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چکیده
کودکان آينده سازان کشور هستند که بزه ديدگي آنان مي تواند سبب ايجاد محرومیتها ،مخاطرات
جدی و تکرار بزه ديدگي يا تبديل به بزهکاری در ايام جواني و بزرگسالي گردد .يکي از سازمانهايي
که مي تواند دراين زمینه نقش جدی ايفا نمايد ،سازمان پلیس است که با توسل به روشهای پیشگیری
اجتماعي از طريق همکاری با مدارس ،ارتباط مستمر با اولیای مدرسه و دانشآموزان و آگاهي دادن به
آنان نقش مهمي در اين زمینه ايفا مينمايد .بدين منظور در اين مقاله به روش توصیفي –تحلیلي و با
مطالعه کتاب ها ،مقاالت ،ترجمه ها و اقدامات ديگر کشورها در اين زمینه ،به بررسي نقش پلیس در
پیشگیری از بزه ديدگي کودکان در مدارس پرداخته مي شود .نتايج مطالعات نشان مي دهد که تعامل
مثبت پلیس با مدارس در قالب نقش های گوناگون منجر ميشود که از يک سو پلیس اطالعات الزم در
ديگر با تشکیل انجمن ها و جلسات برای والدين و کارکنان مدارس ،نکات الزم را در جهت حمايت از
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خصوص قوانین و مقررات ،مراقبت از خود و پیشگیری از بزه ديدگي ،را به کودکان ارائه نمايد و از سوی
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کودکان به آنان آموزش دهد ،تا از اين طريق بتواند در زمینه پیشگیری از بزه ديدگي کودکان اقدام
نمايد.
کلید واژهها
پلیس ،پیشگیری اجتماعي ،بزه ديدگي ،مدرسه ،کودکان
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از دیدگاه سنتي در حوزه جرم شناسي توجه بيشتري به دالیل ریشه اي وقوع جرم ميشود
و مفاهيم پيشگيري و کنترل جرم کمتر مورد توجه قرار ميگيرد .اما در سالهاي اخير عالقه
نسبت به مفاهيم پيشگيري بيشتر شده و تحقيقات زیادي در این خصوص در کشورهاي
گوناگون صورت گرفته است( .رجبي پور )64 :۱3۹۱ ،یکي از حوزههاي مهم پيشگيري،
پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ميباشد؛ زیرا کودکان به دليل وضع فيزیولوژیکي شان آماج
مناسبي براي بزه دیدگي ميباشند و به دليل فقدان قدرت جسمي کافي ،در مقابل ارتکاب جرم
عليه خود مقاومت کمتري نشان ميدهند و بعد از ارتکاب جرم نيزآثار رواني ناشي از آن آینده
آنها را در معرض تهدید قرار ميدهد .بدین منظور در مورد کودکان مطالعات بسياري انجام
گرفته است؛ عباچي ( )۱383در مقاله خود تحت عنوان «پيشگيري از بزهکاري و بزه دیدگي
کودکان»  ،براي کاهش نرخ بزهکاري و بزه دیدگي کودکان اتخاذ تدابير پيشگيرانه قبل و بعد از
ارتکاب جرم را ضروري دانسته و به این منظور در مقاله خود به بيان اقدامات پيشگيرانه به
صورت کنشي و واکنشي در قبال بزهکاري و بزه دیدگي کودکان پرداخته است .همچنين
موریس کوسن ( )۱387در مقاله «پيشگيري از خشونت در مدارس :با تاکيد بر نقش پليس در
پيشگيري از جرم» به موضوع بزهکاري کودکان در مدارس و علل آن ميپردازد و با توجه به
علل مطرح شده ،راههایي نيز براي پيشگيري از خشونت در مدرسه ارائه ميدهد .اما این
تحقيقات بيشتر از منظر بزهکاري به موضوع کودکان توجه نموده ،در حالي که پيشگيري از بزه
دیدگي کودکان ،از مباحث مهمي ميباشد که مورد مطالعه عميق و گسترده قرارنگرفته است
لذا سئواالت مهمي در این زمينه مطرح ميگردد از جمله اینکه -۱ :اقدامات پيشگيرانه قابل
اعمال بر کودکان توسط نيروي پليس چه ميباشد؟  -2پليس چگونه مي تواند از طریق مدرسه
به اهداف خود در یشگيري از بزه دیدگي کودکان نائل آید؟  -3تا چه اندازه اعمال این اقدامات
پيشگيرانه ،کودکان در معرض خطر بزه دیدگي را از بزه دیده واقع شدن حفاظت ميکند ؟
اهم يت این مسائل به حدي است که چنان چه به این سئواالت پاسخ داده نشود نيروي
پليس از اقدامات مهمي که در جهت پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ميتواند انجام دهد غافل

نصیبه ابراهیمي ،کیومرث کالنتری و عابدين صفری کاکرودی

مي ماند و آینده کودکان با بزه دیده واقع شدنشان به تباهي کشيده ميشود .این در حالي است
که در کشورهایي مانند انگلستان ،کانادا ،هلند ،بلژیک در زمينه پيشگيري از بزهدیدگي
کودکان ،اقدامات مهمي انجام گرفته و نتایج مثبتي نيز حاصل شده است .براین اساس ،پاسخ
دادن به این سئواالت ميتواند به عنوان راهنمایي براي نيروهاي پليس در انتخاب الگوهاي
مناسب ،جهت پيشگيري از بزه دیدگي کودکان قرار گيرد .از این رو با هدف پاسخگویي به این
سئواالت و رفع معضالت موجود ،در این تحقيق تالش گردیده تا نقش مهم و تاثيرگذار پليس
در پيشگيري از بزهدیدگي کودکان از طریق همکاري با مدارس ،اقدامات پليس در مدارس و
تاثيرات مثبت اجراي این اقدامات ،بيان گردد تا از طریق اتخاذ راهکارها و اقدامات مناسب
توسط پليس ،از بزه دیدگي کودکان پيشگيري شود.
-1تعاریف مفهومی
در این قسمت قبل از ورود به مباحث اصلي ابتدا الزم است به بيان مفاهيم کودک بزه دیده
و پيشگيري پليس محور از بزه دیدگي کودکان پرداخته شود.
-1-1کودک بزه دیده
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بزه دیده شخصي است که به جهت وضعيت و موقعيت خاص متحمل پيامدهاي دردآور و
مشقتباري ميشود که عواملي با ریشههاي فيزیکي ،رواني ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و حتي
طبيعي دارد (نجفي ابرندآبادي )۱3 :۱38۱ ،به عبارت ساده تر اگردر اثر یک خسارت قطعي،
آسيب به تماميت شخصي ،رواني،عاطفي یا زیان مالي یا اتالف حقوق مدني و اجتماعي شخص
وارد آمده باشد و اکثر افراد جامعه نيز به این مساله اذعان داشته باشند آن شخص بزهدیده
است (لوپز ،فيلزونا)52-55 :۱37۹ ،عوامل بزه دیدگي را به گونههاي مختلفي تقسيم کردهاند
که یکي از این موارد ،تقسيم بزه دیدگي به عوامل زیستي و اجتماعي است .یکي از عوامل
زیستي موثر در بزه دیدگي سن است یعني کودکان بيشتر از سایر گروهها در خطر بزه دیدگي
قرار دارند کودکان به علت جنب و جوش و تحرک بسيار و کمبود عقل و ادراک در معرض
تهاجم بزهکاران قرار ميگيرند( .صالحي)۱۹۱ :۱38۹ ،
کودک از لحاظ لغوي ،به معناي خرد و کوچک است( .معين )2۱48 :۱363 ،و در اصطالح
فقهي ،شخصي که به حد بلوغ نرسيده باشد به عنوان طفل شناخته مي شود ،چه اینکه بلوغ
اصطالحاً به ادراک و رسيدن به مرحله معيني از رشد جسمي و رواني اطالق ميگردد (جابري
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عربلو )6۱ :۱362 ،پيمان نامه حقوق کودک  ۱۹8۹کودک را فرد زیر سن  ۱8سال ميداند،
مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلي کمتر تشخيص داده شود .پس کودک بزهدیده ،فردي
است که به سن بلوغ نرسيده و مورد آسيب و صدمه و جرمي واقع ميشود.
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پيشگيري از ن ظر لغوي عبارت از مانع شدن ،جلوگيري کردن و جلو بستن است( .معين،
 )365 :۱362و از لحاظ واژهشناسي به معناي «مانع شدن از وقـوع چيـزي در آینده به کار
رفته است» (انوري« )۱5۱7 :۱386 ،پيشگيري از جرم ،پيش بيني ،شناسایي و برآورد خطر
جرم و ابداع اقداماتي براي حذف یا کاهش آن است» (تيموتي )23 :۱۹۹۱ ،لذا هر عملي که
باعث کاهش بزهکاري ،خشونت ،ناامني ،از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد
کننده این مشکالت باشد پيشگيري از جرم است .اما امـروزه در کنـار اصـطالح پيشـگيري از
بزهکاري ،پيشگيري از بزه دیدگي نيز مطرح است؛ زیرا بزهدیدهشناسـي همانند جرم شناسي
داراي استقالل نسبي است .از این رو پيشگيري از بزهدیدگي بـه لحـاظ ارتبـاطي کـه بـا
جرمشناسي بزه دیده شناختي و سياست جنایي بزه دیده محوردارد ،مي تواند با تکيه بـر داده-
هاي رشته بزه دیده شناسي به طور مستقل مورد مطالعه قرار گيرد؛ اگرچه پيشـگيري از بزه
دیدگي در جهت تحقق هدف اصلي ،یعني پيشگيري از بزهکاري ،و في الواقع مکمل آن است.
(ميزگرد عدالت براي بزه دیدگان)52-53 :۱384 ،
پيشگيري داراي دو مفهوم عام و خاص ميباشد .در مفهوم عام ،تمام اقدامات کيفري و
غيرکيفري در جهت جلوگيري از وقوع جرم ،در حوزه پيشگيري قرار ميگيرد .اما در مفهوم
خاص ،پيشگيري فقط شامل اقدامات غيرکيفري ميباشد .اقدامات پيشگيرانه ممکن است قبل
از ارتکاب جرم و یا پس از ارتکاب جرم انجام گيرد .براین اساس ،پيشگيري را به پيشگيري
کنشي (قبل از ارتکاب جرم) و واکنشي (پس از ارتکاب جرم) تقسيم کردهاند .در پيشگيري
کنشي ،اقدامات پيشگيرانه قبل از ارتکاب جرم ،از موقعيتهاي جرمزا یا رفتارهاي منجر به
جرم ،پيشگيري ميکند .اما در پ يشگيري واکنشي پس از وقوع جرم ،اقدامات پيشگيرانه براي
جلوگيري از تکرار جرم انجام ميگيرد .در یک تقسيمبندي ،پيشگيري ،به پيشگيري وضعي و
اجتماعي تقسيم مي شود .در پيشگيري وضعي ،هدف سخت کردن ارتکاب جرم از طریق
اقداماتي مانند نصب دوربين ،حفاظ و ..ميباشد تا از این طریق ،بزهکار از انتخاب ارتکاب عمل
مجرمانه منصرف شود .اما پيشگيري اجتماعي به دنبال تاثيرگذاري بر شرایط و اوضاع و احوال
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اجتماعي است تا با خنثي کردن شرایط جرم زا از وقوع جرایم پيشگيري شود .بدین منظور
پيشگيري اجتماعي به دو دسته ،پيشگيري اجتماعي جامعه مدار و رشدار مدار تقسيم گردید.
در حقيقت در پيشگيري اجتماعي از آموزش استفاده ميشود تا بتوان با فرهنگسازي و خنثي
کردن شرایط جرم زا از وقوع جرایم جلوگيري کرد( .نجفي ابرندآبادي )۱238 :۱382 ،در این
راستا یکي از راههاي پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ،پيشگيري اجتماعي از طریق اقدامات
پليس با همکاري مدارس ميباشد .اگرچه که ممکن است با ذکر نام پليس ،پيشگيري پليسي از
طریق ابزار سرکوب به ذهن متبادرگردد .اما چنين نيست و امروزه پليس در کنار وظایف
حرفه اي و تخصصي خود ،به رویکرد اجتماعي براي مقابله با جرایم روي آورده و آن را جزء
برنامه هاي نوین خویش قرار داده؛ زیرا پليس متوجه گردیده که ابزار سرکوب در تامين امنيت
دیگر کارآیي الزم را ندارد و براي پيشگيري از بزهکاري و بزه دیدگي نياز به تعامل با جامعه
ميباشد .بدین منظور بخشي از سياست خود را متوجه روشهاي اجتماعي و جامعه گرایانه
ک رده و قائل به تعامل و همکاري مشارکت جویانه با جامعه شده است .براین اساس از آغاز
سال هاي دهه هفتاد ميالدي ،با پذیرش نهاد پيشگيري به عنوان قلمرو جدید سياست جنایي
پليس ،در کنار قلمرو سنتي آن (یعني سرکوبي) ،بينش نویني از مأموریت پليس در جامعه
مطرح شده که در این بينش نوین ،پليس تالش ميکند از طریق نهادهاي اجتماعي مانند
خانواده ،مدرسه و ....از بزه دیدگي افراد جامعه ،به ویژه کودکان ،جلوگيري کند.
 -2آسیبها و جرایم ارتکابی در مدرسه
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کودکان در مدرسه با آسيبها و جرایم متفاوتي روبه رو هستند؛ بدین معنا که کودکان
ممکن است در معرض آسيبهایي مانند خشونت ،جرایم مرتبط با مواد مخدر مانند استعمال و
حمل آن ،سرقت ،مزاحمت ،اخاذي ،زورگویي و ضرب و جرح قرار گيرند .عدهاي معتقدند که
بين مدرسه و بزهکاري رابطه علي وجود دارد؛ بدین معنا که ،شکست تحصيلي ،برچسبزني یا
تضاد طبقاتي دانش آموزان از یک سو و از سوي دیگر احساس بيگانگي نسبت به تجربيات
آموزشي که از ماهيت سرد و بي روح مدارس ،نقش منفعل واگذار شده به دانشآموزان و تلقي
دانش آموزان از تحصيل به عنوان امري غيرضروري و نامناسب با آینده آنان ،نشات ميگيرد،
منجر به ایجاد رابطه علي و معل ولي بين بزهکاري و مدرسه گردیده است .به طوري که
پژوهش ها نيز نشان مي دهند ،افت تحصيلي که شامل عملکرد تحصيلي ضعيف و اخراج از
مدرسه است .به طور عمده با جرایم خطرناک مرتبط است)Krisberg an. Wolf, 2005, p67( .
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براین اساس ،عدم وابستگي به مدرسه و تالش براي خروج از آن منجر به ارتکاب جرایم در
مدرسه و بزه دیده واقع شدن کودکان دیگر ميشود .به طوري که طيف رفتار ارتکابي دانش
آموزان ،ممکن است از موارد جزیي نقض مقررات مدرسه مانند سيگار کشيدن و شلوغ کاري در
مدرسه تا جرایم جدي نظير حمله ،دزدي ،ایجاد حریق ،استعمال مواد مخدر ،ضرب و جرح و
تخریب اموال مدرسه را در برگيرد .بدین منظور با توجه به این که رفتارهاي کودکان (اعم از
کودک بزهکار و کودک بزه دیده) ،آثار و نتایج منفي بسياري در آینده آنان دارد ،مسئوالن
آموزش و پرورش را به مداخله و انجام اقدامات پيشگيرانه وادار نموده است.
یکي از اقدامات مناسب در زمينه پيشگيري از بزهدیدگي کودکان از طریق مدارس ،استفاده
از نيروهاي متخصص پليس است .زیرا نيروهاي پليس به لحاظ داشتن اختيارات و ابزارهاي
ویژه ،ميتوانند نقش بسزایي در کاهش نرخ بزه دیدگي کودکان داشته باشند .از این رو
پيشگيري پليسي را ميتوان مجموعه تدابير و اقدامات نيروي پليس دانست که با حمایت از
افراد در معرض خطر ،افزایش آگاهيهاي عمومي ،نظارت بر اماکن عمومي و ...در صدد
پيشگيري از ارتکاب جرم در جامعه است (قاسمي مقدم )8۹ :۱386 ،براي مثال پليس ميتواند
در مورد نوع و ميزان ارتباطات اجتماعي ،خطرات تهدید کننده و نحوه مراقبت از خود در خارج
از منزل به کودکان و نوجوانان آگاهي و آموزش دهد .بدین معنا که از طریق آموزش شيوههاي
دفاع از خود و دیگران ،نحوه مقابله با جرایم ،چگونگي گزارشدهي و ایجاد ارتباط با مرجع
انتظامي و قضایي و دیگر آموزشهاي الزم به کودکان از بزه دیدگي آنان پيشگيري نماید.
(شيري ،آهي )۱07 :۱3۹5 ،زیرا کودکان به دالیل مختلفي مانند اینکه در مدرسه و اطراف آن
کنترل و نظارت کافي وجود ندارد ،خانوادهها نسبت به رفتار کودکان خود حساس نميباشند و
توجهي به کودکان ندارند و آموزشهاي الزم در خصوص چگونگي مواجهه با جرایم و مشکالت
به آنان ارائه نميدهند و ...در معرض بزه دیدگي قرار دارند .بدین منظور الزم است تا با توجه به
نقش مهم پليس در پيشگيري ،با همکاري مدارس و اولياي کودکان ،در قالب طرح هاي منظم
و هدفمند از طریق شناسایي دانش آموزاني که در معرض خطر هستند و به راحتي بزه دیده
واقع ميشوند با انجام مداخالت کارآمد و پيشگيرانه ،از بزهدیدگي آنان پيشگيري کنند.
(آتکينسون )26 :۱385 ،براین اساس همکاري ميان پليس و مدارس گام بسيار موثري در جهت
پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ميباشد که رسيدن به این هدف از طریق همفکري و مشارکت
مدرسه و پليس امکان پذیر ميباشد .البته ذکر این نکته الزم است که ایجاد همکاري ميان
پليس و مدارس بدین معنا نيست که در مدارس امنيت موجود نيست و یا از طرف دیگر در
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صورت ناامني کليه مشکالت از سر راه برداشته خواهد شد بلکه این همکاري حکایت از آن دارد
که جامعه گام موثر و مثبتي در ایجاد مدارس امن ،منظم و قانون مند برداشته است.
بنابراین ،یکي از راه هاي پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ،پيشگيري اجتماعي پليس محور
از طریق تمرکز بر نهادهایي مانند مدرسه مي باشد .البته برقراري ارتباط بين پليس با مدارس،
پدیدهاي تازه نيست .بيش از نيم قرن گذشته ،نيروهاي پليس بسياري از کشورها ،از راههاي
گوناگون با مدارس ارتباط برقرار کرده و الگویي هم از پليس مدرسه به دست دادهاند ،که در آن
پليس در قالب افسران کاردان مدرسه ،افسران رابط مدرسه ،مشارکت مدارس امن ،ماموران
مدرسه ،ماموران مخفي پليس در مدارس ،فعاليت مي کند .بدین معنا که نيروهاي پليس با بهره
گيري از این الگوها ،با مدرسه مشارکت ميکنند ودر قالب بخشي از کارکنان مدرسه نگریسته
مي شوند و تعاملي بسيار گسترده با کارکنان مدرسه دارند .در نتيجه از این طرق ميتوانند
ضمن حفظ امنيت دانشآموزان در مدارس ،در زمينه مسائل روز جامعه ،جرایم گوناگون،
راههاي پرهيز از خطر و آشنایي با مواد قانوني به دانشآموزان ،مشاوره دهند.
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 -3ضرورت تعامل پلیس و مدرسه در پیشگیری از بزهدیدگی کودکان
یکي از انواع پيشگيري از بزهدیدگي ،پيشگيري اجتماعي است که به عنوان یکي از مصادیق
پيشگيري غيرکيفري ،شامل اقداماتي است که بر کليه محيطهاي موثر در جامعه پذیري فرد و
همچنين محيطهایي که داراي کارکرد اجتماعي هستند تأثيرگذار است .در این نوع پيشگيري،
ریشههاي بزه دیدگي هدف قرار مي گيرد تا از این طریق ،مانع شکلگيري علل بزه دیدگي
گردد .از جمله این محيط هاي موثر ،محيط خانواده و مدرسه است.
خانواده اولين محيطي است که کودک در آن به دنيا ميآید و اولين مظاهر اجتماعي شدن،
آموزش هنجارها و قوانين ،تقویت اعتماد به نفس و مسائل مهم تربيتي براي غلبه بر مشکالت
و....در خانواده پایه ریزي مي شود .براین اساس چنان چه خانوادهها بتواند وظایف تربيتي و
جامعه پذیري کودکان را به خوبي انجام دهند ،در پيشگيري از بزه دیدگي آنان بسيار موفق
خواهند بود؛ زیرا با آموزش هنجارها به کودکان ،عالوه بر این که آنان قوانين را نقض نميکنند
و در گروه بزهکاران قرار نميگيرند با آموزشهاي تربيتي خانواده ،کودکان طرق برخورد با موانع
و مشکالت را یاد مي گيرند که این امر موجب توانمند شدن آنان در بحث حمایت از خود و در
نهایت پيشگيري از بزه دیدگي ميگردد .پس از خانواده ،مدرسه دومين پایگاه اجتماعي کودک
ميباشد .محيط مدرسه عالوه بر برقرار کردن روابط جدید اجتماعي ميان کودکان ،در صورت
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فراهم کردن شرایط مناسب و مطلوب ميتواند محل مناسبي براي شکوفایي توانایيهاي
کودکان به شمار آید .اما در نقطه مقابل ،شکست تحصيلي ،اخراج ،غيبت از مدرسه و  ...بسياري
از این ناهنجاري ها ،باعث بزه دیدگي کودکان در مدرسه و در نتيجه افت تحصيلي و یا فرار از
مدرسه مي گردد که خود در آینده تبدیل به معضلي بزرگ در جامعه خواهد شد .بدین منظور
مدرسه به دليل موقعيت منحصر به فردي که دارد ،از طریق ارائه دانش و مهارتهاي الزم براي
برقراري ارتباط ،مذاکره کردن و حل و فصل مشکالت کودکان نقش اساسي در پيشگيري از بزه
دیدگي کودکان ایفا مي کند( .سمامي)37 :۱3۹3 ،
یکي از الگوهاي رایج درگير شدن پليس در مدارس در پيشگيري از بزهدیدگي کودکان،
نقش آموزشي پليس است .این الگو ابتدا شامل درسهاي موردي در خصوص تامين امنيت
دوچرخه سواري یا عبور و مرور دانشآموزان ،امنيت جاده یا پيشگيري از سوء استفاده از
کودکان بود .اما در طول زمان نقش آموزشي پليس بيشتر گردیدLambert and McGinty, ( .
 )2002, p258به طوري که آموزش به عنوان یکي از ابزارهاي عمده و اساسي براي توليد دانش،
تغيير رفتار فردي و رفتار گروهي و مولفه ارزشمندي براي پيشگيري در زمينههاي مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است .البته قابل ذکر است که آموزش و یادگيري صرفاً ناظر به آموزش
و پرورش در مدرسه نبوده و نيست و تمام نهادهاي رسمي و غيررسمي در آموزش و پرورش
انسانها نقشهاي متفاوتي دارند ،از جمله ميتوان به والدین ،گروه همساالن ،رسانه و ..اشاره
کرد .اما از آنجا که امر تعليم و تربيت توسط مدارس تقریباً در همه کشورهاي جهان از دیرباز
تاکنون مرسوم و حتي اجباري شده و کودکان و نوجوانان نيز بخش حساس و تقریباً طوالني از
عمر خود را در مدرسه ميگذرانند ،الزم است غير از موارد درسي ،آموزشهاي متفاوتي از جمله
آموزشهاي مربوط به مهارتهاي اجتماعي ،آشنایي با عوامل بزهکاري و بزهدیدگي و راههاي
مقابله با آن و ...به طور مستقيم و غيرمستقيم در مدارس ارائه گردد .براین اساس آموزش و
پرورش و مشخصاً نهاد مدرسه موقعيت ممتاز و خاصي را در روند جامعهپذیري و یادگيري و
پيشگيري به خود اختصاص داده و پليس مي تواند از این موقعيت ممتاز (آموزش و مدرسه)
براي هدایت اطفال بهره جسته و پيشگيري اجتماعي را در سطح قابل مالحظهاي محقق سازد.
ليکن از آنجا که درک و اشراف بر محيط آموزشي مدرسه ،ارایه آموزش و آگاه سازي نوجوانان
مقوله اي بسيار حساس ،اساسي و پيچيده است ،پليس براي مشارکت و حضور فعال و پویا در
این مراکز جهت اقناع سازي و یاددهي نيازمند شناخت مراکز آموزشي ،روشهاي نوین یاددهي،
نحوه تعامل ،حساسيتهاي مراکز آموزش و امثالهم ميباشد (رجبي پور )۱43 : ۱3۹۱ ،لذا
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آموزش کودکان در جهت پيشگيري از بزهدیدگي کودکان ،با توجه به این که تعداد قابل توجهي
از جمعيت جهان را کودکان تشکيل ميدهند و آنان تقریباً نيمي از وقت خود را در مراکز
آموزشي به سر ميبرند بسيار حایز اهميت ميباشد .بدین منظور الزم است که درکنار مسائل
درسي ،آموزشهاي متفاوتي به طور مستقيم و غيرمستقيم توسط پليس در مدرسه صورت
گيرد ،یعني پليس از طریق مدرسه و آموزش براي هدایت نوجوانان بهره جسته و پيشگيري را
در سطح قابل مالحظهاي محقق سازد .البته ذکر این نکته الزم است که پليس در مدرسه ،ابتدا
باید آموزشهاي ال زم را جهت برخورد با کودکان با توجه به شرایط سني و روحي آنان سرري
کرده باشند تا بتوانند با کسب مهارتهاي الزم با کودکان ارتباط صميمانه و دوستانه برقرار
کرده و اعتماد آنان را جلب نمایند .زیرا قدم مهم در حمایت و پيشگيري از بزهدیدگي کودکان
جلب اعتماد آنان ميباشد به طوري که در یک تحقيق انجام گرفته در آمریکا مشخص گردید
که اعضاي پليس در جهت انجام وظایف محوله خود و تامين امنيت در مدارس ،به وجود
رابطه اي مبتني بر اعتماد نياز دارند تا از این طریق آگاهي و ارتباط دانش آموزان با پليس
افزایش یابد )Jackson, 2002,p78 ( .و سرس در مرحله بعد ،اشراف به محيط آموزشي توسط
پليس امر الزمي ميباشد ،زیرا آموزش و یاددهي مخصوصاً به کودکان و نوجوانان داراي
روشهاي متعددي است که پليس براي موفقيت در امر آموزش باید به این روشها آگاهي
داشته باشد.
در ایران تعامل ميان پليس و مدارس وجود نداشته ،اما به تازگي در این حوزه گامهایي
برداشته شده است .در حالي که در کشورهایي مانند کانادا ،انگلستان ،آلمان برنامه پيشگيري ،با
استفاده از پليس در مدارس یا ادارات آموزش و پرورش صورت گرفته و نتایج مثبتي نيز به
همراه داشته است .مانند اینکه در آلمان از دهه  ۱۹۹0به بعد پروژههاي پليس و مدرسه براي
قلدري و سرقت تدوین شده یا در هلند نماینده پليس در برخي از مدارس گمارده شده ،در
انگلستان افسران پليس ،به مدارس مناطق محروم اختصاص داده شده و اقدامات دیگري که در
جهت ارتباط مداوم و محکم ميان پليس و مدارس درزمينه آموزش پيشگيري از بزهکاري و
بزه دیدگي وجود دارد .براین اساس از جمله اقدامات پيشگيرانه پليس ،حضور موثر در مدارس و
محيط هاي اطراف آن مي باشد .زیرا پليس مدرسه در مرحله اول ،مامور حفظ نظم و امنيت در
مدرسه است و در مرحله بعدي وظيفه حل مسائل و مشکالت پيش رو ،برقراري روابط اجتماعي
با دانش آموزان ،آموزش قوانين و مقررات شهروندي به دانش آموزان ،چگونگي گزارش جرم یا
بزه دیدگي دانشآموزان ،راههاي مقابله با خطر و عواقب بزه دیدگي را برعهده دارد .براین
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اساس ،وجود پليس در اماکني که کودکان حضور دارند باعث پيگيري به موقع و درست از
آسيب دیدگي کودکان مي شود و برخورد صحيح پليس با آنان از بزه دیدگي و همچنين
بزهدیدگي مکرر کودکان پيشگيري ميکند .در این راستا با توجه به تغييرات ایجاد شده در
مبارزه با جرایم و پيشگيري از طریق پيشگيري اجتماعي ،مخصوصاً پيشگيري اجتماعي از بزه
دیدگي کودکان ،قانونگذار ایراني نيز به این موضوع توجه نموده و تشکيل پليس ویژه کودکان و
نوجوانان را در ماده  3۱قانون آیين دادرسي کيفري  ۱3۹2مطرح کرده است ۱ .براین اساس در
راستاي اجراي تکليف ماده  3۱قانون آیين دادرسي کيفري  ۱3۹2که از نوآوري هاي قانون مي
باشد ،کارگروهي مرکب از قضات و اساتيد دانشگاه و نمایندگان نيروي انتظامي تشکيل شدند و
پس از چندین جلسه متن اوليه الیحه تشکيل پليس کودکان را تدوین نمودند .الیحه تشکيل
پليس کودکان به طور متفاوتي حایز نکات مهم در جهت حمایت از کودکان ميباشد؛ بدین معنا
که با رویکردي متفاوت به بررسي کودک بزه دیده ميپردازد ،یعني پليس دیگر در برخورد با
کودکان ،از رویکرد انتظامي و امنيتي استفاده نميکند ،بلکه با رویکردي اجتماعي به کمک
کودکان ميشتابد و نوع نگاه او بيشتر حمایتي است .همچنين یکي دیگر از ویژگيهاي مهم این
الیحه ،توجه پليس به کودکان بزهکار و ناقض قوانين جزایي و هم کودکان قرباني یا بزهدیده
ميباشد تا با توجه به اختيارات مناسبي که براي پليس در نظر گرفته شده ،بتواند اقدامات الزم
را انجام دهد .این اقدامات شامل پيشگيريهاي زودرس ،ثانویه و ثالث و همچنين اختيارات
قضازدایي ميشود؛ یعني پليس ميتواند در برخي از جرایم خرد و برخي انحرافات وارد عمل
شود؛ یعني بدون اینکه کودک وارد فرآیند دادرسي شود ،براي او پرونده تشکيل دهد و راساً
یکي از راهکارهایي که در قانون پيشبيني شده را استفاده کند .براي مثال هنگامي که کودک
زماني که باید در مدرسه حضور داشته باشد ،در حال پرسهزني در خيابان باشد یا با ورود به
گروههاي خاص ،اقدامات قلدرمآبانه و پرخاشجویانه انجام دهد .پليس ميتواند تصميم بگيرد.
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 -4راهکارهای پلیس مدارس در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان
در این قسمت راهکارهایي که پليس در تعامل با مدارس در جهت پيشگيري از بزهدیدگي

 1ماده  3۱قانون آیين دادرسي کيفري مقرر مي دارد «:به منظور حسن اجراي وظایف ضابطان در مورد اطفال و
نوجوانان ،پليس ویژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران تشکيل ميشود .وظایف و حدود
اختيارات آن به موجب الیحهاي است که توسط ریيس قوه قضایيه تهيه ميشود»
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کودکان مي تواند انجام دهد ،بيان مي گردد.
 -1-4برگزاری کالس های آموزشی برای کودکان
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یکي از اقدامات تاثيرگذار پليس براي پيشگيري از بزه دیدگي کودکان ،برگزاري کالسهاي
آموزشي است .برگزاري کالسها به دليل این که باعث ميشود که کودکان شيوه هاي مقابله با
جرایم را یاد بگيرند نقش مهمي در حمایت از بزه دیدگي آنان خواهند داشت .بدین منظور
پليس با مطالعات کارشناسانه خود و این که در مناطق مختلف ،چه جرایمي شایع ميباشد ،از
طریق برگزاري کالسهاي آموزشي مطالب مهم راجع به خارج شدن از آن شرایط مخاطرهآميز
را ارائه دهد .براي مثال از جمله فعاليتهاي پليس ویژه کودکان و نوجوانان اتریش مبتني بر
اقدامها و برنامههاي مدرسه محور بر این پایه استوار است که کارکنان متخصص پليس کودکان
و نوجوانان با همکاري اولياي مدارس ،اقدام به برگزاري کالسهاي آموزشي به ميزان هشت
ساعت در هفته مينمایند تا از طریق آموزش شيوههاي خود مراقبتي از بزهدیدگي کودکان
پيشگيري کنند .عالوه براین ،افسران پليس با لباس شخصي در مدرسه ،بين کودکان و نوجوانان
رفت وآمد کرده و از طریق مشاهده رفتار آنان ،اطالعات قابل توجهي را کسب و درراستاي کار و
آموزشهاي خود از آن استفاده ميکنند .و هرساله نيزگزارشي از روند عملکرد خویش به رئيس
پليس ارائه ميدهند .در این گزارش ،تجربيات و یافتههاي شخصي این افسران منعکس ميشود.
این مأموران با ایجاد حس اعتماد در کودکان و نوجوانان ،به آنها نزدیک شده و از این شرایط،
براي آموزش بهتر استفاده ميکنند( .فتح الهي)335 :۱388 ،
درکشورکانادا ،پليس سوار سلطنتي براي توجه به دو مسئله مهم پيشگيري از جرم و
حمایت از قربانيان جرایم مختلف و به منظور پيشگيري از بزهکاري و بزهدیدگي کودکان و
نوجوانان ،تشکيالت خاصي را تحت عنوان «اداره پيشگيري از جرم و امور قربانيان» راه اندازي
نموده است .این اداره براي تحقق اهداف خود ،عالوه بر تعامل با دستگاه قضائي و سازمانهاي
دولتي ،با نهادهاي اجتماعي و مردمي نيز همکاري تنگاتنگي دارد .به دليل همين تعامالت
سازنده ،پليس سوار کانادا توانسته است در دو دهه اخير ،حدود دویست برنامه ویژه پيشگيري از
وقوع جرایم را طراحي و اجرا نماید( .وروایي )۱77 :۱384 ،یکي از این برنامه ها ،پروژهاي است
که در آن پليس ویژه کودکان و نوجوانان کانادا ،براي پيشگيري در محيط داخلي و خارجي
مدارس ،برنامه ویژهاي را طراحي و اجرا نموده است .در این برنامه ،پليس با برگزاري جلسات
سخنراني براي مسئوالن و کارکنان مدارس و جلب همکاري ایشان ،با اتخاذ تدابير پيشگيرانه
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مناسب ،اقدام به برگزاري جلسات اطالع رساني براي دانش آموزان و نمایش فيلمهاي ویدیویي،
تئاترها و بازيهاي آموزشي در زمينه شيوههاي واکنش در مقابله با افراد زورگير و قلدر و
پيشگيري از بزه دیدگي کودکان اقدام نموده این برنامه در سال  2002ميالدي ،در سطح ۱40
دبيرستان در «کبک» کانادا ،به صورت موفقيت آميز اجرا شده است (.)Audette J., 2003, p14
در آمریکا برنامه «توسعه اجتماعي از طریق پليس مدارس» ،یک اقدام پيشگيرانه کوتاه
مدت مبتني بر مدرسه است که در سال  ۱۹۹8ميالدي در «مرکز مطالعه کودکان دانشگاه
یال »۱تهيه شده است .در این برنامه ،افسران پليس جامعه محور و روانشناسان باليني کودکان،
جهت برگزاري جلسات هفتگي براي کمک به دانش آموزان در معرض خطر ،گرد هم ميآیند.
برنامه شامل هشت جلسه  50دقيقهاي آموزش در هفته ،به همراه جلسات نظرسنجي پيش از
دوره و پس از دوره ،مجموعاً به مدت ده جلسه است .این برنامه ،در خالل روزهاي مدرسه اجرا
ميشود .افسران پليس ،به طور ویژه انتخاب شده و آموزش ميبينند و در جلسات مشترک با
روانشناسان شرکت ميکنند )Gillis, 2003, pp.1-4( .در حقيقت در این برنامه ،سعي بر آن
است تا مدارس واقع در مناطق داراي نرخ باالي جرایم و خشونت ،مورد شناسایي قرار گرفته و
دانشآموزان در معرض خطر آنجا به شرکت در جلسات گروهي که با مشارکت مدرسه ،پليس و
اداره خدمات بهداشت رواني تشکيل ميگردد ،دعوت شوند و به ایشان آگاهيهاي الزم درباره
عواقب رواني و احساسي ناشي از قرار گرفتن در معرض خشونت و جرایم داده شود .در حين
جلسات هفتگي ،دانشآموزان با مأموران پليس ،تعامل سازندهاي برقرار ميکنند .این روابط
صميمانه ،باعث ایجاد گرایش مثبت در دانشآموزان نسبت به پليس ميشود .و در پایان
جلسات ،نتيجه هر جلسه به مدارس و والدین منعکس شده و دانشآموزاني که نياز به پشتيباني
بيشتري داشته باشند ،به سرویس خدمات اجتماعي معرفي ميشوند (.)shaw, 2004, pp19-20
همچنين نمونه اي دیگر از برنامه آموزشي توسط پليس ،برنامه مقاومت در برابر مواد مخدر
ميباشد .برنامه کاهش سوء مصرف مواد مخدر 2توسط پليس منطقه پيل در انتاریوي کانادا اجرا
گردید .این برنامه از هفت درس براي کودکان تشکيل ميشود و هر درسي بر عناوین خاصي
براي ارتقاي مقاومت در برابر مواد مخدر تاکيد دارد .کالسها توسط ماموران آموزش دیده
پليس وابسته به اداره آموزش پليس اطفال منطقه پيل اداره ميشوند .اداره مذکور اقدامات

Yale University
)Reduce Abuse In Drugs( RAID

1
2

نصیبه ابراهیمي ،کیومرث کالنتری و عابدين صفری کاکرودی

پيش کنشي و مداخلهاي به دانشآموزان مدارس ابتدایي ارائه ميدهد( .محمدنسل:۱3۹۱ ،
)35۹
بنابراین با توجه به برنامههاي انجام گرفته توسط پليس در تعامل با مدارس در کشورهاي
اتریش ،کانادا،آمریکا مشخص ميشود که یکي از اقدامات مناسب پليسي ،حضور پليس در
مدرسه و در قالب نقش یکي از اولياي مدرسه ميباشد تا پليس بتواند از طریق جلب اعتماد
کودکان به آنان در زمينههاي حمایت از خود با تشکيل دورههاي آموزشي و به شيوههایي که
براي کودکان قابل فهم است مانند استفاده از بازي ،عروسکگرداني و اعطاي هدایا و ...
آموزشهاي الزم را ارائه دهد.
 -2-4برگزاری جلسات وکالس های آموزشی برای بزرگساالن
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یکي دیگر از اقداماتي که پليس در زمينه پيشگيري از بزهدیدگي کودکان ميتواند ،انجام
دهد برگزاري جلسات براي والدین ميباشد تا از طریق برگزاري جلسات نحوه رفتار والدین با
کودکان و چگونگي حمایت از کودکان به آنان آموزش داده شود .براي مثال در سال ۱۹۹8
ميالدي ،اداره پليس شهر «اکس» در ایاالت متحده آمریکا ،در برنامهاي با عنوان «پروژه
والدین» اقدام به طراحي و اجراي یک دوره آموزشي ویژه والدین نمود .هدف این برنامه ،کمک
به والدین جهت اصالح رفتار کودکان و نوجوانان بوده است .آنان طي این دوره آموزشي،
راهبردهاي تربيتي الزم را به والدین آموزش ميدادند .در کالسهاي آموزشي ،والدین ميآموزند
که چگونه قدم به قدم و بادقت ،رفتارهاي فرزندان خود را اصالح و درمان کنند .این کالسها نه
تنها به والدین در حل و کاهش مشکالت کمک شایاني نموده ،بلکه بهطور چشمگيري ،روابط
بين پليس و جامعه را نيز بهبود بخشيده است .در واقع ،مردم شاهد این حقيقت ميباشند که
مأموران پليس چگونه در تالش هستند تا به یاري خانوادهها برردازند .بدین منظور مأموران
پليس ویژه کودکان و نوجوانان ،کارشناسان امور فرهنگي و تفریحي ،اولياء مدارس و دستگاه
قضائي ،والدین را همواره به شرکت در این کالسها تشویق ميکنند .که براساس نيازسنجي،
این دوره از  ۱0تا  ۱6هفته ادامه مي یابد و ممکن است تا چندبار در سال تشکيل شود( .فتح
الهي)345 :۱388 ،
این اقدام پليس ميتواند در جهت پيشگيري از بزهدیدگي کودکان بسيار موثر باشد زیرا
همان گونه که ابتدا بيان گردید اولين محلي که کودکان هنجارها و قوانين و نحوه رفتار صحيح
را یاد ميگيرند ،خانواده است .اما گاهي خانوادهها ،توانایي تربيتي الزم را ندارند و نميتوانند به
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خوبي از کودکان خود مراقبت کنند .بدین منظور برگزاري این جلسات به آنان این امکان را
مي دهد که با یادگيري نکات مهم تربيتي ،بتوانند نظارت و کنترل مناسب بر رفتار کودکان خود
داشته تا از این طریق کوچکترین انحراف و مشکل را شناسایي نموده و با تذکر و آموزش نکات
مهم از بزه دیدگي آنان پيشگيري کنند.
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 -3-4حضور افسران پلیس با لباس های شخصی در مدارس

10
0

یکي از برنامههایي که پليس با همکاري مدارس در جهت پيشگيري از بزهدیدگي کودکان
ميتواند انجام دهد حضور با لباس شخصي در مدارس ميباشد یکي از معروفترین آنها ،مدل
«افسران کاردان مدارس» ميباشد .افسران کاردان مدارس ،مأموران مورد تأیيدي از نيروهاي
پليس هستند که به یک یا چند مدرسه اختصاص ميیابند .این افسران با ایجاد مشارکت بين
پليس و مدرسه و استفاده از شيوه پيشگيري و پيش کنشي و راهبردهاي مداخلهاي ،شکلي از
پليس جامعه محور را ارائه ميدهند .آنان اغلب به عنوان بخشي از کارکنان مدرسه محسوب
شده و این امر ،ایشان را از سایر کارکنان پليس که به روشهاي دیگر ،مانند پليس یونيفورم
پوش امنيت مدارس و یا افسران پليس بازنشسته که براي تأمين و بازدارندگي از جرم در
مدارس استخدام شدهاند ،متمایز ميسازد .در بسياري از برنامهها ،افسران کاردان مدارس ،سه
گونه نقش ایفا ميکنند که عبارتند از:
الف) به عنوان یک افسر انتظامي :هدف اصلي آنها ،حفظ آرامش و امنيت مدارس با انجام تدابير
پليسي ،مانند گشت پياده در حياط مدارس ،بازرسي ساختمانها و ...است.
ب) به عنوان یک مشاور :ارائه مشاوره به دانشآموزان در مورد مسائل مرتبط با قانون و نيز آشنا
کردن ایشان با نهادهاي حمایتي ویژه کودکان و نوجوانان ،که از سوي این افسران انجام
ميشود.
ج) به عنوان یک مربي آموزشي :ایشان آموزشهاي مستقيمي را در مورد مسائل مرتبط با جرم،
قانون و نتایج و عواقب نقض قانون ،به دانشآموزان ارائه ميدهند.
()www.Ncsu.edu/cpsv/sro.htm
صرف نظر از سه وظيفه اصلي مذکور ،در بررسيهاي به عمل آمده در مورد عملکرد افسران
کاردان مدارس ،به نظر ميرسد ایشان در سایر فعاليتهاي مدرسه ،مانند امور ورزشي ،سفرهاي
ميداني ،کلوپهاي مدرسه و برنامههاي توسعه اجتماعي نيز شرکت مؤثر دارند .این روش ،شيوه
بسيار کارآمدي براي بناي روابط سالم و اعتمادساز بين پليس و دانشآموزان و والدین است.
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برنامه افسران کاردان مدارس ابتدا در ایالت ميشيگان ،با رویکرد پيش کنشي براي بهبود
روابط پليس و نوجوانان انجام گرفت و سرس به عنوان یک پاسخ مناسب در برابر افزایش جرایم
و خشونت جوانان گسترش یافت و توسط کشورهاي دیگر مانند کانادا ،استراليا و انگلستان نيز
اقتباس گردید)Lambert and McGinty, 2002, p. 258) .
در انگلستان پروژه «مشارکت مدارس امن» ،به عنوان یک برنامه بسيار هدفمند پليس و
مدرسه از سال  2002ميالدي آغاز شد .این برنامه ،ابتکار مشترکي از سوي وزارت آموزش و
پرورش ،دادگاه اطفال و انجمن رؤساي کالنتريها بود .طي این برنامه ،یکصد افسر پليس در
مدارس منتخبي از  34اداره آموزش و پرورش محلي به کار گرفته شدند .این مدارس ،از
پرچالشترین مدارس واقع در  ۱0نقطه جرم خيز با موارد متعدد بزهکاري و بزهدیدگي کودکان
و نوجوانان بودند( .وزرات کشور انگلستان )2002 ،این پروژه اهداف مهمي از قبيل :کاهش
بزهکاري و بزهدیدگي در ميان کودکان و نوجوانان؛ ایجاد محيط آموزشي سالم و امن براي
افزایش یادگيري دانش آموزان و نيل ایشان به ظرفيتهاي باالي تحصيلي و علمي؛ کمک به
نوجوانان در افزایش حس احترام به خود و جامعه را پيگيري ميکردند ( shaw, 2004, pp. 11-
 .)12همچنين پليس ناحيه «آکسفورد» با همکاري دانشگاه آکسفورد ،برنامه «پليس مستقر در
مدارس» را طراحي و اجرا نموده که در نوع خود ،در سطح محلي ،بسيار موفق و کارآمد ارزیابي
شده و حتي به عنوان یک الگو قابل تعميم در سایر نواحي نيز ،شناخته شده و داراي اهدافي از
قبيل :آموزش مهارتهاي زندگي فردي و اجتماعي به دانشآموزان ،ایجاد حس مسئوليتپذیري
و ایفاي نقش مؤثر در نسل جوان ،افزایش حس خودباوري و اعتماد به نفس در نسل جوان،
حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاري و یا بزه دیدگي ،ایجاد تعامل نزدیک و
سازنده بين دانش آموزان و پليس از یک سو و والدین با پليس از سوي دیگر و .....ميباشد.
((Auger, 2000, p. 2
بنابراین همان گونه که بيان گردید یکي از برنامههاي پليس در تعامل با مدرسه ،حضور
افسران پليس در قالب کارکنان مدرسه و همچنين در قالب نيروهایي است که مسئوليت تامين
امنيت مدرسه را برعهده دارند .و در نقشهاي گوناگوني مانند مشاور ،مربي آموزشي و ...قرار
مي گيرند تا با توجه به مشکالت موجود در مدارس و جرایم شایع در هر منطقه به آموزش و
حمایت از بزه دیدگي کودکان اقدام نمایند .به طوریکه تجربيات کشورها در این زمينه بيانگر
این مطلب است که حضور پليس در این نقشها موثر بوده و توانسته است تاثيرات مهمي در
پيشگيري از بزه دیدگي و حمایت از کودکان داشته باشد.
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یکي دیگر از اقداماتي که پليس ميتواند براي حمایت از کودکان در جهت پيشگيري از بزه
دیدگي اعمال کند برگزاري فعاليتهاي تفریحي فوق برنامه است .بدین معنا که پليس در یک
اقدام فرهنگي و تربيتي ،نوجوانان و جوانان را به شرکت در فعاليتهایي مانند اردوهاي ورزشي
و تفریحي تشویق کرده و همه امکانات و تأسيسات ورزشي سازمان پليس و سایر نهادها و
سازمانهاي دولتي و اجتماعي را با هماهنگيهاي الزم ،در اختيار نسل جوان قرار مي دهد تا از
طریق درگير کردن در فعاليتهاي ورزشي و پرورش قواي جسماني آنان از بزه دیدگي کودکان
پيشگيري نمایند( .اداره کل بين المللي پليس ناجا)۱380 ،
در حقيقت هدف از برگزاري کالسهاي تفریحي فوق برنامه تقویت روحيه اعتماد به نفس و
جوانمردي است تا از طریق برگزاري این کالسها عالوه بر تقویت جسمي کودکان ،از لحاظ
روحي نيز تقویت شوند و بتوانند در مقابل مشکالت بطور سنجيده عمل کنند و نگذارند به
حقوق آنان تجاوز شود و خود آنان نيز به حقوق دیگران تجاوز نکنند یعني یاد بگيرند که
زندگي آرام و بدون خشونت و درگيري داشته باشند.
بنابراین با توجه به برنامههاي قابل اجرا توسط پليس ميتوان این گونه بيان کرد که پليس
در تعامل با مدارس باید نقش بازدارنده یا پيشگيرانه داشته باشد .از جمله اقداماتي که پليس
ميتواند در تعامل با مد ارس در جهت تحقق اهداف پيشگيرانه خود به صورت رسمي و
غيررسمي انجام دهد عبارتند از :حضور پليس با لباس فرم و تاکيد بر شناخته شدن پليس و
وظایف آن ،حضور با لباس شخصي و ارتباط غيررسمي با دانشآموزان و خانوادهها ،شرکت در
فعاليتهاي ورزشي و اقدامات دیگري که از طریق آنها بتواند ارتباط نزدیک با کودکان برقرار
نموده و به عنوان مربي بر کودکان تاثير بگذارند .البته در این راستا ،یکي از مهمترین مسائل،
جلب اعتماد کودکان ميباشد؛ یعني تا کودکان به پليس اعتماد نداشته باشند اقدامات آنان
بياثر خواهد بود .بدین منظور در درج ه اول اقدامات پليس باید مبتني بر اعتمادسازي بين آنان
و کودکان باشد و سرس در مرحله بعد از طریق اقدامات گوناگون همچون آموزش کودکان،
آموزش والدین و ....پليس ميتواند فعاليت مدنظر خود در جهت پيشگيري از بزه دیدگي
کودکان را انجام دهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هر فعاليتي که هدف آن محدود کردن امکان پيشامد مجموعه اعمال جنایي ،از راه سخت و

نصیبه ابراهیمي ،کیومرث کالنتری و عابدين صفری کاکرودی

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

دشوار کردن احتمال وقوع آنها باشد پيشگيري نام دارد .پيشگيري تنها منوط به وظيفه یک یا
چند نهاد خاص نيست ،بلکه تدابير مشخص پيشگيرانه باید توسط همه نهادهاي جامعه مدني
نظير خانواده ،مدرسه ،پليس و  ..اجرا شود .یکي از گروههاي آسيب پذیر که نياز به حمایتهاي
خاص دارند ،کودکان هستند .کودکان به دليل شرایط فيزیکي ضعيف خود ،به راحتي در معرض
بزه دیدگي قرار مي گيرند و مهمتر این که بزه دیدگي آنان تاثيرات نامطلوبي از لحاظ رواني به
جاي ميگذارد و آینده آنان را تحت الشعاع قرار ميدهد .بدین منظور اقدامات پيشگيرانه الزم،
مخصوصاً در خصوص پيشگيري از بزه دیدگي کودکان امري ضروري است .در این راستا ،یکي از
اقدامات پيشگيرانه قابل اعمال بر کودکان ،پيشگيري اجتماعي توسط پليس و از طریق مدارس
ميباشد .یعني استفاده از نيروي پليس متخصص و آموزش دیده و آشنا به روان شناسي و
جرم شناسي که نقش مربي و راهنما را داشته باشند براي تعامل با دانش آموزان و اولياي
مدرسه اقدامي مناسب مي باشد .زیراکه پليس از طریق تعامل با مدرسه و نقش آموزشي که
دارد به آموزش هنجارها ،قوانين و پيامدهاي تخطي از آنان ميپردازند .همچنين به کودکان
آموزش مي دهند که چگونه از خود در برابر جرایم حفاظت کنند و یا اینکه بدون ترس و
اضطراب جرایم عليه خود را به پليس گزارش دهند .یا از طریق برگزاري نمایش ،بازي یا
اردوهاي تفریحي به تقویت قواي جسماني و روحي کودکان در جهت مراقبت و حمایت از خود
اقدام نمایند .عالوه براین ،در کنار آموزش کودکان براي حمایت از خود و پيشگيري از
بزه دیدگي ،پليس مي تواند با برگزاري جلسات منظم و هدفمند براي کارکنان مدارس و اولياي
دانش آموزان ،مسائل مهم در مورد جرایم و علي الخصوص جرایم شایع در هر منطقه و راه هاي
پيشگيري از آن را ارائه دهند تا والدین و اولياي مدارس با آشنایي با این موارد بتوانند اقدامات
حمایتي و آموزشي خود را برنامهریزي کنند .لذا این اقدامات و اقدامات دیگر از مواردي است
که پليس در تعامل با مدارس ميتواند انجام دهد .به طوري که تحقيقات انجام شده نيز حکایت
از تاثيرات مثبت اجراي این برنامهها در پيشگيري از بزه دیدگي کودکان دارند .اما عليرغم این
که در کشورهاي دیگر مانند انگلستان ،آمریکا ،اتریش ،کانادا و..کودکان و بزه دیدگي آنان بسيار
مورد توجه مي باشد ،در کشور ایران در این موارد بررسيهاي دقيقي صورت نگرفته و از لحاظ
عملي هم برنامه هاي مهمي در جهت حفاظت از بزه دیدگي کودکان توسط پليس اجرا نشده
است .البته به تازگي دراین حوزه اقداماتي انجام شده ،مانند اینکه گاهي دیده ميشود که
ماموران پليس در اطراف برخي مدارس ،در جهت برقراري امنيت دانشآموزان زمان ورود و
خروج از مدرسه حضور دارند اما این اقدامات با برنامهریزي و سازماندهي دقيق در جهت اهداف
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پيشگيري از بزه دیدگي کودکان نمي باشد .لذا الزم است در زمينه پيشگيري از بزهدیدگي
کودکان ،اقدامات پيشگيرانه اجتماعي توسط پليس مورد استفاده قرار گيرد ،تا با برخورد
ریشهاي در حل مسائل و مشکالت تاثيرات عميقتري برجاي گذارد .بدین منظور همکاري ميان
پليس و مدارس مناسب ترین پاسخ در حل مشکالت مدرسه به حساب ميآید .البته نکته مهم
در این زمينه ،قبول همکاري و تعهد به انجام وظایف از جانب وزارت آموزش و پرورش و
نيرو هاي پليس است در حقيقت قبول همکاري ميان این دو گروه ،اولين گام در اجراي این
طرح مي باشد و در مرحله بعد مسئوالن آموزش و پرورش و پليس باید تاثيرات مثبت همکاري
ميان پليس و مدرسه را در جامعه گسترش دهند تا این همکاري بتواند موثر واقع شود.
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 -۱آموزش کودکان باید فراتر از مطالب کتابهاي فعلي توسعه داده شود و در این راستا باید
آشنایي با هنجارهاي اجتماعي ،استانداردهاي اخالقي و آگاهي از قوانين کشور ،به طور
جدي در برنامه درسي وارد شود وحتي با همکاري و ارتباط دوطرفه نيرويهاي پليس
آموزش دیده با مدارس ،آموزش هاي الزم در جهت جلوگيري از بزه دیدگي کودکان ارائه
گردد
 -2گروهي مرکب از افسران پليس آموزش دیده ،روانشناسان ،جرم شناسان ،اولياي مدرسه و
دیگر افرادي که حضور آنان مفيد به نظر مي رسد تشکيل شوند تا با بررسي مشکالت و
رفتارهاي کودکان در مدارس و هنگام خروج از مدرسه ،تجزیه و تحليل آنها و ارائه
راهکارهاي مناسب در این زمينه به پيشگيري از بزه دیدگي کودکان اقدام کنند.
 -3همکاري ميان پليس و مدارس نقش مهمي در پيشگيري از بزهدیدگي کودکان دارد ليکن
تفکر نادرست از حضور پليس در مدارس ،از سوي اوليا ميتواند در این زمينه بسيار مشکل
ساز باشد لذا پيشنهاد ميگردد اهداف همکاري پليس و مدرسه شفاف گردد ،تا بتوان گام
مهمي در بهبود این نوع مشارکت برداشته شود.
 -4حضور ماموران پليس با لباس شخصي در مدارس ،براي شناسایي مشکالت و جرایم ارتکابي
در مدارس ،تا از طریق تشخيص جرایم از تخلفات بتواند نحوه برخورد مناسب با آنها را با
همکاري اولياي مدرسه هدایت کنند.
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