .در سالهای اخیر به جهت افزایش اعتمادسیازی و
مشارکتپذیری بیشتر مردم ،مسئولین پلیس اقدام به راهاندازی سامانههایی برای شنیدن بهتر حرف
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مردم نمودهاند که از جمله آن میتوان به سامانه  314و سامانه پیایش هوشیمند پلییس پیشیگیری
اشاره نمود که در مورد اول مردم با سامانه تماس میگیرند و در مورد دوم پلییس بیا میردم تمیاس
میگیرد و کیفیت ارائه خدمات در کالنتریها را جویا میشود در هر دو صورت مدیران اجرایی بایید
پاسخ مسئولین خود را در نحوه ارائه خیدمات بدهنید عیالوه بیر ایینهیا ارسیال دسیتورالعم هیا و
بخشنامهها به ردههای زیر مجموعه برای مسئولین آنها جهت پاسخگویی به ردههای باتتر الیزامآور
است .در این ارتباط میتوان به دستورالعم هیای صیادره در حیوزه عیدالت ترمیمیی اشیاره نمیود.
دستورالعم شماره  31/1/10/00301/3/301به تاریخ  3110/30/01بر حرفهایگراییی و متناسیب
بودن مدارک تحصیلی مشاوران با وظیفه سپرده شده به آنها تأکید مینمایید .دسیتورالعم شیماره
 1403011به تاریخ  3114/4/34بر توسعه و تقویت مراکیز مشیاوره کیه گیامی در توسیعه عیدالت
ترمیمی است تأکید میکند .در دستورالعم  1404011مورخ  14/1/1بر استفاده از ظرفیت رسیانه
ملی در توسعه اقدامات ترمیمی صحه گذاشته میشود .در این دسیتورالعم بیا توجیه بیه موفقییت
مراکز مشاوره در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی و به سازش کشیدهشدن بیش از  40درصد
پروندههای ارجاعی به این مراکز و کمشدن بار قضایی و انتظامی بر ارتقاء کمی و کیفی معاونتهیای
اجتماعی کالنتریها نأکید میگردد .در تاریخ  14/4/34دستورالعملی با عنوان مشاوره گروهی طیی
شماره  1403040به استانها ارسیال و بیر ارائیه مشیاورههیای گروهیی در منیاطق آسییبدییده و
آسیبپذیر همچون مناطق حاشیهای تأکید میگردد و به نوعی ایین مراکیز را از حالیت انفعیالی بیه
فعال سوق میدهد .موارد ذکرشده ،چند دستورالعم نمونیه از دههیا دسیتورالعم و بخیشنامیهای
است که طی سالهای اخیر ردههای اجرایی را ملزم به پاسخگویی با رویکرد ترمیمیی نمیوده اسیت.
نمونه آماری پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش فرعی نخست ،بر تأثیر پاسخگویی سازمانی با رویکرد
عدالت ترمیمی بر رضای تمندی مردم صحه گذاشته و آن را بعد از پاسخگویی قیانونی در درجیه دوم
اهمیت قرار میدهند .نتایج این تحقیق با تحقیق رحیمی و ایمانپور ( )3114که نقش پاسیخگویی
و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار را مورد بررسی قرار داده است ،همسو میباشد.
میزان تأثیر پاسخگویی قانونی بر رضایتمندی مردم پرسیش فرعیی دوم ایین تحقییق اسیت .ایین
پاسخگویی بر اجابت سازمان به احکیام و قیوانین خیارج از سیازمان تأکیید دارد .جیدای از الزامیات
بین المللی بر پاسخگویی ترمیمی توسط نهادهایی همچون پلیس کیه بیهآنهیا اشیاره خواهید شید،
قوانین داخلی از جمله قانون نیروی انتظامی ،قانون آییندادرسیکیفیری ،قیانون مجیازات اسیالمی،
قانون برنامه پنج ساله ششم و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر پاسخگویی سازمانها و
نهادها از جمله سازمان پلیس با رویکرد ترمیمی اشاره دارند .به عنوان مثیال میاده  5قیانون نییروی
ان تظامی بر پیشگیری از جرم با مشارکت مردم که رویکردی ترمیمی و ایجابی است اشاره دارد .مواد
 3و  10قانون آییندادرسیکیفری بر میانجیگری در ح و فص دعیاوی تأکیید مییکنید .در ایین
قانون حفظ حقوق شهروندی مورد مداقه قرار گرفته و به لزوم آموزش ضابطان میپردازد .این قانون
ابالغ احکام قضایی را با خودرو و لباس نظامی من میکند و بازجویی از کودکان و زنان را وظیفیهی
پلیس زن برمی شمرد .در نتیجه ،موارد اشاره شیده در ایین قیانون ،فهیوای پاسیخگویی مناسیب بیا
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رویکرد ترمیمی را با خود همراه دارد .در قانون مجازات اسیالمی رویکردهیای ترمیمیی و جیایگزین
مجازاتهای حبس در مواد  14تا  50این قانون کامال مشهود است .در قانون برنامه پنج ساله ششم
(قسمت پ از بند 1ماده  )301بر تعیین استانداردهای حفاظتی برای مراکیز تجیاری و مسیکونی در
آییننامهای که با همکاری وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد تأکید شیده اسیت.
در قسمت ث از بند  1همین ماده به متناسبسازی استعداد نیروی انسانی پلیس بیا اسیتانداردهای
جهانی به منظور پاسخ به نیاز مردم و پیشگیری از جرم تأکید شده است .نتایج این بخش از تحقیق
با تحقیق طوطیان اصفهانی و انصیاری ( )3114کیه تیأثیر مشیتری محیوری ،مسیئولیت اجتمیاعی
3
شرکت و کیفیت درکشده ،بر رضیایت مشیتری را میورد سینجش قیرار دادهانید و تحقییق کوپی
( )0004که پاسخگویی و چالش دولتی در بخشهیای حسیابداری را آسییبشناسیی نمیوده اسیت،
همسو مییاشد.
آمایش سرزمینی و حضور نیروهای پلیس در مناطق حاشیهای و جرمخیز و اشراف اطالعیاتی بیر
این مناطق از شاخصههای پاسخگویی و خدماترسانی محسوب میشود .قسمت سوم از بند ب ماده
 51قانون احکام دائمی برنامههیای توسیعه کشیور بیر راهانیدازی ردههیای انتظیامی ،کالنتیریهیا و
پاسگاهها و تأمین نیروی انتظامی مورد نیاز توسط نیروی انتظامی متناسیب بیا تقسییمات کشیوری،
رشد جمعیت ،توسعه شهرها ،راه ها و بنادر اشیاره کیرده اسیت .عیالوه بیر قیوانین داخلیی ،الزامیات
بین المللی نیز بر حفظ حقوق کودک و لزوم در نظر گرفتن سیاست جنایی افتراقی برای کودکیان و
اقشار آسیبپذیر و انجام اقدامات ایجابی و رویکردهای ح مسئله تأکید نمودهاند .در این پیژوهش،
نمونه آماری در پاسخ به پرسش دوم ،بر تیأثیر پاسیخگویی قیانونی بیا رویکیرد عیدالت ترمیمیی بیر
رضایتمندی مردم صحه گذاشته و نقش آن را باتتر از سایر ابعاد و به عنیوان اولوییت یکیم معرفیی
مینمایند.
میزان تأثیر پاسخگویی حرفیهای بیر رضیایت منیدی میردم پرسیش فرعیی سیوم پیژوهش اسیت.
پاسخگویی حرفهای جنبه درونی دارد و در این نوع پاسیخگویی منبی اسیتاندارد عملکیرد ،قضیاوت
شخصی فرد کارمند است .استقالل افراد برای تصمیمگیریها در این نیوع پاسیخگویی کیم و بییش
حفظ میشود و عملکرد آنها با هنجارهای حرفهای ،اعتقادات و تجارب مکتسبه آنیان میورد قضیاوت
قرار میگیرد .به عبارت ساده انجام وظایف شغلی به نحو مطلوب حرفهایگرایی محسوب میگردد و
ویژگیهای آن شام  :دانش تخصصی ،شایستگی ،صداقت و انسجام رفتار ،مسئولیتپیذیری ،خیود-
تنظیمی و تصویر میباشد .خودتنظیمی به مفهوم تطبیق با شرایط و از هوش هیجانی ناشی میشود
و تصویر ،داشتن لباس و ظاهر متناسب بیا شیرایط و در واقی حفیظ احتیرام بیه خیود و میراجعین
محسوب میگردد .سازمان پلیس یه جهت داشتن سیطح بیاتتری از رسیمیت در مقایسیه بیا سیایر
سازمانها به وِیژگیهای گفتهشده توجه بیشتری مینماید .این مبانی علمی و نتیایج پیژوهشهیایی
همچون این پژوهش ،که حاکی از پاسخ مثبت به سئوال سوم است ،مدیران پلیس را در پیادهسازی

Koppell
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پیشنهادها
الف -حوزه تقنینی

مسئولین امر در پلیس ،پیگیری تزم را در خصوص تصویب قوانین مبنی بر دادن اختیارات صریح و
روشن به ضابطان در حوزه عدالت ترمیمی به عم آورند .به عنیوان مثیال در بنید دوم از میاده 10
قانون آیین دادرسی کیفری عبارت «کالنتریها و پاسگاهها» اضافه شود و بند یادشده به این شیک
اصالح گردد که؛ همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین ،موضوع را با توافیق
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این نوع پاسخگویی ترغیب بیشتری مینماید .نتایج این بخش از تحقیق با تحقییق اوکنی ()0004
که نقش و مسئولیت سهامداران را در ی برنامه مورد بررسی قرار داده است و تحقیق بونز ()0030
که در تحقیق خود دو مفهوم پاسخگویی بهعنوان ی فضیلت و به عنوان یی مکانیسیم را مطالعیه
نموده است ،همسویی دارد.
در پرسش فرعی چهارم به دنبال بررسی میزان تأثیر پاسخگویی حیاکمیتی (سیاسیی) پلییس بیا
رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مردم بودیم .در این نوع پاسخگویی مدیران به خواستههای مقامهای
حکومتی و شوراهای مرتبط مث شورای تأمین و منتخبان مردم ،همچنین گروههای ذینف و سایر
نهادهای دولتی مرتبط ،در چارچوب قانون ،پاسخگو هستند .به عبیارت دیگیر پاسیخگویی سیاسیی
نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمانها (مردم) بر عملکرد مدیران است .مردم از پلیس انتظیاراتی
دارند که برخی از آنها در قالب مراجعات مستقیمی است که برای گرفتن خدمات به مقرهای پلییس
مراجعه مینمایند و برخی نیز انتظار آنها از پلیس در انتظامبخشیی بیه شیهر و روسیتا و محورهیای
مواصالتی است .در واق اکثر افراد جامعه امکان پاسخگویی به گویههای استخراج شده از این مولفه
را دارند .ولی با نظر صاحبنظران خروجی پرسشنامهها از جامعهی آماری بیه شیرح آنچیه در روش
گفته شد به واقعیت نزدی تر است .جامعه نمونه ضمن تأیید تأثیر پاسخگویی حاکمیتی بیا رویکیرد
عدالت ترمیمی ،آن را در اولویت سوم خود قرار دادند .نتایج این بخش از تحقیق بیا تحقییق کوپی
( )0004که پاسخگویی عمومی را الزام دولت و مسئوتن حکومت و سازمانهای دولتیی نسیبت بیه
توضیح و توجیه اقدامها و تصمیمهای خود به مردم و نمایندگان آنها تعریف میکند ،همسو میباشد
چرا که بخشی از پاسخگویی سیاسی ،پاسخگویی در برابر نمایندگان مردم است که در تحقیق کوپ
و تحقیق حاضر به آن اشاره شده است.
هر چند پاسخگویی به عنوان مولفهای از حکمرانی مطلوب ،سطحی از رضایتمندی را بیه دنبیال
دارد ،ولی نوع رویکرد در پاسخگویی نتایج متفاوتی را در رضایتمندی به دنبیال خواهید داشیت .ار
آنجایی که رویکرد ترمیمی به دنبال اقدامات ایجابی ،ح مسئله و رضایت طرفین دعیوی اسیت ،بیا
توجه به نتایج حاص از اجرای کارگیاه هیای آموزشیی عیدالت ترمیمیی کیه حیاکی از تیأثیر آن بیر
رضایتمندی مردم است( ،پرسش دوم تحقیق) به نظر میرسد تمرکز بر این رویکرد بتواند بیه جلیب
رضایت مردم ،پیشگیری از جرم ،تکرار جرم و ارائه خدمات سری تر به مردم بینجامد.

آنان به شورای ح اختالف ،کالنتریها و پاسگاهها یا شخص یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع
دهد.
ب -حوزهی قضایی

مقامات قضایی اختیار استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی را از طرف پلیس به رسیمیت بشناسیند و
اقدامات پلیسی را در این خصوص بپذیرند.
ج -حوزهی اجرایی

 -3ضابطان دادگستری مبتنی بر اختیارات اعطایی و یا سپردهشدن امور میرتبط بیه حیوزه عیدالت
ترمیمی از طرف مقامهای قضایی ،با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی نسبت به اجرا و پیادهسازی آن
اقدام نمایند.
 -0مولفهها و شاخصهای پاسخگویی طی بخشنامهای به ردههای اجرایی ابالغ و در بازبینهها مالک
عم قرار گیرد و پس از طی ی دوره سه ماهه از ابالغ بخشنامه ،ضیمن آسییبشناسیی ،موانی و
چالشهای پاسخگویی صحیح احصاء و راهکارهای مناسب به مرکز پیشنهاد گردد.
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