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چکیده
هدف و زمینه :یکی از چالشهای اصلی در بح ورود مجرم بیه نظیام عیدالت کیفیری ،دریافیت
پاسخهای کیفری به صورت رسمی و دولتی در قالب کیفرهای سخت و خشین اسیت .تیوالی فاسید
اینگونه پاسخ ها اقتدارگرایی نظام قضایی ،امنیتی شدن سیاست جنایی ،حذف پاسخهای جامعوی و
برچسب زنی به شهروندان است .برای پیشگیری از این توالی فاسد و توجیه بیشیتر بیه رویکردهیای
پیشگیرانه حضور و بروز پلیس اجتماع محور با رویکردها و رهیافتهای جامعوی -ترمیمی مبتنی بر
صلح و سازش ضروری به نظر میرسد .نوشتار حاضر به بررسی و نقش برنامیههیای پلییس اجتمیاع
محور استان مازندران در پیشگیری از جرائم میپردازد.
روش تحقیق :اطالعات مورد نیاز به دو صورت تلفیقیی از طرییق دو روش کتابخانیهای و مییدانی
(تهیه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکیرت و تکمیی آن بیین نمونیه آمیاری  140نفیر
تصادفی ساده از پلیس ،قضات ،اساتید دانشگاه ،مسئولین و آحاد میردم در پهنیه اسیتان مازنیدران)
جم آوری گردید و تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از نرم افزار  spssو آزمون تی ت نمونیهای و
دوجملهای انجام گرفته است.
یافتهها و نتیجهگیری :رهیافت اجتماع محوری در پلیس استان مازندران با اجرای طرحهایی اعم
از طرح مکنا ،طرح شورای معتمد پلیس ،تعبیه واحدهای مشاوره و مددکاری و طرحهای چهارگانیه
ارتقاء امنیت اجتماعی (رعد ،فاتح ،نصرت و ظفر) با زیربنیای جیرم شناسیی و مبتنیی بیر نظرییاتی
همچون عدالت ترمیمی ،برچسب زنی و نظریه حداقلی حقیوق کیفیری ضیمن حصیول سیازش 44
درصدی پروندههای ارجاعی ،باع توقف و کاهش جرائم مطمح نظر محلهها و ارتقاء احساس امنیت
اجتماعی گردیده است بنابراین پلیس مازندران رهیافت اجتماع محوری را بر پاییه سیاسیت جنیایی
مشارکتی در جرائم کماهمیت و خرد با اجرای برنامیههیا و طیرحهیای متمرکیز و غییر متمرکیز بیا
موفقیت به ظهور رسانده است.
کلید واژهها :پلیس ،اجتماعمحور ،پیشگیری ،طرحها ،واحدهای مشاوره و مددکاری.
 3دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی ،آم  ،ایرانkm.rajabzadeh@gmail.com.
 0دانشیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ایران .نویسنده مسئولhajitabar@yahoo.com.
 1استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی ،آم  ،ایرانmehdiesmaeli9@yahoo.com .
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با پیشرفت علم و تکنولوهی و تنوع و گستردگی جرائم ،تحول و تکام در سیطوح سیاسیتهیای
جنایی برای پیشگیری از بزهکاری ضروری میباشد (نجفی ابرند آبادی و هاشیم بیگیی)01 :3114 ،
اما این سیاست استفاده از کیفر و مجازات را به عنوان آخرین تکیهگاه خود قرار داده است و بر ایین
اساس باید تغییرات اساسی در رویکرد سازمانهای درگیر در سطوح سیاست جنایی پدییدار گیردد.
سازمان پلیس از جمله سازمانهایی است که ضرورت تغیییر نگیرش در برنامیههیای اجراییی آن در
رویارویی با مسائ اجتماعی (جرم ،انحراف) مبرهن مییباشید .در قیوانین شیکلی و میاهوی نگیرش
اصالحی و برجسته کردن نگرش ترمیمی و بازگرداننیده بیا تصیویب قیانون آ.د.ک مصیوب  3110و
قانون مجازات اسالمی مصوب  3110با تعبیه واحدهای مددکاری در معاونت اجرای احکام کیفری و
واحد میانجیگری و توجه به اصالح و سازش و برجسته کیردن نهادهیای ارفیاقی و نهیاد شرمسیاری
بازگرداننده در جهت اصالح و درمان و جلوگیری از برچسب زنی به ظهور و بروز رسییده اسیت ،امیا
پلیس ایران این تفکر و تغییر رویکرد را از سال  3110بیه طیور فراگییر و همیه جانبیه بیا تشیکی
معاونت مستق در بدنه سازمان با مدیریتهای وابسته همچون مرکز مشاوره و میددکاری ،آمیوزش
همگانی ،مشارکت ،مطالعات و اطالع رسانی و  ...جدای از گفتمان در عم نیز محقق نمیوده اسیت.
این رهیافت و شیوه جدید پلیسیگری بعد از پلیس سنتی و حرفه ای و در کنار آنها بیرای ورود بیه
جرائم کم اهمیت در زمان وقوع و قب از آن آثار مطلوب و موثری داشته است اما در جرائم مهم بیه
عنوان مکملی جهت ایجاد تغییرات در تفکر افراد مشرف بر بزهکاری و یا باز اجتمیاعی شیدن افیراد
وارد در فرایند گذار از اندیشه به عم در کنار پلیس حرفه ای و سنتی مثمر ثمر خواهد بود .زمینیه
ساز پیدایش رهیافت اجتماع محوری در سازمان پلییس ،خاسیتگاه و سییر آن ،کشیورهای صینعتی
همچون انگلستان ،فرانسه ،آمریکا بر پایه مشارکت اجتماعی پلیس با مردم برای پیشگیری از جرائم
و برقراری امنیت اجتماعی است (بیلی ،3111 ،ترابی ،335 :3110 ،میلر ،3113 ،شیاکری.)3113 ،
شیوه و برنامه پلیس اجتماع محور متنوع بوده و بر اساس شرایط زمان و مکان دستخوش تغیییرات
میگردد .پلیس مازندران با بهرهگیری از این رهیافت نوین و با فعال سازی اعضای پلییس از طرییق
جلب مشارکت مردمی و تعام با سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و سمنهیای (سیازمانهیای
مردم نهاد) موازی در پیشگیری از جرائم و آسیبها ،اجرای طیرحهیای پلییس محلیه محیور ماننید
شورای معتمد پلیس ،تعبیه واحدهای مشاوره و میددکاری در کالنتیریهیا و اجیرای طیرح مکنیا و
طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی (رعد ،فاتح ،نصرت و ظفر) سعی در ارتقاء احساس امنیت
و کاهش ترس مردم و کاهش جرائم و  ...داشته است .از این جهت نوشتار درصدد بیان تبلور عملیی
رهیافت اجتماع محوری پلیس در مازندران و برنامههای آن با زیر بنای جرم شناسی و تیاثیر آن بیر
پیشگیری از جرائم و ارتقاء امنیت و احساس امنیت میباشد که بدین منظور سواتت محقق ساخته
بر اساس طیف لیکرت طراحی که بعد از بازبینی و تایید آن توسیط اسیاتید جیرم شناسیی ،جامعیه
شناسی و کارشناسان درون سازمانی ناجا از  140نفر نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب که بعد
از تکمی آن به روش مصاحبه با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلی قرار گرفته است.

مفهوم شناسی
جرم

جرم یکی از مفاهیم انتزاعی و پیچیده اسیت کیه حقیوقدانیان ،جیرمشناسیان و جامعیهشناسیان
سالهای زیادی سعی در شناخت واقعی آن داشته و دارند و حتی گفته میشود که :بدترین جرم ما
جهلمان نسبت به جرم است (عالی پور .)310 ،3111 ،این جمله بییانگر اهمییت و سیختی تعرییف
جرم است زیرا با جرمانگاری ،آزادی اشخاص محدود و متعاقب جرمانگاری ،کیفرگذاری و کیفردهی
متناسب ضروری میباشد .با این حال قانونگذار در میاده  0قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب 3110
جرم را اینگونه تعریف کرده است :هر رفتار اعم از فع یا ترک فع که در قیانون بیرای آن مجیازات
تعیین شده باشد ،جرم محسوب میشود .اما با نگاه به قوانین موضوعه کشور پی به بسط و گسترش
مفهوم قانونی جرم و حتی عدول از اص قانونی بودن جرایم و مجازاتها خواهیم برد به گونهای کیه
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اهمیت مقاله از آن رو است که نقش رهیافت اجتماع محیوری پلییس و گفتمیان و دییدگاه هیای
پیشگیرانه آن در ارتقاء امنیت ،احساس امنیت و کاهش آثار منفی جرم را به صورت موردی در پهنه
استان مازندران به بوته سنجش برده است و در ایین راسیتا موانی و چیالش هیای اجراییی رویکیرد
اجتماع محوری احصاء و پیشنهادات تزم در رف آن مشخص و تبیین گردید .همچنیین تیاثیر ایین
رویکرد در ارتقاء امنیت و احساس امنیت و کاهش ترس از جرم مشخص گردید.
ضرورت مقاله نیز برجستهسازی رهیافت اجتماع محوری در سیاست اجرایی پلیس و ابتنیای ایین
رویکرد نوین بر نظریههای جرم شناسی و آشنا سازی بدنه پلییس مازنیدران بیهوییژه سیر انگشیتان
(کالنتری و پاسگاه ها) و عامه مردم نسبت به این رهیافت بر خالف تفکری که معتقد به عدم پییاده
سازی واقعی این رویکرد در برنامه های پلیس بوده ،میباشد .عالوه بر این ،به لحاظ عدم بررسی این
موضوع به صورت مطالعه موردی در استان مازندران و همچنین بهیرهگییری از ابیزار پرسشینامه در
جهت کسب اطالعات از پلیس و عامه مردم درمورد میزان موفقیت پلیس در طرح ها و برنامه هیای
اجتماع محور ضروری به نظر میرسد .سوالهای مقاله عبارتند از:
تا چه میزان اجرای طرحها و برنامههای پلیس اجتماع محور در استان مازنیدران در پیشیگیری از
جرم موفقیت آمیز بوده است؟
مهمترین چالش و مان فراروی اجرای کارآمد و موثرتر برنامه های پلیس اجتماع محور در اسیتان
مازندران چیست؟
در نهایت فرضیات این مقاله ،موفقییت پلییس اجتمیاع محیور در رویکیردهیای پیشیگیرانه را بیا
مطالعات کمی و میدانی در پهنه استان مازندران ثابت نموده است و در پاسخ به سوال دوم میتیوان
به عدم وجود قوانین آمره افتراقی ،عدم آموزش و تربیت نیروی متخصص کافی برای اجرای سیاست
های اجتماع محوری پلیس و  ...اشاره کرد.

بر فر مثال در بح حدود در ماده  000قانون مجیازات اسیالمی 13110میواردی کیه داخی در
قانون مجازات نیستند را به نوعی وارد قلمروحقیوقکیفیری نمیوده اسیت .ییا در میاده  304قیانون
مذکور 2که قانونگذار اشعار داشته« :در صورتیکه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعییین نشیده
باشد به شرح بندهای این ماده است  »...همانطور که مالحظه شد تعریف قانونی جرم بیا اشیکاتتی
که در مواد فوق به آن اشاره شده مواجه میباشد.
پیشگیری از جرم
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پیشگیری در مناب معتبر فارسی از لحاظ لغوی به معنای دف  ،جلوگیری ،مان شدن و از پییش
مان شدن چیزی تعریف شده است و در مناب فرهن لغوی تتین نیز به معنای مان ارتکاب عملی
تعریف شده است (رجبی پور .)44 :3110 ،به عبارت دیگیر ،از منظیر لغیوی پیشیگیری بیه معنیای
جلوگیری ،دف  ،صیانت و مان شدن و اقدامات و تدابیر حمایتی و حفیاظتی و مراقبیتکننیده بیرای
جلییوگیری از رویییدادها ،حییوادث و اتفاقییات بیید و ناخواسییته اسییت .از اییین جهییت ،پیشییگیری یییا
جلوگیریکردن به معنای پیشدستی کردن ،پیشیگرفتن ،به جلیوی چییزی رفیتن و هشیداردادن
نزدی تیر اسیت (زینیالی )11 :3113 ،و (نسی  )330 :3113 ،و (معیین .)111 :3144 ،در معنیای
اصطالحی پیشگیری از جرم نوعی تدابیر و اقدامات قهرآمیز و غیرقهرآمیز که باع کاهش تجیاوز و
تعدی حاص از تخلفات ،انحرافات و جرائم و یا در صدد از بین بردن آن مییباشید .در ایین مفهیوم،
پیشگیری از جرم در برگیرنده تمامی سیاستهیای دولتیی (رسیمی) و غییر دولتیی (غییر رسیمی-
جامعوی) است تا آسیبها و تهدیدهای تعیدی و تجیاوز بیه رفتارهیای غییر اجتمیاعی (انحیراف) و
ضییداجتمییاعی(جییرم) را کییاهش دهیید و در نهایییت در تییالش بییرای کییاهشتییرس از جییرم و
حتیاتمکان عاری ساختن جامعه از رفتارهای غیر و ضداجتمیاعی شیود (رجبیی پیور.)34 :3110 ،
گسن پیشگیری از جرم را مجموعه اقدامات غیرقهرآمیز با هدف محدود کردن دامنه ارتکیاب جیرم،
غیرممکنکردن ،مشک کردن و کمکردن احتمال وقوع جرم تعریف نموده است (گسن.)04 :3114 ،
حال بعد از تبیین مفهوم لغوی و اصطالحی پیشگیری از جیرم ،بیه بعضیی از گونیههیای آن اشیاره
مینماییم.

 3در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اص  314قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عم می شود.
 0در صورتیکه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است:
الفی :در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است حبس تعزیزی درجه دو یا سه
ب :در سرقت حدی و قط عمدی عضو حبس تعزیزی درجه پنج یا شش
پ :در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و ی تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیزی درجه شش
ت :در جرایم موجب تعزیر ی تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
همان طور که مالحظه می شود بر اساس صدر مقرره اگر در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین شده باشید بایسیتی مطیابق شیرع عمی گیردد
همانند ممس (نگهدارنده در قت عمد) که در شرع به عنوان معاون شناخته شده و مجازات حبس ابد دارد .به نظر میرسد این رویکرد صدر میاده
 304خالف اص قانونی بودن جرم و مجازات است.

پیشگیری اجتماعی و وضعی

پیشگیری اولیه ،ثانویه وثالث

هییدف اصییلی پیشییگیری اولیییه بییر اییین اسییت کییه جامعییه بییه عنییوان یی مجموعییه همییراه بییا
عناصر آموزشی -اجتماعی که بیشتر معطوف به نهادهای حمایتی و حفاظتی است ،عم مجرمانه را
به طور کلی خنثی سازد (هیوز .)13 :3110 ،کاربرد اصلی پیشگیری اولییه در انحرافیات (ولگیردی،
تکدیگری ،خودکشی ،اعتیاد به مصرف موادمخدر ،هرزهنگاری ،قماربازی) و جرائم اولییه مییباشید.
در این صورت ،با فردی مواجهایم کیه بیه آسیانی جامعیهپیذیر میی شیود بنیابراین در ایین گونیه از
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به طور کلی دو دسته از عوام  ،موجب ظهور و بروز اراده مجرمانه میشود و رفتار مجرمانیه را از
مرحله گذر عبور و به مرحله عملیاتی میرساند .دسته اول عوام درونی هستند که شام عل روانیی
و شخصی گرایش به رفتارهایمجرمانه است مانند چالشهای روحی و روانیی و دسیته دوم عیواملی
بیرونی هستند که شام محیطهای ناسالم و جرم زا ،وضیعیتهیای مختلیف فرهنگیی ،اجتمیاعی و
تربیتی میباشد که زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند .بنابراین هرگیاه وضیعیتهیا ،موقعییتهیا و
آماجهای مختلف مدیریت شوند ،به این شک که عالوه بر مدیریت ریس جرم ،با کنتیرل و اصیالح
عل و عوام درونی ،بیرونی ،اجتماعی و زیستی باع عدم ارتکاب جیرم توسیط فیرد خواهید شید.
چالشهای خانوادگی ،وجود خانواده بزهکار پرور ،اعتیاد ،طالق و  ...از جمله عوام اجتماعی هستند
که تاثیر قاب توجهی در افزایش بزهکاری مجرمان بالقوه ایجیاد مییکنید (میرخلیلیی.)34 :3141 ،
پس با توجه به این توضیحات پیشگیری اجتماعی را مییتیوان شیام مجموعیه تیدابیر و اقیدامات
پیشگیرانه از جرایم دانست که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامی درونیی و بیرونیی
است که در تکوین جرائم موثر است (شاکری .)33 :3110 ،اینگونیه از پیشیگیری بیر مبنیای علیت
شناسی جرائم استوار است که با مداخله زود هنگام و بیه موقی در محییطهیای اجتمیاعی میان از
شک گیری انگیزههای بزهکارانه و خنثی سیازی عوامی جیرم زا مییگیردد .هیدف در ایین گونیه از
پیشگیری همنوا سازی افراد انسانی جامعه با مقررات ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی بیوده ،در ایین
نوع از پیشگیری که سعی بر آن است با اقدامات آموزشی ،تربیتی در صدد اصالح ،تربیت و بازپروری
و جامعه پذیری افراد برآییم.
پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیتها و فرصتهای قب از جرم است که با تحدید آنها و ییا
ایجاد مشک در راه فرصتها ،شرایط ارتکاب جرم بهگونهای پیش رود کیه ییا جیرم بیه طیور کلیی
خنثی شود و یا حداق مانعی بر سر راه بزهکار باشد (بیات ،شرافتی پیور و عبیدی .)50 :3114،ایین
نوع از پیشگیری با توجه به شرایط بزهکیار ،نیوع جیرم ،اهیداف و موضیوعات جیرم و ویژگیی هیای
بزهدیده ،اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرآیند آنها موجب از بین رفتن و یا تحدیید موقعییتهیا و
فرصتهای ارتکاب جرم شود .کاهش و تحدید فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم با توسعه امنیت
فیزیکی یا طراحی ساختمان و محلهها مانند نصب دزدگیرها ،استفاده از گشتهای پلیس ،روشینایی
معابر و  ...که در نهایت باع خطرناک و پرهزینهشدن اعمال مجرمانه میشود ،همراه اسیت (نجفیی
توانا.)44 :3110 ،
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پیشگیری ،نهادهایی همچون خانواده ،مدرسه ،گیروه همسیاتن ،آمیوزشهیای جمعیی رسیانه ای و
واحدهای مشاورهای به ویژه پلیساجتماعمحور با عناصر خیود در واحیدهیای مشیاوره و میددکاری
کالنتریها دارای کارکرد اصلی هستند.
در پیشگیری ثانویه تالش و هدف این است ،افرادی که در معر بزهکیاری قیرار دارنید ،کنتیرل
شوند بنابراین نمیتوان صرفا اقدامات اولیه و خانواده محور و مدرسیه محیور بیا رویکیرد آموزشیی و
تربیتی به کار ببریم .به طور مثال در پیشگیری اولیه که پیشتر گفته شد تمرکز بر کودکی است که
هنوز هیچ آشنایی با هرزه نگاری (پورنوگرافی) ندارد .نهادهای اجتمیاعی در تیالشانید آسییبهیای
جدی ورود به دنیای پورن را آموزش و گوشزد دهند تا وی با شناخت خطرات و آسیبها ،بیه طیور
کلی وارد سایتهای مبتذل و مستهجن نشود .اما در پیشگیری ثانویه ما با پسر یا دختیر مواجیهاییم
که دیگر متص به فضای مجازی (اینترنت) است و هر لحظه در معر خطیر ورود بیه شیبکههیای
پورن است .در اینجا تدابیر پیشگیرانه نمیتواند و نمیبایستی با مدل پیشین یکی باشد .در این نیوع
از پیشگیری با مثال فردی که هنوز وارد فضای پورنوگرافی نشده با فردی که در معر خطیر ورود
به فضای پورن است که به ترتیب پیشگیری اولیه و ثانویه است ،اقداماتی نظیر کنترل ،خنثیسازی،
موقعیت سوزی و  ...را بایستی انجام داد (رجب زاده چناری .)03 :3111 ،در این گونه از پیشگیری،
افراد در معر آسیب ،چالش ،خطر ،انحراف و جرم را بایستی توسط نهادهای رسمی و غیر رسیمی
همچون پلیس مشاور شناسایی و اقدامی به موق انجام داد.
در مرحله پیشگیریثال  ،توجه و تمرکیز اقیدامات پیشیگیرانه بیرای جلیوگیری از تکیرار جیرم،
بازسازی بزهکاران و عودت آنها به جامعیه و در نهاییت جامعیهپیذیری آنهیا اسیت .در ایین مرحلیه
اقدامات و تدابیر کیفری (قهرآمیز) و غیر کیفری (غیر قهرآمیز) توأمان مطرح و اعمال میشیود .بیه
طور مثال ،در مورد هرزهنگاری که وارد سایتهای پورنوگرافی شده هم مداخالت و اقیدامات جامعیه
محوری مانند مشاوره و همچنین مداخالت کیفری نهادهای عدالت کیفری را داشیته باشییم .هیدف
در پیشگیری ثال این است که از وقوع جرائم ثانویه به کم نهادهیای جیامعوی و غییر رسیمی و
نهادها و سازمانهای رسمی همچون واحدهای مشاوره و مددکاری کالنتیریهیای نییروی انتظیامی
جلوگیری گردد و در مورد مجرمین اولیه نیز با اعمال سیاستهای بازپرورانه ،زمینه اصالح و تربییت
و همنوایی با جامعه و فرهن عامه ایجاد گردد .به عبارت دیگر ،در ایین مرحلیه از پیشیگیری ،کیه
مرحله سوم از مراح سهگانه پیشگیری است ،کوشش میشود تا بزهکاران قدیمی کیه حیداق یی
مرتبه مرتکب جرم شدهاند با محیط اجتماعی (جامعه) سازگاری بیشتری پیدا کنند (زینالی:3113 ،
 )300و با مداخله در بازسازی و اصالح و تربیت مجرمانی که مرتکب جرم شده و محکیوم گردییده-
اند ،از تکرار جرم آنها پیشگیری به عم آید .در نهایت ذکر این نکتیه ضیروری اسیت کیه منظیور
اصلی مقاله از پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی میباشد .کما اینکه هدف و نفس اصلی پلیس اجتمیاع
محور مبتنی بر رویکردهای پیشگیرانه اجتماعی است.

پلیس اجتماع محور
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واهه پلیس سالها با سرکوبی جرم ،و سرکوبی مجرم همراه بوده و بدین جهیت ،نقیش پلییس بیه
صورت سنتی صرفاً در چارچوب نظام کیفری تصور میشده است اما به موازات پیشرفتهیای علیوم
جنایی پیرا حقوقی و تاکید این علوم نوین بر اثر پیشگیرانه در کاهش میزان جرائم و پیذیرش نهیاد
پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمرو سنتی آن ،یعنیی سیرکوبی از جهیت
دیگر ،شک جدیدی از ماموریت و وظیفه پلیس در آغاز سالهای  40میالدی ایجیاد و مطیرح شید
(نجفی ابرندآبادی )53 :3141 ،که تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی مطرح اسیت و پییرو ایین
سیاست جنایی مشارکتی ،رویکرد جدیدی تحت عنوان پلیس اجتماع محور به وجود آمید و از قِبی
این رهیافت ،عناوین متعددی چون پلیس محلی ،پلیس ترمیمیی ،پلییس مسیئله محیور بیه وجیود
آمدند که اقدامات این رویکردهای نوین بر دو اص اساسی استوار است که عبارتند از؛ تمرکز جیدی
روی دخی کردن و مشارکت مردم در امورات مختلف جامعیه و همچنیین اسیتفاده میوثرتر از بدنیه
اجرایی پلیس بر خالقیت آنان و ارتباطات تنگاتن مردم.
اندیشه پلیس اجتماع محور به نوعی منبع از نظریه پنجرههای شکسته و مکتب تعام گرا بیوده
که در همه جرائم خصوصا جرائم امنیتی و مهم مانند قت و نس کشیی کیاربرد نداشیته ولییکن در
جرائم کماهمیتتر تا حدود زیادی میتواند باع جلوگیری از ورود بزهکار به چرخه عدالت کیفیری
و برچسب زنی و تبدی مجرم اولیه و غیرحرفهای بیه مجیرم ثانوییه و حرفیهای گیردد (رجیب زاده
چناری و همکاران.)31-31 :3111 ،
قسمتهای تخصصی و معاونت اجتماعی پلیس ایران با نگرش اجتماعمحوری و در جهیت تحقیق
بند  31ماده  5قانون ناجا از سال  3141شک گرفت تا بتواند زمینه شک گیری اهداف اجتمیاعی و
جامعوی پلیس را محقق کند (بیات ،شرافتی پور و عبدی .)340 :3141 ،و در این رهیافت ،پلییس
با بهرهگیری از سیاست جنایی مشارکتی با ارائه آموزشهای همگانی ،ارتباط بیا میدارس و بیه طیور
کلی فعالیت در محیطهای اجتماعی توانسته پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را محقق نماید.
پلیس مسئله محور روشی از آسیبشناسی امنیت عمومی است کیه بیر درک و موفیق آمیدن بیر
چالشها و مشکالت اجتماعی توجه و تمرکز دارد و در آن نهادهای دیگری عیالوه بیر پلییس ماننید
سازمانهای غیردولتی و شهروندان (مردم محلی) نقش محوری دارند .در این دیدگاه فرصیتی بیرای
ادامه همکاری بین پلیس و نهادهای عمومی و اعضای جامعیه فیراهم مییآیید (چیالوم و همکیاران،
.)45 :3114
بدون ش پلیس بهعنوان یکی از اولین نهادهای درگیر در مقاب پدیده مجرمانه که مورد اعتمیاد
بسیاری از بزهدیدگان است ،میتواند نقش مهمی را در اجرای عدالت ترمیمی ایجاد کند (میرزایی و
مسعودی .) 15 :3110 ،بنابراین مراکز پلیس به عنوان نهادی که به طور مسیتقیم بیا پدییده جیرم
(بزه) در ارتباط است ،بایستی پیش از سایر نهادهیای رسیمی و جیامعوی پاسیخگوی کاسیتیهیای
مربوط بیه عیدالت ترمیمیی باشید (رایجییان اصیلی و تنیدرو )111 :3111 ،واحیدهای مشیاوره در
کالنتریها و یا بهطورکلی رویکرد مصالحهای و سازشی در پلییس جمهیوری اسیالمی اییران بییانگر

نوعی جدید از پلیس جامعه محور تحت عنوان پلیس ترمیمی اسیت کیه اقیدامات آنهیا بیه صیورت
خودجوش نه سازمانیافته و تنها در جرائم قاب گذشت یا حداق در جرائم خرد غیر قابی گذشیت
به اجرای این شیوه پرداخته است .نبود سیاستهایکالن و خرد و یا محلی در پلیس اییران یکیی از
چالش های عمده است که پلیس را در روند نهادینهکردن اجرای عیدالتترمیمیی بیا کنیدی مواجیه
کییرده اسییت ،هرچنیید اجییرای عرضییی و سییلیقه آن همییواره مییورد تایییید مییردم بییوده اسییت.
(دالوندی.)11 :3111 ،
ازاینرو فلسفه وجودی پلیس ترمیمی مبتنی بر این باور است که پلیس و جامعه در کنار یکدیگر
کارهایی مانند ارجاع طرفین بیه مییانجیگری از طرییق مقامیات قضیایی و ییا انجیام مییانجیگری و
برقراری صلح و سازش و امنیت را انجام دهند (عسگری نیا سیر .)35 :3111 ،پلییس سینتی از بیات
(دولت) به پایین (بزهکار) میپردازد اما پلیس ترمیمی به صورت افقی و توافقی به موضوع مینگیرد
و توافقیشدن اختالف در مرحله پیشدادرسی را که احتمال ح وفص نیز هست را محقق میسازد
(رجب زاده چناری )11 :3111 ،که این الگو بر پایه رهیافت پلیس اجتماع محور میباشد.
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روش تحقیق
در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش کمی اقدام به تهییه پرسشینامهای محقیق سیاخته بیا 15
سوال بر اساس طیف لیکرت نموده که مورد بازبینی و تایید توسط اساتید علوم اجتماعی ،حقوق جزا
و جرم شناسی و کارشناسان انتظامی قرار گرفته اسیت .بیدین صیورت کیه سیواتت منیدرج در پرسشینامه

فرضیات تحقیق را پاسخ خواهند گفت .سپس پرسشنامه محقق سیاخته بعید از تاییید اسیتادان گرامیی و
کارشناسان انتظامی در سراسر استان مازندران به روش مصاحبه تکمی گردیید .روش نمونیهگییری
تصادفی ساده و حجم نمونه  140نفر میباشد که جهت تجزیه و تحلیی دادههیا از نیرم افیزار spss
استفاده گردیده است .در این روش ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت شیناختی نمونیه تحقییق و
سپس از اشکال و جداول به منظور توصیف متغیرهای اصلی تحقیق بهره گرفته شده اسیت .سیپس
نتایج تحلی آماری دادهها با استفاده از روشهای آمار استنباطی نظییر آزمیون تییتی نمونیهای و
آزمون دو جمله ای استفاده شده است .بنابراین گزارش این قسمت در سه بخش تنظیم شده اسیت.
در بخش اول ابتدا توصیف پاسخدهندگان (مشخصات دموگرافی یا جمعیت شناختی) برای اینکیه
سیمای آماری پاسخدهندگان با نمونه آماری مطابقت داشته باشد.
جامعه آماری پژوهش پهنه استان مازندران بوده که از آن نمونهآماری  140نفیر انتخیاب گردیید.
دادههای تزم به طور تصادفی از بین پلیس ،قضات ،اسیاتید دانشیگاه ،مسیئولین و میردم عیادی بیا
مراجعه به مح کار ،مح زندگی ،خیابان ،تفرجگاهها علیرغیم مشیکالت فیراوان مکیانی و زمیانی از
سراسر استان مازندران ودر شهرستانهای رامسر ،تنکابن ،چالوس ،نوشیهر ،نیور ،محمودآبیاد ،آمی ،
فریدونکنار ،بابلسر ،باب  ،قائمشهر ،سوادکوه ،جویبار ،ساری ،نکا ،بهشهر ،گلوگاه با تکمی پرسشنامه
به شیوه مصاحبه از پاسخدهندگان اخذ گردیده است.

بخش دوم آن به ارائه دادههای تحلیلیی و بررسیی قبیول ییا رد فرضییات تحقییق بیا اسیتفاده از
روشهای آماری خواهد پرداخت و نهایت در بخش یافتههای تحلیلیی (اسیتنباطی) نییز بیه کمی
آزمون های آماری به آزمون و سنجش هر ی از فرضیات تحقیق پرداخته شده است .بیرای بررسیی
نرمال بودن دادهها از آزمون کولمو گروف -اسمیرنف استفاده شده است که به دلی رد شدن فیر
صفر ،جهت بررسی فرضیه اصلی بجای آزمونهای پارامتری ،از آزمیونهیای ناپیارامتری (آزمیون دو
جملهای) استفاده شده است .که با بررسیهای به عم آمده و استفاده از آزمیوندوجملیهای کیه از
آزمونهای ناپارامتری است فرضیه اصلی پژوهش یعنی میزان موفقیت طرحها و برنامیههیای پلییس
اجتماع محور در استان مازندران در پیشگیری از جرم با طیف و مقیاس تا حد زیادی اثبات گردیده
که این امر یعنی تایید فرضیه پژوهشگر در بیان نظریه موفقیت طرحها و برنامههای پلییس اجتمیاع
محور در پیشگیری از جرم در پهنه استان مازندران میباشد.

رجب زاده و همکاران ( )3111در مقالهای تحت عنوان «پیشگیری از وقوع جرائم ثانوییه در پرتیو
برنامههای پلیس اجتماع محور (مطالعه موردی در شهرستان بابی )» بیا اشیاره بیه رویکیرد پلییس
اجتماع محور معتقدند :علت اصلی ارتکاب جرائم ثانویه به وجود وضعیت سابق بیرای ارتکیاب اولییه
جرم و عدم پذیرش آنان توسط جامعه به دلی برچسب موجود ،پایین بودن قبح رفتار ارتکابی خیود
از رفتار مجرمین یقهسفید ،تشکی خردهفرهن منحرفانه ،عادی شدن ،تقویت خود انگیارهمنفیی و
تبدی مجرم اولیه به ثانویه میگردد که وجود پلیس اجتماع محور در نظام عدالت کیفری اییران بیا
اجرای برنامههای خود در قالب طرحهای سازمانی میتواند نقش میوثری را در پیشیگیری از جیرائم
کم اهمیت ،اولیه و ثانویه ایفا نماید .تقسیم بندی جرایم به اولیه و ثانویه در نوع پاسخدهی به جرایم
اولیه که نقش پلیس اجتماع محور را برجسته میکند و از این جهت که مقاله رجب زاده و همکاران
به این موضوع توجه کردند قاب تام است و مقاله حاضر نیز درصدد بررسی میزان موفقیت رویکرد
اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرایم در پهنه استان مازندران میباشد.
مقدسی ،میرزایی و غنی ( )3114در مقالهای تحت عنوان «برنامههای ترمیمی پلیس با تکییه بیر
قانون آئیندادرسیکیفری و رویه عملی پلیس ایران» با اشاره به پلیس اجتماع محور معتقد هسیتند
که تحقق و اجرای عدالت ترمیمی به عنوان الگویی در کنار عدالت کیفیری سینتی (سیزادهنده) بیا
اهداف چندگانهای از جمله ترمیم خسارت بزهدیده ،آشیتی بیین بیزهدییده و بیزهکیار و بازگردانیدن
انسجام گسسته شده حاص از وقوع جرم ،منوط به اجرا و موفقیت طیرح پلییس اجتمیاع محیور در
سازمان پلیس با تغییر نگرش و تغییر راهبرد از سیاستهای سختگیرانه بیه سیاسیتهیای جنیایی
مشارکت محور میسر خواهد بود چرا که پلیس به عنوان اولین نهاد میرتبط بیا بیزهدییدگان پیس از
وقوع جرم ،نقش مهمی در اجرای برنامههای عدالت دارد .بنابراین اهمییت لیزوم اعطیای اختییارات
قانونی به پلیس ،تامین مناب انسانی آموزش دیده ،اهتمام به مباح جامعهمحوری پلیس و التفیات
به اجرای حقوق شهروندی ضروری میباشد و پلیس ایران در این راستا با تعبیه واحدهای مشاوره و
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پیشینه تحقیق
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مددکاری و مصالحه و سازش پروندهها اقدام موثری داشته است .پلیس مازندران نیز مطابق دادههیا
و مطالعات میدانی پژوهش حاضر توانسته با تاسی از برنامههای ترمیمی در رویکرد نوین و مصیالحه
پروندهها ،موفقیت خود را در طرحهای اجتماع محوری به اثبات برساند.
طال زاری ،گلدوزیان و ابراهیمی ( )3114در مقالیهای تحیت عنیوان «کیارکرد شناسیی تحیوتت
پلیس در زمینه پیشگیری از جرم» با اشاره به پلیس جامعهمحور ،مسالهمحیور ،پلییس متمرکیز بیر
مناطق جرم خیز ،معتقد هستند بدلی عدم تکافوی الگوی سینتی در پیشیگیری از جیرایم ،پلییس
وارد مرحلهای نوین شده و تمرکز خود را از اتکا به ابزارهای سرکوبگرصرف ،واکینشسیری و گشیت
تصادفی ،به تحلی مسائ جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیرسرکوبگر تغیییر داده اسیت.
در این رویکرد پلیس عالوه بر بهرهگیری از ابزار کیفری ،از مشیارکت نهادهیای اجتمیاعی و دولتیی
برای کنترل عوام مولد جرم استفاده مینماید و پژوهش حاضر نیز بهرهگییری پلییس مازنیدران از
سیاست جنایی مشارکتی و تاثیر ارتباط دوسویه پلیس و مردم را در پیشگیری از جرم تایید نمیوده
است.
بیابانی و روحزاده ( )3114در مقالهای تحت عنوان «تاثیر خالقیت و شییوههیای نوآورانیه دانیش
پلیسی در پیشگیری و کشف جرم» بیا اشیاره بیه پلییس جامعیهمحیور معتقید هسیتند کیه اولیین
رویکرد های جدید پلیس برای ورود به عرصه نوآوری و خالقیت و به تب آن تاثیر آن در پیشیگیری
از جرائم و کشف جرم ،پلیس جامعهمحور است که شییوههیای آن متنیوع و اغلیب در طیول زمیان
دستخوش تغییرات شده است .در این نگرش ،وظایف پلیس گسیتردهتیر و شیام پیشیگیری ،حی
اختالفات ،ارائه خدمات از طریق ح مساله و همچنین فعالیتهای دیگیر شیدهانید نظرییهپیردازان
معتقدند که علت افزایش جرم و جنایت به دلی وجود روابط و رفتار سیرد مییان پلییس و اجتمیاع
میباشد و برای کاهش جرائم ضمن بکارگییری روش پلییس اجتمیاع محیور و بهیرهگییری از تیوان
اجتماعی ،روزآمدی و بهرهگیری از خالقیت و شیوههای نوآورانه و تکنولوهی در ماموریتهیا توصییه
میشود .نوشتار حاضر نیز برنامههای اجتماع محوری پلیس مازندران و نقش و تیاثیر روابیط گیرم و
صمیمانه بین پلیس و مردم را در این برنامهها (طرحهای شورای معتمید پلییس ،مکنیا ،واحیدهیای
مشاوره و مددکاری کالنتریها) را در پیشگیری از جرائم مثبت ارزیابی نموده است.
عابدی نژاد ( )3114در رساله دکتری خود تحت عنوان «ارزیابی سیاستها و برنامههای انتظیامی
کنترل جرم در ایران از منظر شیاخصهیای پلییس اجتمیاع محیور» بیا اشیاره بیه رویکیرد پلییس
جامعه محور معتقد است که تحقق این رویکرد به دلی کثیرت فرهنگیی و وجیود موانی قیانونی در
ایران با چالش جدی روبرو بوده و علی رغم اشاره به رویکرد نوین در گفتمان پلییس ،در عمی ایین
رویکرد تحقق نیافته و طرحهای انجام گرفته از سیوی پلییس اییران ،انتظیامی و صیرفا در راسیتای
رویکرد پلیس سنتی در چرخه عدالت کیفری برای اقتدارگرایی و برخورد با مجرمان بوده است .امیا
نوشتار حاضر به این نتیجه دست یافته است که رویکرد اجتماعمحوری پلیس نیه تنهیا در گفتمیان
بلکه در عم نیز با اجرای طرحهای تمرکزی و غیرتمرکزی و بر مبنای سیاست جنایی مشارکتی بیا
زیر بنای جرمشناسی پیشگیرانه به منصه ظهور رسیده است.
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گریفیس ( )0031در مقاله خود تحت عنوان «پلیس و امنیت جامعیه در جوامی شیمالی کانیادا:
چالشها و فرصتها برای پیشگیری از جرم « معتقد است اگرچه در ادبییات نیو ظهیور ،تحقیقیاتی
درمورد پلیس روستایی وجود دارد ،درمورد پلیس در جوام کوچ درسرزمینهای کانادا که عمدتا
ساکنین آن را افراد بومی تشکی میدهد ،کمترشناخته میشود .این جوامی غالبیاً درمنیاطق جیدا
شده جغرافیایی قرار دارند وتحت شرایط سخت آب و هوایی قرار دارند و ممکین اسیت آمیار بیاتی
جرم واختالل را تجربه کنند .دراین مقاله با استفاده ازمصاحبههیای انجیام شیده بیا افسیران پلییس
سواره نظام سلطنتی در دو ناحییه کانیادایی یوکیان و نونیاووت ،اقیدامات پلییس درجوامی شیمالی
وچگونگی تأثیراین اقدامات و تالش برای ایجاد ابتکارات پایدار ومؤثر پیشگیری ازجرم بررسی شیده
است .این یافتهها نشان میدهد که انزوای جغرافییایی ،مشیکالت اجتمیاعی و سیابقه بییاعتمیادی
پلیس ،همراه با ساختاری که از طریق آن خدمات پلیس ارائه میشود ،چیالشهیای مهمیی را بیرای
توسعه و پایداری ابتکارهای پیشگیری ازجرم ارائه میدهد .با این حال ،محیطهای بینظییر جوامی
شمالی نیز فرصتهایی را برای ایجاد مشارکت پلیس و جامعه ایجاد کرده است که براسیاس اعتمیاد
متقاب ایجاد شده و میتواند زمینه ساز برنامههای موثر پیشگیری از جرم باشد .بنیابراین ارتبیاط و
تعام پلیس با مردم و ایجاد اعتماد در مردم ،زمینهساز مشارکت بیشتر میردم بیا پلییس و بیه تبی
پیشگیری از جرم خواهد بود و خال این مورد در محیطهای جغرافیایی دور و منزوی کیه پلییس بیا
آنان ارتباط حداقلی داشته ،مشهود میباشد که در پژوهش حاضر نیز این رهیافت اجتماع محیوری،
بر پایه سیاست جنایی مشارکتی و با بهرهگیری از طرحهایی چون شورای معتمد پلیس کیه نتیجیه
آن اعتمادسازی بین مردم و پلیس و اولویتبندی مسائ و مشکالت محلهها و تیالش جمعیی بیرای
رف آنها بوده ،به ظهور و شکوفایی رسیده است.
دلبرت ( )0034درکتابی تحت عنوان «پیشگیری از جرم» با اشاره به رویکرد نوین پلیس ،معتقید
است که پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد سنتی موثر نبوده و میبایسیتی پلییس از رویکیرد نیوین
پلیس یعنی پلیس اجتماعمحور ،مسالهمحور و برپایی گشتها در نقیاط آلیوده در امیر پیشیگیری از
جرم کم گیرد چرا که در رویکرد پلیس اجتماع محور و مساله محور ،اعضیاء پلییس بیه تعامی و
ارتباط با مردم محلی و تبادل اطالعات و شناسایی و اولویتبندی مشکالت منطقه با کمی اعضیای
همان محلهها مبادرت به پیشگیری از جرم مینمایند و نتیجه آن نیز موثر میباشد .در مقاله حاضیر
نیز برنامههای اجتماع محوری پلیس در قالب طرحهایی چون شورای معتمد پلیس (اولوییت بنیدی
مسای اجتماعی محلهها) ،طرحهای چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی ،طرح تعبیه واحدهای مشیاوره
و مددکاری و ...مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مبانی نظری پیوهش
نظریه حداقلی حقوق کیفری
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کنشها و اقدامات افراد در ی جامعه نیازمند واکنشهای متناسب است .به عبارت دیگر واکینش
اجتماعی پاسخی است که به خاطر کنشی به منصه ظهور میرسد .در گذشته و در دوران کالسیی
اصوت واکنشها از نوع سخت و در قالب مجازاتهای خشن بود کیه مصیادیق آن شیالق ،اعیدام ،بیه
صلیبکشیدن ،انداختن در مواد مذاب ،حبسهای طوی المدت و  ...بود .اما با ظهور و بیروز مکاتیب
جدید و نگاههای جامعهشناسی و روانشناسی این نگرش دچیار دگردیسیی شیده ،بیه گونیهای کیه
میتوان گفت سکوت و عدم پاسخگویی خود مبین پاسخی درخور و شایسیته اسیت .کیه ایین نیوع
گزینش در جرائم خرد و کماهمیت کارآمد میباشد (غالمی )34 :3111 ،و (غفاری چراتیی:3111 ،
 .)14فر کنید پسر یا دختری در سیستم رایانهای خود دو فیلم مبتیذل نگهیداری مییکننید ،ییا
دختر نوجوان در خیابان بدحجاب است ،یا پسری از ناچاری ولگرد یا تکدیگر است .قانون مجیازات
و حقوق کیفری اصوت برای این دسته از افراد مجازات کیفری در قالب حبس ،جزای نقدی و شیالق
در نظر میگیرد و این افراد منحرف را وارد چرخه عدالت کیفری میکند و به جهت انجام ی رفتار
منحرفانه به آنها برچسب مجرمانه میزنند .این نوع پاسخ نظام عدالت کیفری بییانگر اقتیدارگراییی،
امنیتی بودن سیاست جنایی و در نهایت ان مجرمانه به شخص منحرف است (رجیب زاده چنیاری،
 .)51 :3111نوشتار حاضر با نگاه چندبعدی و فراحقوقی و با توجیه بیه آمیوزههیای جیرمشیناختی
معتقد است قانون مجازات بایستی با نگاه حداقلی وارد چرخیه کیفیری شیود و از زرادخانیه حقیوق
کیفری اش تا جایی که امکان دارد استفاده نکند مخصوصا در جرایم خرد و کماهمیت که تالی فاسد
آن حذف پاسخهای جامعوی و پیشگیرانه است .نظریه حداقلی پاسخهای کیفری ضیمن احتیرام بیه
پاسخ های قاطعانه قانون مجازات در جای خود در جرایم بیا اهمییت و مهیم معتقید بیه اسیتفاده از
پاسخهای حداقلی و از نوع جامعوی در جرائم کم اهمیت و خرد میباشد .به نظر میرسد این نظریه
تعادلی میباشد و ضمن استفاده تزم از پاسخهایکیفری ،از پاسیخهیای اجتمیاعی نییز بیا رویکیرد
سیاست جنایی مشارکتی نهایت استفاده را مینماید .در نهایت با توجه به تعادلی بودن نظریه فیوق،
به سیاستگذاران جنایی پیشنهاد میی شیود از نگیاه تسیامح و تسیاه صیفر خیارج و از نهیادهیای
اجتماعمحور مانند پلیس اجتماعمحور که محور نوشتار حاضر است ،استفاده گردد.
نظریه عدالت ترمیمی

عدالت یکی از اساسیترین مفهوم در اخالق ،سیاست و حقوق است که عالیترین نمود عینیی آن
در دنیای حقوق کیفری متبلور شده است .هدف عدالت ترمیمی احیا و بازسازی روابط افیراد اسیت؛
بنابراین عدالت ترمیمی ذاتاً به دنبال صلح و سازش میان افراد مختلف در ی جامعه است (شییری،
 .)4 :3114عدالت ترمیمی از سال  3110میالدی و با تکیه بر رویکرد نوین یعنی بزهدیده محوری پا
به عرصه وجود گذاشت و معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته با بیه حاشییه رانیدن بیزهدییده و
دادن نقش انفعالی به وی ،پایه را کج نهادند .عدالت ترمیمی ساختار فلسفی است که نوع دیگری از
اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه میکند (پیروز ،سماواتی  )31 :3114عدالت

ترمیمی ،فرصت و مناسبات حی و فصی جمعیی اختالفیات ناشیی از ارتکیاب یی جیرم اسیت و
استلزامات آن را ،در آینده تشویق و ترغیب میکند (عباسی )05 :3110 ،به عبیارت دیگیر ،عیدالت
ترمیمی روش جدید اندیشیدن درباره جرم و چگونگی پاسخ به آن است (غالمی .)4 :3114 ،عدالت
ترمیمی گونه ای شفا بخش برای از بین بردن درد و رنج است .ذات اصلی یا اساسی عدالت ترمیمیی
پیرامون رنجهای بزهدیده و چگونگی ایجاد تشفی خاطر بزهدییده مییباشید (سیلیمان پیور شییری،

نظریه برچسب زنی (انگ مجرمانه)

اساس این نظریه را باید در کتاب آسیب شناسی اجتماعی اثر جامعهشناس آمریکایی بنیام ادویین
لمرت پیرامون «نظریه انحراف ثانوی» و کتاب جامعهشناسی انحراف اثر هوارد بکر پیرامون «انحراف
در جامعه» جستجو نمود .مبنا و اساس نظریه برچسبزنی ،مبتنی بر تصمیمات و ایجاد ممنوعیتها
و جرم انگاری در پوشش قوانین ،توسط گروه حاکم بر جامعیه نسیبت بیه عیدهای خیاص و اجیرای
قوانین و ضمانت اجراهای کیفری با نصب برچسب مجرم میباشد .جرم در واقی محصیول کارخانیه
قانونگذاری است که بر اساس مفاهیم قراردادی ناشیی از دییدگاه صیاحبان قیدرت از رفتیار تعییین
میگردد .بنابراین مشخصکردن اینکه چه چیزی جرم میباشد توسط مأمورین رسمی و افرادی کیه
دارای قدرت برچسبزنی میباشند صورت میگیرد (نجفی توانا .)10-13 :3115 ،به عبیارت دیگیر،
پاسخ دهی رسمی ،صریح و دولتی به اعمال غیراجتماعی ،ان مجرمانه و برچسبزنیی را بیه دنبیال
خواهد داشت.
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 .)310 :3111در واق نظام عدالت کیفری ترمیمی الگوی بزهدییده محیور اسیت کیه دارای نتیایج
مثبت و مطلوبی همانند صلح و سازش دعاوی است .از جهتی مییتیوان گفیت عیدالت ترمیمیی در
پاسخ به ضعف های عدالت کیفری سنتی ظهیور کیرده اسیت و دارای روشیی مشیارکتی بیزه دییده،
بزهکار ،جامعه محلی و جامعه در سطح کالن (جامعه ملی) برای ح و فص مسالمتآمیز اختالفات
با تاکید بر حقوق بزهدیده است .در سالهای اخیر و بعد از ظهور و بروز رهیافتهای ترمیمی ،پلییس
با به کار بردن برنامههای عدالت ترمیمی بیه حی و فصی مشیارکتی مسیائ و اختالفیات کیفیری
پرداخته و نقش قاب توجهی را در نظام عدالت کیفری به خود اختصاص داده است .در واق میتوان
گفت نظام عدالت ترمیمی مبنای شک گیری الگوی پلیس ترمیمی که از گونههای پلییس اجتمیاع
محور است محسوب میشود .پلیس اجتماع محور با ابزار و اهرمهای مشارکتی به صیلح و سیازش و
میانجیگری میان طرفین دعوا در امور کیفری میپردازد و به صراحت میتوان گفت یکیی از مبنیا و
اساس اصلی پلیس اجتماع محور رهیافتهای عدالت ترمیمی بوده که متعاقب ترمیمی شدن حقوق
کیفری ،پلیس نیز به این گفتمان روی آورده است و میتواند اساس و مبنیای بسییاری از مناقشیات
همین سیاست مشارکتی باشد .به نظر واحدهای مشاوره و مددکاری و کلیه نهادهایی کیه در پلییس
جمهوری اسالمی ایران با هدف پیشگیری از جرم ،صلح و سازش ،عیدم ارجیاع پرونیده بیه دسیتگاه
قضایی و کلیه آموزش های همگانی مصداق بارز نظریه عدالت ترمیمی در رویکیرد اجتمیاع محیوری
پلیس است.

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

در مطالعات روانشناسی اجتماعی توصیه میگردد که از انتساب صفات زشت بیه افیراد اجتنیاب
شده و تنها عم شخص مورد واکنش قرار گییرد و نیه تمامییت میادی و معنیوی او؛ هیدف از ایین
توصیهها و تالش ها ،جلوگیری از ترذیی شخصییت و توسی بیه تیدابیری انسیانی تیر ،مالییمتیر و
شایستهتر است تا حالت تدافعی در شخص کمرنی شیده و فرآینید اصیالح ،درمیان و همنیوایی او
آسانتر انجام گیرد (ستوده.)311 :3114 ،
مطابق نظر ادوین لمرت فرد برچسب خورده ممکن اسیت تصیویر داده شیده از سیوی دیگیران را
بپذیرد و براساس آن ،تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و فرد برچسب را بیه عنیوان یی هوییت
واقعی می پذیرد و این مسأله اغلب منجر به الحاق فرد به یی خیرده فرهنی منحیرف بیا انحیراف
بیشتر می گردد که محصول شیوه زندگی خرده فرهنگی است و در نتیجه منحرف اولیه به منحیرف
ثانویه و حرفهای تبدی میشود ،البته در کنار این تغییر برداشت از هویت تعیینی از سوی جامعیه و
ایجاد باور در شخص ،نبود فرصت و عدم ورود شخص در فرهن عامه و عدم دستیابی بیه شیغ در
جهت کسب درآمد برای جبران گذشته و گذران زندگی نیز در تقویت این باور مؤثر میباشد.
هوارد بکر نیز با بیان مفهوم خصوصیت برتر و دستهبندی نشانههای محوری شناسایی مردم به دو
گروه ویژگیهای اولیه (خصوصیت برتر) و ویژگیهای ثانویه (خصوصیت تبعی) درصدد تبیین نظریه
برچسب زنی برآمده است .خصوصیت و نشان برتر همان نشانی است که بعد از برچسیب مجرمانیه از
سوی اجتماع و دستگاه عدالتکیفری به شخص داده میشود که این نشان و خصوصیت برتر باعی
میشود که مجرم مشک بتواند به عنوان فردی قاب اعتمیاد در نظیر آیید ( ملی محمیدی:3115،
.)001 -004
در واق با کنار هم گذاشتن نظرات لمرت (انحراف ثانوییه) ،بکر(خصوصییات برتیر) ،ایجیاد تصیور
جدید از مجرم توسط خودش به لحاظ برجسته نمودن عنوان مجرمانه توسط جامعه و تقوییت بیاور
در مجرم نسبت به اکتساب این عنوان از باب فنای عنوان در معنون به مثابه نمایش چهیره فیرد در
آینه بر اساس نگرش و تفکر جدید فرد و جامعه و برتر شدن خصوصییت مکتسیبه و از دسیت دادن
فرصت ورود به فرهن عامه و عدم دستیابی به فرصتهای شغلی و اقتصیادی و بیه ناچیار ورود بیه
خرده فرهن منحرفانه قاب تأیید میباشد.
بنابراین چارچوب نظری این مقاله با بهره گیری از مبانی نظری مطروحه و در پی بیان برنامههای
اجرایی پلیس اجتماع محور در استان مازندران در راستای گرمتیر کیردن و نزدیکتیر کیردن روابیط
پلیس و مردم و دستیابی به ارتقاء احساس امنیت و کاهش ترس مردم از جرم می باشید .همچنیین
چارچوب کلی مبتنی بر ورود حداقلی ابزار و اهرمهای حقوق کیفری و استفاده حیداکثری از ابیزار و
اهرم های مشارکتی و ترمیمی از جهت جلوگیری از ان مجرمانه است.
گستره اجرایی برنامههای پلیس اجتماع محور

برنامههای پلیس اجتماع محور بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مکانی و زمانی با بهیرهگییری از
قوانین و مقررات جاری کشور و بر اساس تدابیر فرماندهی معظمک قوا و فرمانده ناجا به دو صیورت
کلی به شرح ذی تنظیم و تدوین میگردد:
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الف -طرح تمرکزی :این طرحها در کتاب جام عملیاتی به عنوان طرحهای مشترک و سراسیری
به طور همزمان در تمام استانها و مناطق کشور اجرا میگردد ،ماننید  :طیرح اسیتقرار واحیدهیای
مشاوره و مددکاری در کالنتریها  ،طرح شورای معتمد پلیس ،طرح مکنا و ...
الف 3-طرح استقرار واحدهای مشاوره و مددکاری :این طرح بر اساس رویکرد ترمیمی و بر اساس
مناب اصی اسالمی و فقهی در قالب سازش و قاضی تحکیم کاربرد داشته (توسلی جهرمیی:3113 ،
 )301و تبلور و انتخاب این گرایش توسط طرفین اختالف ،نشانگر رضایت آنها در انتخاب رسییدگی
غیر رسمی است (باقری .)5 :3113 ،آغاز رویکرد عدالت ترمیمی در کشورهای آمریکایی ،اسیترالیا و
زتندنو در شک های متنوع آن مانند مییانجیگری ،نشسیتهیا ییا جلسیات گروهیی خیانوادگی و ...
معمول شد و پلیس این کشورها نیز سعی نمودند تا از این ابتکار در ح اختالفات کیفری سیب و
کم اهمیت استفاده نمایند (دلماس مارتی .)13 :3113 ،عدالت ترمیمی و این شیوه نوین رسییدگی
غیررسمی به معنای الغای مفهوم جرم و عناصر کلیدی نظامهای عدالتکیفری دولتی نیسیت بلکیه
با حفظ آن باع انتقال قدرت موضوعی و موضعی از نظامهای دولتیی بیه جامعیه میدنی مییگیردد
(بری ویت و همکاران .)414-415 ،3114 ،تبلور واقعی این سیاسیت و رویکیرد از سیال  3110در
مجموعههای پلیس ایران با رویکرد اجتماع محوری به شک فعالیت مراکز مشاوره در مرکز استانها
و واحدهای مشاوره و مددکاری در کالنتریها بوده است که توانسته در سال  3111با حی و فصی
بیش از  41درصد پروندههای ارجاعی کالنتریهای استان مازندران ،این رهیافت نوین را بیه منصیه
ظهور برسانند (رجب زاده چناری و همکاران .)01 :3111 ،ولیکن در این مسیر با مشکالت جیدی و
مهمی همچون عدم اختیار تشکی تعداد جلسات مصالحه و دعوت و احضار افراد غییردرگییر بیرای
تحقق ترمیم روابط گسسته روبرو می باشید کیه لیزوم قانونگیذاری افتراقیی در ایین میورد را طلیب
مینماید.
الف 0-طرح شورای معتمد پلیس :ایین طیرح در جهیت جلیب مشیارکت بیشیتر میردم در حی
مشکالت محله به صورت محلهمحور و در قالب بهرهگیری از مردم محلی از سیال  3111در حیوزه
سرزمینی کالنتریها و پاسگاهها به صورت هر پانزده روز دو مرتبه با پیگیری مصیوبههیای آن اجیرا
میشود .گردانندگان اصلی این طرح مردم محلی بوده و پلیس بیه عنیوان یی عضیو در آن حضیور
داشته که در نهایت با تصمیمگیری اعضا اولویت مسئله و مشک آن محله مشخص و برنامهریزی در
جهت پیشگیری و ح آن انجام میگیرد (دستورالعم صادره از معاونت اجتماعی ناجا.)3111 ،
الف 1-طرح مکنا :این طرح به معنیای میدیریت کیفییت ناجیا اسیت .بیشیتر در سیال  3113در
یگانهای انتظامی خصوصا کالنتریها و سپس پاسگاهها پیرو رویکرد پلیس اجتماعمحور به منظیور
از بینبردن و یا کاهش ترس از جرم و ارتقای احساس امنیت و رویارویی با نتایج و آثار بزهدییدگی و
جلوگیری از بزه دیدگی مضاعف و جرائم ثانویه ظهیور و بیروز یافتیه اسیت .ایین طیرح مشیتم بیر
مولفههایی همچون خوشایندسازی محیطی ،تعالیرفتار ،اصالحفراینیدی ،خالقییت و نیوآوری بیوده
است .هدف آن استفاده حداکثری از حداق امکانات ،ارائیه خیدمات مطلیوبتیر بیه میردم و جلیب
مشارکت مردم در پیشگیری از جرائم اولیه و ثانویه است اما این طرح نیاز به اختصاص بودجه کافی
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برای اجرای آن در همه کالنتریهیا و پاسیگاههیا و برگیزاری کارگیاههیای آمیوزش تعیالی رفتیار و
تخصصیکردن نیرو ها در رسیدگی بیه موضیوعات تخصصیی دارد .ایین طیرح بیا تیالش فرمانیدهی
انتظامی استان مازندران در اکثریت کالنتریها و پاسگاههای اسیتان مازنیدران اجیرا گردییده اسیت
(دستورالعم صادره از معاونت طرح و برنامه ناجا)3113 ،
ب -طرح غیرتمرکزی :این طرحها بر حسب نیاز ،نوع و زمان و مکان جرائم و موقعیت منطقیهای
در اختیار استانها و شهرستانهای مح وقوع قرار گرفته تا بیر اسیاس ضیرورت و اولوییت مسیائ
اجتماعی منطقه اجرا گردد مانند طرح رعید ،طیرح فیاتح ،طیرح نصیرت ،طیرح ظفیر و  ...کیه ایین
طرح های چهارگانه منطقه محور و محله محور است به این شیک کیه طیرح میذکور بعید از انجیام
برآوردهای مقدماتی ،اطالعاتی در حوزه کالنتریها و پاسگاههیا ،نییاز سینجی از میردم و مسیئولین،
تجزیه و تحلی آمار و وقای ثبت شده اجرا میگردد بدین صورت که در طرح رعد با محوریت همان
کالنتری و پاسگاه به صورت هفتگیی و در طیرح فیاتح بیا محورییت یکیی از پلییسهیای تخصصیی
شهرستان در مورد جر ائم تخصصی در ی کالنتری یا پاسگاهی که اجرای طرح رعد موفقییتآمییز
نبوده به صورت هفتگیی و طیرح نصیرت بیا محورییت پلییسهیای تخصصیی شهرسیتان در حیوزه
کالنتریها و پاسگاههایی که اجرای دو طرح قبلی موفقیتآمیز نبیوده ،بیا بهیره گییری از تیوان رده
متناظر تخصصی و همکاری و کم شهرستانهای همجوار به صورت هر پانزده روز یکبار تا وصیول
نتیجه اجرا میگردد و در صورت عدم موفقیت طرحهای مذکور ،طرح ظفیر بیا محورییت و راهبیری
معاونییت عملیییات اسییتان و مشییارکت تمییام پلیییسهییای تخصصییی اسییتان و همکییاری نیروهییای
شهرستانهای همجوار و شهرستان مح اجرا به صورت سه ماهه ،شش ماهه ییا سیاتنه بیر اسیاس
ضرورت تا حصول نتیجه اجرا میگردد .این دو طرح تمرکزی و غیر تمرکزی خود به دو دسته طولی
و عرضی تقسیم میگردند .طرحهای طولی به طرحهیایی اطیالق مییگردنید کیه از لحیاظ اقیدام و
تکمیلی بودن در طول یکدیگر قرار دارند به گونهای که با عدم حصول نتیجه قابی قبیول از اجیرای
این طرح ها و بر اساس ضرورت زمانی و مکیانی بیا لحیاظ نمیودن تیوان اجراییی ،نییروی انسیانی و
لجستیکی باتتر و قویتر به پیشبرد اهداف ناجا کم مینمایند ماننید اجیرای طیرح فیاتح پیس از
طرح رعد و اجرای طرح نصرت بعد از طرح فاتح اما طرحهای عرضی به طرحهایی گفته میشود کیه
در کنار سایر طرحهای طولی و صرف نظر از موقعیت مکانی و زمیانی در همیه جیای کشیور بعید از
تهیه مقدمات اجرا میگردد مانند طرح استقرار واحد مشاوره و مددکاری در کالنتریها ،طرح مکنیا،
طرح شورای معتمد پلیس و  ...حال با این پیشمقدمه ،نیروی انتظامی جمهوری اسیالمی اییران بیر
اساس نظریههای جرم شناسی همچون عدالت ترمیمی ،نظریه حداقلی و  ....اقدام بیه سیاسیتگذاری
در اندیشه و تفکر و ساختار و عم مینماید .در این راستا نیروی انتظامی جلوتر از سیاسیتگیذاران
سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی ،در سال  ،3110رویکرد اجتماع محیوری پلییس و
سیاست جنایی مشارکتی را در حد امکان در پیشگیری از جرم و آموزش همگانی و اصالح و تیرمیم
روابط طرفهای درگیر و جلب مشارکت سمنها و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی با تعبیه
معاونت اجتماعی در ساختار نیروی انت ظیامی بیه عنیوان معاونیت مسیتق کیه دارای قسیمتهیای

تخصصی چون اداره مطالعات و بیرآورد اجتمیاعی ،اداره آمیوزش همگیانی و مشیارکت ،اداره اطیالع
رسانی ،مرکز مشاوره و ارائه خدمات مشاورهای و مددکاری و غیره به ظهور رسیانده اسیت و بیا ایین
گام ،رویکرد نوین پلیس در تمام ردههای تخصصی و کالنتریها و پاسگاهها به خصیوص در معاونیت
عملیات و در کتاب جام عملیاتی آن در تدوین و اجرای طرحهای پلیسهای تخصصی و یگانهیای
انتظامی و اجرایی طنین انداز شد که در پژوهش حاضر به بررسیی بعضیی از برنامیههیای پلییس در
ظهور و بروز رویکرد اجتماع محوری میپردازیم.
توصیف وییگیهای جمعیت شناختی (مشخصات دموگرافیک)

آمار توصیفی مربوط به گویهها
نتایج حاص از پرسشهای مربوط به پرسشنامه تحقیق در جدولهای  3تا  1خالصه شده است.
جدول  :۹توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سوال اول
سوال
 -3آیا از اجرای طرحهای
پیشگیرانه پلیس اطالع دارید؟

بله
روزانه و هفتگی

ماهانه

سه ماه یک بار

بسته به نیاز

11

304

05

301

خیر
1

رهیافت اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرائم در پهنه استان مازندران

بیشتر نمونه آماری از حی متغیر با فراوانی  041نفر و  41/43درصید میرد و  10نفیر بیا 01/01
درصد آن را زن تشکی میدهد که بیشتر پاسخگویان با فراوانی  14و  04/31درصید در رده سینی
 11تا  50سال و کمترین آن با فراوانی  31و  4/51درصد در رده سنی  03تا  04سال قرار داشیتند.
پاسخگویان به ترتیب مقدار فراوانی و به طور تصادفی ساده از شهرستانهیای بابی بیا فراوانیی ،40
ساری با فراوانی  ،41تنکابن با فراوانی  ،00فریدونکنار با فراوانی  ،03چالوس با فراوانی  ،00آمی بیا
فراوانی  ،31سوادکوه با فراوانی  ،34نکا با فراوانی  ،34بابلسر با فراوانیی  ،31رامسیر بیا فراوانیی ،31
گلوگاه با فراوانی  ،31قائمشهر با فراوانی  ،30نوشهر بیا فراوانیی  ،33نیور بیا فراوانیی  ،1بهشیهر بیا
فراوانی  ،00محمودآباد با فراوانی  1و جویبار با فراوانی  1نفر بودهاند ،که  045نفر آنها متاهی و 11
نفر آنها مجرد بوده است که شغ آنها به ترتیب  340نفر پلیس 41 ،نفر آزاد 41 ،نفیر کارمنید01 ،
نفر قاضی 05 ،نفر استاد دانشگاه و 00نفر بیکار بودهاند که تحصیالت  001نفر آنان کارشناسیی11 ،
نفر کارشناسی ارشد 01 ،نفر دکتری 11 ،نفیر دییپلم و  34نفیر زییر دییپلم بیودهاسیت و از لحیاظ
درآمدی نیز بیشتر آنان با فراوانی  344نفر بین  4الی  4میلیون تومان درآمد ماهیانه داشتهانید و از
 311نفر پاسخگویان در مح کار ،از  41نفر آنان در خیابان 11 ،نفر آنان در کنیار درب منیازل و از
 14نفر آنان در پارک ها و تفرجگاهها نظرخواهی گردیده است.

جدول  :2توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سوال دوم

پلیسهای تخصصی
سوال

کالنتههههههری و

مثل آگهاهی ،مهواد

پاسگاههای یهک

مخدر ،اطالعهات و

شهرستان

 ...یک شهرستان

توسهههط کالنتهههری و
پاسگاهها با همکاری و
همیههاری پلههیسهههای
تخصصهههههی(آگاهی،
موادمخدر و  )...همهان
شهرستان

-0طیییییرحهیییییای
پیشیییگیرانه پلییییس
توسط چه یگانهیایی
از پلیییییس انجییییام
می شود؟

11

303

توسهههط کالنتهههری و

توسهههط کالنتهههری و

پاسگاهها با همکاری و

پاسگاهها با همکاری و

همیههاری پلههیسهههای

همیاری پلهیسههای

تخصصی با همکهاری و

تخصصی و همکاری و

همیاری شهرستانهای

همیهههاری ردهههههای

همجوار و معین

متنهههاار اسهههتانی و
شهرستانی همجوار

40

34

11

جدول  :1توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب سواالت پرسشنامه
تعداد پاسخ
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

سوال

کامال
مخالفم

مخالفم

بی نظر

موافقم

کامال

میانگین

موافقم

 -1طرح هیای انجیام شیده در سیوال بیات توانسیته باعی
پیشگیری از جرم گردد؟

0

14

51

314

304

1/14

 -5طرحهای انجام شیده توانسیته باعی افیزایش امنییت
مردم گردد؟

0

14

04

341

330

5/04

 -4آیا طرحهای انجام شده توانسته باعی ارتقیا احسیاس
امنیت مردم گردد؟

0

53

11

343

300

5/03

 -1طرحهای انجام شده در کاهش یا توقیف رشید جیرائم
موثر است؟

0

50

53

345

334

1/11

 -4کالنتییری و پاسییگاه هییا و امییاکن انتظییامی نسییبت بییه
خوشایندسازی و تزیین محیط های خود اهتمام دارند؟

0

54

01

313

331

1/11

 -1خوشایند سازی اماکن انتظامی توانسته باعی کیاهش
ترس از محیط و جرائم و احساس آرامش شود؟

0

13

14

345

310

5/01

 -1خوشایند سازی و طرح مکنا در همه کالنتری و پاسگاه
ها اجرایی شده است؟

30

40

43

350

14

1/41

 -30عدم استمرار طرح مکنا در همه کالنتری و پاسگاهها
بدلی عدم تامین مسائ و مناب مالی میباشد؟

0

01

01

344

331

5/01

 -33تعبیه واحدهای مشاوره و میددکاری در کالنتیریهیا
توانسته باع پیشگیری از جرائم ثانوی گردد؟

3

11

04

313

304

5/04

 -30آموزش همگانی کارشناسیان انتظیامی در میدارس و
محاف عمومی باع پیشگیری از جرائم گردیدند؟

0

13

04

315

310

5/30

 -31حضور مشاورین و مددکاران در مناطق آسیبپیذیر و
آموزش خانواده ها تیاثیر بسیزایی در پیشیگیری از جیرائم
دارد؟

0

01

10

344

310

5/30

تعداد پاسخ
سوال

کامال
مخالفم

مخالفم

بی نظر

موافقم

کامال

میانگین

موافقم

 -35مشاورین و مددکاری در کالنتریها توانسته باعی
جلوگیری از بزهدیدگی مضاعف گردند؟

0

11

13

341

300

5/05

 -34شورای معتمد پلیس توانسته در احساس امنییت و
ح مشکالت اولویتدار محلهها موثر باشد؟

0

14

51

345

334

5/00

 -31پلیس نمیتواند متهمین یا مجیرمین جیرائم قتی ،
نس کشی و جرائم امنیتی را وارد چرخه عدالت ترمیمی
نماید؟

3

 -34مشارکت دادن مجرمین غیرخطرناک در طرحهیای
انتظامی در قالب پلیس افتخاری در جهت برقراری نظم
و امنیییت در مراسییمات دسییته روی و راهپیمییاییهییای
اعتقادی در هویت بخشی و باز اجتماعی شیدن افیراد و
پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم تاثیر داشته است.

0

11

01

41

40

351

341

334

330

1/14

5/03

0

15

50

314

301

5/00

 -31تعام با سازمانهایی چون بهزیستی ،کمیته امداد
در جهت آموزش زوجین تاثیر بسیزایی در پیشیگیری از
آسیبهای اجتماعی و جرائم دارد؟

3

01

00

314

311

5/31

-00برچسبزنی و ان زنی رسمی و غییر رسیمی باعی
ارتکاب جرائم ثانوی میگردد؟

3

13

11

314

330

5/00

 -03اولویت برنامهریزی پلیس در مقابله و پیشیگیری از
جرائم برحسب بررسی آمار میاخوذه سیامانه  ،330ثبیت
پرونییدههییا ،برآوردهییای مقییدماتی  ،سییطح ییی و دو،
نظرخواهی از مسوولین و کارشناسیان علمیی ،انتظیامی،
مصوبه شورای معتمد پلیس میباشد؟

0

11

10

341

305

1/11

 -00پلیس ،پیشگیری از جرائم را وظیفه انحصاری خود
نمیداند؟

51

40

04

331

11

1/51

 -01پلیس در تیامین امنییت و پیشیگیری از جیرائم از
توان عامه مردم و سازمانهیای دولتیی و غییر دولتیی و
سمنها بهره میگیرد؟

3

11

14

313

335

1/11

 -05پلییس بیا حضیور فیزیکیی در منیاطق جیرم خییز
توانسته است باع پیشگیری از ارتکاب جرائم گردد؟

3

11

11

311

305

1/11

 -04پلیس با حضیور در طیرح میدارس توانسیته اسیت
باع پیشگیری از جرائم گردد؟

0

15

10

313

304

5/01

 -01پلیس بیا انجیام طیرح رعید توانسیته اسیت باعی
پیشگیری از جرائم در آن نقطه گردد؟

0

14

50

310

331

5/00

 -04پلیس با انجام طیرح نصیرت توانسیته اسیت باعی
پیشگیری از جرائم در آن نقطه گردد؟

0

14

50

310

333

5/00

رهیافت اجتماع محوری پلیس در پیشگیری از جرائم در پهنه استان مازندران

 -31موان ومشکالت پلیس در فراگیر کردن طیرح بیات
استفاده از مجرمین غیر خطرناک در طرحهای انتظامی،
عدم تخصیص بودجه و عدم وجود قوانین افتراقیی بیوده
است؟

تعداد پاسخ
سوال

کامال
مخالفم

مخالفم

بی نظر

موافقم

کامال

میانگین

موافقم

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

 -01پلیس بیا انجیام طیرح ظفیر توانسیته اسیت باعی
پیشگیری از جرائم در آن نقطه گردد؟

0

11

50

344

331

1/11

 -01پلیس با انجیام طیرح فیاتح توانسیته اسیت باعی
پیشگیری از جرائم در آن نقطه گردد؟

0

11

11

345

331

5/03

 -10طرحهای جامعه مدارانه در همه جرائم قابلیت اجرا
دارد؟

1

11

11

341

331

1/14

 -13پلیس در طرحهای جامعه مدارانیه بیهعنیوان یی
سازمان متولی در کنار سایر سازمانها و ادارات میتواند
به موفقیت دست یابد؟

0

 -10یکی از مشکالت اساسی پلیس در اجرای طیرحهیا
عدم وجود بستر اجتماعی و اقتصادی مناسب در جامعیه
میباشد ؟(مشکالت معیشت ،جایگاه اجتماعی ،کیار و ...
توسط قوه مجریه ،وزارت اقتصاد دارایی ،رفاه و تعیاون و
اجتماعی و  ...باید مد نظر قرار گیرد).

1

 -11ارجاع مراجعین به واحد های مشیاوره و میددکاری
قب از ورود پرونده ها به چرخه عیدالت کیفیری ،تیاثیر
زیییادی در کییاهش تییرس مییردم از جییرم و پلیییس و
جلوگیری از بزه دیدگی مضاعف و اصالح روابط طیرفین
و باز اجتماعی شدن بزهکاران دارد؟
 -15پلیس در برقراری امنیت بیا نهیادهیای جیامعوی و
سازمانها تعام دارد؟

13

01

14

01

341

341

301

314

5/01

5/30

0

01

10

354

350

5/31

3

14

13

351

350

5/30

یافتههای استنباطی
آمار استنباطی آن قسمت از آمار است که به برآورد و آزمون فرضیههیا در خصیوص پارامترهیای
جامعه از روی نمونه میپردازد .استنباطهایی که از نمونه میشیود نمییتوانید قطعیی باشید و ایین
استنباطها احتمالی هستند و ازاینرو باید مبانی نظریه احتمال را در بیان آنهیا بیهکیار گییریم .در
واق هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگیهای جامعه است.
بررسی نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده شیده اسیت و نتیایج در
جدول  5خالصه شده است:

جدول  :5نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف
آماره آزمون

( Sigسطح معنی داری)

0/131

0/000

نتیجه
رد فر

صفر

با توجه به جدول  ،5مقدار سطح معنی داری برابر با  0/000میباشید کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر(نرمال بودن دادهها) رد میشود؛ بنابراین برای انجام آزمونها و بررسیی فرضییه
اصلی از آزمونهای ناپارامتری که نیاز به برقراری فر نرمال بودن ندارد بهره میگیریم.
فرضیه اصلی

جدول  :4نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه اصلی
( Sigسطح معنی داری)
0/000

نتیجه
رد فر

صفر

با توجه به جدول  ،4مقدار سطح معنی داری برابر با  0/000می باشد کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر رد میشود؛ بنابراین این فرضیه که نسبت نمرات کوچکتر مسیاوی  ،0/4بیشیتر
از (0/4پنجاه درصد) است رد میشود و فرضیه اصلی تایید میشود به عبارتی میتوان پیذیرفت کیه
تا حد زیادی اجرای طرحها و برنامههای پلیس اجتماعمحیور در اسیتان مازنیدران در پیشیگیری از
جرم موفقیتآمیز بوده است.
فرضیه فرعی اول

به نظر میرسد طرحها و برنامههای پلیس اجتماعمحور با اصول و مبانی جرمشناسی تطبیق دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده میشود .نتایج در جدول  1خالصه شده است:
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به نظر میرسد تا حد زیادی اجرای طرحها و برنامههای پلیس اجتماعمحور در اسیتان مازنیدران
در پیشگیری از جرم موفقیتآمیز بوده است.
برای بررسی این فرضیه و با توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمون دوجملهای استفاده مییشیود،
بدین صورت که میانگین نمرات کسب شده مربوط به پرسشهای پرسشنامه به دو دستهی کوچکتر
مساوی  0/4و بیشتر از  0/4تقسیم میشود و نسبت نمرات دو دسته مورد آزمون قرار مییگییرد تیا
برابر بودن یا بیشتر بودن نسبت یکی از گروهها و در نتیجه موفقیتآمیز بودن یا نبیودن طیرحهیا و
برنامههای پلیس اجتماعمحور مشخص گردد .نتایج در جدول  4خالصه شده است:

جدول :6نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه فرعی اول
( Sigسطح معنی داری)
0/000

نتیجه
صفر

رد فر

با توجه به جدول  ،1مقدار سطح معنی داری برابر با  0/000می باشد کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر رد میشود؛ به عبارتی میتوان پذیرفت که طرحها و برنامههای پلییس اجتمیاع
محور با اصول و مبانی جرمشناسی تطبیق دارند.
فرضیه فرعی دوم

به نظر میرسد اعضاء پلیس ،طرحها و برنامههای پلیس اجتماعمحور را در پیشگیری از جرم موثر و
کارآمد میدانند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده می شود .نتایج در جدول  4خالصه شده است:
جدول  :7نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه فرعی دوم
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( Sigسطح معنی داری)
0/000

نتیجه
صفر

رد فر

با توجه به جدول  ،4مقدار سطح معنی داری برابر با  0/000میباشید کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر رد میشود؛ به عبارتی میتوان پذیرفت که اعضاء پلیس ،طرحهیا و برنامیههیای
پلیس اجتماعمحور را در پیشگیری از جرم موثر و کارآمد میدانند.
فرضیه فرعی سوم

به نظر میی رسید مهمتیرین چیالش و میان فیراروی اجیرای کارآمید و میوثرتر برنامیههیای پلییس
اجتماعمحور در استان مازندران ،عدم رسمیت شناختن تکثر فرهنگی جامعیه وعیدم وجیود قیوانین
آمره افتراقی میباشد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده میشود .نتایج در جدول  1خالصه شده است:
جدول  :8نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه فرعی سوم
( Sigسطح معنی داری)
0/013

نتیجه
رد فر

صفر

با توجه به جدول  ،1مقدار سطح معنی داری برابر با  0/013میباشید کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر رد میشود؛ به عبارتی میتوان پذیرفت کیه مهمتیرین چیالش و میان فیراروی
اجرای کارآمد و موثرتر برنامههای پلیس اجتماعمحور در استان مازندران ،عیدم رسیمیت شیناختن
تکثر فرهنگی جامعه و عدم وجود قوانین آمره افتراقی میباشد.

فرضیه فرعی چهارم

به نظر میرسد که قلمرو برنامههای پیشگیرانه پلیس اجتماعمحور شام کلیه جرائم نمیشود.
برای بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده میشود .نتایج در جدول  1خالصه شده است:
جدول  :۱نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه فرعی چهارم
( Sigسطح معنی داری)
0/013

نتیجه
رد فر

صفر

با توجه به جدول  ،1مقدار سطح معنیداری برابر با  0/013میباشید کیه از  0/04کمتیر بیوده و
درنتیجه فر صفر رد میشود؛ به عبارتی میتوان پذیرفت که قلمرو برنامههای پیشیگیرانه پلییس
اجتماعمحور شام کلیه جرائم نمیشود.

پلیس اجتماع محور(جامعیه میدار) درحیال حاضیر در بیشیتر کشیورهای جهیان بیه طیور وییژه،
کشورهایی که دارای نظم و امنیت اجتماعی باتیی دارند ،با اقبال مواجیه شیده و بیه سیرعت رو بیه
توسعه و گسترش است .کشورهای مختلف جهان با تاثیر و الهام از آداب ،عیادات ،فرهنی سینتی و
بومی و آموزه های جرم شناختی در حال اجرا کردن رهیافت هیای پلییس اجتمیاع محیور هسیتند.
گفتمان اجتماع محوری پلیس به دنبال تغییر و تعدی دیدگاه در نظام اقتصیادی و قضیایی عیدالت
کیفری ،برای ح و فص چالشهای کیفری از دولت و نهادهای رسمی متعلیق بیه افیراد انسیانی
تشکی دهنده جامعه (رویکرد اجتماع محوری یا جامعوی) است  .از همین جهت ،در رویکرد پلیس
اجتماع محور تاکید ،توجه و تام بر مشارکت افراد ذی نف (بزه دیدگی و جامعه محلی و بزهکار) با
نگاه پیرا حقوقی به معضالت کیفری است.
امروزه و با توجه به دگردیسی مفاهیم سنتی حقیوق کیفیری (جیرم ،مجیرم ،مجیازات ،دادرسیی،
اجرای احکام ،پلیس و  )...رهیافت اجتماعمحوری پلیس میتواند بهعنوان مکم و در برخیی میوارد
جایگزین رویکرد سنتی پلیس شود .به نظر فرایندهای مشیارکتی ،داوطلبانیه و جیامعوی در جهیت
صلح و سازش بایستی در کنار و در برخی شرایط خاص ،به طور مثال جیرایم خیرد و کیم اهمییت،
انحرافات و رفتارهای غیراجتماعی ،مواردی که اصوتً مدخلیت در نظامقضیایی (دادرسیی در مفهیوم
اخص کلمه) ندارند همانند خودکشی ،جایگزین برنامههای سنتی ،دولتی ،اجباری و ی جانبه شود.
در راستای این رویکرد نوین پلیس که هدف اصلی و اولییه آن پیشیگیری از جیرم ،کیاهش ارتکیاب
جرم و جرم مجدد ،مشارکتینمودن سیاستجنایی ،کاهش اقتدارگرایی نظام عیدالتکیفیری و عیدم
ان زنی به افراد جامعه است ،عوام فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی نیز تیاثیر قابی تیوجهی دارد .بیه
صورتی که برای اجرای درست و صحیح برنامههای اجرایی پلیس جامعهمحور اعیم از پلییسمحلیی،
پلیسمسئلهمحور و ترمیمی نیازمند فرهن سازی و ساختارمند نمیودن کلییت جامعیه مییباشییم.
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نتیجه گیری
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بدین جهت که در جامعهای با فرهن مطلوب ،همکاری و مشارکت میردم در جهیت حی و فصی
دعاوی و صلح و سازش آن باتست و در این جوام  ،رویکرد و رفتارهای جامعیهمحیوری پلییس بیه
نظر نتیجه مثبت را به همراه خواهد داشت .با توجه به پیشرفت جامعه ایرانیی در سیالهیای اخییر،
مدرنشدن زیرساختها و افزایش حضور مردم در اجتماع و جامعه شیهری الگیوی پلییس جامعیه-
محوری از دهه هشتاد هجری شمسی توسط صاحبنظران مطرح و در کشور ایران و به تبی اسیتان
مازندران در محدوده کالنتریها در قالب واحدهای مشاوره و مددکاری صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر نیز بر اساس تحقیقات کمی و تجربیی کیه بیه صیورت مصیاحبه ،پرسشینامه و
استفاده از نرم افزار Spssجهت تحلی دادهها نتایج مثبت و مطلوبی حاص شد .نتایج مثبت شیام
جلوگیری از ورود تعداد زیادی از پروندهها به دادسرا و دادگاهها (به صورتی که بیر اسیاس اسیتنتاج
آماری بیش از  44درصد پروندههایارجاعی در واحدهای مشاوره و مددکاری به صلح و سازش ختم
شدند) ،قضازدایی در مفهوم اعم و اخص کلمه در این رویکرد اتفاق افتاد ،جلوگیری از برچسبزنی و
ان مجرمانه (در تحلی آماری دادهها با بیش از  10درصد ،مصیاحبهکننیدگان اشیعار داشیتند کیه
رویکرد پلیس جامعهمحور باع عدمان مجرمانه میشود) ،کاهش وقت و هزینه رسیدگی ،بیه ایین
صورت که با سازش در اولین مرحله از مراح و چرخه نظام عدالت کیفری ،در وقت طرفین و نظیام
قضایی و همچنین هزینههای مختلف دادرسی و  ...صرفه جویی میشود ،افیزایش رضیایت میردم از
پلیس و برنامههای جامعه محوری به صورتی که اصوتً افراد درگیر پس از چند جلسه احساس طیب
خاطر دارند ،افزایش اعتماد مردم به پلیس و در جریان بیودن رابطیه دوسیویه بیین پلییس و میردم
(مردم محلی) ،پیشگیری از انحرافات و جرائم به صورتی که اساس رویکرد اجتماع محیوری ،مبتنیی
بر پیشگیری است( ،حتی در مصادیقی که نظام قضایی به جهت عدم جرمانگاری و کیفرگذاری حق
مداخله ندارند ،پلیس اجتماعی با توجه به هدفش ،حق ورود را دارد که نتیجه ایین ورود ،عیالوه بیر
کاهش آتم فرد و خانواده آسیب دیده ،پیشگیری از جرم و انحراف است) ،در نهایت نتیجه اصلی که
ارتقای نظم و امنیت در جامعه است در این رویکرد و با استفاده از ابیزار و اهیرمهیای ایین رهیافیت
محقق میشود که تحقق آن در آمارهای موجود که بررسی شد ،مبرهن است.
در این طرح پیمایشی ،فرضیهها با بهرهگیری از آزمونهای ناپارامتری که نیاز بیه برقیراری فیر
نرمال بودن نداشته ،تایید گردیدند .یافتههای تحقیق حکایت از اجرای آنها توسط تمیام یگیانهیای
ناجا بر حسب شرح وظیفه خود داشته است .این طرحها با زیربنای جرمشناسی پیشگیرانه و در بازه
زمانی هفتهای ،پانزده روزه ،ماهانه ،سهماهه ،ی ساله و به طور مداوم تا دستیابی بیه نتیایج مطلیوب
یعنی توقف یا کاهش جرائم و ارتقاء احساس امنیت مردم ادامه دارد .طرحهای پلیس در پیشیگیری
از جرائم بر اساس جرائم اولیه و ثانویه ،خرد و کالن ،تمرکزی و غیرتمرکزی ،طولی و عرضی ،شییوه
و زمان اجرای آنها با یکدیگر تفاوت جزئی داشته که رویکرد و هدف اصیلی همیه آنهیا پیشیگیری از
جرائم ،ارتقاء امنیت و احساس امنیت در پهنه استان مازندران میباشد .در این پژوهش چنید طیرح
مهم پلیس ،شام طرح مکنا (مدیریت کیفیت ناجا) ،طیرح شیورای معتمید پلییس ،طیرح اسیتقرار
واحد های مشاوره و مددکاری ،طرح رعد ،فاتح ،نصرت و ظفر در بوته سنجش و ارزیابی قرار گرفتیه-
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اند که نتیجه به دست آمده حکایت از موفقیت این طرحها دارد و پلیس مازنیدران بیا اجیرای آنیان
موجب ارتقاء احساس امنیت ،کاهش ترس از محیط و تعام بیشتر افراد جامعه با پلیس و مشارکت
بیشتر جامعه محلی در برنامههای پلیس ،اولویتبندی مسائ اجتماعی محله و چگونگی رویارویی و
پاسخ به این مسائ بر اساس نظرات مردم محلی و  ...شده است .اما باید یادآور شد که اشتباه پلیس
بعد از اجرای طرحها ،در بیان آمار و بسنده نمودن به این نتایج اعالمی میباشد .البته هیدف پلییس
از بیان آمار در جهت برجستهسازی فعالیت پلیس و تالش آنان با عامه میردم بیرای امنییت بخشیی
خصوصا ارتقاء احساس امنیت و پیشگیری عمومی از جرم میباشد نیه اینکیه بیا ایین آمیار درصیدد
ارزیابی نهایی طرحها و خاتمه یافتن در آن محله خاص پرداخته باشند که بایسیتی ایین نقیصیه بیا
آگاهیبخشی تمام اعضاء پلیس مازندران به زیربنای جرمشناسی طرحها و هدف اجرایی آنها توسیط
متخصصین فن رف گردد.
همچنین پلیس مازندران با مشکالتی چون عدم کفایت مناب و امکانات سختافزاری و نرمافزاری،
میزان اختیارات پلیس (مخصوصاً پلیس جامعهمحور) در ورود و فرصت برای ح مشک  ،چالشهای
اجرایی و عدم آموزش کافی نیروی پلیس بر اساس یافتههای نیوین جامعیهشیناختی و عیدم وجیود
قوانین افتراقی روبرو میباشد.
پژوهش حاضر با ی نگاه افتراقی از مطالعات نظری تا بررسی میوردی بیه چیالشهیای علمیی و
عملی پلیس جامعهمحور در پهنه استان مازندران پرداخته است.
در نهایت یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به دگردیسی در مفاهیم نظیم و امنییت
و تحوتت جامعه امروزی نیازمند پلیس جامعهمحور با رهیافتهای مشارکتی  -اصالحی  -ترمیمیی
می باشیم .رویکردی که بیش از آنکه مبتنی بر عدالت کیفری سیزادهنده باشید ،بیر اسیاس صیلح و
سازش و ترمیمیمدار است .انجام مصاحبه ،پرسشنامه و تحلی هیای آمیاری مویید ضیرورت پلییس
جامعهمحور با رویکرد پیشگیرانه در پهنه استان مازندران است.
ضمنا با مقایسه پیشینه تحقیقات انجام شده به این نتیجه رهنمون میگردیم که بیرخالف نتیایج
پیشینههای تحقیق قید گردیده که پلییس را در اجیرای برنامیههیای اجتمیاعمحیوری خیود موفیق
ندانسته و پلیس را انحصارطلب و طرحهای آن را فاقد زیربنای جرمشناسی دانسته است اما در ایین
نوشتار خالف آن را تایید و به موفقیت پلیس مازندران در برنامههیای اجتمیاعمحیوری و مشیارکتی
صحهگذاشته و طرحهای آن را با زیربنای جرمشناسی دانسته است هر چند که ایراداتی در راسیتای
اجراییکردن صحیح و فراگیری رویکرد اجتماعمحوری وجود دارد کیه بایسیتی بیا تصیویب قیوانین
افتراقی و توسعه دامنه مداخالت پلیس اجتماعمحور در مسائ اجتمیاعی خصوصیاً انحیراف حی و
فص گردد.
اما اگر بخواهیم به طور اختصاصی به سواتت این پژوهش پاسیخ دهییم یافتیههیای زییر اسیتخراج
میشود که حسب مورد عبارتند از:
 -3با تحلی و توصیف پرسشنامه 10 ،درصد پاسخدهندگان اجیرای طیرحهیا و برنامیههیای پلییس
اجتماعمحور در پیشگیری از جرم در پهنه استان مازندران را مثبت ارزیابی نمودند.

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

 -0با تاملی بر نظریههای جرمشناختی و توصیف پرسشنامه و مصیاحبههیا ،طیرحهیا و برنامیههیای
پلیس اجتماعمحور با اصول و مبانی جرمشناسی پیشگیرانه مطابقت دارد.
 -1با تکیه بر نظرات واصله در طیرح پیمایشیی و صیلح و سیازش بییش از  44درصید پرونیدههیای
ارجاعی به واحدهای مشاوره و مددکاری که بییانگر رویکیرد اجتمیاعمحیوری پلییس و تیاثیر آن در
پیشگیری از جرائم اولیه و ثانویه دارد.
 -5با بررسیهای به عم آمده از طرییق تحلیی و توصییف پرسشینامههیا ،مصیاحبههیا ،بودجیه و
اعتبارات ،نیروی انسانی و قوانین جاری ،لیزوم تغیییرات در اسیتفاده از نییرویانسیانی متخصیص و
کارآمد ،اختصاص بودجه کافی جهت تعمیم و اجرای پررن تر طرحهیا ،تصیویب قیوانین افتراقیی و
توسعه اختیارات پلیس در جرائم خرد و انحراف به عنوان موان و چیالش فیرا روی سیاسیتگیذاری
اجرایی برنامههای پلیس اجتماعمحور در استان مازندران ضروری به نظر میرسد.
 -4در مورد جرائم بایستی قائ به تفصی شد ،بدین صورت که در قبال جرایم خرد و کم اهمیت از
رویکرد پیشگیرانه و در مورد جرائم کالن و سنگین از رهیافت کیفری استفاده کرد .همچنین کلییه
انحرافات و رفتارهای غیراجتماعی همانند خودکشی ،اعتیاد به مصرف موادمخدر را نیز مییتیوان در
زمره اختیارات پلیس اجتماعمحور قرار داد تا از این قِب پاسخهای اجتماعمحور و اصالحی به جهت
پیشگیری از انحراف و جرم محقق شود.
پیشنهادها
با توجه به مطالب مذکور پیشنهادهای ذی ضروری به نظر میرسد:
 -3فرهن سازی برنامههای پلیس اجتماعمحور در بین آحاد مختلف مردم و همچنین بین کارکنان
رسمی ،به طور ویژه مأموران انتظامی و قضایی استان مازندران ،به صورتی که جیزء فرهنی و بیاور
علمی و عملی مردم و نهادهای رسمی در استان مازندران شود.
 -0آموزش و تربیت نیروی متخصص برای اجرای سیاستهای اجتماعمحوری پلیس؛ به طیور وییژه
آموزشهای تزم و تکمیلی بیه کار کنیان ،میاموران کالنتیری ،مخصوصی ًا کارکنیان دواییر قضیایی و
مددکاران مشاوره به منظور ارائه اصول بهتر اجرای برنامههای پلیس جامعیهمحیور در راسیتای ایین
هدف ،جذب دانشآموختگیان متخصیص در رشیتههیای روانشناسیی ،میددکاری ،جامعیهشناسیی و
جرمشناسی که میتوانند در پیشبرد اهداف پلیس جامعهمحور موثر باشیند .عیالوه بیر آن پیشینهاد
میگردد آموزشهای ضمن خدمت در مورد پلیس جامعهمحور در مراکز آموزش استان مازندران بیه
منظور ارتقاء سطح ادراک علمی و عملی گنجانده شود.
 -1مصداق بارز پلیس جامعهمحور ،واحدهای مشاوره و میددکاری در اسیتان مازنیدران اسیت .ایین
ساختار بیش از آنکه در سیاستگذاری تقنینی دیده شود ،نشات گرفته از تصمیمات سازمانی است؛
با توجه به اینکه این نهاد درون سازمانی پلیس دارای تصمیمات مهم و اثرگیذاری بیر نظیام قضیایی
کشور است ،قانونمندسازی و حقوقیسازی آن امری تزم و ضروری فر میشود.
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 -5توسعه و بسط پلیس جامعهمحور و واحدهای مشاوره و مددکاری در سازمانهیای دیگیر اعیم از
نهادهای رسمی یا غیررسمی ،به این صورت که تمامی سازمانهیا دارای چنیین مراکیز و رویکیردی
باشند و متعاقب آن آحاد مردم به چنین معاضدتهایی دسترسی داشته باشند .در اسیتان مازنیدران
به لحاظ وجود روابط عاطفی میان مردم و تاثیر نهادهای غیررسمی درح تعار بسط و گسیترش
واحدهای مشاوره و مددکاری در کلیه یگانهای انتظامی به ویژه پاسگاهها ضروری میباشد.
 -4در نظام دادرسی کیفری توجهی که شایسته پلییس جامعیهمحیور باشید ،نشیده اسیت .هرچنید
آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصادیقی از جامعهمحوری پلیس در قالب نهاد صیلح و سیازش،
میانجیگری ،واحدهای معاضدت و مشاوره و حتی حضور مشاوران در برخیی دادگیاه کیفیری اشیاره
شده ولی عنایت بیشتری به پلیس جامعهمحور میطلبد .بنابراین پیشنهاد میگیردد بیرای اسیتفاده
مطلوبتر از این ظرف یت ،قانونگذار در نظام دادرسی کیفری به آن توجیه و ضیمن قانونمنیدسیازی،
اختیارات گستردهای را برای اجراکنندگان این تدابیر اجتماعمحیوری در نظیر بگییرد تیا بتیوان بیه
صورت نظاممند از آثار مطلوب پلیس اجتماعمحور در سراسر کشور به ویژه مازندران بهره برد.
 -1بین واحدهای اجرایی پلیس اجتماعمحور استان مازندران و مراکز دانشگاهی و علمیی (بیه طیور
ویژه دانشکده حقوق دانشگاه مازنیدران و مرکیز علمیی کیاربردی مازنیدران زییر نظیر ناجیا) رابطیه
تنگاتن و دوسویه برقرار گردد .زیرا برای اینکه پلیس بتواند برنامههای جامعهمحوری را بیه شیک
مطلوب تری ایجاد کند بایستی ارتباط قوی و علمی در قالب تحقیقات و مطالب آموزشی بین مراکیز
دانشگاهی و علمی با واحدهای مشاوره و مددکاری شک گیرد.
 -4تصویب قانون در خصوص ارائه اختیارات به پلیس در برخورد با جرایم به وییژه تفکیی و ارائیه
اختیار توسط قانون و سلسله مراتب فرماندهی به افسر بلوک یا گشت در برخورد با جرم بیه صیورت
خالقانه در راستای قانون پیشنهادی.
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