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چکیده

پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی حاکم بر جوامع 
بشری دارد. پیشگیری از جرم، مؤلفه ای مؤثر و مهم در ایجاد جامعة امن است. یکی از روش های هم سوسازی 
اقدامات جاری نهادهای دولتی و خصوصی با آموزه های پیشگیری از جرم، رویکرد »کنترل پلیسی جامعه  محور« 
است. پلیس جامعه محور بر این فرض استوار است که مراقبت پلیسی وقتی مؤثر خواهد بود که از پشتیبانی و 
مشارکت مردم بر خوردار باشد و جنبه های مختلف نقش پلیس در زمینة خدمات اجتماعی و حفظ نظم به رسمیت 
شناخته شود. مسئله ای که در این تحقیق وجود دارد این است که، آموزش هاي الزم براي پلیس جامعه  محور 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )پلیس پیشگیری( چیست؟« در این راستا مرور ادبیات نظری برای ارائه 
چارچوب نظری، مطالعات تطبیقی در مسیر دستیابی به ویژگی های الگوی مطلوب و تحقیقات میدانی برای به 
دست آوردن نظر خبرگان انجام شده است. برای ارائه الگوي مناسب با استفاده از تفکر سیستمی، مولفه هاي 
انتظامی ج.ا.ا به عنوان ورودی سیستم و ویژگی های پلیس جامعه محور ، به  عنوان خروجی  آموزشي نیروی 
سیستم در نظر گرفته شده و فرآیند دگرگونی پلیس فعلی به پلیس جامعه محور، مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان كليدی: پليس، پليس جامعه  محور، پيشگيری از جرم، آموزش.

Email: MP0001345@yahoo.com(  .1(عضو هیات علمي دانشگاه علوم انتظامي
2. دانشجوی دکتری مدیریت )گرایش سیستم ها( 
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مقدمه

مقولة امنیت و تأمین آن به موازات تکوین و پیدایش حیات و زیسِت اجتماعی، از ابتدای خلقت مطرح بوده 
و تمام موجودات به طور غریزی به دنبال حفظ و تأمین امنیت خود هستند. بشر نیز از دیرباز همواره با تالشی 
خستگی ناپذیر به دنبال تأمین امنیت خود بوده است. جرم به عنوان یک آسیب، در مفهوم عام، زاییدة اجتماع و 
از توابع زندگی اجتماعی است. اکنون تقریبًا بر همگان ثابت شده که این پدیده، با وجود کنترل های جدی، در 
تمام جوامع در حال روی دادن است و اتخاذ سیاست های گوناگون کنترل اجتماعی تنها بر کاهش میزان و شدت 
آن مؤثّر است و منجر به انقراض نسل مجرمان نخواهد شد. یکی از روش های هم سوسازی اقدامات جاری 
نهادهای دولتی و خصوصی با آموزه های پیشگیری از جرم، رویکرد »کنترِل پلیسِی جامعه محور« است. این 
رویکرد، که از دهه هشتاد قرن بیستم میالدی حیات دوباره یافته و نظریه پردازی شده است، تدابیر پیشگیرانه 
نهاد پلیس را وارد مرحله ای جدید کرده، که در آن پلیس عالوه بر بهره گیری از ابزارهای ترسیم شده در نظام 
عدالت کیفری، تالش می کند که از همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و اجتماعی و شهروندان، در راستای 
پیشگیری از جرم استفاده کند. در سازمان پلیس کشورهای مختلف جهان، واحدهایی تخصصی برای پیشگیری 
از جرم تشکیل شده است. یکی از اهداف اصلی این واحدها، پیشگیری از جرم از طریق ترغیب اعضای جامعه 
برای انجام تدابیر حفاظتی از خود و اموالشان است. این مأموریت از راه های مختلفی انجام می شود؛ راه هایی 
تبلیغات عمومی  انجام  نهادهای عمومی و دولتی،  اعضای جامعه و سایر  به  ارائة مشاوره های حفاظتی  مانند 
پیشگیرانه از جرم، آموزش روش های پیشگیری از جرم از طریق تلویزیون و رسانه های مکتوب، ارتباط با بخش 
خصوصی امنیت و تنظیم مقررات مربوط به آن ها، ارائه دوره های آموزشی پیشگیری از جرم برای پلیس و 

برگزاری همایش هایی در مورد موضوعات مرتبط با افزایش امنیت برای سایر نهادها و اعضای جامعه.

 بیان مسأله 

تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چند دهة اخیر جوامع بشري بر رویکردهای پلیسی همانند 
سایر رهیافت ها اثر گذاشته و منجر به سیر تحّول و بهبود در آن ها شده است؛ به طوري که مي توان به چهار نوع 
تقسیم بندي مبتني بر روش هاي انجام مأموریت هاي انتظامي با هدف کنترل رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون 
افراد جامعه و همچنین اصالحات فردی و محیطی )به منظور اصالح جامعه و فرد و همچنین جلوگیری از جرم 

به صورت پایدار و همیشگی(، اشاره نمود:
رویکرد سیاسي: این رویکرد با ماهیت اقتدارگرایانه بر محور حمایت از منافع و امنیت طبقه  حاکم و مراقبت 
از حکومت قرار دارد. دوران وجودي این نوع پلیس، قبل از انقالب صنعتي بوده است و امروزه پلیس با چنین 

مأموریتي مورد قبول مردم کشورها نیست )لیپست، 446:1382(.
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جدید  بزه هاي  و  جرائم  پیدایش  و  تکوین  زمینه هاي  به  توجه  با  پلیس  رویکرد،  این  در  حرفه اي:  رویکرد 
تأسیس شد  بریتانیا  در  در سال 1829م.  بار  اولین  پلیس حرفه اي  مي گیرد.  نیاز شکل  مورد  و تخصص هاي 

)همان:447(. در پلیس کشور ما نیز این رویکرد از چند دهه  قبل تاکنون مورد توّجه قرار گرفته است. 
ندارد،  وجود  دموکراتیک  پلیس  درباره  پذیرفته اي  کاماًل  یا  ساده  تعریف  هیچ  اگرچه  دموکراتیک:  رویکرد 
لیکن همه نظام هاي پلیسي دموکراتیک در این آرمان سهیم اند که اختیارات پلیس باید بنابر قانون اعمال شود 

)همان:448(.
پلیس  کرد.  پیدا  رواج  آمریکا  در   1980 سال  از  بعد  جامعه محور  پلیس  اندیشه   جامعه محور:  پلیس  رویکرد 
جامعه محور بر این فرض استوار است که مراقبت پلیسي وقتي مؤثر خواهد بود که از پشتیباني و مشارکت مردم 
برخوردار باشد و جنبه هاي مختلف نقش پلیس در زمینه ي خدمات اجتماعي و حفظ نظم به رسمیت شناخته 

شود. این دیدگاه به پیشگیري غیرکیفري از کجروي ها در مقایسه با راهبرد کیفري اولویت مي دهد.
هرچند نیروي انتظامي ج.ا.ا که وظیفه  پیشگیري از وقوع جرم را به عهده دارد، تالش کرده تا از مشارکت 
نماید. در  استفاده  از حداکثر توان موجود  نتوانسته  تاکنون  لیکن  امنیت بهره مند شود،  مردمي درحفظ نظم و 
بررسي به عمل آمده آنچه که مي تواند این هدف را تحقق دهد، رویکرد پلیس جامعه محور با تأکید بر امر » 
پیشگیري مردمي از جرم« است. بنابراین، مسئله اي که در این تحقیق وجود دارد، مؤلفه های آموزشی مناسب 
جهت نظام پلیس جامعه محور براي نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران )پلیس پیشگیري( چیست؟ که با 
طراحی آموزشي این نظام و از طریق مشارکت و همکاری مردم در امر پیشگیری بتوان به وضع مطلوبی دست 

یافت.

اهمیت و ضرورت تحقیق

صاحب  نظران معتقدند هیچ تالشی جهت تداوم و اعمال نظم و امنیت درجامعه در دراز مّدت مؤثر نخواهد بود؛ 
مگر با همکاری و مشارکت بین شهروندان، سازمان ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه. در این راستا رویکردهای 
پلیسی برای پیشگیری، کشف و تعقیب جرائم و رفع مزاحمت برای افراد یا عموم مردم نیز با گذشت زمان تغییر 
یافت، به طوری که رویکرد سیاسی کنار گذاشته شد و عملکرد رویکرد حرفه ای پلیس نیز زیر سؤال رفت و 
توّجه اغلب کشورها به رویکرد جامعه محور پلیس معطوف گردید. هر چند در این نیرو قدم های علمی فراوانی 
در زمینه ایجاد پلیس جامعه  محور برداشته شده است، ولی این فعالیت ها کمتر در قالب روش تحقیق علمی 
صورت گرفته است. . با توجه به این که  نظام پلیس جامعه محور شامل مولفه های ساختاری، رویکردی و فردی 
است، ولي در این تحقیق تنها ویژگی های آموزشي مورد نظر است .اگرچه در این زمینه در نیروی انتظامی ج.ا.ا 
تالش های تجربی صورت گرفته، ولی برای افزایش و تأمین نظم پایدار بر پایه مشارکت مردمی در وضعیت 
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فعلی جامعه ما اجرای این تحقیق علمی بسیار مفید است.

اهداف و سؤاالت تحقیق

هدف اصلي این تحقیق »بررسي مؤلفه های آموزشي مؤثر در ایجاد نظام مناسب پلیس جامعه محور« است  
و سؤال اصلِي آن، ))مؤلفه های آموزشي مؤثر در ایجاد نظام پلیس جامعه محور چیست؟ (( مي باشد.وسواالت 

فرعي این تحقیق عبارتند از :
ویژگي هاي )آموزشي( نیروي انتظامي ج.ا.ا چیست؟

ویژگي هاي )آموزشي( پلیس جامعه محور چیست؟
چه اقدامات آموزشي براي تحقق پلیس جامعه محور الزم است؟

ادبیات نظري تحقیق

پليس
سازمان دولتی، مسئول پیشگیری، کشف جرائم و رفع مزاحمت برای افراد یا عموم مردم می باشد )وبستر، 
1978: 889( به عبارت دیگر پلیس شاخه ای از حکومت است که مسئول حفظ نظم و آسایش عمومی و ارتقاي 

سالمت،  بهداشت و اخالقیات و نیز دستگیری و کشف جرایم و تنبیه مجرمان می باشد. )بلک1، 1983: 603(
 پيشگيری 

واژه »پیشگیری« را از نظر لغوی، جلوگیری ، دفع، صیانت، مانع شدن، جلو بستن، جلوی وقوع چیزی را 
گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بدو ناخواسته است. )معین، 1377: 933( 

پیشگیری از جرم عبارت از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای 
از بین بردن یا کاهش آن می باشد. )نوروزی و دیگران، 1390: 30(

رویکردهای پلیسی
مي توان به چهار نوع تقسیم بندي مبتني بر روش هاي انجام مأموریت هاي انتظامي با هدف کنترل رفتارهاي 

مجرمانه و خالف قانون افراد جامعه و همچنین اصالحات فردی و محیطی، اشاره نمود: 
1. رویکرد سیاسی

2. رویکرد حرفه ای
3. رویکرد دموکراتیک

4. رویکرد جامعه محور: این رویکرد مشارکت، همکاري و حمایت ضابطان قانون و افراد جامعه در شناسایی 

1. Black. H. C.
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مشکالت و ریشه یابی آن ها و پیدا کردن راه حل هایی که مشکل را به طور دائم از بین برده یا کاهش می دهد، 
بر می انگیزد. )ترویانوویچ و دیگران، 1383: 3(

سیستم یا نظام

سیستم عبارت است از اجزاي به هم پیوسته و مرتبط به  هم که به نحوی تنظیم شده اند که یک کل مجزا 
از تک تک اجزا را به وجود می آورند. جوامع بشری نوعی سیستم اند. معموال سیستم ها را به سیستم های باز و 
بسته طبقه  بندی می کنند. سیستم  های بسته با محیط خود رابطه ندارند، ولی سیستم های باز دائما با محیط خود 
در ارتباط هستند. )رابینز، 1379: 30( منظور ما از سیستم، سیستم های باز می باشند. همه سیستم ها دارای سه 
عنصر  نهاده )ورودی(، فرآیند تبدیل و ستاده )خروجی( هستند. سیستم ها مواد اولیه، انرژی، اطالعات و منابع 
انسانی و غیره را دریافت می کنند و آن ها را به کاالها، خدمات، منابع، راهکار، مواد زائد و غیره تبدیل می کنند. 

)رابینز، 1379: 33(

 پلیس جامعه محور

پلیس جامعه محور به پلیسی گفته می شود که دو هدف عمده را در راهبرد خود در برقراری نظم عمومی و 
امنیت اجتماعی دنبال می کند. بدین ترتیب می توان رویکرد جامعه محوری پلیس را یک نوع استراتژی سازمان 

پلیس دانست که بر دو پایه اصلی استوار است: 
اولین پایه این راهبرد را، لزوم برقراری تعامل پلیس با ارکان مختلف جامعه به منظور خدمتگزاری بهتر به مردم 
تشکیل می دهد. در واقع یکي از اهداف اصلي آن است؛ »سازمانی برخاسته از مردم، در کنار مردم و برای مردم«.

دومین پایه راهبردی جامعه محوری پلیس،  عمومی تلقی نمودن مقولة نظم و امنیت اجتماعی است. بدین 
معنا که پلیس نه می خواهد و نه می تواند که به تنهایی نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید. بلکه این سازمان 

در جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه نیازمند کمک و حمایت مردم و دیگر سازمان ها و نهاد ها می باشد.

 تاریخچه پلیس جامعه محور

است.  یافته  سازمان  پلیسی  امور  اجرای  رویکرد  اندازه  به  محور  جامعه  پلیس  امور  اجرای  رویکرد  قدمت 
درحقیقت، درسال 1829 میالدی، سررابرت پیل طرح نیروی پلیس »حرفه ای« را به پارلمان انگستان معرفی 
کرد که این طرح به تشکیل نیروي پلیس مرکزي منجر شد و در نهایت قانون پلیس کالن شهری در همان 
سال به تصویب رسید و اداره امور پلیس پیشرفته آغاز شد. )کارن، ام هس و لیندا، اس میلر، 1383: 26-28( در 
اوایل دهه 1980 اصطالح پلیس جامعه محور شایع شد و جای واژگانی چون »ارتباط پلیس با جامعه«، »پلیس 
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تیمی« و »پلیس مشکل گشا« را گرفت. با این حال، این اصطالح هنوز مبهم و در ادارات مختلف پلیس و در 
برنامه ها و رویکردهای پلیسی معنی متفاوتی دارد؛ به طوري که  اولیور در سال 1992 به این نکته اشاره می کند 
که اداره امور پلیسی جامعه محور یک اصطالح غیرملموس و مبتنی بر افکار غیر ملموس است. )اولیور، 1992: 

)46

تعریف پلیس جامعه محور 

پلیس جامعه محور عبارت است از راهبرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل مؤثّر و کارآمد جرایم، کاهش 
ترس از جنایت، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به منابع 
پلیس، سهیم شدن  بیشتر  امر مستلزم مسئولیت پذیری  این  تغییر شرایط جرم خیز هستند.  جامعه که درصدد 
فّعال تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم گیری و توّجه بیشتر به حقوق و آزادی های مدنی است.  نقطه بارز این 
تعریف تأکید بر به وجود آوردن شرایطي است که جرایم را به طور بالقوه کاهش مي دهد و در عین حال به سایر 

اهداف توجه مي نماید. بنابراین در این تعریف توجه و تأکید بر سه مؤلفه ي زیر اهمیت دارد: 
  1- تغییرات درون سازماني؛ 
2- همکاري درون سازماني؛

3- جامعه، نیازها و منابع آن. )ترویانوویچ، 1383: 37-28(

ساختار سازمانی پلیس جامعه محور

برنز1 و  با راهبردهای سازمان متناسب کنند.  را  اثربخشی می بایست ساختار خود  افزایش  برای  سازمان ها 
استاگر2 برای ساختارهای مدیریت دو وجه ویژه قائل شدند: 

نوع اول سازمان های مکانیکی هستند در این سازمان ها سلسله مراتب معین بوده و مسئولیت اطالعات کلی 
و ایجاد هماهنگی صرفًا در راس سازمان ها متمرکز است و بر ارتباط و تعامل عمودی و همچنین توجه به روسا 
ارگانیکی هستند که سطوح مدیریت در آن ها  آنان به شدت تأکیدمی شود. نوع دوم سازمان های  از  و تبعیت 

کاهش می یابد.
مطالعات نشان می دهد که در سازمان های پلیسی هم هرگاه اداره امور پلیسی در دوران اصالحات قرار داشته 
است، پلیس ساختاری متمرکز و مکانیکی داشته است و بر عکس در دوران جامعه محوری که سازمان پلیس 
به دنبال استفاده از نیروهای مردمی در اجرای وظایف پلیسی بوده است، پلیس ساختار خود را ارگانیک طراحی 

1. Berenz.
2. stager.
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نموده است. به عبارت دیگر، ساختار هر سازمانی باید مأموریت آن سازمان و ماهیت کاری که اعضای آن باید 
انجام دهند، تناسب داشته باشند. ساختار سازمان پلیس سنتی، برای کارهای روزمره و تکراری بیشتر مناسبت 
دارد و چندان سنخیتی با اختیارات و خالقیتی که الزمه پلیس جامعه محور است، ندارد. ولی از آنجا که این 
ساختار برای پلیس جامعه محور کارایی الزم را ندارد، در این راستا، حذف سطوح مدیریت و تالش برای سرعت 

دادن به روند تصمیم گیری و اجرا برای پلیس جامعه محور مفید می باشد. )مجیدی، 1385: 172-162(

اصول رویکرد پلیس جامعه محور

با  آن ها  کلي  مباني  که  کرده  اند،  بیان  جامعه محور  پلیس  رویکرد  براي  را  ده گانه اي  اصول  نظران  صاحب 
یکدیگر مشابه هستند. در اینجا نمونه اي  از این اصول ده گانه به شرح زیر ذکر مي شود:

اصل اول: رویکرد پلیس جامعه محور فلسفه اي مبتني بر جامعه است.
اصل دوم: رویکرد پلیس جامعه محور بر حل مسئله به صورت خالق و ابتکاري تأکید دارد.

اصل سوم: رویکرد پلیس جامعه محور بر افزایش اعتماد تأکید دارد.
اصل چهارم: در این رویکرد براي ضابطان قانون نقش وسیع تري درنظر گرفته مي شود.

اصل پنجم: این رویکرد بر درگیر شدن جامعه در حل مشکالت خود تأکید دارد و مي خواهد که شهروندان، خود 
در روند حل مسائل مشارکت داشته باشند.

اصل ششم: پلیس جامعه محور فّعال است و به صورت انفعالي عمل نمي کند.
اصل هفتم: پلیس جامعه محور آماده است هر کجا که کمک نیاز است، براي خدمت بشتابد.

اصل هشتم: پلیس جامعه محور روند ارائه خدمات به روش سنتي را از طریق تعامل با جامعه تقویت مي کند.
اصل نهم: رویکرد پلیس جامعه محور، تمام افراد ضابط قانون را دربر مي گیرد.

اصل دهم: این رویکرد، ارائه خدمات در راستاي انجام وظیفه به عنوان ضابط قانون را، به صورت ارتباط مستقیم 
با مردم فراهم ساخته است. )ترویانوویچ و دیگران، 1383: 4-5(

ابعاد پلیس جامعه محور

براي توضیح کامل گستره  پلیس جامعه محور، شناساندن ابعاد این رویکرد بسیار مفید خواهد بود. این ابعاد 
عبارتند از: )ترویانوویچ، 1383: 42-43(

 بعد فلسفی
بعد راهبردی
بعد تاکتیکی
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بعد سازمانی

آموزش پلیس جامعه محور

اگر بخواهیم حرفة پلیس را به سمت راهبرد پلیس جامعه محور هدایت کنیم، الزم و اجتناب ناپذیر خواهد 
بود که روش های مناسب اعمال این تغییرات را مشخص نماییم. ایجاد تغییر در هر سازمان و حرفه ای مستلزم 
تربیت و آموزش است. بررسی موشکافانه روش های قدیمی انجام امور حاکی از آن است که حتی افرادی که 
چنین آموزشی را دیده اند نیز باید آمادگی کسب مهارت ها و فنون جدید را داشته باشند تا بتوانند با راهبرد پلیس 
جامعه محور همراهی نمایند. از این گذشته افرادی که با امر آموزش نیروی پلیس سر و کار دارند نیز الزم است 
از روش های آموزش ویادگیری اثربخش آگاهی و دانش کافی داشته باشند تا کارآموزان از آن ها اطالعات و 

فنون انجام وظیفه را به بهترین شیوه یاد بگیرند.

برنامه سنتی آموزش پلیس

رفتارگرایی رویکرد بسیار مشهور یادگیری است که بسیاری از نظریه های فردی را در بر می گیرد. این نظریه 
که در اوایل قرن بیستم توسط جان بی واتسن ارائه شد، آثار افرادی چون ثرنوالیک، تولمن،گاثری، هال و اسکینر 
را به طور نه چندان قوی دربر می گیرد. )ترویانوویچ و دیگران، 1383( نظریه رفتارگرایی، انسان را با ماشین برابر 
می داند. در این نظریه گفته می شود که اگر شما ورودی)محرک( را همان طور که به ماشین وارد می آورید، به انسان 
وارد آورید و پردازش آن را کنترل کنید )شرطی عامل(، به یک جواب از پیش تعیین شده )پاسخ( خواهید رسید. 
روش های آموزشی رفتار گرایی در بسیاری از محیط های آموزش پلیس جریان دارد. بعضی از صاحب نظران بر این 

عقیده اند که آموزش اجرای قانون امری نظامی و رفتاری است)ترویانوویچ و دیگران، 1383(.
معمواًل در آموزش پلیس به آموزش مهارت های جدید، نقد و بررسی مهارت های موجود و تقویت عملکرد با ارائه 
عملکردهای عینی و قابل اندازه گیری و کمی توجه می شود. نمی توان انکار نمود که بعضی از مهارت هایی که پلیس 
باید از آن برخوردار باشد، باید در چهارچوب رفتاری آموزش داده شوند. با این حال، باید توجه داشت که این شیوه 
آموزشی مشکالتی نیز به همراه دارد؛ مثاًل، محیط آموزش به روش رفتار گرایی می تواند فشارهای غیر الزم زیادی را 
برای یادگیرندگان ایجاد نماید که در بعضی موارد تجربه یادگیری آنان را به حداقل کاهش می دهد. محیط آموزش 
پلیس باید عمدتاً از ترس خالی باشد، )ترویانوویچ و دیگران، 1383( محیط پرتنشی که پر از تهدید باشد نخواهد 

توانست مشارکت و احساس مثبت یادگیرندگان را برانگیزد.)ترویانوویچ و دیگران، 1383(
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روش آموزش پلیس جامعه محور

آموزشی که در مراکز آکادمیک پلیس انجام می گیرد، باید روش خودفرمایی را در یادگیرندگان مورد تاکید 
بیشتری قرار دهد. این روش با پلیس جامعه محور سازگار است. برای آن که پلیس جامعه محور در امر آموزش 
افسران پلیس به موفقیت برسد، باید با یادگیرندگان طوری برخورد نماییم که آموزش را خود شروع کنند؛ به 
نحوی که وقتی با مسئله ای روبه رو می شوند، بتوانند با کمک افراد جامعه برای آن راه حلی پیدا کنند. بنابراین، 
دارای  لحاظ  یک  از  جامعه محور  پلیس  نظریه  شود.  گنجانده  آموزش  محتوای  در  باید  خودفرمایی  فرهنگ 
مکانیزمی است که یادگیرندگان پلیس را در انجام این امور پیچیده کمک می کند)ترویانوویچ و دیگران، 1383( 
بر این عقیده است که آموزش بزرگساالن با آموزش کودکان تفاوت دارد و در مقایسه با آموزش کودکان از 
ویژگی های بسیار بارزی برخوردار است. آموزش بزرگساالن با رویکردهای آموزش سنتی نیز تفاوت محسوسی 
دارد. نولس که از طرفداران سرسخت یادگیری خودفرماست و بر نقش مهم معلمان به عنوان تسهیل کننده در 
آموزش بزرگساالن تاکید دارد، به خاطر ارائه تئوری پلیس جامعه محور مشهور شده است. وی اظهار می دارد 
که پلیس جامعه محور نظریه ای است که با روش آموزش سنتی مغایرت زیادی دارد. در این نظریه به مفهوم 
خودفرمایی در یادگیری و همچنین اصل نقش معلم به عنوان یاور یادگیرنده تاکید زیادی می شود )ترویانوویچ 
و دیگران، 1383(. آثار نولس از پیام های مربوط به یادگیری خودفرما و یادگیری مبتنی بر تجربه یادگیرندگان 

مملؤ است. )ترویانوویچ و دیگران، 1383( بر این عقیده است که : 
بزرگساالن تشویق می شوند تا برای یادگیری، انرژی صرف نمایند. به آن ها تفهیم می شود که این یادگیری 
در انجام مسئولیت ها و یا مواجهه با مشکالتی که ممکن است در صحنه های زندگی با آن روبه رو شوند، به 
این گذشته آن ها هنگامی که در صحنه های واقعی زندگی قرار دارند ،دانش، درک،  از  آن ها کمک می کند. 

مهارت ارزش ها و طرز تلقی های جدیدی را به صورت موثری فرا می گیرند. 
به عالوه، ارزیابی صاحب نظران دیگری نشان می دهد که نظریه پلیس جامعه محور نیروی محرکه اصلی را در 
آموزش بزرگساالن فراهم می آورد.آیا پلیس جامعه  محور با تاکید بر استفاده از تجربیات زندگی در فرآیندیادگیری 
وسیله مناسبی برای تقویت یادگیری یک شغل و یا مهارت جدید خواهد بود؟ بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند 
که چون یادگیرندگان بزرگسال از تجربه زندگی زیادی برخوردار هستند، متخصصان یادگیری باید دنبال راه هایی 
باشند که از این تجربه ها به بهترین وجه در حوزه یادگیری استفاده نمایند. صاحب نظران دیگری نیز عقیده دارند که 
رویکرد پلیس جامعه محور در مورد یاد دادن و یادگیری از نقش و اهمیت باالتری برخوردار خواهد شد. این امر به 
نوبه خود نگاه متخصصان یادگیری را تغییر خواهد داد و آن را از رویکردی بر مبنای نظارت بر محتوا به رویکردی 

تسهیل کننده تغییر خواهد داد؛ همان طور که چارلز )2000( با تأکید زیاد اظهار می نماید: 
»این مسئله در حرفة پلیس و سایر سازمان ها حیاتی به شمار می آید که نیروهای مجری قانون بتوانند به 
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صورت نقادانه، مفهومی و خالق فکر کنند و در مواجهه با مشکالتی که راه حل آن ها نیاز به تحلیل دارد، از 
آن بهره بجویند. البته این هم الزم است که آن ها از مهارت الزم برای به کارگیری تجربه خود نیز بهره مند 

باشند.«)ترویانوویچ و دیگران، 1383: 77-75(

 روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع تحقیقات کاربردي است. پژوهش هاي کاربردي براي حل مسائل 
راهبرد،  نظر  از  میدانی،  پژوهش  نظر روش یک  از  پژوهش  این  انجام مي پذیرد.  اجتماعي  یا  فردي، گروهي 
پیمایشی است. جامعه  آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي و یا فرضي که عالقه مند هستیم، یافته هاي 
پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم. )دالور، 1385: 120( جامعه  آماري این پژوهش، فرماندهان و مدیران عالي 
نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران مي باشند. به منظور تعیین تعداد نمونه، از مدل تصمیم گیري کرجسي و 
مرگان و کوهن که رهنمون قابل تعمیمي را معرفي نموده اند )سکارانو 333و 1380( استفاده شد و با استفاده از 
فرمول، خروجي نمونه آماري به تعداد 93 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده 
شده است. روش نمونه گیری هدفمند یا تعمدی نوعی روش نمونه گیری است که در آن محّقق قضاوت خود 
را در انتخاب نمونه دخالت می دهد. به این روش نمونه گیری، نمونه گیری قضاوتی نیز گفته می شود. )ببی، 
1381: 472( ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش با توجه به روش تحقیق )میداني( و راهبرد آن )پیمایشي(، 
پرسش نامه  محقق ساخته مي باشد. برای ساخت پرسش نامه با توجه به سواالت و اهداف تحقیق و ادبیات 
نظری مرتبط مدل مفهومی نظام تهیه شد. این پرسش نامه شامل سه قسمت مشخص به شرح زیر مي باشد: 

قسمت اول بررسی شرایط حال حاضر پلیس از لحاظ مولفه های آموزشي بوده، که از آن به »وضعیت موجود 
پلیس« نام برده شده است و شامل 25 سوال مي باشد.قسمت دوم بررسی مولفه های آموزشي پلیس جامعه محور 
بوده و شامل 25 سوال است و قسمت سوم شامل اقدامات اصالحی الزم برای ایجاد پلیس جامعه محور و 

شامل 25 سوال می باشد.
 به منظور بررسي و تعیین روایي ابزار تحقیق، سؤاالت و گویه هاي استخراج شده از مباني نظري به بیست نفر 
از خبرگان ارائه شد. نظریات و اصالحات پیشنهادي خبرگان در پرسش نامه اعمال شد و مجدداً پرسش نامه به 
آن ها ارائه و نظریات آن ها اخذ گردید و سرانجام با جمع  بندي نظریات خبرگان پرسش نامه ي نهایي تهیه شد. 
قابلیت اعتماد یا پایایي ابزارسنجش عبارت از میزان همساني نتایج سنجش مکرر است. )بیکر، 1377: 142( 20 
عدد از پرسش نامه هاي مورد نظر توسط پاسخگویان)خبرگان شامل: فرماندهان و رؤساي پلیس هاي تخصصي 
و معاونان نیروي انتظامي ج.ا.ا( تکمیل و ضریب آلفاي کرونباخ آن ها محاسبه شد. ضریب آلفاي کرونباخ کلي 

پرسش نامه 0/80 است که پایایي آن قابل قبول مي باشد.



137تاحير مورده هاي آموزشي در تحقا پلي  تامعه محور

تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطالعات حاصل از پرسش نامه ها 
استخراج و در جدول اطالعات کلی تنظیم شد. سپس کلیه داده ها با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزار 
آماریSPSS 18 در دو سطح یک متغیره و دو متغیره، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تجزیه و تحلیل 
پراکندگی  شاخص  و  )میانگین(  مرکز  به  تمایل  شاخص  شامل  توصیفی  آماره های  از  استفاده  با  متغیره  یک 
)انحراف معیار(   نسبت ها و درصدها  )فراوانی، درصد( نمودارها و هیستوگرام ها و... وضعیت هر یک از متغیرها 

مورد بررسی قرار گرفت.
 در تحلیل دو متغیری روابط موجود بین متغیرها به آزمون گذاشته شد، که با توجه به نتایج آزمون کولموگروف-

اسمیرنف، و نرمال نبودن توزیع مقیاس ها، از آزمون های غیر پارامتری)یو- من ویتنی( استفاده شد.
تحلیل ویژگی های آموزشی پلیس فعلی و پلیس جامعه محور به شرح زیراست:

الف- مولفه های آموزشی پلیس فعلی: 
تدول )4-41(م ميااييس مؤرده هاو آموزشا تأحيریذقر آر پلي  فعلا

میانگین وضعیت پلیس فعلیمؤلفه های آموزشی
2/43آموزش حل خالق مسئله

2/44آموزش مهارت های ارتباطی
2/47آموزش هایی با رویکرد ارتقاي خودفرمایی

2/48آموزش استفاده از فضای مجازی
3/50آموزش نظم و انضباط

2/52آموزش روش های نوین تدریس
2/57آموزش نحوه کار با تجهیزات نوین کمک آموزشی

2/61آموزش  انتقال مهارت
2/63آموزش نحوه تعامل با سازمان ها

2/63آموزش انعطاف پذیری
2/63آموزش مشاوره و مددکاری اجتماعی

2/65آموزش برنامه ریزی
2/69حرکت به سمت آموزش های کارگاهی

3/71آموزش نظامی محور
2/72آموزش مدیریت گروه
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2/75آموزش نحوه تعامل با افراد
2/80آموزش های رفتاری

2/86آموزش آشنایی با فناوری های نوین
2/87آموزش ارتقاي فرهنگ عمومی سازمانی

2/89آموزش پیشگیری از جرم
2/97توسل به آموزش های همگانی

3/00آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
3/02بهره برداری از  مراکز آموزش تخصصی و حرفه ای

3/02آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس
3/13آموزش نحوه رسیدگی به شکایات

براساس نتایج جدول فوق اکثر پاسخگویان مهم ترین نقاط قوت آموزشی نیروی انتظامی ج.ا.ا )باالتر از حد 
میانگین( عبارت از: »آموزش نظامی محور )میانگین 3/71(، آموزش نظم وانضباط )میانگین 3/50(، آموزش 
نحوه رسیدگی به شکایات)میانگین 3/13(، بهره برداری از مراکز آموزش تخصصی و حرفه ای )میانگین 3/02(، 
آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس )میانگین 3/02(، آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم 

افزاری )میانگین 3/00(”، می باشند.
)میانگین  مسئله  خالق  حل  “آموزش  از:  عبارت  نیرو  این  میانگین  حد  از  پایین تر  آموزشی  شاخص های 
)میانگین  ارتقاي خودفرمایی  رویکرد  با  آموزش  هایی  )میانگین 2/44(،  ارتباطی  مهارت های  آموزش   ،)2/43
2/47(، آموزش استفاده از فضای مجازی )میانگین 2/48(، آموزش روش های نوین تدریس )میانگین 2/52(، 
آموزش نحوه کار با تجهیزات نوین کمک آموزشی )میانگین 2/57(، آموزش  انتقال مهارت )میانگین 2/61(، 
 ،)2/63 )میانگین  سازمان ها  با  تعامل  نحوه  آموزش   ،)2/63 )میانگین  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره  آموزش 
آموزش انعطاف پذیری )میانگین 2/63(، آموزش برنامه ریزی )میانگین 2/65(، حرکت به سمت آموزش های 
کارگاهی )میانگین 2/69(، آموزش مدیریت گروه )میانگین 2/72(، آموزش نحوه تعامل با افراد )میانگین 2/75(، 
ارتقاي  آموزش  )میانگین 2/86(،  نوین  فناوری های  با  آشنایی  آموزش  )میانگین 2/80(،  رفتاری  آموزش های 
فرهنگ عمومی سازمانی )میانگین 2/87(، آموزش پیشگیری از جرم )میانگین 2/89(، توسل به آموزش های 

همگانی )میانگین 2/97(”،می باشند.
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ب- مؤلفه های آموزشی پلیس جامعه محور:

ميااييس مؤرده هاو آموزشا تأحيریذقر آر پلي  تامعه محور
میانگین وضعیت مطلوبمؤلفه های آموزشی

4/25بهره برداری از  مراکز آموزش تخصصی و حرفه ای
4/16آموزش مدیریت گروه

4/30آموزش حل خالق مسئله
4/37آموزش نحوه تعامل با سازمان ها

4/63آموزش پیشگیری از جرم
4/36آموزش نحوه رسیدگی به شکایات

4/51آموزش انعطاف پذیری
4/52آموزش نحوه تعامل با افراد

4/42آموزش آشنایی با فناوری های نوین
4/58آموزش های رفتاری

4/37آموزش ارتقاي فرهنگ عمومی سازمانی
3/00آموزش نظامی محور

4/08آموزش هایی با رویکرد ارتقاي خودفرمایی
4/31آموزش  انتقال مهارت

4/35آموزش استفاده از فضای مجازی
4/55آموزش مشاوره و مددکاری اجتماعی

4/44آموزش برنامه ریزی
4/34حرکت به سمت آموزش های کارگاهی

4/36آموزش نحوه کار با تجهیزات نوین کمک آموزشی
4/27آموزش روش های نوین تدریس

4/52آموزش مهارت های ارتباطی
4/35آموزش نظم و انضباط

4/57توسل به آموزش های همگانی
4/22آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس

4/22آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

براساس نتایج جدول فوق اکثر پاسخگویان مهم ترین شاخص های مورد نیاز برای ایجاد پلیس جامعه محور 
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به ترتیب عبارت از: »آموزش پیشگیری از جرم)میانگین 4/63(، آموزش های رفتاری )میانگین 4/58(، توسل به 
آموزش های همگانی)میانگین 4/57(، آموزش مشاوره و مددکاری اجتماعی)میانگین 4/55(، آموزش مهارت های 
ارتباطی )میانگین 4/52(، آموزش انعطاف پذیری )میانگین 4/51(، آموزش نحوه تعامل با افراد )میانگین 4/52(، 
ارتقاي  آموزش  )میانگین 4/42(،  نوین  فناوری های  با  آشنایی  آموزش  )میانگین 4/44(،  برنامه ریزی  آموزش 
با سازمان ها )میانگین 4/37(، آموزش نحوه  فرهنگ عمومی سازمانی )میانگین 4/37(، آموزش نحوه تعامل 
با تجهیزات نوین کمک آموزشی )میانگین 4/36(،  رسیدگی به شکایات )میانگین 4/36(، آموزش نحوه کار 
آموزش استفاده از فضای مجازی )میانگین 4/35(، آموزش نظم و انضباط )میانگین 4/35(، حرکت به سمت 
مسئله  خالق  حل  آموزش   ،)4/31 )میانگین  مهارت  انتقال  آموزش    ،)4/34 )میانگین  کارگاهی  آموزش های 
)میانگین 4/30(، آموزش روش های نوین تدریس )میانگین 4/27(، بهره برداری از مراکز آموزش تخصصی و 
حرفه ای )میانگین 4/25(، آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس  )میانگین 4/22(، آموزش استفاده از 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری )میانگین 4/22(، آموزش مدیریت گروه )میانگین 4/16( و آموزش هایی 

با رویکرد ارتقاي خودفرمایی )میانگین 4/08(«، می باشند.
حد  از  کمتر  میانگین  دلیل  به  نظامی محور«،  »آموزش  آموزشی  مؤلفه های  از  فوق  جدول  نتایج  براساس 

متوسط، حذف شده  است.
برای تعیین اقدامات الزم آموزشی درجهت تحقق نظام پلیس جامعه محور جدول کلی مقایسه میانگین ها به 

شرح زیر است:
مقایسه میانگین مؤلفه های آموزشا بین پلیس فعلی و پلیس جامعه محور

پلیس جامعه محورپلیس فعلیمؤلفه هایآموزشی
3/024/25بهره برداری از  مراکز آموزش تخصصی و حرفه ای

2/724/16آموزش مدیریت گروه
2/434/30آموزش حل خالق مسئله

2/634/37آموزش نحوه تعامل با سازمان ها
2/894/63آموزش پیشگیری از جرم

3/134/36آموزش نحوه رسیدگی به شکایات
2/634/51آموزش انعطاف پذیری

2/754/52آموزش نحوه تعامل با افراد
2/864/42آموزش آشنایی با فناوری های نوین

2/804/58آموزش های رفتاری
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2/874/37آموزش ارتقاي فرهنگ عمومی سازمانی
3/713/00آموزش نظامی محور

2/474/08آموزش هایی با رویکرد ارتقاي خودفرمایی 
2/614/31آموزش  انتقال مهارت

2/484/35آموزش استفاده از فضای مجازی
2/634/55آموزش مشاوره و مددکاری اجتماعی

2/654/44آموزش برنامه ریزی
2/694/34حرکت به سمت آموزش های کارگاهی

2/574/36آموزش نحوه کار با تجهیزات نوین کمک آموزشی
2/524/27آموزش روش های نوین تدریس

2/444/52آموزش مهارت های ارتباطی
3/504/35آموزش نظم و انضباط

2/974/57توسل به آموزش های همگانی
3/024/22آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس

3/004/22آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

براساس نتایج جدول فوق، طبق نظر اکثر پاسخگویان برای ایجاد پلیس جامعه محور پیشگیری کننده از جرم 
در شاخص های فردی مهم ترین ویژگی های پلیس جامعه محور به ترتیب اولویت به این شرح می باشد:

فضای  از  استفاده  3-آموزش  اجتماعی،  مددکاری  و  مشاوره  2-آموزش  ارتباطی،  مهارت های  1-آموزش 
نوین  تجهیزات  با  کار  نحوه  6-آموزش  مسئله،  خالق  حل  5-آموزش  پذیری،  انعطاف  4-آموزش  مجازی، 
کمک آموزشی، 7-آموزش برنامه ریزی، 8-آموزش های رفتاری، 9-آموزش نحوه تعامل با افراد، 10-آموزش 
روش های نوین تدریس، 11-آموزش پیشگیری از جرم، 12-آموزش نحوه تعامل با سازمان ها، 13-آموزش  
ارتقاي خودفرمایی،  رویکرد  با  کارگاهی، 15-آموزش هایی  آموزش های  به سمت  مهارت، 14-حرکت  انتقال 
فرهنگ  ارتقاي  18-آموزش  نوین،  فناوری های  با  آشنایی  17-آموزش  همگانی،  آموزش های  به  16-توسل 
عمومی سازمانی، 19-آموزش مدیریت گروه،20-آموزش نحوه رسیدگی به شکایات، 21-بهره برداری از مراکز 
آموزش تخصصی و حرفه ای، 22-آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری،23-آموزش های 

نوین استفاده از تجهیزات پلیس.
نتایج و یافته هاي تحقیق

نتایج به دست آمده از سؤال اول این تحقیق که عبارت است از: »ویژگي هاي )آموزشی( پلیس فعلی چیست؟« 
مبین آن است که:
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آموزش نظم  )میانگین 3/71(،  نظامی محور  فعلی، شاخص های: “آموزش  پلیس  آموزشی   در ویژگي هاي 
وانضباط )میانگین 3/50(، آموزش نحوه رسیدگی به شکایات)میانگین 3/13(، بهره برداری از مراکز آموزش 
تخصصی و حرفه ای )میانگین 3/02(، آموزش های نوین استفاده از تجهیزات پلیس )میانگین 3/02(، آموزش 
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری )میانگین 3/00(” باالي حد میانگین است که مبین توجه و 

تأثیر زیاد شاخص هاي مذکور مي باشد.
نتایج به دست آمده از سؤال دوم این تحقیق که عبارت است از: »ویژگي هاي )آموزشی( پلیس جامعه محور 

چیست؟« مبین آن است که:
مهم ترین ویژگي هاي آموزشی پلیس جامعه محور به ترتیب عبارت از: : »آموزش پیشگیری از جرم)میانگین 
4/63(، آموزش های رفتاری )میانگین 4/58(، توسل به آموزش های همگانی)میانگین 4/57(، آموزش مشاوره 
انعطاف پذیری  ارتباطی )میانگین 4/52(، آموزش  و مددکاری اجتماعی)میانگین 4/55(، آموزش مهارت های 
)میانگین 4/51(، آموزش نحوه تعامل با افراد )میانگین 4/52(، آموزش برنامه ریزی )میانگین 4/44(، آموزش 
آشنایی با فناوری های نوین )میانگین 4/42(، آموزش ارتقاي فرهنگ عمومی سازمانی )میانگین 4/37(، آموزش 
نحوه تعامل با سازمان ها )میانگین 4/37(، آموزش نحوه رسیدگی به شکایات )میانگین 4/36(، آموزش نحوه 
)میانگین 4/35(،  مجازی  فضای  از  استفاده  آموزش  )میانگین 4/36(،  آموزشی  نوین کمک  تجهیزات  با  کار 
آموزش    ،)4/34 )میانگین  کارگاهی  آموزش های  سمت  به  حرکت   ،)4/35 )میانگین  انضباط  و  نظم  آموزش 
انتقال مهارت )میانگین 4/31(، آموزش حل خالق مسئله )میانگین 4/30(، آموزش روش های نوین تدریس 
)میانگین 4/27(، بهره برداری از مراکز آموزش تخصصی و حرفه ای )میانگین 4/25(، آموزش های نوین استفاده 
از تجهیزات پلیس  )میانگین 4/22(، آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری )میانگین 4/22(، 
آموزش مدیریت گروه )میانگین 4/16( و آموزش هایی با رویکرد ارتقاي خودفرمایی )میانگین 4/08(”، باالي 

حد میانگین است که مبین توجه و تأثیر زیاد شاخص هاي مذکور مي باشد.
از میان ویژگي هاي آموزشی پلیس جامعه محور، شاخص«آموزش نظامی محور«، به دلیل میانگین کمتر از حد 

متوسط، حذف شده  است.
نتایج به دست آمده از سؤال سوم این تحقیق که عبارت است از: »چه اقدامات آموزشی براي تحقق پلیس 

جامعه محور الزم است؟« مبین آن است که:
مهم ترین آموزش هاي الزم پلیس جامعه محور پیشگیري کننده از جرم به شرح زیر است: 

فضای  از  استفاده  3-آموزش  اجتماعی،  مددکاری  و  مشاوره  2-آموزش  ارتباطی،  مهارت های  1-آموزش 
نوین  تجهیزات  با  کار  نحوه  6-آموزش  مسئله،  خالق  حل  5-آموزش  پذیری،  انعطاف  4-آموزش  مجازی، 
کمک آموزشی، 7-آموزش برنامه ریزی، 8-آموزش های رفتاری، 9-آموزش نحوه تعامل با افراد، 10-آموزش 
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روش های نوین تدریس، 11-آموزش پیشگیری از جرم، 12-آموزش نحوه تعامل با سازمان ها، 13-آموزش  
ارتقاي خودفرمایی،  رویکرد  با  کارگاهی، 15-آموزش هایی  آموزش های  به سمت  مهارت، 14-حرکت  انتقال 
فرهنگ  ارتقاي  18-آموزش  نوین،  فناوری های  با  آشنایی  17-آموزش  همگانی،  آموزش های  به  16-توسل 
عمومی سازمانی، 19-آموزش مدیریت گروه،20-آموزش نحوه رسیدگی به شکایات، 21-بهره برداری از مراکز 
آموزش تخصصی و حرفه ای، 22-آموزش استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری،23-آموزش های 

نوین استفاده از تجهیزات پلیس.

پیشنهادها در زمینه اقدامات آموزشی

پیشنهادهای زیر در زمینه اقدامات آموزشی ارائه می شود:
از  نتایج حاصله در خصوص مؤلفه های آموزشی مشخص می شود که آموزش پیشگیري  الف -با توجه به 
جرم که اساس مأموریت پلیس است، در اولویت آموزش هاي مورد نظر پلیس جامعه محور قرار دارد. زیرا همان 
طوري که معتقدیم هزینه هاي پیشگیري از جرم بسیار کمتر از وقایع و حوادث بعد از وقوع جرم است، بنابراین 
اولویت  گذاري بر اهمیت آموزش پیشگیری از جرم تکیه دارد. این در حالي است که در پلیس فعلي آموزش 
پیشگیري از جرم در توان افزایي پلیس کم تأثیر ارزیابي شده و در اولویت هشتم قرار دارد؛ لذا آموزش پیشگیری 

از جرم برای تربیت پلیس جامعه محور پیشنهاد می شود.
ب-از نکات بارز دیگر نتایج به دست آمده اولویت  آموزش هاي رفتاري است که این مؤلفه در پلیس فعلی به 
عنوان مولفه  کم تأثیر، کمتر از حد میانگین قرار دارد؛ لذا این آموزش ها برای تربیت پلیس جامعه محور پیشگیری 

کننده از جرم پیشنهاد می شود.
پلیس جامعه محور  در  این موضوع است که  اشاره کرد  آن  به  اهمیت دیگري که مي توان  پ-نکته حائز 
پیشگیری کننده از جرم آموزش مشارکت به عنوان یک اولویت مهم  که داراي تأثیرگذاري باالیي مي باشد، 
ارزیابي شده است.از سوی دیگر، یکي از اصول مهم ایجاد فرصت مشارکت به منظور هم سو کردن مردم و پلیس 
بوده که آموزش همگاني یکي از نقش آفرین ترین مؤلفه ها براي دست یابي به این هدف تلقي می شود.گفتني 
است که در مورد نتایج به دست آمده در خصوص آموزش مشاوره و مددکاري اجتماعي در پلیس همین بس 
که در بخشی از کشور و در اغلب کشورهاي پیشرفته این بخش یکي از متنوع ترین مأموریت هاي پلیس را در 
طبقات مختلف سني و اجتماعي مانند رسیدگي به امور اطفال و کودکان، زنان بزه دیده، حل اختالف خانوادگي، 
برای زمینه سازی تشکیل  آموزش همگانی  لذا  انجام مي دهد؛  را   ... و  به دادخواست هاي مشاوره اي  رسیدگي 

پلیس جامعه محور پیشگیری کننده از جرم پیشنهاد می شود
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