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چكيده

افزايش روز افزون ميزان بزهكاري و محدوديت هاي نظام عدالت كيفري رسمي در پيشگيري 

و كنترل جرم توس��عه راهبردهاي علمي جديد براي افزايش اثر بخش��ي سياس��ت ها و برنامه هاي 

عدالت كيفري را اجتناب ناپذير س��اخته اس��ت. پرس��ش مهمي كه نظام هاي عدالت كيفري با آن 

روبه رو هستند اين است كه يافته هاي علمي و مديريت دانش چه نقشي در شكل گيري و هدايت 

مداخله هاي عدالت كيفري بر عهده دارد؟ 

دستيابي به يك نظام عدالت كيفري سنجيده و كار آمد مستلزم شناخت كافي و همه جانبه نسبت 

به چالش هاي عدالت كيفري، آش��نايي با مباني نظري و فلس��في عدالت كيفري در بس��ترهاي 

فرهنگ��ي – اجتماع��ي ايران، افزايش مه��ارت و توانمندي مديران و كاركن��ان نهادهاي عدالت 

كيف��ري در زمين��ه ارايه الگوهاي بومي مديريت عدالت كيفري و نيز توليد دانش و اطالعات مورد 

ني��از ب��راي ارزيابي فرآيند و نتايج مداخله هاي  عدالت كيفري اس��ت. ضعف در برنامه پذيري و 

ارايه تحليل نادرس��ت از مش��كالت اين حوزه، جزو مهمترين داليل شكس��ت و ناكامي بس��ياري 

از برنامه هاي  عدالت كيفري به ش��مار مي آيد و اين مقاله بر آن اس��ت تا ضمن توصيف  مراحل 

رويكرد عقاليي به مداخله هاي عدالت كيفري 

دكتر محمد فرجيها استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ دريافت:87/4/14        تاريخ پذيرش:22/�/87
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مختلف طراحي، تدوين و اجراي برنامه هاي عدالت كيفري، خالء ها و نارس��ائي هاي موجود را 

مورد نقد و ارزيابي قرار دهد.

كليدواژه ها: 

مداخله هاي عدالت كيفري، مديريت عدالت كيفري، س��هامداران عدالت كيفري، تحليل جرم، 

رويكرد هزينه – فايده

نشاني نويسنده: دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، گروه حقوق

مقدمه
افزایش روز افزون ميزان بزهكاري و محدودیت هاي نظام عدالت كيفري رسمي براي كنترل 
ج��رم و اصالح مجرمان، سياس��تگزاران و مدیران عدالت كيف��ري را در معرض انتخاب هاي 
اساس��ي قرار داده اس��ت. بعضي مدیران بر سياس��ت توس��ل به ابزارهاي سركوبگر و قدرت 
مطلق��ه دول��ت براي تأمين نظم و امنيت و تحقق عدالت كيفري تأكيد مي ورزند. گروهي دیگر 
به بهره گيري از اقدامات نمایش��ي با هدف پاس��خگویي مقطعي نس��بت به انتظارات عمومي 
گرای��ش دارن��د و برنامه ها و مداخله هاي  مبتني بر یافتني هاي علمي را كمتر مورد توجه قرار 
مي دهند. در نهایت، بعضي مدیران با پذیرش محدودیت هاي نظام عدالت كيفري رس��مي بر 
توس��عه راهبردهاي علمي جدید از طریق اصالح نظام عدالت كيفري و رفع محدودیت  هاي 

موجود تأكيد مي ورزند )گارلند، 1383(.
رویكرد عقالیي به »عدالت كيفري« به عنوان كاربرد تجزیه و تحليل هاي علمي براي شناخت 
نهادهاي كيفري، فرآیندهاي كيفري، و افزایش ميزان اثر بخشي سياست ها و برنامه هاي عدالت 

كيفري را باید در چهارچوب انتخاب اخير مورد بررسي قرار داد.
حوزه عدالت كيفري سياست ها، برنامه ها و پروژه هاي بسياري را در قلمرو اقدامات دولتي 
و نهاده��اي مدني ش��امل مي ش��ود. تمركز ای��ن مداخله ها بر طيف وس��يعي از نو آوري ها و 
تجربه هایي است كه در پي كشف مؤثرترین روشها براي دستيابي به كاهش رفتارهاي مجرمانه، 
تأمي��ن امنيت عمومي و دسترس��ي به عدالت اس��ت. بنابراین، عدال��ت كيفري را باید فراتر از 
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.)Welsh & Harris.1999( فعاليت هاي روزمره پليس، دادگاه ها و زندان در نظر گرفت
شماري از مهمترین پرسش هاي مربوط به مداخله هاي عدالت كيفري در ایران عبارت است از:

1. برنامه هاي پليس براي ارتقاء امنيت اجتماعي چه تأثيري بر احس��اس امنيت در مردم و 
كنترل بزهكاري داشته است؟

2. برنامه ه��اي كاه��ش تقاض��ا و كاهش عرضة مواد مخدر در ای��ران تا چه اندازه اثر بخش 
بوده است؟

3. الویت هاي برنامه هاي پيشگيري از جرم در مناطق مختلف كشور كدام است؟
4. رویك��رد پلي��س اجتماع محور در بس��ترهاي فرهنگي، اجتماعي و سياس��ي ایران با چه 

چالش ها و موانعي روبرو است؟
5. مش��اركت بخ��ش خصوصي در كداميك از عرصه ه��اي عدالت كيفري با نظام حقوقي و 

ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ایران سازگاري دارد؟    
بدیهي اس��ت پاس��خگویي به این پرسشها مس��تلزم اصالح نظام آمار و اطالعات جنایي و 
ایجاد مهارت و توانایي هاي علمي براي طراحي، اجرا و ارزیابي بي طرفانه و دقيق هریك از 
این برنامه ها است. واقعيت این است كه كيفيت و كميت دانش و اطالعات موجود در كشور 
براي مدیریت علمي و روز آمد این نهادها و ارزیابي علمي مداخله هاي كيفري كافي نيس��ت. 
از این رو، به نظر مي رسد نظام عدالت كيفري ایران بيشتر از آنكه نيازمند طرحها و برنامه هاي 
جدید باشد، نيازمند یك سازماندهي دوباره و پایه گذاري یك رویكرد عقالیي و نظام مند جهت 

تقویت و افزایش ميزان كارایي و اثر بخشي است. 
این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح مراحل مختلف طراحي، اجرا و ارزیابي مداخله هاي 
عدالت كيفري در یك نظام سنجيده و اثر بخش، با ذكر نمونه هایي وضعيت برنامه هاي حوزه 

عدالت كيفري در ایران را از این دیدگاه مورد نقد و بررسي قرار دهد.

1. تجزيه و تحليل مشكالت عدالت كيفري
اولي��ن گام ب��راي انجام هرگونه اقدام در زمين��ه عدالت كيفري جمع آوري اطالعات دقيق و 
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معتبر در مورد ابعاد مختلف مسائل و مشكالت این حوزه است. آگاهي از پيشينه و سير تحول 
عدالت كيفري، بس��ترهاي اجتماعي - سياس��ي تأثيرگذار بر آن، نتایج اقدامات و مداخله هاي 
پيش��ين و نيز پيش بيني موانع و مقاومت هاي احتمالي در این زمينه بس��يار حائز اهميت است. 
هرگونه خطا و اهمال در انجام این مرحله ممكن است منجر به برنامه ریزي نادرست و هدر 
رفتن امكانات و منابع مالي و انساني نهادهاي عدالت كيفري شود. مطالعات انجام شده بخشي 
از دالیل ناكامي برنامه هاي عدالت كيفري را به عدم تعریف دقيق مش��كل مورد نظر یا فقدان 
 .)1999 ,Welsh&Harris( اطالعات كافي در خصوص ابعاد مختلف آن مربوط دانسته اند
تحليل نظام مندي موضوع و انجام تحقيق پيرامون بس��ترهایي كه مش��كل در آن به  وجود آمده 

است، از پيش شرط هاي اساسي تدوین برنامه هاي عدالت كيفري به شمار مي آید. 
نارس��ائي ها و مش��كالت نظام عدال��ت كيفري اغلب تحت تأثير عوام��ل مختلفي به وجود 
مي آید و راه حل هاي اتخاذ شده براي رفع آن در هر یك از اجزاي این نظام، دیگر بخش هاي 
عدالت كيفري را نيز متأثر مي سازد. بنابراین،  دست اندركاران نظام عدالت كيفري باید نسبت 
به پيامدهاي جانبي هر یك از برنامه ها و سياستگذاري ها در محدوده مشكالت به وجود آمده، 

آگاهي كامل داشته باشند. 
براي نمونه، افزایش جمعيت كيفري زندانها لزومًا تحت تأثير حبس گرایي قضات و افزایش 
رویكرد سزاگرایانه در ميان آنان نيست. عوامل دیگري مانند افزایش ميزان جرایم ارتكابي )به 
ویژه جرایم خش��ونت بار( و به موازات آن باال رفتن ميانگين مدت محكوميت به حبس، س��هم 
بيش��تري در ش��كل گيري جمعيت كيفري دارد. فقدان آگاهي نس��بت به این نكته كه هر یك از 
متغيرها تا چه اندازه جمعيت كيفري را تحت تأثير قرار مي دهد، مانع دستيابي به راهكارهاي 
موثر كاهش جمعيت كيفري است. به نظر مي رسد، سياست كاهش جمعيت كيفري با استفاده از 
روش هایي غير علمي مانند توبيخ قضاتي كه بيش از اندازه از مجازات حبس استفاده مي كنند 
و تشویق مدیران قضایي و زندان هایي كه پایين ترین ميزان جمعيت زنداني را دارند، ریشه در 

نارسایي هاي موجود در همين مرحله داشته باشد.
 براي نش��ان دادن اهميت تجزیه و تحليل مش��كالت عدالت كيفري پيش از هرگونه اقدام، 
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مي توان به مداخله هاي عدالت كيفري حوزه هاي دیگري مانند مقابله با روسپيگري اشاره كرد. 
چنانچه، افزایش آمار این پدیده بدون بررس��ي علمي و ش��ناخت كافي نس��بت علل گرایش به 
روسپيگري به عدم جدیت پليس و دستگاه قضایي براي مقابله با آن نسبت داده شود، راهكار 
پيش��نهادي نيز مبني بر اتخاذ تدابير س��ركوبگرانه قضایي و پليسي خواهد بود. بدیهي است اگر 
یافته هاي پژوهش هاي علمي در عوامل بسترهاي اجتماعي – اقتصادي ورود دختران فراري 
به دنياي روس��پيگري و نيز پایين آمدن س��ن ورود به روس��پيگري به 12 سال مورد توجه قرار 
مي گيرد )شرافتي پور، 190:1385(، سياست هاي مقابله با روسپيگري به جاي تأكيد برجنبه هاي 
سزاگرایانه و اقدام هایي بر رویكردهاي حمایتي، مشاوره اي، مداخله در بحران، ميانجي گرانه، 

درماني و نيز تأمين سرپناه براي آنان تمركز مي یابد. 

2. تعيين اهداف مداخله هاي عدالت كيفري
ه��ر ی��ك از اقدامات ح��وزه عدالت كيفري به دنبال دس��تيابي به اهداف خاصي اس��ت. 
ب��دون تعيين معيارهاي دقيق و مورد توافق براي س��نجش مي��زان موفقيت، ارزیابي ميزان 
اث��ر بخش��ي مداخل��ه هاي عدالت كيف��ري امكان پذی��ر نخواهد بود. هر چن��د در پاره اي 
موارد تعيين ش��اخص هاي س��نجش پذیر با دش��واري هایي روبه روس��ت. تعيين اهداف 
مس��تلزم جلب مش��اركت افراد و نهادهاي متخصص در زمينه هدف س��ازي و نيز پيش بيني 
چگونگ��ي تأثيرگ��ذاري هر یك از اقدامات بر متغيرهاي مورد نظر اس��ت. بررس��ي ميزان 
س��ازگاري اهداف پيش بيني ش��ده در هر یك از برنامه هاي عدالت كيفري و موارد تعارض 
ی��ا همپوش��اني این اهداف با یكدیگر و نيز شناس��ایي نيازه��ا و فرصت هاي موجود براي 
تدوین اهداف ميان نهادي در این مرحله بس��يار ضروري اس��ت. براي نمونه، از آنجائي كه 
اجراي مؤثر قوانين كيفري مس��تلزم هم��كاري و هماهنگي ميان مقام هاي تعقيب كيفري و 
ضابطين دادگس��تري اس��ت، دادس��تان و معاونان وي ممكن است با برگزاري نشست هاي 
آموزش��ي براي افس��ران و مأموران  پليس آنان را با ماهيت ادله اي كه براي تعقيب كيفري 
و صدور قرار مجرميت در هر یك از جرایم ضروري اس��ت، آش��نا س��ازند. همچنين در 
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ای��ن نشس��ت ها ضابطين ني��ز مي توانند اطالعات الزم در مورد موانع پيش روي آنان براي 
جم��ع آوري دالی��ل مورد نظر مقام هاي تعقيب كيف��ري و راهكارهاي افزایش هماهنگي و 
تعامل ميان پليس و دادسرا را نيز در اختيار آنان قرار دهند. اتخاذ رویكردهاي متفاوت و 
نبود ارتباط و انسجام الزم ميان اهداف پيش بيني شده در هر یك از برنامه هاي حوزه عدالت 
كيفري، موجب خنثي ش��دن فعاليت هاي دیگر بخش ها و بالتكليفي و س��ردرگمي مجریان و 

مخاطبان این برنامه ها خواهد شد. 
به نظر مي رسد رویكرد حاكم بر برنامه هاي پنج ساالنه توسعه قضایي در زمينه كاهش قلمرو  
مداخالت كيفري و تدوین لوایح قضایي با محتواي جرم زدایي و جایگزین هاي حبس تناسب 
و سازگاري چنداني با جرم انگاري هاي عملي كه در سایه اجراي طرحهایي مانند تأمين امنيت 

اخالقي انجام مي شود، نداشته باشد. 
ع��الوه ب��ر این، بخش عمده اي از اخت��الف نظرهاي موجود در زمينه موافقت یا مخالفت با 
انجام اصالحات در پاسخ هاي عدالت كيفري ریشه در عدم توافق بر سر معيارهاي ارزیابي این 
برنامه هاي اصالحي دارد. تعيين این شاخص ها باید پيش از انجام اصالحات و مداخله هاي 
عدالت كيفري انجام شود. واگذاري تعيين شاخص هاي ارزیابي پس از اجراي طرح، موجب 
طرح ش��اخص هاي گوناگون و گاه متعارض با یكدیگر ش��ده و تصميم گيري و جمع بندي در 

مورد نتایج اجراي طرح را با مشكل روبه رو خواهد ساخت. 

�. طراحي برنامه ها يا سياست هاي عدالت كيفري 
طراحي برنامه ها یا سياس��ت ها نيازمند بررس��ي دقيق اطالعات جمع آوري شده در مراحل 
پيش��ين اس��ت. در این مرحله مش��خص مي ش��ود كه چه كس��اني؟ چه خدماتي؟ را براي چه 
اف��رادي؟ ب��ا چه ظرفيت وامكاناتي؟ ارای��ه مي كنند. با اینكه طراحي و تدوین تا حدود زیادي 
با یكدیگر ش��باهت دارد، كارشناس��ان معمواًل قلمرو فعاليت هاي مورد نياز این دو بخش را از 
یكدیگر متمایز مي دانند. ارایه تعریفي دقيق از مخاطبان هر یك از برنامه هاي عدالت كيفري 
اولين مرحله طراحي محس��وب مي ش��ود. براي نمونه باید مشخص شود مداخله هاي عدالت 
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كيفري شامل چه نوع جرایمي )جرایم خشونت بار، جرایم عليه اموال و...( و یا كدام گروه از 
مجرمان یا متهمان )مجرمان اتفاقي، محكومان پس  از آزادي از زندان، مجرمان داراي پيشينه 
كيفري( مي شود. انتخاب عناوین كلي و مبهم مانند »اراذل و اوباش« و »رفتارهاي مخل امنيت 
اخالقي«، نبود شاخص هاي عيني براي تشخيص مخاطبان طرح و نيز  تفسيرهاي متفاوتي كه 
در عمل از مصادیق این افراد یا رفتارها توس��ط نيروهاي مجري طرح انجام مي ش��ود، ممكن 

است منجر به نقض حقوق و آزادي هاي عمومي افراد شود.
ش��يوه و فرآیند انتخاب و گزینش افراد یا مجرمان مش��مول طرح نيز بس��يار حساس و مهم 
اس��ت. تعيي��ن مخاطبان در پ��اره اي  موارد نيازمند انجام مصاحبه و بدس��ت آوردن اطالعات 
بيش��تر اس��ت. تعریف اجزاء برنامه ها و ماهيت، ميزان و ارتباط خدماتي كه باید ارایه ش��ود و 
افرادي كه مس��ئوليت اجراي آن را بر عهده دارند در این مرحله انجام مي ش��ود. براي نمونه، 
اجراي موفقيت آميز مجازات خدمات اجتماعي )كار عام المنفعه( مستلزم تعيين نقش و حدود 
اختي��ارات قاضي اج��راي مجازات،   مأموران اجراي خدم��ات اجتماعي،  مدیران نهادهاي 
پذیرن��ده  و دیگ��ر كنش��گران این عرصه اس��ت. همچنين، تضمين اینكه هر ی��ك از كاركنان 
سازمانها و نهادهاي داراي مسئوليت در این زمينه به طور كامل و دقيق با فلسفه، مبنا و جایگاه 
قانوني نهاد خدمات اجتماعي آشنایي دارند، از پيش شرط هاي ضروري براي دستيابي اهداف 
این پاسخ كيفري است. رویكرد ابزاري به نهاد خدمات اجتماعي به عنوان روشي براي كاهش 
جمعيت كيفري و نادیده گرفتن  دغدغه ها و مالحظات مردم، نهادهاي پذیرنده، بزه دیدگان و 

محكومان سرنوشت این نهاد را با ابهام روبه رو مي سازد )فرجيها 1387(.
اقدام بعدي در این مرحله تدوین آئين نامه ها، دس��تورالعمل ها و برنامه هاي آموزش��ي مورد 
ني��از ب��راي اجراي مؤثربرنامه هاي عدالت كيفري اس��ت. براي نمون��ه، در مجازات خدمات 
اجتماعي باید فرآیند معرفي افراد مش��مول این برنامه ها به نهادهاي پذیرنده، نقش و وظایف 
نهاد پذیرنده، چگونگي نظارت بر انجام خدمات اجتماعي توسط محكوم، ضمانت اجراهاي 
نق��ض دس��تورهاي قاضي و عدم همكاري با م��ددكار اجتماعي یا مأم��ور مراقبتي باید دقيقًا 

مشخص شود. 
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از دیگر نمونه هاي طراحي و تدوین برنامه ها و سياست ها مي توان از برنامه اعزام مجرمان 
ب��ه وی��ژه مجرمان معتاد به »اردوگاه هاي كار« نام  برد. به رغم اینكه هدف از این اقدام اصالح 
مجرمان عنوان ش��ده اس��ت، تاكنون اطالعات اندكي در مورد چگونگي شناس��ایي مجرمان و 
محكومان مشمول این برنامه، كيفيت و كميت برنامه هاي اصالحي، ميزان تبعيت این برنامه ها 
از مقررات س��خت گيرانه نظامي و س��ازوكارهاي جلوگيري از بازگشت به مصرف مواد مخدر 

پس از پایان، طرح ارایه شده است. 

4. تهيه برنامه هاي اجرايي مداخله هاي  عدالت كيفري
پ��س از تكمي��ل طراحي یك برنام��ه، مرحله بعد تدوین برنامه هاي اجرایي اس��ت. در این 
بخش چگونگي تأمين و تهيه بودجه، امكانات، و منابع انساني، اجتماعي و آموزشي مورد نياز 
جهت اجراي طرح پيش بيني مي ش��ود. در بخش منابع و امكانات مالي طرح بررس��ي مي شود 
كه منابع موجود تا چه اندازه با اهداف طرح تناسب دارد؟ چه منابع و امكانات بالقوه دیگري 
براي حمایت از طرح وجود دارد؟ و ش��يوه جذب آن امكانات و منابع چگونه اس��ت؟ تعيين 
جدول زماني اجراي هر یك از مراحل برنامه و مدت زمان مورد نياز براي تكميل آن بس��يار 
ضروري اس��ت. مس��ئول اجراي طرح باید همانند رهبر اركس��تر فعاليت هاي افراد، گروهها و 
بخشهاي مختلف را با یكدیگر هماهنگ كند. در برنامه هایي مانند پيشگيري از جرم كه معمواًل 
چندین نهاد دولتي و س��ازمانهاي غير دولتي مش��اركت دارند، ایجاد هماهنگي مؤثر ميان این 
دو بخش از اهميت ویژه اي برخوردار اس��ت. مش��اركت مردم در برنامه هاي پيشگيري از جرم 
محدود به اجراي برنامه هاي از پيش  طراحي ش��ده نهادهاي عدالت كيفري نيس��ت. رویكرد 
مشاركتي به پيشگيري از جرم نيازمند مشاركت واقعي مردم و انجمن هاي مردم نهاد درتمامي 
مراحل پيش��گيري از مرحله تعيين اولویت هاي پيش��گيري تا ماهيت و چگونگي اجراي این 
برنامه ها اس��ت. در رویكرد چند نهادي به پيش��گيري از جرم باید دغدغه ها و مالحظات هر 
یك از نهادهاي س��هيم در امر پيش��گيري در تدوین برنامه ها مورد توجه قرار گيرد. بي اعتنایي 
نس��بت به اولویت ها و انتظارات این نهادها موجب تضعيف یا توقف همكاري آنان خواهد 
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شد. مدیریت اجراي برنامه هاي پيشگيري باید روابط نزدیك و صميمانه اي با دیگر نهادهاي 
س��هيم در اجرا و نهادها و اجتماعات محلي داش��ته باش��د و گزارش پيشرفت طرح را به طور 

منظم به اطالع آنها برساند.
تهي��ه برنامه ه��اي اجرایي نظام مند حت��ي در یك نظام عدالت كيف��ري عقالیي نيز گاهي با 
مخالفت هایي همراه است. بدیهي است این مقاومت ها و تعارض ها را نمي توان به هر قيمتي 
از ميان برداش��ت، بلكه باید از آن به عنوان فرصتي براي شناس��ایي و رفع س��وء برداشت ها و 
نگراني ها بهره برد. حل و فصل و رفع تعارض هاي پيش آمده مستلزم رعایت چند نكته اساسي 
است. یكي از این اصول پرهيز از استفاده از زور و اجبار است، حتي در مواردي كه نهاد مجري 
از اختيارات قانوني برخوردار اس��ت، س��ركوب مخالفت ها و نادیده گرفتن اعتراض ها اغلب 
منجر به افزایش مقاومت و عوارض ناخواس��ته اي مي ش��ود كه امكان دستيابي به اهداف طرح 
را در دراز م��دت ب��ه مخاطره مي اندازد. رعایت این اصل به ویژه در مورد مداخله هاي كيفري 
در حوزه فرهنگ و كنترل پدیده هاي انحراف آميز بسيار حائز اهميت است. نبود یك مفاهمه 
زبان��ي در م��ورد موضوع مداخله ميان نهادهاي مج��ري طرح ،  تعارض ميان ارزش هاي مورد 
حمای��ت نهادهاي عدالت كيفري با ارزش��هاي مورد حمای��ت جامعه و  نيز اختالف نظر ميان 
مردم و اجتماعات محلي با نهادهاي عدالت كيفري بر سر ضرورت و چگونگي اجراي اینگونه 
مداخله ها، سرنوشت این طرح ها را با ابهام روبه رو مي سازد. بررسي همه گزینه هاي موجود 
براي رفع مقاومت ها و سنجش  مزایا و معایب هر یك از این گزینه ها از جمله پيش شرط هاي 
مهم مدیریت تضاد در این زمينه اس��ت.  اطالع رس��اني و فراهم آوردن فرصت  نقد و ارزیابي 
برنامه ها در عرصه عمومي و نيز تشكيل نشست ها و ميزگردهاي علمي با حضور مخالفان طرح 
یكي دیگر از همين اصول است. مقصود از »عرصه عمومي« در اینجا فضاي واسطه اي ميان 
دولت و مردم است. آنچه در این عرصه نقش تعيين كننده دارد، قدرت و اختيارات قانوني فرد 
ش��ركت كننده نيس��ت، بلكه منطق و مبناي استداللي دیدگاه هاي مطرح شده است. اجتناب از 
توس��ل به گفتمان زور و قدرت به ویژه در پاس��خ به نقد و ارزیابي مداخله هایي كه با مشاركت 

نهادهاي امنيتي انتظامي انجام مي شود، از جنبه هاي مهم این اصل به شمار مي آید. 
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 هرچند، آنچه در عمل به اجرا در مي آید، هميشه منطبق با چيزي نيست كه در طرح پيش بيني 
شده است و مجریان برنامه ها هر یك به تناسب  وابستگي سازماني، خرده فرهنگ هاي حاكم 
بر س��ازمان مربوطه و س��ازوكارهاي نظارت و پيش طرح ممكن اس��ت تفس��يرها و رویه هاي 
مختلف��ي را در عم��ل اتخاذ كنند، با این حال طراحي دقي��ق برنامه هاي اجرایي مي تواند مانع 

 )2008 ,Stohr & Collins( بروز بسياري از مشكالت و موانع شود

�. پايش برنامه هاي عدالت كيفري )ارزيابي فرآيند(
محور اصلي این مرحله پاس��خگویي به این پرس��ش اس��ت كه آیا برنامه ها و سياس��ت ها 
به طور صحيح اجرا ش��ده یا خير؟ این مرحله را »ارزیابي فرآیند« نيز ناميده اند. پایش در 
اینج��ا داللت بر جمع آوري اطالعات در مورد ميزان انطباق برنامه یا سياس��ت با محتواي 
طرح  دارد. داده هاي مورد نياز معمواًل با اس��تفاده از روش��هایي مانند مش��اهده، نظر سنجي 
و مصاحبه جمع آوري مي ش��ود تا جنبه هاي مختلف آنچه را كه در عمل اتفاق افتاده اس��ت 
نش��ان دهد. كارشناس��ان ارزیابي و مش��اهده گران آموزش دیده بر چگونگي اجراي طرح در 

عمل نظارت دارند. 
براي نمونه، در برنامه هاي بازنگري در چگونگي رفتار پليس با موضوع خشونت خانوادگي، 
مش��اهده گران به همراه پليس در مأموریت هاي مربوط به خش��ونت خانوادگي حضور یافته و 
ش��يوه رفتار پليس )ميانجي گري، دس��تگيري و...( را بر مبناي دس��تورالعمل هاي اجرایي تهيه 
ش��ده، مورد ارزیابي قرار مي دهند. پایش بس��ياري از برنامه ها نيازمند ثبت اطالعات مربوط 
به مخاطبان، ماهيت و حجم خدمات ارایه ش��ده اس��ت. در برنامه ارایه خدمات مش��اوره اي 
پزش��كي، رواني و حقوقي به زندانيان عالوه بر جمع آوري اطالعات مربوط به روانشناس��ان، 
پزشكان و حقوقداناني كه در این برنامه ها مشاركت دارند، باید جزئيات مربوط به تعداد افراد 
شركت كننده، طول مدت اجراي برنامه، موضوع مورد مشاوره و نوع تدابير اتخاذ شده به طور 
دقيق ثبت شود. همچنين، مجریان این برنامه ها منبع اطالعاتي مناسبي براي بيان ميزان استقبال 

زندانيان از خدمات ارایه شده به شمار مي آیند.
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 مض��اف ب��ر این، نظرس��نجي هاي بيطرفانه و علمي از مخاطبان برنامه ها، اطالعات بس��يار 
ارزش��مندي را در زمين��ه ش��يوه نگرش و ميزان رضایتمندي آن��ان از محتوا و چگونگي ارایه 
خدمات در اختيار مجریان و پژوهشگران قرار مي دهد. استفاده از این روش به ویژه در مورد 
برنامه هاي پيش��گيري از جرم و كنترل مجرمان بس��يار حائز اهميت اس��ت. هر چند، اعمال 
فش��ارهاي  اداري و سياس��ي بر مدیران و كاركنان نهادهاي عدالت كيفري براي دس��تيابي به 
اهداف طرح گاهي ممكن اس��ت منجر به دس��تكاري اطالعات موجود و ارایه گزارش ها و 
آمارهاي اغراق آميز از نتایج طرح ش��ود. با توس��عه روش هاي علمي س��نجش نگرش مردم 
نس��بت به مداخله ها و برنامه هاي عدالت كيفري، اس��تفاده از روش��هاي گزینشي و جانبدارانه 
مانند مصاحبه هاي تلویزیوني توجيه پذیر نيس��ت. به عالوه، موافقت كلي مردم با برنامه هاي 
تأمين نظم و امنيت عمومي لزومًا به مفهوم رضایتمندي آنان نس��بت به تفس��يرهاي متفاوتي كه 

كاركنان سطوح اجرایي در مقام عمل از این برنامه ها دارند، نيست. 
بنابر این، هدف از پایش صرفًا تضمين اجراي برنامه ها آنگونه كه تدوین ش��ده، نيس��ت. با 
تغيير شرایط و بروز مشكالت ناخواسته مانند؛ تغيير مدیریت، تغيير كاركنان و هرگونه تحول 
در ماهيت خدمات، اتخاذ سياست هاي متناسب اجتناب ناپذیر به نظر مي رسد. پایش به موقع 

و مبتني بر اصول، اتخاذ تصميمات الزم در شرایط مختلف را تسهيل مي كند.

�. ارزيابي نتايج برنامه هاي عدالت كيفري
هدف از این مرحله ارزیابي نتایج و س��نجش خروجي برنامه ها و سياس��ت ها است. پرسش 
اصلي آن اس��ت كه مداخله هاي عدالت كيفري تا چه اندازه به اهداف پيش بيني ش��ده رس��يده 
اس��ت؟ و در صورت ناكامي در دس��تيابي به اهداف چه عواملي در این امر سهيم بوده اند؟ در 
برخ��ي از نظام ه��اي عدالت كيفري برنامه هاي اجرا ش��ده به بهانه هاي مختلف مورد ارزیابي 
علمي قرار نمي گيرد. شاید یكي از دالیل آن نگراني این نهادها از عدم در دستيابي به اهداف 
و زیر س��ئوال رفتن مجریان و نهادهاي مس��ئول اجراي طرح باش��د. در پاره اي از موارد طفره 
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رفتن از ارزیابي روش��ي اس��ت براي فرار از مس��ئوليت  پذیري در برابر بودجه و امكاناتي كه 
صرف اجراي طرح ش��ده اس��ت. در ادبيات ارزیابي مداخله هاي عدالت كيفري از س��ه نوع 

ارزیابي نام برده شده است:
الف- ارزیابي نتيجه، كه متداول ترین نوع ارزیابي است. در این رویكرد نتایج به دست آمده 
با اهداف پيش بيني شده مقایسه مي شود. براي این منظور، دسترسي به شاخص هاي معتبر 
و اطالعات مربوط به مخاطبان طرح پيش از اجراي برنامه بسيار ضروري است. به عنوان 
مثال، ارایه گزارش  نتایج برنامه پيش��گيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان مبني بر اینكه 
ميزان تكرار جرم در نوجوانان شركت كننده در این برنامه كاهش یافته است را نمي توان 
ارزیابي نتيجه دانست مگر اینكه پيش از آغاز برنامه، ميانگين تكرار جرم در ميان اطفال 
بزهكار محاس��به ش��ده باش��د. از این رو، ارزیابي صرفًا به معني نشان دادن تغيير و تحول 
نيس��ت. ارزیابي علمي نيازمند دسترس��ي به اطالعاتي اس��ت كه نش��ان مي دهد تغييرات 
به وجود آمده ناش��ي از اجراي برنامه ها یا سياس��ت هاي مورد نظر بوده است و بدون این 
مداخله ها چنين تغييراتي اتفاق نمي افتاده اس��ت. براي دس��تيابي به این هدف ضروري 
اس��ت با انتخاب جامعه گواه یا ش��اهد كه مش��ابه جامعه آزمودني اس��ت، اما در معرض 
مداخله هاي مذكور قرار نمي گيرد، اطالعات بدس��ت آمده از هر دو گروه مورد بررس��ي و 
مقایس��ه قرار گيرد. اگر تغييرات ثبت ش��ده در هر دو جامعه آزمودني و شاهد اتفاق افتاده  

 .)2004 ,Barbrey( باشد، نمي توان این تغييرات را به برنامه هاي مذكور نسبت داد
ب- ارزیاب��ي مس��تمر، دومين الگوي ارزیابي اس��ت. یكي از نقاط ضع��ف ارزیابي نتيجه 
آن اس��ت كه این روش به دوره زماني خاص محدود مي ش��ود و تغييرات ناش��ي از تغيير 
مجریان طرح، اصالح ش��يوه هاي اجراي طرح، تحول در فضاي سياس��ي، و دگرگوني در 
ویژگي هاي مخاطبان طرح در آن به طور دقيق بررس��ي نمي ش��ود. تمركزروش ارزیابي 
مس��تمر ب��ر جمع آوري و تجزیه و تحليل داده هادر مورد تمام��ي مخاطبان به طور دایمي 
اس��ت. توس��عه نظام رایانه اي عدالت كيفري در چند سال اخير اجراي این روش ارزیابي 
را امكان پذیر س��اخته اس��ت. هر چند، نظام اطالعات رایانه اي  اغلب بر اساس نيازهاي 
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مدیران به اطالعات مربوط به كاركنان، بودجه و... طراحي مي شود، با این حال، با افزودن 
ش��اخص هاي مربوط به مش��تریان خدمات نهادهاي عدالت كيفري مي توان ظرفيت این 

نظام اطالعاتي را براي ارزیابي مستمر برنامه ها و سياست ها افزایش داد.
ج- رویكرد سوم ارزیابي كارایي است. پرسش مطرح شده در این نوع ارزیابي این است كه 
آیا تغييرات بوجود آمده )فایده( نسبت منابع و امكانات مورد استفاده براي اجراي طرح 
)هزینه( برتري دارد؟ براي نمونه، رویكرد هزینه - فایده به اجراي برنامه افزایش مهارت 
حل مشكل در دانش آموزان دبيرستاني كه در معرض خطر بزهكاري قرار دارند، مستلزم 
آن است كه هزینه تهيه و تدوین منابع آموزشي )كتاب، نوارهاي ویدئویي و...( و آموزش 
معلم��ان جهت تدریس س��رفصل ها و اج��راي دوره با كل مبالغي كه به دليل كاهش ميزان 
بزهكاري و كاهش حجم فعاليت نهادهاي عدالت كيفري صرفه جویي مي ش��ود، مقایس��ه 
ش��ود. در رویكرد هزینه، اثر بخش��ي نتایج طرح نس��بت به كل بودجه اي كه صرف تغيير 
 Perry( رفتار بزهكاران به سوي فعاليت هاي غير مجرمانه شده است، سنجيده مي شود
et.al, 2006(. در این رویكرد برنامه اي كار آمد تلقي مي شود كه نتایج آن با همان بودجه 
پيش بيني ش��ده یا كمتر از آن محقق ش��ود. تحليل ميزان كارآیي اطالعات ارزش��مندي را 
براي گزینش برنامه هاي عدالت كيفري در اختيار س��هامداران و سياستگذاران این حوزه 

قرار مي دهد. 

7. نتيجه 
»عدالت كيفري« به مفهوم نظامي است كه دولت با بهره گيري از آن نسبت به كنترل اجتماعي، 
اعمال قوانين كيفري و اجراي عدالت اقدام مي كند. در رویكرد عقالیي به عدالت كيفري تمركز 
بر فراهم آوردن بس��ترهاي درك عميق و همه جانبه نس��بت به موضوع هاي مختلف عدالت 
كيفري، فرآیندها و سياست هاي عدالت كيفري، انجام اصالحات سازمان یافته در نظام عدالت 
كيفري و بهره گيري از یافته هاي علوم مختلف در ارایه خدمات بهتر به مشتریان عدالت كيفري 
اس��ت.  بنيان هاي نظري و دانش��گاهي این رویكرد فرصت  مناسبي را براي كسب تخصص در 
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زمين��ه طراح��ي و اجراي این مداخله ها براي مدیران نهاده��اي عدالت كيفري اعم از پليس، 
واحدهاي خدمات اجتماعي، دادسراها، دادگاهها، واحدهاي اجراي احكام فراهم مي آورد.

 ب��ا ورود اندیش��ه هاي جدید و به ویژه رویكرد مدیری��ت گرایي در حوزه عدالت كيفري و 
انج��ام اصالح��ات زیربنایي در نظام آمار و اطالعات جنایي، ش��ناخت عميق تري نس��بت به 
پدیده هاي مجرمانه، چگونگي استفاده از مداخله هاي كيفري نيز روش هاي  ایجاد هماهنگي 
و تناس��ب ميان این نوع مداخله ها با دیگر رویكردهاي اجتماعي، ترميمي، درماني و حمایتي 
به وجود آمده اس��ت. با این همه، در برخي نظام هاي عدالت كيفري به دليل فقر پژوهش هاي 
نظري و كاربردي، بيش��تر مداخله هاي عدالت كيفري كماكان بر مبناي تجربه ش��خصي مدیران 
و اس��تفاده از روش آزمون و خطا طراحي و اجرا مي ش��ود. در این روش برنامه هاي عدالت 
كيفري نه براس��اس یافته هاي علمي كه تحت تأثير واكنش هاي مقطعي به پدیده هاي مجرمانه 

شكل  مي گيرد.
این واكنش ها عمدتًا مبتني بر طرح هاي از پيش كارشناسي شده و مطالعه شده نيست و نتایج 
آن معمواًل در معرض ارزیابي هاي علمي قرار نمي گيرد. هر چند،  در پاره اي  موارد سهامداران 
عدالت كيفري )سياستگذاران، كاركنان نظام عدالت كيفري، دانشگاهيان، بزه دیدگان، مجرمان، 
م��ردم و...( در خصوص ش��اخص هاي تعيين ميزان اثر بخش��ي برنامه ه��ا با یكدیگر اجماع و 
تواف��ق نظ��ر ندارند. با این ح��ال، صرفنظر از اجماع در مورد معياره��اي كارایي و كارآمدي، 
دس��تيابي به پيامدهاي اجتماعي دراز مدت این مداخله ها كارچندان س��اده اي نيست. موضوع 
مهم شناسایي عوامل ناكامي درتحقيق اهداف پيش بيني شده است و اینكه آیا این ناكامي ناشي 
از پيش بيني اهداف دس��ت نيافتني اس��ت یا به دليل ضعف در اجراي مداخله ها و یا به هر دو 
دليل؟  تقویت رویكرد علمي و عقالیي به مداخله هاي عدالت كيفري نيازمند توسعه پژوهشي 
 ه��اي نظري كاربردي در زمينه الگوه��اي بومي مداخله هاي عدالت كيفري و پایه گذاري نظام 

آمار و اطالعات جنایي مورد نياز مدیریت نهادهاي عدالت كيفري است. 
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