بررسی نقش پلیس و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزهکاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر
صمد میرفردی ،1ارسالن

کوشا2

تاریخ دریافت1931/2/11 :
تاریخ پذیرش1931/9/91 :
چکیده
زمینه و هدف :پلیس به عنوان نیروی اجتماعی،کارکردهایی دارد و تابع پ یامدهای ناش ی از تحوالت و تغییرات اجتماعی
اس ت لیکن ،امر معقول این اس ت که پلیس نیز ه مان ند دیگر نیرو های اجت ماعی با آن ها برابر قانون و مقررات همگون
گردد،کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالشهای جدید مقابله نماید هدف این پژوهش بررسی نقش
پلیس و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزهکاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر میباشد
روش مورد اس تداده در این تحقیت توص یدی  -پیمایش ی میباش د بدین قرار که محقت با اس تداده از پرس ش نامه که دارای
مجموعهای از سؤاالت استاندارد شده (بسته) و باز است پاسخگویان را مورد آزمون قرار داده و اطالعات را گردآوری گردید
یافته ها و نتایج تحقیت نشان داد :پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی اشراف کامل به انواع جرائم داشته باشد
لذا بزهکاری اطدال و نوجوانان یکی از انواع جرائم ویژگی هایی دارد که آن را از بزهکاری بزرگس االن متمایز میس ازد ،از جمله
متحول بودن شخ صیت ،ابعاد روان شنا سی ،ا شکال جرائم ارتکابی و نحوة شرکت در ارتکاب جرم برای پی شگیری از بزهکاری
ابتدا باید مسائل و مشکالت اجتماعی را که زمینهساز ارتکاب جرائم هستند ،از میان برد و از همان ابتدا از سیاست های مناسب
استداده کرد و با نهادهای درگیر نیز همکاری نمود اصالح ساختار پلیس ،تخصصی شدن ،آموزش ،مشاوره و حمایت از کودکان،
اقدامی مناسب و مدید به نظر میرسد برنامههای اساسی جهت پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل مسئولیت های
مشخص مؤسسات ،نهادها ،هماهنگی بین آنها ،دخیل بودن جامعه ،روشهای کاهش مؤثر فرصتهای ارتکاب اعمال مجرمانه،
نقش خانوادهها ،آموزش و پرورش ،رس انههای جمعی و قانونگذاری در جهت دادرس ی ویژه نوجوانان اس ت توجه به محیط و
تالش در راه اصالح آن که در امر پیشگیری مؤثر است
واژههای کلیدی :پلیس ،دستگاه قضایی ،بزهکاری ،حقوق کیدری

 -1دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرمشناسی (نویسنده مسئول)
 -2استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
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Email: samadkhanimeh@gmail.com

مقدمه
مطالعات متعدد نش ان میدهد که جرائم به طور یکنواخت در فض ای ش هری پخش نش دهاند و تجمع معنیدار آنها در
مکانهای کوچك یا کانونهای جرم خیز ،نیمی از واقعههای بزهکاری را به خود اختص ام می دهند(گلدوزیان ،مجد : 1932
 ) 06مکان وقوع جرم میتواند دربرگیرنده ی یك منطقه ب سیار کوچك مانند گو شه ی خیابآنها ،ساختمآنها ،ای ستگاه های
اتوبوس و باش د پس ،این پژوهش با انجام مطالعات میدانی و بررس ی تجربه های جهانی به دنلال فلس ده ی اس تداده از این
ا ستراتژی در پی شگیری از جرم ا ست که از آن به عنوان فعالیت های پلی سی مکان محور یاد می شود ابتدا با برر سی اجمالی
برخی از تئوری های مکانی جرم به دنلال تلیین نقش مکان در پی شگیری از جرم ا ست ( گلدوزیان  )133 : 1933 ،سپس در
ادامه ،تمرکز پلیس بر مکان های جرم خیز یا به علارتی رویکردهای مکان محور پیش گیری از جرم ،افزون بر این تجربه های
جهانی در این خصوم بررسی می شود تا بتوان فلسده استداده از این استراتژی را از همه ی جنله ها به چالش کشید علی رغم
جابه جایی اندك جرم ،اس تراتژی مکان محور ،مهم ترین نوآوری پلیس در چند دهه ی اخیر محس وب میش ود اما برای به
کارگیر ی این اس تراتژی ،نیاز به اش تراك اطالعات بین نهادهای مختلژ و دئوکدینا نقاه بزهکاری اس ت تا بتوان با کیدیت
باالیی دادههای مکانی وقوع بزهکاری را ثلت کرد در این را ستا وجود قوانین جامع بزهکاری برای همکاری بین نهادهای مرتلط
با پلیس الزامی اس ت تا از راه قانون ،همه ی نهادها را موظژ کرد تا در تهیه اطالعات به منظور کاهش جرم و بی نظمی به
پلیس کمك کنند درنهایت ،محققان معتقدند اگر افس ران پلیس راهلردهای خود را در چنین مکآن هایی متمرکز کنند در
کاهش جرم موفت میشوند (.عطازاده سعید )31 : 1931 ،
پیشینه پژوهش در این پژوهش بصورت مختصر به شرح زیر می باشد:
 -1وطن خواه ( ) 1931در پژوه شی با عنوان برر سی نقش پلیس در پی شگیری و مقابله با قاچاق زنان و دختران این پژوهش
با هدف بررس ی وي عیت قاچاق زنان و دختران در ایران و س ایر کش ورها ،عوامل و س اختارهای آس یبزای اجتماعی زنان و
دختران و راهکارهای مقابله با این عوامل از س وی نیروی انتظامی و س ایر دس تگاههای مرتلط ،نگارش یافته اس ت نتایا این
پژوهش ن شان می دهد که  :قاچاق زنان و دختران تجارتی پر سود ا ست که علیرغم مجازات های شدیدی که در ایران و سایر
ک شورها به همراه دارد ،باندهای مافیایی بزرگی را به خود م شغول کرده ا ست لذا کم کاری در زمینه پی شگیری و مقابله با این
جرم سازمان یافته ،میتواند نتایا اجتماعی خطرناکی به دنلال داشته باشد
 -2عطازاده و نجدی ( )1931در پژوهش ی با عنوان بررس ی عوامل موثر بر هرزه نگاری در فض ای مجازی و نقش پلیس در
پیشگیری و مقابله با آن نشان دادند با توجه به پیشرفت سریع فناوری ،هرزه نگاری اینترنتی به عنوان یك معضل مهم و مسئله
بحث برانگیز مطرح ،و متدکران و متخص ص ان علوم رفتاری را وادار به تحقیقات گس ترده در این زمینه کرده اس ت ت ثیرات
روحی -روانی و اجتماعی این پدیده که من ش ب سیاری از جرائم بوده ،ایجاب میکند محدودیتهای قانونی بی شتر در خ صوم
ارائه مطالب ملتذل و مس تهجن در اینترنت اعمال ش ود بر این اس اس از میان ش اخصها بیش ترین متغیر ت ثیرگذار بر هرزه
نگاری مربوه به شاخص تمایالت جنسی کاذب (اعتیاد جنسی) با وزن  26 /93درصد و سهولت دسترسی و خرید محصوالت
م ستهجن در اینترنت با وزن  11 /91در صد در اولویت دوم و خأل قوانین و مقررات بازدارنده با وزن  11 /13در صد در اولویت
سوم افراد برای هرزه نگاری در اینترنت به دست آمد
 -9مومنی ( )1939در پژوهشی با عنوان تاثیر آماری نیروی انتظامی بر احساس امنیت شهروندان (شهر بیرجند) نشان داد
از مهمترین یافتههای این پژوهش ،ارتلاه معنادار آماری بین نقش نیروی انتظامی با احس اس امنیت میباش د به طوری که
هرچه نقش پلیس پررنا تر باش د آنگاه احس اس امنیت اجتماعی مردم نیز بیش تر خواهد بود اما در مورد هر یك از ابعاد و
خرده مقیاس های پر س شنامه به این نتیجه ر سیدیم که بین ابعاد نقش پلیس با بعد مالی ،جانی و فکری اح ساس امنیت ارتلاه
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معناداری وجود دارد ( )P<6061همچنین بین بعد قدرت و توانایی نیروی انتظامی با بعد فکری و روحی احس اس امنیت
ارتلاه معناداری وجود دا شت ( ) P<6061بنابراین با توجه به همل ستگی باالی نقش پلیس با اح ساس امنیت اجتماعی مردم،
انتظار می رود که نیروی محترم انتظامی تمامی سعی و تالش خود را در برقراری نظم و امنیت در بین شهروندان بکار بلرند
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
به نظر میر سد نقش پلیس و تعامل آن با د ستگاه ق ضایی در کاهش میزان بزهکاری طی ده سال گذ شته در ا ستان بو شهر
موثر بوده است
فرضیات فرعی
به نظر میر سد پلیس میتواند از طریت برنامههای آموز شی و فرهنا سازی پلیس و تعامل آن با د ستگاه ق ضایی در کاهش
بزهکاری در استان بوشهر موثر باشد
روش تحقیق
روش اجرای این تحقیت ،میدانی میباشد که برای بررسی متغیرهای تحقیت با استداده از ابزار پرسشنامه به صورت پیمای شی
اقدام به تحلیل و تدسیر آنها میکنیم و جامعه آماری کلیه پرسنل ناجا استان بوشهر میباشد جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیت کلیه نیروهای پلیس استان بوشهر میباشد
نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
از تعداد کل جامعه آماری تعداد  132ندر از افراد را به عنوان نمونه آماری انتخاب کردیم
چارچوب نظری تحقیق
مفهوم و تعریف پلیس
کلمه پلیس را وادهای یونانی و مش تت از ریش ه پلی تیا و پلی تیکا به معنی حکومت و مدیریت میدانند از نظر افالطون و
ار سطو ،نیروهای کمکی شهر م سئول مراقلت از امنیت شهر بودهاند این به آن معنی ا ست که آنان اختیار تنظیم امور شهر بر
ا ساس منافع نظم عمومی ،امنیت ،اخالقیات ،ت مین غذا و رفاه را دا شتهاند به بیان دیگر ،نقش ا صلی پلیس در یونان با ستان
مراق لت از اجرای قوانین و اخت یار حدظ نظم در خ یا بان ها به منظور مراق لت از م عامالت عادال نه در بازار ها و جلوگیری از
رفتارهای مخاطره آمیز بوده است (گروسی)31 :1931 ،
مفهوم نیروی انتظامی
"نیروی انتظامی سازمانی ا ست م سلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و واب سته به وزارت ک شور بوده و هدف از ت شکیل آ ن
ا ستقرار نظم و امنیت و ت مین آ سایش عمومی و فردی و نگهلانی و پا سداری از د ستاوردهای انقالب ا سالمی در قلمرو ک شور
جمهوری ا سالمی ایران ا ست " همانگونه که از تعدد تعریژهای ارائه شده ،مالحظه میکنیم ،تعریژ و شناخت پلیس آ سان
نیست ،زیرا تابعی از پیچیدگی دولت و جامعه و مناسلات خام میان دولت و جامعه است از یك سو ،شخصیت دولتی پلیس و
حت استداده مشروعی که از قوه قهریه دارد ،چهرهای خشن ،سرکوبگر و خشك و مقرراتی از پلیس را نشان میدهد و از سوی
دیگر ،تنوع و گ ستردگی جامعه و سازوکارهای خام اتخاذ شده تو سط پلیس جهت تعامل با آن ،چهرهای مدنی و مردمی را از
پلیس به نمایش میگذارد بر همین اس اس ش اید نتوان هیچ وادة دیگری را جایگزین لدظ پلیس کرد که بتواند معنای فراگیر
آن را منعکس نماید .دولتگرایان پنا ویژگی زیر را برای سازمانهای پلیس و م موران آن بیان کردهاند:
 1پلیس نماد تللور نظام سیاسی هر کشور است
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 2حضور پلیس نمایانگر اقتدار فراگیر حکومت در هر مکان و زمانی است.
 9پلیس کارکردهای چندجانله دارد و حتی خألهای قانونی را با قدرت ابتکار
خود ،پوشش امنیتی میدهد.
 4پلیس در انجام وظایژ خود از اختیار و استقالل برخوردار است.
 1پلیس به طور انحصاری حت استداده مشروع از قدرت را در اختیار دارد
مفهوم پلیس اداری و پلیس قضایی
تق سیمبندیهای گوناگونی از سازمان پلیس ارائه شده لیکن شایعترین تق سیمبندی موجود ،تق سیم آن به پلیس اداری و
پلیس ق ضایی ا ست ملنای این تق سیمبندی ماهیت اقدامات پلیس در جامعه ا ست اینك به طور اجمالی به برر سی وظایژ
پلیس اداری (الژ) و پلیس قضایی (ب) میپردازیم (.صانعی )16 : 1931 ،
مفهوم پلیس اداری
پلیس اداری در دو مدهوم به کار برده می شود یك مدهوم آن که کلی تر است ،به معنی هر نوع نظارت و مداخلهای است که
دولت از طریت وي ع آیین نامهها و مقررات برای حدظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل میآورد مدهوم جزئی تر
پلیس اداری به معنی بخ شی از سازمان پلیس هر ک شور ا ست که انجام وظایژ مربوه به برقراری و حدظ نظم و جلوگیری از
وقوع جرم و بینظمی در جامعه را بر عهده دارد از پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پلیس پی شگیری یا پلیس احتیاطی
هم نام برده شده ا ست تمام م ساعی پلیس اداری صرف پیشگیری از وقوع جرم می شود و در واقع با شروع جرم ،وظایژ
پلیس اداری خاتمه یافته تلقی شده و پلیس قضایی وارد صحنه میشود
مفهوم بزه
بزه یا بزهکار یك پدیده اجتماعی ا ست که در محیطهای مختلژ به شکلهای متداوتی م شاهده می شود شک ستن نظم
اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریژ کردهاند (صانعی)266 : 1931 ،
مفهوم بزهکار
از دیدگاه روانکاوی بزهکار ک سی ا ست که بزه یا بزهکار یك پدیده اجتماعی ا ست که در محیطهای مختلژ به شکلهای
متداوتی مشاهده می شود شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریژ کردهاند از دیدگاه روانکاوی
بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت
ندارد بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قلول جامعه با شد ،فرد د ست به
رفتارهایی بر خالف هنجارهای اجتماعی میزند و یا میان دو د سته از ف شارهای درونی و برونی قرار میگیرد و دچار بزهکاری
میشود ( صادقی)241 :1933 ،
رویکردها و نظریههای پلیس در زمینه پیشگیری از جرم
رویکرد کاهش بازار جرم
رویکرد کاهش بازار در پیش گیری از جرم بر کاهش بازار اموال مس روقه از طریت پیش گیری از عري ه و تقاي ا برای اموال
مس روقه تمرکز میکند این رویکرد بر این منطت اس توار اس ت که بدون وجود یك بازار فعال ،آب کردن اموال مس روقه برای
بزهکار دشوار ،خطرناك و بیفایده میشود
رویکرد کاهش بازار جرم ،چهار راهلرد زیر را شامل میشود ( عطازاده ،نجدی)31 :1931 ،
شناسایی محصوالت داغ

4

شناسایی محصوالتی که بی شترین جذابیت را برای بزهکاران دارند ،جامعه را قادر به انتخاب در باره خرید کاالی امن می سازد
همچنین دان ستن اینکه چه مح صوالتی داغ ا ست ،پلیس را قادر به شنا سایی بازارهای خرید و فروش آنها ،موقعیت بالقوه
بازارهای مذکور و اماراتی در مورد اینکه چه کسانی به خرید و فروش اموال در یك بازار میکنند ،خواهد کرد
سخت کردن هدف
کم ارزش تر کردن یك مح صول و آ سان تر کردن د ستیابی به آن ،موجب کاهش مطلوبیت مح صول مذکور برای خریداران
بالقوه خواهد شد .سخت تر کردن هدف میتواند راهلردهایی مانند راهلردهای زیر را شامل شود:
ن شانه گذاری اموال تو سط صاحلان آنها یا کارخانهها ،طراحی مح صوالت با ویژگیهای خام امنیتی ،ا ستداده از ه شدار
دهندهها ،قدلها و سایر تجهیزات حداظتی که از استداده مجدد اموال مذکور جلوگیری میکند (.ظدری)13 :1911 ،
مبارزه با خرید و فروش اموال مسروقه
اغلب معلوم ا ست که اموال م سروقه سرانجام سر از کجا در میآورند با این حال تحقیقات نقش نردهک شی مناطت تجاری یا
م سکونی ،بازارهای مکاره ،خرید و فروش کنندگان مواد مخدر و کل جامعه را در ارائه م سیری برای آب کردن اموال م سروقه و
حمایت در برابر پلیس ،رو شن کرده ا ست .راهلردهایی مانند قاعدهمند کردن و صدور مجوز برای خرید و فروش اموال د ست
دوم ،ت صویب مقررات مرتلط با خرید و فروش اموال م سروقه و مطلع ساختن خریداران از پی آمدهای خرید چنین اموالی برای
تغییر سطح تقايا اهمیت دارد (.دانش )916 : 1933 ،
برنامههای آموزش عمومی
اعمال رویکرد کاهش بازار به پیش گیری از جرم میتواند در دراز مدت با ایجاد درك باالتر در میان جامعه دربار نقش مردم
در تس هیل جرم ،کمك کند خرید و فروش اموال مس روقه یا بیتوجهی به خطر میتواند محرك جرم ش ود ،اطمینان خاطر
بزهکار را باال برده و به رنا و ترس تجربه شده توسط بزه دیده بیدزاید یك برنامه آموزش عمومی میتواند کسانی را که به رفتار
مخاطره آمیز توجهی ندارند ،را ت شویت به مطلع شدن درباره نتایا خرید و فروش آگاهانه اموال م سروقه نموده و به عنوان یك
عامل بازدارنده عمل کند ( میتسال )921 : 1936
نظریه جامعه محوری
رویکرد پلیس جامعه محور با سه جزء اصلی به شرح زیر ،تعریژ شده است(هاشمی شاهرودی)26 : 1930 ،
دخالت دادن جامعه  :پلیس جامعه محور در یك بخش به عنوان تالشهایی تعریژ شده ا ست که برای گ سترش م شارکت
بین اعضای جامعه و سازمانهای مدنی صورت میگیرد پلیس جامعه محور باید در زمان تعیین اولویتها و انتخاب تاکتیكهای
خود جامعه را دخالت دهد؛
م سئله محوری :پلیس جامعه محور همچنین شامل تغییر از گ شتها و تحقیقات واکن شی به رویکرد م سئله محور ا ست به
طور مختصر ،پلیس مسئله محور رویکردی برای تهیه راهلردهای کاهش جرم است پلیس مسئله محور برجسته کردن اهمیت
ک شژ و يعیتهایی ا ست که موجب تماس شهروندان برای کمك از پلیس می شوند ،یعنی شنا سایی عللی که در پ شت این
وقایع وجود دارد و طراحی تاکتیكهایی برای برخورد با این علل و عوامل؛
تمرکز زدایی :تمرکززدایی یك راهلرد س ازمانی اس ت که ارتلاه نزدیکی با اجرای پلیس جامعه محور دارد پیش رفتهای
ناشی از جهانی شدن ،شهرنشینی و فن آوری هم فرصتها و هم چالشها را برای همۀ افراد مسئول پی شگیری از جرم افزایش
داده اس ت به خص وم برای م موران پلیس در واقع هم دورة فرص ت و هم دورة تهدید برای دولتها ،ادارات پلیس و مجریان
امور ا ست همانگونه که شکلهای جدید م شارکت برای پی شگیری از جرم ظاهر می شوند (به عنوان مثال م شارکتهای بین
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نهادی ،مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و غیره ) ،فن آوری های جدید به کار گرفته می شوند (نقشه جرم ،پراکندگی
جغرافیایی جرم و غیره ) ،و برنامههای گوناگون پی شگیری از جرم طراحی و اجرا می شوند (مانند پلیس محله ،برنامههای فراگیر
اجتماعی و غیره) برای افزایش امنیت ( .مومنی)11-19 : 1939 ،
حضور مشهود در جامعه و محلهها
پلیس میتواند به عنوان بخشی از یك رویکرد جمعی به امنیت ،در محلهها حضور مشهود داشته باشد اغلب اوقات ،هدف از
برنامههای ح ضور م شهود پلیس در جامعه ،بازدارندگی از جرم از طریت ح ضور قوی پلیس در صحنه ،برقراری نظارت و ایجاد
اطمینان عمومی در مورد امکان دسترسی سریع به پلیس است بسیاری از شیوههای رایا برای حضور مشهود پلیس علارت از
گشت پیاده ،گشت سواره با اسب ،گشت سواره با دوچرخه هستند افزایش ترس از جرم ،نگرانی در مورد رفتار يد اجتماعی
در میان ساکنان ،و بازار رو به ر شد برای ابزارهای امنیتی در برخی موارد دولتها را وادار به اولویت دادن به رفع ترس از جرم
در سطح ملی نموده است (مانند شیلی ،استرالیا ،انگلستان) و الزام رو به رشدی توسط شهروندان برای حضور مشهود پلیس در
جامعه وجود داشته است مستندات موجود وجود رابطه مثلت بین گشتهای پیاده و کاهش ترس از جرم را اثلات کرده است
(هاشمی)22-24 :1930،
در داپن حدود  11،666کیو سك پلیس که کوبان  2نامیده می شوند ،تمامی ایام هدته را م شغول کار ه ستند تا به جامعه در
مورد حض ور پلیس قوت قلب بدهند م موران پلیس جامعه محور در س یس تم کوبان ،کارهای زیر را انجام میدهند  :تلدیل
شدن به بخشی از جامعه و انجام فعالیتهایی که ارتلاه نزدیکی با زندگی روزمره و امنیت ساکنین محلی دارد ،اطالع رسانی به
ساکنین در مورد ح ضور پلیس ،گ شت زنی و پا سخگویی به فوریتهای پلی سی سی ستم کوبان در سنگاپور و شهرهای مختلژ
امریکا (مانند بوستون ،فیالدلدیا ،شیکاگو ،سن خوان ،پورتوریکو ،و واشنگتن ) مورد تقلید قرار گرفته است اخیراً سازمان توسعه
بینالمللی داپن اخت صام بودجه برای اجرای کوبان در برزیل را اعالم کرده ا ست هر چند که ح ضور م شهود پلیس در جامعه
میتواند هزینه بر باش د ،اما ،موجب هدایت خدمات پلیس ی به نقاه جرم خیز و مناطقی که از آنها تماس بیش تری با پلیس
گرفته شده ،می شود به عنوان مثال در انگل ستان موقعیت م موران پلیس حمایت اجتماعی  ،در نتیجه ت صویب قانون ا صالح
سازمان پلیس مصوب  2662تثلیت شد افسران پلیس حمایتی جامعه ،از پلیس به وسیلۀ حضور مشهود در جامعه ،و کمك به
حص ول اطمینان در جامعه از حض ور موثر پلیس از طریت برخورد با موارد ایجاد مزاحمت و رفتار ي د اجتماعی ( میرمحمد
صادقی)933 :1932 ،
اطالع رسانی به جامعه
پلیس میتواند از طریت ارائه اطالعات کلی در مورد ش یوههای اجتناب از بزه دیدگی به جامعه به پیش گیری از جرم کمك
کند م موران پلیس میتوانند از طریت مدارس برای ارائه سخنرانی در مورد رانندگی در حین م ستی ،امنیت دوچرخه سواری،
امنیت اتوبوس ،قلدری و سوء استعمال مواد مخدر ،دعوت شوند .ب سیاری از ادارات پلیس تاکنون آموزشهای پی شگیری از جرم
برای تجار در مورد نحوه محافظت از کار و کسلشان در برابر جرائم بازرگانی ،برای ساکنین محلی در مورد محافظت از منازلشان
در برابر سرقت ،برای مقامات مجتمعهای م سکونی در مورد نحوه مداخله در موارد بینظمی ،برای کودکان و نوجوانان در مورد
نحوه برخورداری از امنیت شلکه و غیره را برگزار کردهاند .پلیس همچنین میتواند در آگاهسازی عمومی و تللیغات رسانهای به
منظور تغییر گرایشها و رفتارها در مورد جرم و خ شونت شرکت نموده و برای جلوگیری از بزهکاری نوجوانان ،زنان ،اقلیتهای
فرهنگی و افراد ناتوان جلوگیری کند
یافته های تحقیق
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پس از تکمیل فرم ها اطالعات به دست آمده به وسیله نرمافزار  spssتحلیل شد و از کلیه متغیرهای وارد شده آمار توصیدی
همچنین آمار ا ستنلاطی گرفته شد و رد یا ت یید فر يیات جهت پی بردن به سطح رابطه و همل ستگی میان متغیرها م شخص
شدند دو د سته آزمون تو صیدی ( شامل فراوانی ،در صد و انحراف معیار دادهها) و آزمون ا ستنلاطی شامل آزمون کلموگروف و
اسمیرنوف ،آزمون تحلیل هملستگی و آزمون رتلهبندی تی با هدف بررسی فريیات انجام گردید
آمار و یافتههای توصیفی
جدول  :1توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

29

12009

مرد

113

31091

تعداد

132

16606

جدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر اساس متغیر جنسیت میباشد
از مجموع  132ندر نمونه مورد بررس ی  %12009زن و  %31091مرد بودهاند درص د به نس لت جمعیت نمونه به دس ت آمده
است
نمودار  :1جنسیت پاسخگویان

160
140
120

Axis Title

100
80
60
40
20
0

مرد
159

زن
23

Series 1

87.37

12.63

Series 2

جدول  : 2توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن پاسخگویان
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  03سال

21

11/14

11/14

 01تا  03سال

13

92/42

49/30

 03-03سال

01

92/12

10/01

 01سال به باال

91

26/99

166

7

132

تعداد

16606

16606

جدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر اساس متغیر سن میباشد
از مجموع  132ندر نمونه مورد برر سی  %11014کمتر از  96سال و  %92042بین  91تا  91ساله و همچنین  %92012بین
 90تا  46سال و  26099از  41سال به باال سن داشتهاند درصدها به نسلت جمعیت نمونه به دست آمده است
نمودار  :2سن پاسخگویان
70
60
50

Axis Title

40
30
20
10
0

سال به باال 41
37

سال 36-40
65

تا  35سال 31
59

کمتر از  30سال
21

Series 1

20.33

32.72

32.42

11.54

Series 2

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
در این ق سمت ابتدا با ا ستداده از آزمون کولموگروف -ا سمیرنوف ،نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد برر سی قرار گرفتند
نتایا در جدول ( )4آورده ش دهاند س طح معناداری مربوه به این آزمون برای همه متغیرهای پژوهش بیش تر از  6/61اس ت
بنابراین متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال تلعیت میکنند
جدول  :0آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیر
برنامههای آموزشی و فرهنگسازی

انحراف
استاندارد

معناداری
(p-
)value

2٫1144

41412.

6/643

تعامل پلیس با دستگاه قضایی

2٫1313

96311.

6/114

کاهش بزهکاری

1٫9001

46441.

6/141

پلیس
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به نظر میر سد پلیس میتواند از طریت برنامههای آموز شی و فرهنا سازی پلیس و تعامل آن با د ستگاه ق ضایی در کاهش
بزهکاری در استان بوشهر موثر باشد
جدول  :0ضریب همبستگی بررسی رابطه بین عملکرد پلیس از طریق برنامههای آموزشی و فرهنگسازی پلیس
و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش بزهکاری
متغیرها
عملکرد پلیس از طریق برنامههای
آموزشی و فرهنگسازی پلیس
تعامل آن با دستگاه قضایی در
کاهش بزهکاری

میانگین

انحراف

همبستگی

معیار

پیرسون

204431

6/2193

909331

6/2163

يریب
هملستگی
سطح معناداری

آماره
همبستگی
6/912

6/61

بر اس اس نتایا حاص له از آزمون هملس تگی پیرس ون (جدول  )0بین عملکرد پلیس از طریت برنامههای آموزش ی و
فرهنا سازی پلیس و تعامل آن با د ستگاه ق ضایی در کاهش بزهکاری زیرا سطح معناداری  sig≤./05قابل قلول ا ست لذا
فري یه فوقالذکر با قوت باال مورد ت یید قرار میگیرد چون س طح معناداری  6/61میباش د و از س طح معناداری sig≤./05
کمتر ا ست به علارت دیگر میتوان گدت کاهش بزهکاری مت ثر تعامل پلیس با د ستگاه ق ضایی ا ست که با  %31اطمینان این
فرض ت یید میشود
بحث و نتیجهگیری
در مقام نتیجهگیری میتوان به پنا نکته ا شاره کرد اول آنکه ،هدف پژوهش این بود که تحول کارکردهای سنتی و در عین
حال  ،اص لی پلیس را مورد بررس ی قرار دهد و به تحوالت جدید در کارکردهای پلیس بپردازد این کار بر این اس اس ص ورت
گرفت که پلیس هم مانند دیگر نیروهای اجتماعی  ،با تغییر و تحوالت جامعه دچار فراز و فرود میش ود و درك چرایی این
تحوالت در ت سهیل کارکردهای این نیروی مهم اجتماعی ت ثیر خواهد دا شت از این منظر ،پلیس در شکل سنتی ،نقش اعمال
قانون و دس تگیری مجرمان را بر عهده دارد که در چارچوب امنیت فردی و عمومی تجلی می یابد اللته ،در اینجا این بحث
نظری مطرح ن شد که در صورت تعارض امنیت فردی و عمومی  ،کدام یك باید در د ستور کار پلیس قرار گیرد ،زیرا میبای ست
وارد مجادالت نظری و نظامهای س یاس ی متعدد فردگرا و غیر فردگرا می ش دیم که در حوزه ملاحث نظری امنیتی قرار می
گیرد و در قلمرو ملاحث کارکردی پلیس نمی گنجد آنچه این مويوع را در اینجا به حاشیه می برد ،این است که پلیس صرفا
مجری قانون در هر نظام سیا سی ،خواه فردگرا یا غیر فردگرا ا ست ،نه وا يع یا حتی مد سر آن دوم آنکه ،پلیس کارکردهای
جدید در حوزه کمك به افراد ،ارتلاه با نهادهای اجتماعی دیگر و مقابله با خرابکاری و اقدامات يد امنیت ملی دارد که با توجه
به نظریات امنیت انسانی ،امنیت اجتماعی ،امنیت سرزمینی و داخلی ،مورد بحث قرار گرفت این امر نشان از پیچیدگی و چند
الیه بودن کارکردهای پلیس دارد و این نیروی ب سیار مهم جامعه را از دیگر نیروهای نظامی و غیرنظامی متمایز می سازد و به
رغم فعالیت این نیرو در حوزه خرد امنیت که عمدتاً در مطالعات امنیتی مورد اعتنای جدی نلوده است ،به هیچ عنوان به معنی
کم اهمیتی نیروهای این حوزه به نسلت حوزه کالن امنیت نیست در ادامه ،برخی از وجوه پیچیدگی و چند الیه بودن آن را با
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توجه به ملاحث مطروحه در متن پژوهش برای نش ان دادن اهمیت این حوزه برمیش ماریم .س وم آنکه ،پلیس نیرویی نظامی
است که وظیده دارد در محیط غیرنظامی خدمت نماید
پیشنهادهای تحقیق
از مجموع ملاحث مطرح شده در مقاله ،پیشنهادات زیر حاصل میشود:
 -1در طلقهبندی سه گانۀ سیا ست جنایی به تقنینی و ق ضایی و اجرایی ،سیا ست جنایی پی شگیرانۀ پلیس را در د ستۀ
س یاس ت جنایی اجرایی و مربوه به قوه مجریه تقس یمبندی میکنند اللته در کش ورهایی که پلیس بخش ی از قوه مجریه
محسوب میشود ،چنین تقسیمبندیای قابل دفاع است ،لیکن در کشورهایی که پلیس تابعیت محض از قوة مجریه ندارد ،شاید
درست تر باشد که سیاست جنایی پیشگیرانۀ پلیسی را با هویتی مستقل و جدای از سیاست جنایی اجرایی به کار بلریم.
 -2به اختصار میتوان گدت که سیاست جنایی اجرایی پی شگیرانۀ پلیس مجموعه اقداماتی است که پلیس برای پی شگیری یا
کاهش جرم و انحراف در جامعه انجام میدهد اللته گروهی معتقدند که پلیس باید صرفاً در مقابل جرم مسئولیت پی شگیری یا
واکنش داشته باشد و پاسخگویی به انحراف را در زمرة تکالیژ جامعه میدانند آنان معتقدند که پاسخ به جرم باید کوبنده و با
شدت عمل باشد و از آنجا که پلیس مظهر اقتدار دولت است ،باید پاسخ شدید به جرم را به پلیس واگذار کرد .نگارنده به دالیل
زیر با این نظر موافت نیست و معتقد است که پلیس باید در اقدامات پیشگیرانه هم باید جرم و هم باید انحراف را در دستور کار
خود قرار دهد  :اوالً اگر پلیس را جزئی از جامعه بدانیم باید به این ع ضو از جامعه نیز همانند سایر اع ضای اجتماع ،صالحیت
پاسخ پی شگیرانه به انحراف را بدهیم شاید در مورد پاس خ واکنشی بتوان گدت که پاسخ پلیس شدت عمل بی شتری دارد و با
د ستگیری و سلب حقوق و آزادیهای افراد همراه ا ست ،لیکن این شدت عمل در پا سخهای پی شگیرانه صدق نمیکند و آثار
سوئی را نمیشود بر آن مترتب دانست ثانیاً تدابیر پیشگیرانه مربوه به قلل از وقوع جرم است و قلل از ارتکاب نمیتوان گدت
که آیا شخص هنجارشکن اقدامات خود را در حد نقض هنجارهای عادی و نرمالیته متوقژ خواهد کرد یا اینکه از این حد فراتر
رفته و هنجارهای مهم و نرماتیوی ته را نقض خواهد کرد مرد جوانی که در زمان تعطیلی یك دبیرس تان دخترانه در اطراف
مدر سه پر سه می زند ،نمیتوان پیشبینی کرد که ق صد وقتک شی دارد یا چ شمچرانی ساده یا حمله و تعرض و یا ربودن یك
دختر دانشآموز را ،تا بتوان متناس ب با قص د وی مس ئولی برای پیش گیری تعیین کرد ثالثاً بس یاری از انحرافات کوچك
زمینهساز جرائم شدید هستند نظریۀ پنجرههای شکسته و انعطاف صدر را در این زمینه به خاطر داریم که بر برخورد با جرائم
و انحرافات خرد و پیش پا افتاده برای پی شگیری از جرائم مهم تاکید داشتند بنابراین ،بیدلیل نی ست که بسیاری از جوامع به
شدت به عدم مماشات با جرائم خرد و انحرافات ،اعتقاد راسخ دارند.
 -9امروزه یکی از ش اخص ههای ارزیابی امنیت در هر جامعهای مهار جرم و بینظمی اس ت حکومتها برای جلب ري ایت
عمومی به دنلال کس ب معیارهای زمامداری بهینه هس تند نلودِ جرم و ترس از جرم از ایدهآلهای جامعه بش ری به حس اب
میآیند با توجه به عدم کارایی و درماندگی سی ستم عدالت کیدری ،جوامع به این نتیجه رسیدهاند که باید در کنار حدظ حربۀ
مجازات ،تالش ا صلی خود را م صروف پی شگیری نمایند این پی شگیری نلاید منح صر به تدابیر فردی و موردی با شد بلکه باید
متکی به سیاست جنایی سازمان یافتۀ اصولی و منسجم و پایدار باشد.
 -4پلیس هم در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه و هم در اجرای آن نقشی بیبدیل دارد پلیس عالوه بر مشارکت در تدوین
یا اجرای سیاست جنایی پی شگیرانۀ تقنینی و قضایی ،در بخش مربوه به اقدامات پی شگیرانۀ خود استقالل عمل فراوانی دارد
ح ضور پلیس در م شارکت جامعه علیه جرم در هر یك از مراحل فرآیند پی شگیری اعم از شناخت م سئله جرم یا برر سی علل
جرم یا تعیین نوع مداخلۀ پیش گیرانه و اجرا و ارزیابی آن ،حائز اهمیت فراوان اس ت دس ترس ی به حض ور موثر در چنین
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مشارکتی مستلزم تدکیك کامل امور پلیس قضایی و پلیس پی شگیری است استقالل عمل پلیس در انجام امور پی شگیری باید
از طریت قانونگذار به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای قانونی الزم فراهم شود.
 -1دخالت پلیس نلاید نافی یا تض عیژ کنندة جنله ي ابطیت پلیس (امور پلیس قض ایی) تلقی ش ده و این دو م موریت،
متناقض با هم ارزیابی شوند ،بلکه باید این دو جنله از کار پلیس مکمل یکدیگر تلقی شده و دو روی یك سکه به حساب آیند

منابع
 -1دانش  ،تاج زمان  )1933(،حقوق زندانیان و علم زندانها  ،چاپ دانشگاه تهران
 -2صادقی ،محمد هادی )1933(،حقوق جزای اختصاصی؛ جرائم علیه اشخام ،انتشارات میزان ،ج 13
 -9صانعی  ،پرویز  )1931(،حقوق جزای عمومی  ،تهران  ،گنا دانش  ،چاپ چهاردهم ،جلد 2
 -4ظدری ،محمد ريا )1911( ،ملانی عدالت جزایی در حقوق اسالمی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات امیر کلیر.
 -1عطازاده ،سعید ؛ نجدی ،علیريا ( )1931بررسی عوامل موثر بر هرزه نگاری در فضای مجازی و نقش پلیس در پیشگیری
و مقابله با آن فصلنامه پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،شماره  ،23م 31
 -0گرو سی ،س؛ میرزائی ،جواد (  ) 1931برر سی رابطه اعتماد اجتماعی و اح ساس امنیت طرح تحقیقی در شهر ستان
جیرفت.
 -1گلدوزیان  ،ایرج ( )1933حقوق جزای ایران  ،تهران  ،انتشارات سمت  ،جلد 9
 -3گلدوزیان ،ایرج ( )1932محشای قانون مجازات اسالمی برملنای قانون مصوب  1932/2/1تهران  ،انتشارات مجد
 -3مومنی ،ر يا ( )1939ت ثیر آماری نیروی انتظامی بر اح ساس امنیت شهروندان ( شهر بیرجند) ف صلنامه دانش انتظامی
خراسان جنوبی ،شماره  ،3بهار صص .11-19
 -16میتس ال ب (  ) 1936اعتماد در جوامع مدرن کنکاش ی در طول نظم اجتماعی ترجمه ناص رالدین غراب در نمایه
پژوهش شماره 13م 921
 -11ها شمی شاهرودی ،سید محمد )1930(،پلیس شهروند محور در عر صه عدالت،چاپ اول ،انت شارات مرکز مطلوعات و
انتشارات.صص 22-24
 -12ها شمی شاهرودی ،سید محمد ( )1930پلیس شهروند محور در عر صه عدالت،چاپ اول ،انت شارات مرکز مطلوعات و
انتشارات.

11

