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پیشگیری از جرم در بستر  دانش مدیریت یکمطالعه استراتژ
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 نویسنده اول: محسن پناهی
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 چکیده

امنيت اجتماعی حلقه واسط بين امنيت فردی و امنيت ملی است، این نوع امنيت از حيث ضرورت حيات اجتماعی 

ای نمایان است. در کنار امنيت، جرائم یكی از مباحثی مهمی است که در هر جامعهای الزم است. برای بقای هر جامعه

 سد اجتماعی مسائل به شدن بدل و گسترش با نهایت در جرایم، که باورند این بر شناسانجامعه از توجهی قابل بخش

پيشگيری از جرم و مدیریت سازند. می روبرو دشواری با را بشری زندگی کيفيت و هستند بشری جامعه توسعه راه

 هدف با که است قهرآميز غير تدابير و اقدامها مجموعه پيشگيری. انداین امر مطرحدانش پيشگيری از جرائم در راستای 

. هدف از این تحقيق مطالعه شود می اتخاذ جرایم علل پيرامون جرم، وخامت و احتمال کاهش بزهكاری، مهار خاص

استراتژیك مدیریت دانش پيشگيری از جرم در بستر امنيت اجتماعی می باشد برای این امر از روش توصيفی تحليلی 

ی ری از جرائم و بكارگيريبا کنترل و پيشگکه  گفتوان در راستای دستيابی به اهداف استفاده شده است. می ت

 استراتژی های پيشگيری از جرم به امنيت اجتماعی که ضرورت جامعه است دست یافت.

 

 استراتژیك، مدیریت دانش، پيشگيری از جرم و امنيت اجتماعی کلید واژه:
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 :مقدمه

فراگير تبدیل شده است. سياست هایی امروزه جرم و ترس از جرم در تمام جوامع به یك نگرانی 

رایج عدالت کيفری که با تدابير سرکوب گر، واکنشی و تنبهی به دنبال مبارزه با جرم هستند نيز موفقيت 

های کمی داشته است. بحران هایی که نظام عدالت کيفری امروزه با آن ها مواجه است، حاکی از غير اثر 

 طور به(. 1931و مبارزه با جرم است)گروه پژوهشی حقوق،  ی کنترلبخش بودن این تدابير در حوزه

 به شدن بدل و گسترش با نهایت در جرایم، که باورند این بر شناسان جامعه از توجهی قابل بخش کل،

 روبرو دشواری با را بشری زندگی کيفيت و هستند بشری جامعه توسعه راه سد اجتماعی مسائل

ضرورتی غيرقابل انكار است و منطقی این است که به جای اینكه منتظر در این ميان پيشگيری  .سازندمی

بمانيم تا فردی مرتكب جرم شده و سپس طی فرایندهای پيچيده دادرسی وی را محاکمه و مجازات 

نمایيم، بهتر است از وقوع جرم پيشگيری نمایيم. در این راستا مدیریت دانش پيشگيری از جرم نقش 

فا می کند. پيشگيری از جرم در ایران هيچگاه بصورت نظام مند و ساختاری مهمی در این راستا ای

مدیریت نشده است. بطوریكه در سياست جنایی ایران پارادوکسی در این زمينه وجود دارد زیرا از یك 

ی قوه قضائيه نهاده است و از طرف دیگر پيشگيری طرف قانون اساسی وظيفه پيشگيری از جرم را برعهده

مستلزم سازوکارها و نهادهایی است که عمالً در قوه مجریه قرار دارند)گروه پژوهش حقوق، از جرم 

1931). 

نقش امنيت در هر سطحی و با هرگونه بعدی در بسترسازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن 

ادت فضای فكری، مدیریت زندگی اجتماعی، مشارکت در روابط اجتماعی و باالخره زمينه سازی برای سع

(. امنيت به 11: 1931)نوید نيا، دنيوی و اخروی بشر را برای شهروندان هر جامعه ای فراهم می کند

معنای اجرای دقيق، منظم و صحيح قوانين حقوقی و حتی اخالقی، حاصل کارکرد ساختار عظيم 

. (1937اجتماعی است که از فرهنگ عمومی و سياست های حكومتی تأثير می پذیرد)اسماعيل زاده، 

 استمرار وجوه امنيت اجتماعی می توان امنيت جامعه و نهادهای اجتماعی را تضمين و تأمين نماید. 

امنيت اجتماعی را از حيث شموليت و فراگيری می توان جزء امنيت عمومی نيز تلقی نمود، که حوزه 

نيت اجتماعی را ام» های امنيت فردی، امنيت جمعی و گروهی را می تواند تحت پوشش قرار دهد. ویور

توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصيات و ویژگی های بنيادی خود، در شرایط تغيير و تهدیدهای 

عينی و احتمالی تعریف کرده و بر ارتباط نزدیك ميان هویت جامعه و امنيت تأکيد داشته و خاطر نشان 

 (.11 :1931نویدنيا، «)می کند که جامعه، امنيت هویتی اش را طلب می کند
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 پیشگیری از جرم:

پيشگيری مجموعه اقدامها و تدابير غير قهرآميز است که با هدف خاص مهار بزهكاری، کاهش 

احتمال و وخامت جرم، پيرامون علل جرایم اتخاذ می شود. در این تعریف اقدام پيشگيرانه اقدام غيرقهرآميزی 

مستلزم آن است که ابتدا علت شناسی اوليه از  است که بر عوامل جرم جزا اعمال می شود. در واقع پيشگيری

 (.17: 1939جرم صورت بگيرد)ميرزاخانی و درویشی، 

در واقع پيشگيری در یك معنای عام عبارت است از تمامی اقداماتی که از وقوع بزه جلوگيری ميكند. 

استه شده، می توان به عقيده شرمن هر رویدادی که اعمال شود و نتيجه آن نشان دهد که از نرخ بزهكاری ک

(. بر مبنای این تعریف شرمن، عده ای پيشگيری را 1113: 1937پيشگيرانه قلمداد شود)نجفی ابرندآبادی، 

پيشگيری کيفری)پيشگيری از طریق اعمال مجازات ها( و پيشگيری غيرکيفری دانسته اند. عده ای دیگر از 

انستن آن، پيشگيری را به معنایی خاص تعریف جرم شناسان)نظير گين( با نقد سرکوبی و غيرچيشگيرانه د

می کنند: مجموعه اقدامات غيرکيفری که هدف غایی آن منحصراً به صورت جزئی محدود کردن دامنه 

ارتكاب جرم و غير ممكن، دشوار و کم کردن احتمال وقوع جرم باشد. در همين راستا، یك محقق کانادایی در 

 ه مولفه زیر دانست:تعریف پيشگيری را دارای س 1333سال 

 هدف اصلی آن تأثيرگذاری بر یكی از عوامل فرایند کيفری است؛  -

 بعد جمعی دارد)پيشگيری در یك محله خاص یا...(؛ -

 (.1933)گزارش پزوهشی دفتر تحقيقات انتظامی، شامل اقدام پيشگيرانه غيرقهرآميز و غيرکيفری است -

 

 رویکردهاو مفهوممدیریت پیشگیری از جرم: معناو 

واژه ی مدیر و مدیریت هر دو عربی هستند در اصطالح نيز تعاریف بسيار زیادی از مدیریت در 

شناساندن این مفهوم وجود دارد. برخی مدیریت را فرآیند به کارگيری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در 

بی به اهداف سازمانی و برنامه ریزی، سازمان دهی، بسيج منابع و امكانات، هدایت و کنترل برای دستيا

براساس نظام ارزشی مورد قبول می دانند. همچنين می توان گفت که مدیریت عبارت است از علم و هنر 

متشكل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعاليت های دسته جمعی برای نيل به هدف های مطلوب با 

.برنامه 1قابل تقسيم است: حداکثرکارآیی. از این رو می توان گفت اصول مدیریت به پنج اصل 

 . نظارت و کنترل.5. هدایت و سرپرستی و 4.بسيج امكانات و منابع؛ 9.سازماندهی؛1ریزی؛

اصوالً مدیریت پيشگيری از جرائم، دانشی علمی کاربردی است که هدف آن تنظيم و تدوین سياست ها و 

دات، مراقبت ها و تجزیه و تحليل خط مشی های علمی در رابطه با پيشگيری و کاهش جرائم از طریق مشاه

سيستماتيك جرائم است. این پروسه از آغاز تا پایان دارای مراحل مختلفی است که از آن تحت عنوان چرخه ی 

مدیریت پيشگيری از جرم، یاد شده که شامل پيش بينی، آمادگی، پيشگيری، واکنش، واکنش، پاکسازی، 
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پيشگيری از جرم باید اقدامات عدیده ای در زمينه های مختلف و از  بازسازی و کنترل است. در رابطه با مدیریت

جنبه های گوناگون توسط تمامی دستگاههای ذیربط و در چارچوب وظایف محوله مورد بررسی و تجزیه و تحليل 

ت در تعریف نسبتاً جامع از مدیریقرار داد تا به هنگام عمل در اجرای طرح ها و برنامه ها خللی ایجاد نشود. 

مدیریت دانش یك روند نظام مند و خاص سازمانی جهت کسب، »از جرم می توان گفت دانش پيشگيری 

سازماندهی و تبادل اطالعات کارکنان است. به نحوی که سایر کارکنان نيز بتوانند به منظور موثر و خالق تر بودن 

 (155 :1939افراسيابی و خالقی، «)کاری خود، از آن استفاده کنند در حوزه

پيچيدگی زندگی در جوامع امروزی و تنوع نيازهای حياتی مردم سبب آن شده تا با وجود تمام تالش های 

به عمل آمده گاهی در پروسه چرخه مدیریت جرائم، برخی از موضوعات و مسائل جنبی آنها از نظر پنهان و 

زند. از این رو با توجه به معنا و مفهوم معقول مانده و بنابراین در حين عمل، مجریان را با مانع اساسی مواجه سا

مجرد مدیریت که خاستگاه اوليه آن علوم اداری است، می توان گفت که مدیریت پيشگيری از جرم، به فرایند به 

کارگيری مؤثر وکارآمد منابع مادی و انسانی توأم با برنامه ریزی، سازماندهی، بسيج امكانات، هدایت و نظارت 

 (.1931بزه کاری قبل از وقوع جرم قابل اطالق است)رحمت،  برای کنترل و مهار

رویكردهای موجود در حوزه پيشگيری از جرم سه رویكرد مكانيكی، اصالحی و تنبيهی خارج نيستند. 

رویكردهای مكانيكی، تحليل مكانيكی، وضعيت محور و فرصت مداراته از ارتكاب جرم دارند. در این رویكرد 

است. این رویكردها، تحليلی مكانيكی از وقوع جرم نيز ارائه می دهند. در این  «فرصت»ارتكاب جرم معلول یك 

گر است و هنگامی دست به ارتكاب جرم می زند که سود رویكرد مجرم فردی عقالنی تلقی می شود که حساب 

افرادی چون بنتام و هابز حاصل از ارتكاب جرم از هزینه آن بيشتر باشد. این ایده، قبل از این هم در اندیشه های 

معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می « حساب گرایی جزایی»قابل مشاهده است. بنتام به اصل 

تر از سود ناشی از ی ارتكاب جرم سنگينی وی، هزینهتوان مجرم را از ارتكاب جرم بازداشت زیرا در معادله

اد دارد که می توان با تغيير در شرایط و اوضاع و احوال در مسير ارتكاب ارتكاب جرم خواهد شد. این رویكرد اعتق

جرم از وقوع آن پيشگيری کرد؛ بنابراین باید خطر دستگيری، تالش برای رسيدن به آماج و تالش برای ارتكاب 

مجرمان جرم را افزایش داده و در عين حال، سود حاصل از ارتكاب جرم را کم کرد. تحقيقات نشان می دهد که 

 دستگيری بيشتر از شدت مجازات توجه دارند.در هنگام ارتكاب جرم به خطر 

رویكرد دوم رویكرد اصالحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه ای و اجتماعی جرم، از وقوع جرم 

 پيشگيری نماید. رویكرد اصالحی شامل رویكرد پيشگيری اجتماعی)که خود به دو شاخه رویكرد رشد مدار و

اجتماعی، جامعه مدار تقسيم می شود( و پيشگيری اوليه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پيشگيری های 

راهبردهایی طوالنی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه ای جرم، از قبيل تبعيض، فقر، بيكاری، 

 ارند. ناکارآمدهای اقتصادی، نقض در سيستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی د

آخرین رویكرد رویكر تنبيهی است؛ رویكردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به 

 .:  1931)شيری، پيشگيری از جرم بپردازد
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 رویکردهای پیشگری از جرم-1جدول 

 صاحبنظران راهبرد و استراتژیک رویکرد

مكانيكیرویكرد   تحليل مكانيكی از وقوع 

 جرم

و هابزبنتام   

حذف علل ریشه ای و  رویكرد اصالحی

 اجتماعی جرم

- 

 - مجازات و بازدارندگی رویكرد تنبيهی

 

 معنا و مفهوم امنیت اجتماعی:

نماید یكی از حقوق ای که جامعه برای اعضایش فراهم میامنيت اجتماعی به معنای آرامش و آسودگی

-مسلم و ضروری مردم بر گردن حاکمان است. حاکمبت موظف است امنيت الزم را برای زندگی اجتماعی

اقتصادی و سياسی مردم فراهم نماید تا آنها بتواند در سایه این امنيت زندگی سالم و انسانی و روبه پيشرفت 

 بوزان عقيده به .شد مطرح «بوزان باری» توسط بار اولين برای اجتماعی امنيت (1933داشته باشند)شایگان، 

 اقتصادی،امنيت سياسی،امنيت ،امنيتنظامی امنيت :از عـبارتند که شودمـی تـقسيم دسته پنج به بشری امنيت

 سنتی الگوهای حفظ قابليت به اجـتماعی امنيت بوزان نگاه از. محيطی زیست امنيت و اجتماعی

 . است مربوط تحول از قبول قابل شـرایط بـا مـلی عرف زبان،فرهنگ،مذهب،هویت

 امنيت بوزان و اسـت  بـنياد سست و ناقص اجتماعی، امنيت از بوزان برداشت که است معتقد ویور اولی

 اقتصادی، امنيت کـنار در اجـتماعی امـنيت ویور عقيده به .است کرده فدا ملی امنيت قبال در را اجتماعی

 چرا است، ملی امـنيت اجتماعی، امنيت همطراز مفهوم بلكه نيست مطرح قابل محيطی زیست و نظامی سياسی،

 که دارد اشاره نيز نكته ایـن بـه دیگر،بوزان سوی از. است ملی امنيت مرجع کنونی شرایط در اجتماعی امنيت که

 منافع بين مواقع بسياری در و بود نخواهد شهروندان امنيت موجب دولت توسط امنيت تامين هميشه و الزاما

 (1111، به نقل از بوزان، 1935ظمی تبار، )منآیدمی پيش تضاد شهروندان و دولت

 که هاییگروه.دارد نظر مهم و بزرگ اجتماعی هایگروه امنيت تامين به اجتماعی امنيت دیدگاه این از

 افراد کـه ،چـرااست ،جامعههاگروه این جمله از.یابدمی سامان و گرفته شكل آنان قالب در انسان اجتماعی هستی

 پس.انگارندمی خویش وجود از بخشی را آن و کنندمی خاطر تعلق احساس اند،آمده دنيا به درآن که ایجامعه به

 رفـتن بـين از موجب را امپریاليسم بوزان یا.دارد تاکيد آن از محافظت و ملی هویت بر ویور که نيست جهتبی

 جداافتادگی باعث که نيز را مهاجرت همچنين.آوردمـی نـظر در اجـتماعی امنيت برای تهدیدی و ملی تـنوعات

 مهاجرپذیر جامعه به سپردگیدل و خویش جامعه هویت فراموشی تدریج به و خویش جامعه از فرد

 .است کرده قلمداد اجتماعی امـنيت بـرای شود،تـهدیدیمی

 هـمان یا اجتماعی پيوندهای و تعلقات احساس از پاسداری و محافظت به اجتماعی امنيت پس

 حفظ مـتقابل تـعلقات و پيوندها اگر که چنان.دهدمی شكل را اجتماعی واحدهای که دارد نظر«مـا»احـساس
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 سـوی از.شودمی حفظ اجتماعی حيات و مانده باقی یكدیگر کنار در اعضا و مانده پابرجا«مایی»شود،اساس

 کندمـی حفظ را خود قوام و دوام زمانی آنها ميان و اجتماعی واحدهای داخل وابستگی و پيوند دیـگر،احـساس

 خود نظر مورد ارزشهای و منافع به و شوند مندبهره ترقی و رشد برای متعارف و الزم فرصتهای از افـراد کـه

 و معنوی هایموقعيت از برخورداری با که است فكری و ذهنی پشتوانهء نيازمند تعلق احساس یـعنی.شـوند نـایل

 .(1935)منظمی تبار، شودمی فراهم تعلقات کـيفيت بـردن باال

 

 رویکردهای نظری امنیت اجتماعی

 شرح به که. دارد وجود اجتماعی امنيت مورد در گفتمان یا رویكرد نوع دو شناختی جامعه مطالعات بعد از

  .باشد می زیر

 .1سلبی گفتمان-1

 نام به ای پدیده که شده باعث جامعه در اجتماعی امنيت نبود یا و امنيت فقدان گفتمان یا رویكرد این در

 از است دشمنان سرکوب و مقابله برای نظامی توان تقویت امنيتی، رویكرد این در اصلی راهبرد آید؛ بوجود تهدید

 برای شود می توصيه زمامداران به و رود می شمار به دیگر وسایلی و ابزار با البته سياست ادامه جنگ دیدگاه این

 به موج این. باشند کوشا شان جنگی توان و برگ و ساز تقویت و تجهيز در قلمروشان، امنيتی ضریب افزایش

 از رویگردانی ها آن اصلی ها شاخص که گيرد می بر در را نظران صاحب از متنوعی طيف ماهيتش اقتضای

 ذیل جدول در را امنيت نوع این توان می اساس این بر. است امنيت تحدید و تعریف در نظامی عامل محوریت

 .کرد خالصه

 گفتمان سلبی -2جدول

 ابزار نگرش وجوه امنیت امنیت

 عينی و بيرونی نظامی، اقتصادی نبود تهدید
قدرت و 

 زور

 

 عبارتبه . » است آمده فوق جدول در آن سازوکارهای و امنيت سلبی وجه گذشت، که آنچه به توجه با

 توان می را امنيت پس. است شده تأکيد امنيت معنای حوزه عنوان به تهدید و خطر از رهایی وجه بر دیگر

 واقع و عينی نگرش بر مبتنی امنيت از تعریف این. کرد تعریف مشكالت و خطر از عاری شرایط ایجاد توانمندی

 جنگ، چون مشخصی و ملموس موضوعات شامل خطرات یعنی است، خارجی مادی و فيزیكی خطرات از بينانه

 تهدید، فقدان بر رویكرد این ایم، کرده بيان که آنچه. (17-11: 1933نویدنيا، «)هستند غيره و خشونت،آشوب

 و آرامش از نسبی برخورداری و تهدید خطر، نبودن مفهوم به سلبی گفتمان که معنا این به دارد، نظر داللت

                                                           
1 .Negative Discourse 
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 یك از تهدید که ظرفيتی» از است عبارت اجتماعی امنيت رویكرد این در. است شده معطوف خاطر اطمينان

 سلبی رویكرد در تهدیدات بنابراین، باشد؛ نداشته وجود اصلی بازیگر همه و حياتی منافع به نسبت بيرونی، بازیگر

 ماهيت دارای -1. شوند می توليد بيرون فضایی ناحيه از که هستند مقوالتی -1: باشند می های ویژگی دارای

. یابند می تحول امكانات و شرایط با متناسب و نيستند تهدید قابل گونه و چهره نظر از -9. هستند افزاری سخت

 .ردب نمی بين از را قدیم های چهره جدید های چهره یعنی دارند؛ قرار تراکمی وضعيت در -4

 2گفتمان ایجابی -2

 شرایط وجود جامعه، سطح در تهدید وجود با بلكه شود، نمی تعریف تهدید نبود به امنيت رویكرد این در

 و توانایی امنيت،» گفتمان این در. گيرد می قرار نظر مد اجتماعی های درخواست و اهداف تحقق برای مطلوب

 این مطابق که است گفتنی. یافت دست همگانی منافع به توان می بستر آن در که شود می شامل را عينی شرایط

 منافع تحقق عدم یا تحقق که چرا است، برخوردار اولویت از نيز عمومی منافع به نسبت امنيت مفهوم تفسير،

 یا خارجی تهدید با نبودن درگير عين در که ای جامعه اساس این بر. است امنيت نبود یا بود گرو در جمعی

 گفتمان. شود می گفته ناامن و ندارد امنيت باشد، نداشته اش جمعی منافع به دستيابی برای را الزم توان داخلی،

 نمی آن عمر از دهه دو از بيش که آورد شمار به امنيتی مطالعات حوزه در تازه گفتمانی باید را ایجابی

 . کرد خالصه ذیل جدول در را امنيت نوع این توان می اساس این بر. (17: 1933)نویدنيا، «گذرد

 امنیت گفتمان ایجابی -3جدول

 ابزار نگرش وجوه امنیت امنیت

 کسب فرصت
-اجتماعی

 فرهنگی
 اطالعات و بينش ذهنی و درونی

 

 در اجتماعی امنيت که کنيم اشاره مبحث این به باید امنيت، بحث در غالب هایگفتمان نوع این به توجه با

 انواع با مقابله توان افزاری نرم هایتوانمندی این با بتوان که است، افزاری نرم هایتوانایی نيازمند جامعه بستر

 نهادهای سوی از اطالعاتی و معرفتی ابزارهای از استفاده چه هر مدرن، جامعه در واقع در داشت؛ را خطرات

 پذیری جامعه و کردن درونی سازوکارهای همچنين و گيرد قرار شهروندان اختيار در جمعی ارتباطات و آموزشی

 امنيت شود، داده ارتقاء جامعه در بيشتر ایجابی بعد در اجتماعی امنيت تحقق اصلی های مكانيسم عنوان به

 . (1931)شربتی، شد خواهد بسترسازی بيشتر اجتماعی
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 خالصه گفتمان و مولفه های امنیت-4جدول

 نوع گفتمان

 مولفه

گفتمان 

 سلبی)منفی(

گفتمان 

 ایجابی)مثبت(
فقدان تهدید و  امنيت

 خطر

 کسب فرصت و منافع

اولویت با  وجه امنيت

نظامی گری نسبت به 

 سایر ابعاد

اقتصادی، فرهنگی، 

 اجتماعی و...

 درونی-ذهنی بيرونی -عينی نگرش

 اطالعات و بينش قدرت و زور ابزار

بقاء و ادامه  هدف

 حيات

 تكامل و توسعه

 نرم افزاری افزاری سخت نوع امنيت

 

 رویکرد مدیریتی و راهبردی پیشگیری از جرم:

 این درك استراتژیك، یریت مد منظر از پيشگيری اصل ویژه به و انتظامی نيروی عملكرد بررسی از هدف

 شامل) چهارگانه ماتریس طریق از که است راهبردی رویكرد همان ناجا در پيشگيرانه رویكردهای که است نكته

فرصت ها( به دست می آید. به عبارت دیگر با لحاظ کردن ماتریس چهارگونه در  و تهدیدها قوتها، و ها ضعف

رویكرد پيشگرانه، تمام اقدامات و ویزگيهایی که در حوزه خارجی به عنوان فرصت ها و در حوزه داخلی به عنوان 

تخاذ شيوه پيشگرانه از جرم به جای قوت ها قلمداد می شود، مبتنی بر رویكردی پيشگيرانه بوده و به نوعی ا

مفابله با آن، در نتيجه رویكردی راهبردی است که از تناسب روابط درون سازمانی)ضعف و قوت( و برون 

سازمانی)تهدید و فرصت( به دست می اید. در واقع اگر نيروی انتظامی بخواهد در جامعه با روش پيشگيرانه با 

 مل کرده است.به صورت راهبردی ع  مسائل اجتماعی برخورد کند، در اصل

مدیریت استراتزیك به سازمان این امكان را می دهد که به شيوه خالق و نوآور عمل کند و برای شكل دادن 

به آینده خود، به صورت انفعالی عمل نكند. این شيوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتكار عمل باشد 

زده و در گرو اتخاذ روش های پيشگيرانه در برخورد با جرایمی است که به  و بدین گونه سرنوشت خود را رقم

طور دائم تحت تأثير جریانات اجتماعی متغير بوده و چالش برانگيز است. پس می توان نتيجه گرفت که روش 

 های پيشگيرانه، زمينه و امكان کنترل اینده را فراهم می کند. 

بر محورهایی تأکيد دارد که در نهایت منجر به تحقق سازمانی اصل پيشگيری براساس رویكرد راهبردی 

کارآمد و اثر بخش شده و سازمان را قادر می سازد تا بتوان آینده را تحت کنترل درآورده و چشم اندازی روشن 
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برای آن ترسيم کند. این محورها که معرف رویكرد راهبردی به مسئله پيشگيری است، شامل موارد زیر هستند: 

یك، نتيجه ژيت با محور اخالقی، انتظامی مبتنی بر پيشگيری چند الیه و کنترل قبل از وقوع، مدیریت استراتامن

 .(177-171: 1933)علی نژاد، گرا، کنترل جامع، پيش بينی آینده سازمان، رفتار و فرهنگ درونی شده و غيره

 متغیرهای پلیسی در رویکرد پیشگیرانه-5جدول

 امنیت اخالقی امنیت

 کنترل جامع الگوی کنترل

 فرهنگ و رفتار درونی شده فرهنگ و رفتار

 سيستم گرا ساختار

 مدیریت راهبردی الگوی عمومی مدیریت و برنامه ریزی

 اعمال موثر قانون اعمال قانون

 انتظام
انتظام کارکردی، پيشگيری چند الیه و نظم و انتظام 

 نهادینه

 یهای پیشگیری از جرم:ژاسترات

 .حفظ قلمرو1

طبيعتاً مردم قلمروی را که احساس می کنند از آن خودشان است، حفاظت می کنند و نسبت به قلمرو 

دیگران احترام خاصی قایل هستند مرزهای مشخص مناطق شخصی عمومی با استفاده از عناصر فيزیكی همچون 

وارد به اضافه حفاظت خوب از قلمرو راه پرچين ها، سنگفرش ها پياده روها و عالیم  به دست می آید. همه این م

هایی برای نمایش مالكيت هستند. شناسایی متجاوزان در چنين فضاهای مشخص شده ای آسان تر صورت می 

گيرد. عامل قلمرو، نشانه مالكيت یا تحت سرپرستی بودن منطقه است که هم موجب نظارت ساکنان بر منطقه 

دادن به مجرمين مبنی بر اینكه در حال قدم گذاشتن به حریم  می شود و هم به طور نامحسوس با اخطار

 خصوصی افراد هستند، مانع کار آنها می شوند. ميزان وابستگی افراد به محيط درجات مختلفی دارد:

 بی تفاوتی نسبت به یك مكان -

 تعلق به مكان -

 دلبستگی به مكان -

 یكی شدن با اهداف مكان -

 حضور در مكان -

 فداکاری برای مكان  -
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 نظارت طبیعی -2

طراحی فيزیكی ظرفيت ترقی فرصت های نظارت طبيعی با غيررسمی برای ساکنان و کارگزاران آن است. 

آنجل پيش بينی کرده است که سطوح بحرانی خاص از فعاليت خيابان ها و تراکم جمعيت مرتبط با جرم هستند. 

اساس آن مزاحمان را زیر نظر می گيرند. ایجاد نظارت طبيعی به نظارت طبيعی یك مفهوم طراحی است که بر

ایجاد محيطی کمك می نماید که فرصت های زیادی برای رفتارهای نرمال مردم آنجا ایجاد می کند. فضاها می 

 توانند به نحوی طراحی شوند که به آسانی مشاهده شوند/

ور خالصه می توان گفت که نظارت طبيعی)به بنابراین ترس از جرم در این فضاها بيشتر می شود. به ط

عنوان مثال فرصت نظارت توسط خود ساکنين از طریق پنجره ها(، نظارت رسمی)به عنوان مثال گشت های 

پليس( و استراتزی های نظارت مكانيكی)به عنوان روشنایی خيابان ها( می تواند تأثير مثبتی در کاهش جرم و 

 ترس از ارتكاب جرم داشته باشد.

 .کنترل دسترسی طبیعی3

کنترل دسترسی می تواند فقط استفاده کنندگان مجاز را تشویق به استفاده از فضا کند در حالی که آنهایی 

که قصد سوء استفاده از این فضاها را دارند نااميد کند. موقعيت عاقالنه ورودی ها، خوجی ها، نرده ها، نماها و 

 هایی هستند که می توانند جرایم را کاهش دهند. ترافيك گردونه ای راهروشنایی ها، پياده روی مستقيم و 

 .روشنایی4

ی روشنایی کافی برای مردم ضروری است تا دیده شوند و پدیده ها راحت تر دیده شوند. از نقطه نظر امنيت

تی روی کاهش برای دید، روشنایی ها و چراغ هایی که به طور راهبردی مكان یابی می شوند، می تواند اثر ذا

 11ترس از ارتكاب جرم داشته باشد. سطح اساس روشنایی باید امكان شناسایی چهره افراد را از فاصله حدود 

متری برای هر فرد با دیدی معمولی را مهيا کند. روشنایی دو کار انجام می دهد نخست اینكه به کسانی که ناظر 

یده شوند. دوم اینكه مردم را تشویق به حضور بيشتر در یك وضعيت هستند کمك می کند که واضح تر ببيند و د

محيط می کند. زیرا رؤیت پذیری بيشتر موجب احساس امنيت بيشتر و افزایس چشم هایی ناظر بر خيابان می 

 شود. بعد از تاریكی هوا فرصت نظارت کم می شود. این کمبوها از طریق روشنایی جبران می شود.

 .مدیریت و نگهداری5

ی بهتر از محيط عالوه بر افزایش قلمروگرایی در ميان ساکنان، احساس تعلق به فضا را ارتقا داده و نگهدار

این حس را القا خواهد کرد که این محله دارای فضای امنی است و کوچك ترین انحراف و خطایی در این محيط 

آهن ربا در برابر جرم عمل می  با واکنش روبرو خواهد شد. خانه ها و فضاهای خالی و بالنصدی به مانند یك
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های شكسته رابطه ای تنگاتنگ دارد)مرصوصی و با نظریه پنجره  CPTEDکنند. این بخش از مفهوم نظریه 

 (113-117: 1939همكاران، 

 

 مدیریت پیشگیری از جرم و امنیت اجتماعی

امنيت اجتماعی دارای ابعاد سياسی و حكومتی بوده و به شدت آميخته با مقوله اساسی قدرت است و در 

مطالعات و بررسی های استراتژیك در ذیل امنيت ملی مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد. امنيت اجتماعی را از 

های امنيت جمعی و گروهی را می  حيث شموليت و فراگيری می توان امنيت عمومی نيز قلمداد نمود که حوزه

امنيت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت « ویو»تواند پوشش دهد. در ميان نظریه  پردازان امور امنيتی، 

از خصوصيات و ویژگی های بنيادین خود در شرایط تغيير و تهدیدات عينی و احتمالی تعریف نموده و بر ارتباط 

می طلبد. منيت تأکيد داشته و خاطرنشان می کند که جامعه، امنيتی هویتی اش را نزدیك ميان هویت جامعه و ا

بر این اساس امنيت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه موظف است برای اعضای خود ایجاد 

ن پدیده ای امنيت اجتماعی به عنوانماید و غالباً به امنيت شغلی، اقتصادی و سياسی و قضایی تقسيم می شود. 

اجتماعی که در یك جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است. به عنوان پدیده ای در مسير 

تحوالت بر سر راه توسعه یعنی وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گيرد، و در 

از آنجا اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.صورت عدم تحقق اهداف تهدید کننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم 

که انسان موجودی اجتماعی است باید برای تأمين نيازهای گوناگون خود با محيط پيرامون خویش ارتباط برقرار 

کند. یكی از لوازم برقراری این ارتباط وجود امنيت در جامعه است. موضوع امنيت با پيشينه ای قابل تأمل یكی از 

سائل مملكت داری و یكی از پيچيده ترین مسائل در مباحث علم سياست و روابط بين المللی مباحث مهم در م

وده است. امروزه به جرأت می توان گفت که شاید هيچ چيز به اندازه نبود امنيت برای افراد و جوامع آزاردهنده ب

در مرکز الگوهای اجتماعی نبوده است. در واقع امنيت اجتماعی ضمن طرح موضوعهای عميق اجتماعی انسان را 

قرار می دهد نه در حاشيه آن. در واقع جامعه در سایه آن بر قلمرو آزادی خود برای برز خالقيت های بيشتر 

از اهداف جامعه برقراری امنيت است و این امنيت در سایه پيشگيری از جرم و کاهش نرخ جرم بيافزاید . در واقع 

از جرم و مدیریت دانش پيشگيری از جرم از مضامينی است که در راستای  در جامعه امكان پذیر است. پيشگيری

دستيابی به اهداف مطلوب در رابطه با پيشگيری و کاهش جرائم در طی پروسه پيش بينی، آمادگی، واکنش، 

 (1931)رحمت، پاکسازی و کنترل است
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 نتیجه گیری:

امروزه جرم و ترس از جرم در تمام جوامع به یك نگرانی فراگير تبدیل شده است. نبود امنيت همواره بر این 

نگرانی ها افزون بوده است. در یك جامعه آنچه می توان بيش از همه چيز مورد خواست و توجه اقشار جامعه 

 و تعلقات احساس از پاسداری و تمحافظ به اجتماعی امنيتباشد، امنيت به ویژه از بعد اجتماعی است. 

 اگر که چنان.دهدمی شكل را اجتماعی واحدهای که دارد نظر «مـا»احـساس هـمان یا اجتماعی پيوندهای

 حيات و مانده باقی یكدیگر کنار در اعضا و مانده پابرجا«مایی»شود،اساس حفظ مـتقابل تـعلقات و پيوندها

یكی از مباحثی که در این رابطه مورد بحث است پيشگيری از جرم در جامعه است که  .شودمی حفظ اجتماعی

 که است کاربردی علمی دانشی جرائم، از پيشگيری مدیریت اصوالًدر کنار مسئله امنيت بيشتر نمایان می شود. 

 طریق از جرائم کاهش و پيشگيری با رابطه در علمی های مشی خط و ها سياست تدوین و تنظيم آن هدف

. آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت است جرائم سيستماتيك تحليل و تجزیه و ها مراقبت مشاهدات،

مطالعه استراتژیك پيشگيری از جرم در بستر امنيت اجتماعی می باشد. پيشگيری از جرم و تامين امنيت خود 

کنترل دسترسی طبيعی، روشنایی و مدیریت و ه می توان به حفظ قلمرو، نيازمند تعيين استراتژیهایی است ک

نگهداری می توان اشاره کرد که مورد بحث قرار گرفت. در نهایت می توان به این امر اشاره داشت که با کاهش 

جرائم و کمتر شدن بسترهای الزم برای جرم در سایه مدیریت دانش پيشگيری از جرائم می توان به امنيت 

 اجتماعی رسيد.
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 منابع:

قيقات کاربردی پيشگيری انتظامی از جرم در محيط ملی، (، حوزه مطالعات و تح1933تحقيقاتی ناجا) دفتر

 1گزارش پژوهشی شماره 

، رویكردهای نظری به مسئله پيشگيری از جرم)با تاکيد بر رویكرد جامعه شناختی و مدیریت 1933م ،علی نژاد، 

 استراتژیك(،فصلنامه مطالعات پيشگيری از جرم، سال چهارم، شماره یازدهم 

(، نقد و بررسی الیحه پيشگيری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پيشگيری از جرم نيروی 1931)شيری، ع 

 .1، شماره 1انتظامی، دوره 

، نقش طراحی محيطی در پيشگيری از وقوع جرائم 1939، ، حسين زاده، رلفمرصوصی، ن، صفرعلی زاده، ا

، 1شهری)مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر اصفهان(، دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی، سال پنجم، شماره 

 .11پياپی 

وضعی از جرم در پليس ایران، پژوهش حقوق  ، مدیریت دانش پيشگيری1939افراسيابی، ع، خالقی، الف ،

 کيفری، سال سوم، شماره نهم

 ، درآمدی بر امنيت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول1931نویدنيا، م ،

، عوامل موثر در کاهش یا افزایش امنيت اجتماعی در شهرها، مجموع 1937اسماعيل زاده، ح،، اسماعيل زاده، ی

 اولين همایش ملی پيشگيری از جرم، دفتر تحقيقات کاربردی پليس پيشگيری ناجا. مقاالت

(، فصلنامه 1933، رسانه و آموزش جرم)مطالعه موردی صحفه حوادث روزنامه جام جم سال 1933شایگان، ف ،

 مطالعات اجتماعی رسانه و آموزش جرم، 

 هشكده مطالعات راهبردی، تهران، امنيت اجتماعی، چاپ اول، انتشارات پژو1933نویدنيا، م ،
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