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 رآیندف در پلیس خشونت بروز احتمال بر مؤثر یسازمانبرون عوامل

 آن از پیشگیری راهکارهای و دادرسی
 (فاتب نهم و پنجم هایسرکالنتری و مخدر مواد آگاهی، کارکنان موردی مطالعه)

  ****اسدی داوود ***دعاگویان داوود ** زادگانمؤذن حسنعلی  *حسین غالمی
 )59/01/59: پذیرش تاریخ  4/6/59: دریافت تاریخ(

 چکیده؛

ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت در جامعه زمینه و هدف: در دنیای کنونی پلیس بازوی اجرایی حکومت

تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه و بین مردم باشد. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می؛ آیدمی حساببه

های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی و کشف جرایم بر منع استفاده از خشونت و بهرهبر این اساس در سال

در برخورد با متهمان  یگاهگاههای علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران پلیس مندی از روش

عواملی که در احتمال بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی،  شوندیممرتکب اعمال خشونت 

مؤثر بر خشونت پلیس  یمانسازبرونشوند. هدف این مقاله احصای عوامل تقسیم می یسازمانبرونو  یسازماندرون

ـ پیمایشی  و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی 

از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده  نفر 0111است. جامعه آماری آن به تعداد 

 مند از هر دو گروه انتخاب شدند. نظام یاطبقهتصادفی  یریگنمونهبا شیوه نفر و  522فرمول کوکران  از

.  متهم پیشگیری، دادرسی، فرآیند پلیس، خشونت سازمانی، برون عوامل واژگان کلیدی:

                                                           
 :(مسئول نویسنده)یطباطبائ عالمه دانشگاه شناسیجرم و جزا و حقوق دانشیار *

k.mahmoudian@yahoo.com 

 یطباطبائ عالمه دانشگاه شناسیجرم و جزا و حقوق دانشیار **

 امین انتظامی علوم دانشگاه دانشیار*** 

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیدکتری حقوق جزا و جرمدانشجوی  ****
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  ؛مقدمه

گذرد. در این مدت به بیش از یک قرن است که از تأسیس سازمان پلیس نوین در ایران می

روز به وسعت امکانات و تجهیزات و گسترش سازمان بهروز علم و فناوری،موازات پیشرفت 

های علمی در مقابله و های اخیر گرایش و توجه به اعمال روشپلیس افزوده شده است. در سال

پیشگیری از جرایم در حال پیگیری و اجرایی شدن است. رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی و 

تماعی، مبتنی بر منع استفاده از خشونت است. بعضی اوقات مشاهده های اجحل مسائل و ناهنجاری

شوند. خشونت از مأموران ناجا در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می ایعدهشود می

گیری و ضد نرمی و لطافت معنا شده است و در علوم اجتماعی به به معنی تندی، شدت، سخت

ه زدن به خود و دیگران است. خشونت انواع مختلفی شود که هدف آن صدمرفتاری اطالق می

ایم. در قوانین موضوعه اعم از قانون دارد که در این تحقیق به خشونت فیزیکی و کالمی پرداخته

المللی، خشونت امری مذموم، غیرقانونی و خالف اساسی و قانون مجازات اسالمی و اسناد بین

 ؛دمقررات و قوانین مستحق تعقیب و مجازات هستنو مرتکبان طبق  شودمیحقوق شهروندی تلقی 

بنابراین به همان اندازه که پلیس به لحاظ حفاظت از جان و مال و ناموس مردم و تالش برای 

حفظ نظم و امنیت و آرامش نزد جامعه، افکار عمومی و حاکمیت قدر و منزلت دارد، در صورت 

تواند موجب احساس ناامنی و ایجاد می و دهدمیاعمال خشونت قدر و منزلت خود را از دست 

تبعات منفی برای مردم، جامعه،  یاقع اعمال خشونت پلیس در بردارندهترس در جامعه شود. در و

های پیشگیری از آن بنابراین شناسایی عوامل خشونت و راه ؛سازمان پلیس و کارکنان آن است

ه ب توانمیهای مسئوالن نظام اسالمی است. عوامل خشونت در سازمان پلیس را مهم و از دغدغه

 کرد که هدف این تحقیق بندیتقسیم سازمانیبرونو  سازمانیدرونسه دسته عوامل: فردی، 

مؤثر بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و مشخص کردن میزان  سازمانیبروناحصای عوامل 

است تا ساحت کارکنان شریف و خدمتگزار ناجا  هاآنشگیری از هر یک و راهکارهای پی تأثیر

 سؤالی به این به دنبال پاسخگویحاضر این مقاله بنابر ؛از این رفتار غیرقانونی پاک و پیراسته شود
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ارهای و راهک اندکدمبر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی  مؤثر سازمانیبرونعوامل »است که 

 «پیشگیری از آن چیست؟

های پیشگیری بررسی روش»با عنوان:  خود کارشناسی ارشد نامهانیپادر  (0832) ی زادهمطهر

جرح متهمان وبرای پیشگیری از ضرب هاافتهی نیترمهم« 0از ضرب و شتم متهمان در آگاهی فاتب

متعادل  ،وشی باال در امر بازجویی و تحقیقاز کارکنان با تجربه و دارای ضریب ه استفادهرا: 

ظارت نس آگاهی با برگزاری جلسات مشترک و انتظارات مراجع قضایی از مأموران پلینمودن 

 ، دانسته است.باتجربهد بازجویان توسط مدیران عملکربر 

 اریک هایمحیط در کارکنان نامناسب رفتارهای بروز بررسی به (5110) همکاران و فوکس 

 از ایستردهگ طیف روی بر تحقیق این. پرداختند ساختاری عدالتیبی و شغلی هایاسترس اثر در

 ارک محیط در استرس چارچوب یهاهینظر با آن نتایج و شد انجام گوناگون مشاغل با افراد

 محیط در عدالتی دربی را کار محیط در نامناسب رفتارهای اصلی یهاشهیر که داشت مطابقت

 داد شانن تحقیق نتایج. کندمی جستجو شغلی فشارهای و سازمانی هایمحدودیت استرس، کار،

 .کنندمی ایفا شغلی هایشکست و هاخشونت ایجاد در را نقش ترینمهم عدالتیبی و استرس

 «سوء رفتارهای پلیس»تحقیقی با عنوان:  5114آلی سون و الکس از دانشگاه کمبل در سال 

دانند. أثر از نظریات یادگیری اجتماعی میها در این تحقیق رفتار سوء پلیس را متاند آنانجام داده

ها های جامعه و برخورد مستمر با این ناهنجاریخدمت پلیس در بین ناهنجاری ،این دو پژوهشگر

 یها رفتار سوء افراد پلیس نتیجهاند. به عبارتی از دید آنموجب رفتار سوء افراد پلیس برشمرده ،را

 ها است.تجربیات تلخ خدمتی آن

( به بررسی دیدگاه متفاوتی در پرخاشگری پرداختند و رفتارها و 5114) کتریدرندی و گ

یا عدم آگاهی از حقوق( در بروز  یخواهادهیز)در اثر  رجوعارباب رمعقولیغ یهادرخواست

                                                           
 : منظور از فاتب: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است.0
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نفر از کارکنان مراکز  013متشکل از  یهانمونهدانستند. در این تحقیق  مؤثرپرخاشگری 

متوسط هر  ورطبهمورد تحلیل قرار گرفت.  ینشانآتشپاسخگویی تلفن پلیس، بیمارستان و 

ایش . تحقیق نشان داد افزگرفتیممرتبه در روز مورد پرخاشگری زبانی مراجعان قرار  01کارمند 

 ردگی شغلی و عاطفیسبب افزایش سرخو رجوعاربابقرار گرفتن در معرض پرخاشگری 

 و ترخشن یهاروشتا خواسته یا ناخواسته  کندیمو آنان را وادار  شودیمکارکنان 

 تری در قبال مراجعان اتخاذ کند.مالحظهبی

خشن  یهاطیمح( به بررسی آثار روانی قرار گرفتن در معرض 5119همکارانش )هوف و 

بر روی سالمت روان و میزان پرخاشگری کارکنان پرداختند. این تحقیق بین  درازمدتکاری در 

نفر از کارمندان خدمات اجتماعی و پلیس دانمارک انجام  4642بر روی  5111تا  0559 یهاسال

اری نامطلوب ک یهاطیمحقرار گرفتن فرد در معرض  زمانمدتداد با افزایش  شد. نتایج نشان

 یصاعدت صورتبهدر وی  انهیجوزهیستو  مالحظهیبه بروز رفتارهای میزان افسردگی و میل ب

 و در نتیجه بایست زمان و هزینه بیشتری صرف بهبود شرایط شود. ابدییمافزایش 

اینک برای هم نظری و همراهی مخاطب با پژوهشگر به تشریح تعدادی از مفاهیم مورد استفاده 

 :شودیمدر مقاله اشاره 

 به بدن انسان وارد شود، حتی اگر هیچ میرمستقیغصورت مستقیم یا ای که بهبه هر صدمه ضرب:

 .(55: 0830پاد، شود )اثر زخم یا کوفتگی از خود باقی نگذارد. ضرب گفته می

و اغلب با خونریزی  شودیمهای بدن گسیخته که بافت شودیمبه مواردی گفته جرح  جرح:

 .(256: 0822مانند خراشیدگی، بریدگی، شکستگی و ... )گودرزی،  همراه هستند،

کسی است که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است و در مقابل مجرم استعمال متهم  متهم:

 .(0835)گل محمدخامنه،  شودمی

وه از قبیل ق یو نهادهای بیرون هاسازمان از طریقکه عواملی هستند  :سازمانیبرونعوامل 

بر محیط داخلی نیروی انتظامی در  و نهادهای فرهنگی و اجتماعی جمعی هایرسانهقضاییه، 
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 هستند. تأثیرگذارفرآیند دادرسی 

عامل هستند، با استفاده از مطالعه دیدگاه اندیشمندان  5که  سازمانیبروندر این تحقیق عوامل 

یقات سازمانی، استفاده از پیشینه تحق نظرانصاحبکتبی با  مصاحبهمرتبط با پژوهش،  حوزه

 شده در بازرسی کل ناجا استخراج شده است. مستندسازی پرونده 89داخلی و خارجی و بررسی 

ماعی فرهنگی و اجت هایفعالیت دارعهدهنهادهایی هستند که  :نهادهای فرهنگی و اجتماعی

 مه نماز و امر به معروف و نهی از منکر.، ستادهای اقاهاشهرداریمانند ؛ باشندمیدر جامعه 

ن و آگاه کردن و کردن، پیشی گرفت دستیپیش پیشگیری به معنیدر مفهوم متداول  پیشگیری:

ا رجلوگیری از وقوع بزهکاری  منظوربهکاربرد فنون مختلف  شناسیجرمهشدار دادن است. در 

 .(51: 0858،محمد نسل) گویندمیپیشگیری 

قات در انجام تحقی منظوربهمنظور از فرآیند دادرسی هنگامی است که متهم  فرآیند دادرسی:

 .شودیماختیار پلیس است و شامل مراحلی از قبیل دستگیری، بازجویی، نگهداری و بدرقه متهم 

جامع  تعریفی یائهامکان ار هنوز معنایی برخوردار است که گسترهاین واژه از چنان  خشونت:

از نظر لغوی، ادبی، اجتماعی « خشونت»های فارسی و عربی، و مانع از آن وجود ندارد. در فرهنگ

و حقوقی کاربردهای گوناگونی دارد. در زبان فارسی خشونت مصدر است و معانی گوناگونی 

زی، یدارد، از جمله درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خالف نعومت، غلظت، سختی و تندی و ت

کردن، درشتی کردن و تندی کردن است. سخت رویی، خشم، غضب، خشکی، خشونت

 ( این لغت در فرهنگ کامل فارسی با مفاهیمی همچون: درشتی، هنگارد،958: 0882)دهخدا، 

در فرهنگ فارسی امروز نیز  .(825: 0824)انصاف پور، تندخویی و وحشیگری معنی شده است 

دیق مصا نیترفیخفزمختی، تندی، پرخاش و سختگیری که از این واژه به معنای: زبری، 

 .(433: 0828)صدری افشار و همکاران، ایج امروزی است، به کار رفته است خشونت به معنای ر

واژه اسمی مفرد است که در انگلیسی شود یک هم تلفظ می "Vil" که گاهی اوقات 0خشونت
                                                           
1. Violence 
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 "Violentus"مزبور در فرانسه  واژهبوده است.  "Violentia"باستان و التین  فرانسهوسطی و 

ابن منظور در لسان العرب خشونت را به معنی شدت، تندی،  .(890: 0868)کاتبی،  شدخوانده می

از نظر اصطالحی خشونت  .(041: تایب)ابن منظور،  نرمی، لطافت آورده استگیری، ضدسخت

او در انجام عمل اثر  ارادهبر  کهینحوبهعبارت است از به کار بردن زور یا قدرت بر دیگری 

. منظور از شودمیفیزیکی و کالمی  یهاخشونت( و شامل 894-899: 0532)کرم، بگذارد 

ه تحقیر، جرح و منظور از خشونت کالمی هرگونوخشونت فیزیکی، هرگونه زدن و ایراد ضرب

قانون  85و  83، 55توهین، فحاشی و ناسزاگویی است. از سویی باید توجه داشت که اصول 

قانون مجازات اسالمی هرگونه اهانت، آزار و اذیت بدنی، شکنجه  613و  923اساسی و مواد 

 حسابهبو مرتکبان چنین اعمالی را مجرم و مستحق مجازات  داندیمبرای گرفتن اقرار را ممنوع 

دسامبر  09اعالمیه رفع خشونت علیه زنان مصوب  مانند یالمللنیب. ضمناً از منظر اسناد آوردیم

اعالمیه جهانی  09، ماده 0534دسامبر  01حقوق مدنی و سیاسی مصوب  یالمللنیب، میثاق 0599

انت، اه، زیآمخشونترفتار  هرگونهاعالمیه اسالمی حقوق بشر )سند قاهره(  51حقوق بشر و ماده 

 شکنجه، آزار و اذیت و تحقیر را ممنوع است و مرتکبان آن مستحق مجازات هستند.

 روش

این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن 

از دو گروه کارکنان )شامل: کارکنان آگاهی، مواد مخدر و پلیس پیشگیری  نفر هزاربه تعداد 

، مسئوالن سازمان نیروی انتظامی های ستادی سازمانب( و فرهیختگان )شامل: مسئوالن ردهفات

رمول کوکران ف ازقضایی نیروهای مسلح و اساتید دانشگاه( انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده 

از هر دو گروه انتخاب  متناسبای تصادفی طبقه گیرینمونهنفر و انتخاب نمونه با شیوه  522

شدند. گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. قبل از توزیع 

 پرسشنامه، اعتبار آن با استفاده از دیدگاه کارشناسان حوزه تحقیق از طریق اعتبار محتوی و پایایی

د ارزیابی و تأیید قرار مور 54/1آن در پایان تحقیق از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در سطح 

 گرفت.
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کند که تحقیق حاضر از اعتبار باالیی برخوردار است. بنا به برای تجزیه این نتیجه مشخص می

آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد فراوانی و آمار استنباطی مانند  یهاوهیشاز  هادادهتحلیل 

ار تحقیق ثیرگذمتغیر مستقل یا تأفاده شده است. آزمون تحلیل واریانس و آزمون فریدمن است

و متغیر وابسته یا تأثیرپذیر تحقیق بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی  سازمانیبرونعوامل 

نفر اعالم شده به  522است. نکته قابل توجه در مورد آمارهای جداول پیش رو که گاه کمتر از 

 .اندندادهسخ مورد نظر پا سؤالخاطر آن است که تعدادی از پاسخگویان به 

 هاافتهی

مؤثر بر بروز خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری  سازمانیبرونهدف این مقاله احصای عوامل 

مؤثر بر خشونت پلیس و  سازمانیبرونعوامل »سؤال اصلی در این تحقیق  و از آن است

طالبی مکه در این راستا با مراجعه به منابع گوناگون  باشدیم« راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟

ت. بدین گردآوری شده استحقیق  یهاافتهیل در قالب این سؤابه شرح ذیل برای پاسخگویی به 

های مورد پرسش از دو گروه کارکنان و از گویه آمدهدستبههای داده ،در این بخشمنظور 

ی خشونت پلیس در فرآیند دادرس بروز بر احتمال مؤثر سازمانیبرونعوامل  دربارهفرهیختگان 

تحلیل  در قسمت .اندگرفتهجداول جداگانه مورد تحلیل توصیفی و استنباطی قرار  صورتبه

دو گروه  یهادگاهیدای توصیفی تحقیق، تالش شد تا با استفاده از جداول توصیفی ـ مقایسه

کارکنان و فرهیختگان مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و توزیع درصدی آن ارائه گردد. سپس 

. در قسمت تحلیل اندشدهبندی در قالب یک جدول ترکیبی نهایی پس از جمع هادگاهیداین 

نان و دو گروه کارک یهادگاهیداستنباطی ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت 

آمد، سپس با  به دستدرصد  55با بیش از  Fمعنادار بودن آن از طریق آزمون  رهیختگان وف

بروز  بر احتمال مؤثرو تعیین اولویت اول تا سوم عوامل  یبندرتبهاستفاده از آزمون فریدمن 

 مده است.آ گفتهشیپمقاله جداول  ادامهلیس در فرآیند دادرسی مشخص گردید که در خشونت پ
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 ؛خشونت پلیس سازمانیبرونتحلیل توصیفی عوامل  .1

 ؛یدگان از پلیس برای کشف سریع جرمدار بزهانتظ .1-1

ر وقوع جرم، د محضبهدیدگان از جرایم، انتظارشان از پلیس این است که بزه ژهیوبهمردم و 

خصوص شناسایی و کشف آن اقدام شود و در اسرع وقت مجرمان دستگیر و به دستگاه قضایی 

تحویل شوند. گر چه این خواسته حق مردم است اما در برخی موارد به دالیل مختلف از جمله 

نیست و همین  ریپذامکانپیچیدگی بعضی جرایم، کشف و شناسایی و دستگیری سریع مجرمان 

انتظارات خصوصاً اگر با فشار از سوی مقامات قضایی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی نیز همراه 

پرونده  6. در دهدیمباشد پلیس را به سمت استفاده از خشونت برای کشف سریع جرایم سوق 

( 5110)همکاران توسط فوکس و  شدهانجامواکاوی شده این عوامل کامالً مشهود بود. تحقیقات 

هستند. نتیجه تحقیق میدانی  مؤثرکه فشارهای شغلی در ایجاد خشونت  دهندیمنشان نیز 

 :شودمینشان داده  0نیز به شرح ذیل در جدول شماره  آمدهعملبه

روز احتمال بانتظار بزه دیدگان از پلیس برای کشف سریع جرم بر  تأثیر -0جدول شماره 

 خشونت پلیس در فرآیند دادرسی

 پاسخگویان
 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 184 68 68 35 9 4 فراوانی

 %100.0 %37.0 %37.0 %19.0 %4.9 %2.2 درصد

 فرهیختگان
 85 22 30 31 1 1 فراوانی

 %100.0 %25.9 %35.3 %36.5 %1.2 %1.2 درصد

 جمع
 269 90 98 66 10 5 فراوانی

 %100.0 %33.5 %36.4 %24.5 %3.7 %1.9 درصد

 گفت: توانیم 0شماره جدول  یهادادهبر پایه 
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درصد از گروه فرهیختگان انتظار بزه دیدگان  61درصد از گروه کارکنان و بیش از  24بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد  احتمال از پلیس برای کشف سریع جرم را در

 .دانندیم مؤثرو خیلی زیاد 

درصد انتظار بزه دیدگان از پلیس برای کشف سریع جرم را  65در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .دانندیم مؤثربروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد  احتمال در

 ؛قضایی از پلیس برای کشف سریع جرمانتظار مقامات  .1-2

ستگیر د شناسایی، وقوع جرم، مجرمان محضبهانتظارشان از پلیس این است که  مقامات قضایی

ی موارد است اما در برخمقامات قضایی شوند. گر چه این خواسته حق  معرفیو به دستگاه قضایی 

به دالیل مختلف از جمله پیچیدگی بعضی جرایم، کشف و شناسایی و دستگیری سریع مجرمان 

مراه باشد نیز هز سوی مقامات قضایی اگر با فشار انیست و همین انتظارات خصوصاً  ریپذامکان

پرونده واکاوی  6. در دهدیمپلیس را به سمت استفاده از خشونت برای کشف سریع جرایم سوق 

( نشان 5110همکاران )توسط فوکس و  شدهانجامشده این عوامل کامالً مشهود بود. تحقیقات 

 آمدهعملهبیجه تحقیق میدانی هستند. نت مؤثرکه نیز فشارهای شغلی در ایجاد خشونت  دهندیم

 :شودمینشان داده  5نیز به شرح ذیل در جدول شماره 

ال بروز احتمانتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم بر  تأثیر -5جدول شماره 

 خشونت پلیس در فرآیند دادرسی

 زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان
 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 183 76 64 33 9 1 فراوانی

 %100.0 %41.5 %35.0 %18.0 %4.9 %0.5 درصد

فرهیختگا

 ن

 86 21 43 19 3 0 فراوانی

 %100.0 %24.4 %50.0 %22.1 %3.5 %0.0 درصد
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 جمع
 269 97 107 52 12 1 فراوانی

 %100.0 %36.1 %39.8 %19.3 %4.5 %0.4 درصد

 گفت: توانیم 5شماره جدول  یهادادهبر پایه 

درصد از گروه فرهیختگان انتظار مقامات  24درصد از گروه کارکنان و بیش از  26بیش از 

ر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی داحتمال قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم را در 

 .دانندیم مؤثرحد زیاد و خیلی زیاد 

درصد انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم  29در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .نددانیم مؤثربروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد احتمال را در 

 ؛رهنگی از پلیس برای کشف سریع جرمانتظار نهادهای اجتماعی و ف .1-3

وقوع جرم، در خصوص  محضبهانتظارشان از پلیس این است که  نهادهای اجتماعی و فرهنگی

شناسایی و کشف آن اقدام شود و در اسرع وقت مجرمان دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل 

است اما در برخی موارد به دالیل مختلف از جمله  نهادهای مذکورشوند. گر چه این خواسته حق 

نیست و همین  ریپذامکانستگیری سریع مجرمان پیچیدگی بعضی جرایم، کشف و شناسایی و د

انتظارات خصوصاً اگر با فشار از سوی نهادهای اجتماعی و فرهنگی نیز همراه باشد پلیس را به 

پرونده واکاوی شده این  6. در دهدیمسمت استفاده از خشونت برای کشف سریع جرایم سوق 

 دهندیم( نشان 5110همکاران )وکس و توسط ف شدهانجامعوامل کامالً مشهود بود. تحقیقات 

نیز به شرح  آمدهعملبههستند. نتیجه تحقیق میدانی  مؤثرکه نیز فشارهای شغلی در ایجاد خشونت 

 :شودمینشان داده  8ذیل در جدول شماره 
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انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای کشف سریع جرم بر  تأثیر -8جدول شماره 

 خشونت پلیس در فرآیند دادرسی

 پاسخگویان
 خیلی

 کم
 جمع زیاد خیلی زیاد متوسط کم

 کارکنان

 184 69 66 37 10 2 فراوانی

 %100.0 %37.5 %35.9 %20.1 %5.4 %1.1 درصد

 فرهیختگان
 85 23 31 26 4 1 فراوانی

 %100.0 %27.1 %36.5 %30.6 %4.7 %1.2 درصد

 جمع
 269 92 97 63 14 3 فراوانی

 %100.0 %34.2 %36.1 %23.4 %5.2 %1.1 درصد

 گفت: توانیم 8شماره جدول  یهادادهبر پایه 

درصد از گروه فرهیختگان انتظار نهادهای  68درصد از گروه کارکنان و بیش از  25بیش از 

رآیند بروز خشونت پلیس در ف احتمال پلیس برای کشف سریع جرم را دراجتماعی و فرهنگی از 

 .دانندیم مؤثردادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد 

درصد انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای  21در مجموع هر دو گروه بیش از 

زیاد  و خیلی بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد احتمال کشف سریع جرم را در

 .دانندیم مؤثر

 ؛جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم هایرسانهانتظار  .1-4

ا شود فضای جامعه ر یارسانهاز پلیس برای کشف سریع جرم چنانچه جمعی  هایرسانهانتظار 

با شدت و  که پلیس شودمیو سبب  دهدیمو حساسیت پلیس را افزایش  کندیمبیشتر ملتهب 

بیشتری موضوع کشف جرم و دستگیری مجرمان را پیگیری نماید. همین امر امکان بروز  حدّت

نتیجه  .پرونده واکاوی شده مشاهده شد 5در  هارسانه. مسئله انتظار دهدیمخشونت را افزایش 
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 :شودمینشان داده  4به شرح ذیل در جدول شماره نیز  آمدهعملبهتحقیق میدانی 

جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم بر خشونت  هایرسانهانتظار  تأثیر -4جدول شماره 

 پلیس در فرآیند دادرسی

 زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان
 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 182 80 57 31 9 5 فراوانی

 %100.0 %44.0 %31.3 %17.0 %4.9 %2.7 درصد

 فرهیختگان
 86 27 27 26 5 1 فراوانی

 %100.0 %31.4 %31.4 %30.2 %5.8 %1.2 درصد

 جمع
 268 107 84 57 14 6 فراوانی

 %100.0 %39.9 %31.3 %21.3 %5.2 %2.2 درصد

 گفت: توانیم 4شماره جدول  یهادادهبر پایه 

 هایرسانهدرصد از گروه فرهیختگان انتظار  65درصد از گروه کارکنان و بیش از  29بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در احتمال جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم را در 

 .دانندیم مؤثرحد زیاد و خیلی زیاد 

جمعی از پلیس برای کشف سریع  هایرسانهدرصد انتظار  20در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .دانندیم مؤثرو خیلی زیاد بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد احتمال جرم را در 

 ؛م دستگیری و بازجوییو اهانت برخی متهمان به پلیس هنگا یاحترامیب .1-5

برخی متهمان به مأموران پلیس حین  زیآماهانتکه رفتار  شودمیدر بعضی اوقات مشاهده 

. در واکاوی شودمیآنان  زیآمخشونت العملعکسسبب تحریک مأموران و  فهیوظانجام

 کتریدتوسط گرندی و  شدهانجاممشاهده شد. تحقیقات  وضوحبهپرونده این امر  9از  آمدهعملبه

و قرار گرفتن در معرض پرخاشگری  رجوعارباب رمعقولیغکه رفتارهای  دهدیم( نشان 5114)
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. نتیجه تحقیق میدانی شودمیپلیس  مالحظهیبسبب بروز رفتارهای خشن و  رجوعارباب

 :شودمینشان داده  9نیز به شرح ذیل در جدول شماره  هآمدعملبه

احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی بی تأثیر -9جدول شماره 

 بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی

 جمع زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان

 کارکنان
 184 82 56 30 11 5 فراوانی

 %100.0 %44.6 %30.4 %16.3 %6.0 %2.7 درصد

 فرهیختگان
 86 21 36 22 5 2 فراوانی

 %100.0 %24.4 %41.9 %25.6 %5.8 %2.3 درصد

 جمع
 270 103 92 52 16 7 فراوانی

 %100.0 %38.1 %34.1 %19.3 %5.9 %2.6 درصد

 گفت: توانیم 9شماره جدول  یهادادهبر پایه 

احترامی و اهانت درصد از گروه فرهیختگان بی 69کارکنان و بیش از درصد از گروه  24بیش از 

رآیند بروز خشونت پلیس در ف احتمال برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی را در

 .دانندیم مؤثردادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد 

به پلیس هنگام احترامی و اهانت برخی متهمان درصد بی 35در مجموع هر دو گروه بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی احتمال دستگیری و بازجویی را در 

 .دانندیم مؤثرزیاد 

 ؛متهمان از اعالم شکایت علیه پلیسترس  .1-6

ممکن  ترس ازجملهو خشونت پلیس هستند به علل مختلف  وجرحضربمتهمانی که قربانیان 

ن را پی نموده باشند آاست از اعالم شکایت علیه پلیس خودداری نمایند و یا چنانچه شکایتی هم 
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پرونده این موضوع مشاهده گردید. نتیجه تحقیق  8از  آمدهعملبه. در واکاوی گیری نکنند

 :شودمینشان داده  6به شرح ذیل در جدول شماره نیز  آمدهعملبهمیدانی 

ترس متهمان از اعالم شکایت علیه پلیس بر خشونت پلیس در فرآیند  تأثیر -6جدول شماره 

 دادرسی

 گفت: توانیم 6شماره جدول  یهادادهبر پایه 

درصد از گروه فرهیختگان ترس متهمان از  45درصد از گروه کارکنان و بیش از  85بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و احتمال اعالم شکایت علیه پلیس را در 

 .دانندیم مؤثرخیلی زیاد 

 احتمالدرصد ترس متهمان از اعالم شکایت علیه پلیس را در  45در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .دانندیم مؤثربروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد 

 ؛انواده، دوستان و آشنایان متهمانتهدید پلیس از سوی خ .1-7

مأموران پلیس از سوی خانواده یا دوستان و آشنایان متهمان مورد تهدید  هاپروندهدر برخی از 

عمل  تسلیم این تهدیدات نشود بلکه شدت تنهانهکه پلیس  شودمی. همین امر سبب شوندیمواقع 

. بروز نماید زیآمخشونتمتهمان از خود نشان دهد و رفتاری  گونهنیابیشتری در خصوص 

که برخورد  دهدیم( نشان 5114کمبل )لی سون و الکس در دانشگاه توسط آ شدهانجامتحقیقات 

 جمع زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان

 کارکنان
 183 37 36 45 34 31 فراوانی

 %100.0 %20.2 %19.7 %24.6 %18.6 %16.9 درصد

 فرهیختگان
 84 8 34 33 8 1 فراوانی

 %100.0 %9.5 %40.5 %39.3 %9.5 %1.2 درصد

 جمع
 267 45 70 78 42 32 فراوانی

 %100.0 %16.9 %26.2 %29.2 %15.7 %12.0 درصد
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 آمدهعملبهنتیجه تحقیق میدانی . شودمیجامعه موجب رفتار سوء افراد پلیس  یهایناهنجاربا 

 :شودمینشان داده  2نیز به شرح ذیل در جدول شماره 

تهدید پلیس از سوی خانواده، دوستان و آشنایان متهمان بر خشونت  تأثیر -2جدول شماره 

 پلیس در فرآیند دادرسی

 زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان
 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 184 47 38 53 22 24 فراوانی

 %100.0 %25.5 %20.7 %28.8 %12.0 %13.0 درصد

 فرهیختگان
 86 11 15 37 16 7 فراوانی

 %100.0 %12.8 %17.4 %43.0 %18.6 %8.1 درصد

 جمع
 270 58 53 90 38 31 فراوانی

 %100.0 %21.5 %19.6 %33.3 %14.1 %11.5 درصد

 گفت: توانیم 2شماره جدول  یهادادهبر پایه 

درصد از گروه فرهیختگان تهدید پلیس از  55درصد از گروه کارکنان و بیش از  49بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی  احتمال آشنایان متهمان را درسوی خانواده، دوستان و 

 .دانندیم مؤثردر حد زیاد و خیلی زیاد 

درصد تهدید پلیس از سوی خانواده، دوستان و آشنایان  41در مجموع هر دو گروه بیش از 

 رثمؤبروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد احتمال متهمان را در 

 .دانندیم

 ؛زبان زور برای اغلب متهمان تأثیر .1-8

همان معتقدند که در برخورد با مت بجا مانده از گذشته فرهنگخردهبر اساس بعضی از کارکنان 

برای  هاآنشیوه برخورد منحصر به همین روش است.  نیمؤثرترو است فقط زبان زور کارساز 
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حقیق نتیجه ت .دانندیمرا ضروری  زیآمخشونتر و رفتا وجرحضرب، یریگجهینتتسریع در 

 :شودمینشان داده  3به شرح ذیل در جدول شماره  نیز آمدهعملبهمیدانی 

 زبان زور برای اغلب متهمان بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی تأثیر -3جدول شماره 

 جمع زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان

 کارکنان

 184 52 54 52 18 8 فراوانی

 %100.0 %28.3 %29.3 %28.3 %9.8 %4.3 درصد

 فرهیختگان
 86 17 38 24 6 1 فراوانی

 %100.0 %19.8 %44.2 %27.9 %7.0 %1.2 درصد

 جمع
 270 69 92 76 24 9 فراوانی

 %100.0 %25.6 %34.1 %28.1 %8.9 %3.3 درصد

 گفت: توانیم 3شماره جدول  یهادادهبر پایه 

 زبان زور برای تأثیردرصد از گروه فرهیختگان  68درصد از گروه کارکنان و بیش از  92بیش از 

 ؤثرمبروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد احتمال اغلب متهمان را در 

 .دانندیم

بروز حتمال ازبان زور برای اغلب متهمان را در  تأثیردرصد  95در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .دانندیم مؤثرخشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد 

 ؛یت داشتن اقرار در قوانین موضوعهموضوع .1-9

ون قانو این امر در  شودمیملکه دالیل شناخته  عنوانبهدر محاکم قضایی اقرار  امیاالمیقداز 

ی پلیسی نیز اخذ اقرار همچنان شیوه مقبول و هاسازماننیز موضوعیت دارد. در  مجازات اسالمی

ان در متهم وجرحضربو  زیآمخشونتبروز رفتار  احتمالبهاست و همین امر منجر  شدهشناخته

 5ه به شرح ذیل در جدول شمارنیز  آمدهعملبهنتیجه تحقیق میدانی  .شودمی هاپروندهبعضی از 
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 :شودمینشان داده 

موضوعیت داشتن اقرار در قوانین موضوعه بر خشونت پلیس در فرآیند  تأثیر -5جدول شماره 

 دادرسی

 زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان
 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 180 41 58 58 14 9 فراوانی

 %100.0 %22.8 %32.2 %32.2 %7.8 %5.0 درصد

 فرهیختگان
 84 18 34 27 5 0 فراوانی

 %100.0 %21.4 %40.5 %32.1 %6.0 %0.0 درصد

 جمع
 264 59 92 85 19 9 فراوانی

 %100.0 %22.3 %34.8 %32.2 %7.2 %3.4 درصد

 گفت: توانمی 5شماره جدول  یهادادهبر پایه 

درصد از گروه فرهیختگان موضوعیت داشتن  60درصد از گروه کارکنان و بیش از  94بیش از 

بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی  احتمال اقرار در قوانین موضوعه را در

 .دانندمی مؤثرزیاد 

 درصد موضوعیت داشتن اقرار در قوانین موضوعه را در 96در مجموع هر دو گروه بیش از 

 .دانندمی مؤثربروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی در حد زیاد و خیلی زیاد  احتمال

 ؛بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی سازمانیبرونمجموع عوامل  تأثیر .1-11

 بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی سازمانیبرونعوامل  تأثیر -01جدول شماره 
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 زیاد متوسط کم کم خیلی پاسخگویان
 خیلی

 زیاد
 جمع

 کارکنان

 177 22 86 52 16 1 فراوانی

 %100.0 %12.4 %48.6 %29.4 %9.0 %0.6 درصد

فرهیختگ

 ان

 80 6 37 30 7 - فراوانی

 %100.0 %7.5 %46.3 %37.5 %8.8 - درصد

 جمع
 257 28 123 82 23 1 فراوانی

 %100.0 %10.9 %47.9 %31.9 %8.9 %0.4 درصد

 گفت: توانمی 01شماره جدول  هایدادهبر پایه 

فرهیختگان به درصد، از دیدگاه  60از دیدگاه کارکنان به میزان  سازمانیبرونعوامل در نهایت 

بروز خشونت پلیس در فرآیند  احتمال درصد در 31/93درصد و در مجموع به میزان  31/98میزان 

 دانسته شده است. مؤثردادرسی 

 ؛خشونت پلیس سازمانیبرونتحلیل استنباطی عوامل  .2

دو گروه کارکنان و فرهیختگان در  هایدیدگاهتحلیل واریانس تفاوت آزمون  .2-1

بروز خشونت پلیس در فرآیند احتمال بر  سازمانیبرونعوامل  تأثیرخصوص 

 :دادرسی به شرح جداول ذیل است

 سازمانیبرونتوصیف آماری تحلیل واریانس عوامل  -00جدول شماره 

عوامل 

 سازمانیبرون

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه

 68146. 3.7960 177 کارکنان

 56950. 3.7319 80 فرهیختگان
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عوامل  تأثیردو گروه در خصوص  هایدیدگاهآزمون تحلیل واریانس تفاوت  -05جدول شماره 

 بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی احتمال بر سازمانیبرون

 سازمانیبرونعوامل 
 Fآزمون

میزان 

 خطا
 درجه آزادی tضریب تی

2.303 .130 .733 255 

 دو گروه کارکنان و فرهیختگان در خصوص هایدیدگاهبا توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس 

فت که گ توانمیبروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی، احتمال بر  سازمانیبرونعامل  تأثیر

تفاوت  05و  00جداول  هایدادهبر پایه  بنابراین؛ است دارمعنیدرصد  55با بیش از  Fآزمون 

است و میانگین تجربی یا  8ی بین میانگین نظری یا استاندارد تحقیق که مساوی با عدد دارمعنی

که میانگین  ینوعبهاست، وجود دارد.  آمدهدستبه 8دو گروه که بیشتر از عدد  شدهمشاهده

 آمدهدستبه 28/8از میانگین نظر فرهیختگان که  آمدهدستبه 25/8کارکنان که  هایدیدگاه

احتمال بر  مانیسازبرونعوامل  تأثیرگفت که گروه کارکنان  توانمی. با این حساب بیشتر است

 .دانندمیبروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی را بیش از گروه فرهیختگان 

عوامل  یهامؤلفهیا تعیین اولویت  یبندرتبهآزمون فریدمن در خصوص  .2-2

 مؤثر بر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی: سازمانیبرون

یس در مؤثر بر خشونت پل سازمانیبرون هایمؤلفهیا تعیین اولویت  یبندرتبه -08جدول شماره 

 فرآیند دادرسی از دیدگاه کارکنان

 جایگاه اولویتی مؤلفه ردیف
رتبه یا 

 اولویت

 4 5.55 انتظار بزه دیدگان از پلیس برای کشف سریع جرم 0

 5 5.71 انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم 5

 9 5.40انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای کشف  8
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 سریع جرم

 8 5.68 جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم هایرسانهانتظار  4

9 
احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام بی

 دستگیری و بازجویی
5.82 0 

 5 3.65 ترس متهمان از اعالم شکایت علیه پلیس 6

 3 4.04 تهدید پلیس از سوی خانواده، دوستان و آشنایان متهمان 2

 6 4.71 زبان زور برای اغلب متهمان تأثیر 3

 2 4.45 موضوعیت داشتن اقرار در قوانین موضوعه 5

 P<0.01= یدارمعنیسطح                                0/022=    5ی خیدارمعنیضریب آزمون 

مهم  سازمانینبرو هایمؤلفه تأثیریا سنجش اولویت  بندیرتبهبر پایه آزمون فریدمن در خصوص 

احترامی و گفت که از نظر کارکنان  به ترتیب بی توانمیبر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی 

اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه اول، انتظار مقامات قضایی از 

ریع جمعی از پلیس برای کشف س هایرسانهپلیس برای کشف سریع جرم در رتبه دوم و انتظار 

 جرم در رتبه سوم قرار دارند.

یس در مؤثر بر خشونت پل سازمانیبرون هایمؤلفهیا تعیین اولویت  بندیرتبه -04جدول شماره 

 فرهیختگان فرآیند دادرسی از دیدگاه

جایگاه  مؤلفه ردیف

 اولویتی

رتبه یا 

 اولویت

 4 5.26 انتظار بزه دیدگان از پلیس برای کشف سریع جرم 0

 0 5.69 انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم 5

از پلیس برای انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی  8

 کشف سریع جرم
5.36 8 

 5 5.50جمعی از پلیس برای کشف سریع  هایرسانهانتظار  4



 
 

 
 
 

55 
 ...پلیس خشونت بروز احتمال بر مؤثر سازمانی برون عوامل

 جرم

احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام بی 9

 دستگیری و بازجویی
5.23 9 

 3 4.33 ترس متهمان از اعالم شکایت علیه پلیس 6

 تهدید پلیس از سوی خانواده، دوستان و آشنایان 2

 متهمان
3.40 5 

 6 5.17 زبان زور برای اغلب متهمان تأثیر 3

 2 5.06 موضوعیت داشتن اقرار در قوانین موضوعه 5

= یدارمعنیسطح                                1/61=    5ی خیدارمعنیضریب آزمون 

P<0.01 

مهم  سازمانینبرو هایمؤلفه تأثیریا سنجش اولویت  بندیرتبهبر پایه آزمون فریدمن در خصوص 

مقامات  گفت که از نظر فرهیختگان به ترتیب انتظار توانمیبر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی 

ای کشف جمعی از پلیس بر هایرسانهدر رتبه اول، انتظار  قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم

سریع جرم در رتبه دوم و انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای کشف سریع جرم در 

 اول تا سوم قرار دارند. هایرتبه

یس در مؤثر بر خشونت پل سازمانیبرون هایمؤلفهیا تعیین اولویت  بندیرتبه -09جدول شماره 

 ت نمونهفرآیند دادرسی از دیدگاه کل جمعی

جایگاه  مؤلفه ردیف

 اولویتی

رتبه یا 

 اولویت

 4 5.46 انتظار بزه دیدگان از پلیس برای کشف سریع جرم 0

 0 5.70 انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم 5

انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای کشف  8

 سریع جرم
5.39 9 
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 8 5.62 جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم هایرسانهانتظار  4

احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام بی 9

 دستگیری و بازجویی
5.64 5 

 3 3.86 ترس متهمان از اعالم شکایت علیه پلیس 6

 5 3.84 تهدید پلیس از سوی خانواده، دوستان و آشنایان متهمان 2

 6 4.85 زبان زور برای اغلب متهمان تأثیر 3

 2 4.64 موضوعیت داشتن اقرار در قوانین موضوعه 5

 P<0.01= یدارمعنیسطح                                3/506=    5ی خیدارمعنیضریب آزمون 

مهم  سازمانینبرو هایمؤلفه تأثیریا سنجش اولویت  بندیرتبهبر پایه آزمون فریدمن در خصوص 

 گفت که نظر کل جمعیت، انتظار مقامات قضایی توانمیبر خشونت پلیس در فرآیند دادرسی 

احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی

 جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در هایرسانهدستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار 

، مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر ترسیم و ارائه ذکرشدهتوجه به موارد  با سوم قرار دارند. رتبه

 :گرددمی
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 برآمد؛

از انواع خشونت در این مقاله به خشونت فیزیکی و کالمی اشاره شد. در قوانین موضوعه اعم از 

مذموم، غیرقانونی و المللی خشونت امری قانون مجازات اسالمی و اسناد بین قانون اساسی و

شود و مرتکبان آن طبق مقررات و قوانین مستحق تعقیب و خالف حقوق شهروندی تلقی می

در عوامل مختلفی از قبیل عوامل فردی،  توانمیرا  های خشونت پلیسمجازات هستند. ریشه

 ازمانیسبرونعوامل مربوط به  مؤلفه نهدر این مقاله جستجو کرد  سازمانیبرونو  سازمانیدرون

از  آمدهستدبهمورد سنجش قرار گرفت. نتایج بروز خشونت در فرآیند دادرسی احتمال مؤثر بر 

بروز احتمال درصد در  93در مجموع بیش از  سازمانیبرونکه عوامل  دهدیمتحقیق نشان 

ان از پلیس دیدگهایی چون انتظار بزهاز گویه آمدهدستبهنتایج  اندداشته تأثیرخشونت پلیس 

درصد، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم به  65برای کشف جرم به میزان 



 
 
 
  
 

91  
 1396 پاییز، بیستم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

 21درصد، انتظار نهادهای اجتماعی و فرهنگی از پلیس برای کشف سریع جرم به میزان  29میزان 

حتمال درصد در ا 20جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم به میزان  هایرسانهدرصد و انتظار 

توسط  شدهجامان، با نتیجه تحقیقات اندشدهدانسته  مؤثربروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی 

 مطابقت دارد. دانندمی مؤثرفوکس و همکاران که فشارهای شغلی را در ایجاد خشونت 

و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی  یاحترامیب تأثیردرصدی  25نتیجه 

را سبب  رجوعارباب رمعقولیغتوسط گرندی و دیکتر که رفتارهای  شدهانجامتحقیقات  جهیتنبا 

 ، همخوانی دارد.انددانستهبروز رفتارهای خشن پلیس 

 شدهامانجدرصدی تهدید پلیس از سوی خانواده دوستان و آشنایان متهم، با تحقیقات  41نتیجه 

ار جامعه را موجب رفت یهایناهنجارخورد با توسط آلی سون و الکس در دانشگاه کمبل که بر

 مطابقت دارد. انددانستهسوء پلیس 

های مشخص گردید به راهکار ذکرشده یهاپژوهشاین تحقیق با نتایج  جهینته همخوانی حال ک

تا مسئوالن نیروی انتظامی با بکار بستن  شودمیاشاره  06مقابله با این عوامل در جدول شماره 

 موجبات کاهش بروز خشونت پلیس و پیشگیری از آن را فراهم آورند. هاآن

روز بمؤثر بر احتمال  سازمانیبرونپیشگیری از عوامل راهکارهای پیشنهادی  -06شماره جدول 

 در فرآیند دادرسی پلیس خشونت

 راهکارهای پیشنهادی عامل ردیف

0 
انتظار بزه دیدگان از پلیس برای 

 کشف سریع جرم

 متعادل نمودن انتظار شاکیان و بزه دیدگان -

 بودن کشف جرم برزمانبه مردم در خصوص  یرساناطالع -

5 
انتظار مقامات قضایی از پلیس 

 برای کشف سریع جرم

 به مقامات قضایی هاپروندهوضعیت  موقعبه یرساناطالع -

 برای رسیدگی هاپرونده یبندتیاولو -

 مقامات قضاییبرگزاری جلسات مشترک با  -

8 
انتظار نهادهای اجتماعی و 

فرهنگی از پلیس برای کشف 

به نهادهای فرهنگی اجتماعی در خصوص  یرساناطالع -

 بودن آن برزمانمراحل کشف جرم و 
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 یرساناطالعتعامل سازنده با نهادهای اجتماعی فرهنگی و  - سریع جرم

 هاآنسریع و شفاف به 

4 
جمعی از پلیس  هایرسانهانتظار 

 برای کشف سریع جرم

 و برگزاری جلسات مشترک توجیهی هارسانهتعامل مستمر با  -

 در خصوص درج اخبار مربوط به پلیس هارسانههماهنگی با  -

 مختلف هایرسانهو شکایت از  هارسانهرصد عملکرد  -

9 

احترامی و اهانت برخی متهمان بی

 و به پلیس هنگام دستگیری

 بازجویی

 باال بردن آستانه تحمل کارکنان -

 تعیین فرد ناظر بر بازجویی -

و استفاده از کارکنان مجرب در امر دستگیری و  یریکارگبه -

 بازجویی

6 
ترس متهمان از اعالم شکایت علیه 

 پلیس

تدوین منشور حقوق شهروندی و نصب ان در واحدهای  -

 هابازداشتگاهبازجویی و  یهااتاق –انتظامی 

به مردم در خصوص آشنایی با حقوق شهروندی  یرساناطالع -

 و اختیارات پلیس

 تقویت سیستم ارتباط مردم با پلیس جهت اعالم شکایت -

2 
تهدید پلیس از سوی خانواده، 

 دوستان و آشنایان متهمان

حمایت از پلیس توسط مقامات قضایی و انتظامی هنگام  -

 مواجهه با تهدید

 پلیس دکنندگانیتهدبرخورد مناسب مقامات قضایی با  -

پلیس هنگام تهدید و عدم خروج از چارچوب  یدارشتنیخو -

 ضوابط

 زبان زور برای اغلب متهمان تأثیر 3

آموزش مستمر کارکنان در خصوص خالف شرع و قانون  -

 وجرحضرببودن 

 علمی کشف جرایم به کارکنان یهاوهیشآموزش  -

 با کارکنان متخلفبرخورد  -

5 
موضوعیت داشتن اقرار در قوانین 

 موضوعه

 قانون مجازات اسالمیاصالح بند موضوعیت داشتن اقرار در  -

 طریقیت داشتن اقرار در محاکم -
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