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چکیده
هـاي اجرایـی پیشـگیري    ژهدر مدیریت دانش پیشگیري از جـرم، منـابع علمـی و گـزارش پـرو     

شـود اینکـه بـه چـه     سؤالی که مطرح می. شونددهی و تسهیم میوضعی از جرم گردآوري، سازمان
دالیلی مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جـرم در پلـیس ایـران ضـروري اسـت و ایـن دانـش در        

شود؟ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت می
در ایـن قبیـل سـاختارها، ارتباطـات     . بی و متمرکز استسازمان دولتی، سلسله مراتپلیس ایران

اي و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در انجام وظایف سـازمانی، جـاي خـود را بـه اقـدامات      شبکه
هاي مـدیریت دانـش، تمـایلی بـه تبـادل      کارکنان پلیس، در صورت فقدان مکانیسم. دهدروتین می

وري نیز دلیل دیگري است کـه لـزوم مـدیریت    یش بهرهالزامات مبتنی برافزا. تجارب دانشی ندارند
منظور مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم به. کنددانش در سازمان پلیس ایران را دوچندان می

ابتدا باید، اقدامات پلیس در راستاي برقراري نظم در قالب یک فرایند مشخص که در ایـن تحقیـق   
هاي اجرایی پلیس گزارش فرایندهاي اجرایی موفق را بـه  در گام بعد، یگان. شده، اجرا شودمعرفی

کننـد تـا پـس از ارزیـابی در آن مرکـز و      مرکز تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا ارسال مـی 
گردآوري و نمایش مطالعات پیشگیري از . ها، در شبکۀ مدیریت دانش نمایه شونداحراز صالحیت

هـاي موفـق پیشـگیري از جـرم توسـط      پـروژه و گـزارش  طـرف جرم توسط مرکز مطالعات ازیـک 
کنـد  هاي اجرایی از طرف دیگر، چرخۀ مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جـرم را ایجـاد مـی   رده

.یابدها، دانش پیشگیري در سازمان پلیس جریان میکه با تداوم چرخه

.مدیریت دانش، پیشگیري وضعی، تسهیم دانش: واژگان کلیدي

.)نویسنده مسئول(شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قمدانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم*
ali.afrasiabiazer@yahoo.com

.دانشگاه قمشناسیجزا و جرمحقوقاستادیار گروه**
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مقدمه
دهی و هدایت دهاي مدیریت در راستاي پیشگیري از جرم محدود به سازماناستفاده از راهبر

دهـی، نظـارت و هـدایت منـابع     بلکه عالوه بـر نیازسـنجی، سـازمان   . منابع فیزیکی و انسانی نیست
در سـازمان پلـیس   . توان دانش بالقوة موجود در سـازمان را مـدیریت کـرد   انسانی و فیزیکی، می

تجهیـزات،  . شـده اسـت  بینـی ري، ابزارهایی براي نیل به اهـداف پـیش  ایران، مثل هر سازمان دیگ
دهـی و  تواننـد بـا سـازمان   خودروها و منابع انسانی، ازجمله ابزارهایی است که مدیران پلـیس مـی  

در رویکـرد سـنتی، نگـاه مـدیران     . وري را حاصل کنندها، بیشترین میزان بهرههدایت درست آن
ولـی در عصـر حاضـر تـالش بـراي اسـتفاده از       . منابع سـازمانی بـود  صرفاً محدود به همین بعد از 

هـا بعـد جدیـدي از مـدیریت     منظور حصول بیشترین منافع، موجب شده تئوریسینحداقل منابع به
.تحت عنوان مدیریت دانش را به مدیران معرفی کنند

مانی شـود دانـش موردنیـاز سـازمان بـراي پیشـبرد اهـداف سـاز        در مدیریت دانش، تالش می
از ایـن طریـق، از سـویی دانـش     . دهـی شـود  گردآوري و بین اجـزاي سـازمان تسـهیم و سـازمان    

گیرد تـا بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن دانـش میـزان        ها قرار میموردنیاز اجزاي سازمان در اختیار آن
وري خود را افزایش دهند؛ از سوي دیگر، دانش بالقوة موجود در اجـزاي مختلـف سـازمان    بهره

وري قـرار  شـود و در چرخـۀ بهـره   مانـده، مـدیریت مـی   صورت سرگردان و بالاستفاده باقیه بهک
ها و مقـاالت  مطالعه پیشینۀ تحقیق حکایت از آن دارد که درزمینۀ مدیریت دانش کتاب. گیردمی

در خصوص مدیریت دانش پلیس نیز منـابع متعـددي وجـود دارد کـه     . 1شده استمتعددي نوشته
ولی جـاي تحقیـق درزمینـۀ ضـرورت و چگـونگی      . 2شده استها استفادهضر از آندر تحقیق حا

ازآنجاکه پیشـگیري وضـعی   . مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران خالی است
از جرم موضوعی تخصصی بوده و بـه علـم و دانـش تجربـی نیـاز دارد، مـدیریت دانـش در ایـن         

اند در کاهش نرخ جرم مؤثر باشد و اثربخشی اقـدامات  توحوزه از گذر تسهیم تجارب موفق می
بـا  . تواند مفیـد باشـد  رسد تحقیق در این زمینه میاز همین رو به نظر می. پیشگیرانه را ارتقا بخشد

این وصف، در مبحث اول ضرورت مدیریت دانش پیشگیري وضـعی از جـرم و در مبحـث دوم    

، ترجمۀ احمدوند و جاپلقیان )1391(ر عمل تألیف میلتون گام کسب دانش دبهتوان به کتاب راهنماي گامبراي نمونه می.1
.اشاره کرد

توان به مقاله استفاده از دانش پلیسی جهت شناسایی مناطق جرم خیز و جلوگیري از وقوع جرم، تألیف براي نمونه می.2
.، اشاره کرد421: 1391د و نیز مقاله نقش مدیریت دانش در پیشگیري از جرم، تألیف احمدي و الون269: 1391ها بهادري
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.شودلیس ایران مطالعه میمدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پچگونگی

ضرورت مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران:مبحث اول
مـدیریت  «ممکن اسـت ایـن سـوال در ذهـن مخاطـب ایجـاد شـود کـه چـرا عنـوان ایـن مقالـه             

شـود  در پاسخ بیان مـی . مدنظر نیست» مدیریت پیشگیري از جرم«است و » پیشگیري وضعی از جرم
شود و هریک از ایـن انـواع   جرم عنوانی کلی است و سه نوع پیشگیري را شامل میکه پیشگیري از

رسد مـدیریت دانـش در هـر    به نظر می. هاي زیادي از منظر اهداف و ابزارهاي اجرایی دارندتفاوت
رو در ایـن تحقیـق صـرفاً بـه مـدیریت      یک از این انواع پیشگیري الزامـات خاصـی دارنـد و از ایـن    

ضرورت مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جـرم در  . از جرم پرداخته شده استپیشگیري وضعی 
.شودها پرداخته میپلیس ایران مبتنی بر دالیلی است که در ادامه به آن

دالیل ساختاري مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران-1
کـز و سلسـله مراتبـی    سـاختارهاي متمر . بندي شـده اسـت  صورت متمرکز قالبپلیس ایران به

نخست اینکـه در سـاختارهاي سلسـله مراتبـی     . شودها اشاره میهایی است که به آنحائز ویژگی
. ها بر عهـدة واحـدهاي اجرایـی محلـی اسـت     شود و اجراي آنگذاري از مرکز انجام میسیاست
هـا  نشـده، تمایـل جـدي بـه اجـراي آ     هاي از پیش تعیینشود مجریان سیاستموجب میاین امر

اسـکات  (چراکه انسان تمایل به انجام تصمیماتی دارد که در ایجاد آن سهیم استنداشته باشند؛
2006:16-18( .

دومین ویژگی سـاختارهاي متمرکـز نـاظر بـه ایـن مطلـب اسـت کـه ارتباطـات سـازمانی در           
ساختارهاي سلسله مراتبی محدود است و در اغلـب مـوارد، در قالـب ارتباطـات عمـودي شـکل       

شـود کـه کارکنـان نتواننـد بـا      یمـ ایـن امـر موجـب    ). 218: 1391اسالمی و همکـاران  (گیردیم
ي، ارتباطـات  اشبکهایجاد سازوکارهاي . را تسهیم کنندتجاربشانیکدیگر ارتباط برقرار کرده و 

شـود کـه اجـزاي سـازمان در     یمـ ي ارتباطی موجـب  هاشبکهکند و ایجاد این یمافقی را تقویت 
بر نسبت به هم با آزادي عمل بیشتري در مقایسه با ارتباطات سلسله مراتبـی عمـودي بـا    موضع برا

همچنـین برقـراري ارتبـاط در    . یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تجاربشان را بـه اشـتراك بگذارنـد   
یدوبندهاي خاصی دارد که تمایل اعضاي سازمان بـه مشـارکت فعـال    قساختارهاي سلسله مراتبی 

بـاالتر تمـایلی بـه ایـن     مراتـب سلسـله شاید به ایـن دلیـل کـه    . کندیمات را تعدیل در این ارتباط
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ولـی در  . دسـتی و اجرایـی نقشـی فراتـر از یـک مجـري را ایفـا کننـد        ینپـائ ي هـا ردهندارند کـه  
ي اجرایـی در یـک سـطح قـرار     هـا ردهها وجود نـدارد و  یتمحدودي ارتباطی افقی این هاشبکه
ي ارتبـاطی افقـی مشـاهده کننـد کـه      هـا شـبکه رایـی سـازمان در قالـب    ي اجهـا ردهوقتـی  . دارند

هـاي  یـدگاه دگیرد یا یمقرار مورداستفادهدر سایر واحدها نیز هاآني هاابتکار عملها و یدگاهد
دهـی و  تواند مفید باشد، با اقبـال بیشـتري بـه نقـش    یمنیز هاآنسازندة سایر اجزاي سازمان براي 

.شوندیمي ارتباطی متمایل هاکهشبیري در این پذنقش
هاي پیشگیري بـا دولـت   یهروسومین دلیل ضرورت مدیریت دانش در پلیس ایران، به ارتباط 

ــوط  ــمرب ــاســازماندر . شــودیم ــوآور وجــود  ه ــت ن ــی ذهنی ــدارد ي دولت ). 8:1390کشــاورز (ن
ر اجراي وظـایف  ي دولتی به اقدامات روتین و روزمره تمایل دارند و میل به نوآوري دهاسازمان

مقاومـت در برابـر تغییـر   شـدت بـه سازمان پلـیس  «دهد یمتحقیقات نشان . سازمانی محدود است
اسـپارو، مـور و   (» شـوند یمـ ي نـو بـا مشـکل مواجـه     هابرنامهکند و کارکنان پلیس در اجراي یم

1960و 1950ي هـا دههدر طول «، اندداشتهکه کلینگ و مور بیان گونههمان). 22: 1990کُنُدي 
» کننـد یماند که با جرم مقابله بدواً ضابط نظام عدالت جناییهاآنکردند یمنیروهاي پلیس فکر 

این طرز تفکر، متناسب با پیشگام بودن پلیس کشورهاي مختلف در مطالعـات جـرم  ). 4: 1988(
ته هـا در زمـان حاضـر نیـز حاکمیـت داشـ      یسپلـ شناسی متفاوت است و امکان دارد در برخی از 

تـالش در  هرگونـه چنین بینشی که پلیس صرفاً ضابط قضایی اسـت، نیروهـاي پلـیس را از    . باشد
ي سـو بـه را هـا آندارد و یبـازم راستاي نـوآوري در حـل مسـائل مجرمانـه و پیشـگیري از جـرم       

انـد و جنبـۀ   یدولتـ یی کـه عمومـاً   هـا پاسـخ دهـد؛  یمـ ي واکنشی یکدست به جرم سـوق  هاپاسخ
ي هـا سـازمان ي بنـد قالـب هاي پیشگیري از جـرم در  یهروکه یدرصورترو، ینازا. واکنشی دارند

نظمـی جـاي خـود را بـه     یبـ دولتی قرار گیرد، نوآوري و ابتکار عمل در حل مسـائل مجرمانـه و   
.دهدیمي یکدست و سنتی هاپاسخ

کنـد، بـه   یمـ ویژگی چهارم ساختارهاي متمرکز که ضـرورت مـدیریت دانـش را دوچنـدان     
هـاي بزهکـاري مربـوط    یوهشـ یري اندك این ساختارها در قبال تحـوالت اجتمـاعی و   پذافانعط

ي جدیـد بزهکـاري،   هـا جلـوه نظمـی در جوامـع کنـونی، ظهـور     یبنرخ فزاینده جرم و «. شودیم
هاي نو در ارتکاب جرم و نارضایتی عمومی فزایندة متعاقب آن، سازمان پلـیس را بـر   یوهشابتکار 

ي الزم بـراي  هـا فرصـت هاي برقراري نظم را بهبود بخشد و یوهشرد و نوآوري دارد کارکیمآن 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



151 مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران

و 1980ي هـا سـال در طـول  ). 2: 2007براگـا و ویسـبورد   (» هـا را فـراهم کنـد   ينوآورایجاد این 
. 1ي فزاینده جرم ارائه و اجرا شـد هانرخشیوة جدید برقراري نظم در پاسخ به 8در آمریکا 1990

اگـر جـرم   . گـر وابسـته اسـت   یري سـاختار پاسـخ  پـذ انعطـاف نظمی به یبو پاسخ مطلوب به جرم
طـرف ایـن   شود که در یکیماي فرض شود که داراي دو کُنشگر است، مالحظه یدهپدعنوانبه

ــا قپدیــده بزهکــارانی قــرار دارنــد کــه در ارتکــاب جــرم اســیر   یدوبنــدهاي ارتبــاطی نیســتند و ب
ي ارتباطی براي کسب دانش پیشگیري از جـرم اسـتفاده   هاهشبکتوانند از یمعمل بیشتري يآزاد

در طرف دیگر، پلیس و عـدالت  . ي موجود در راستاي ارتکاب جرم بهره ببرندخألهاکرده و از 
جنایی وجود دارد کـه اگـر نتوانـد خـود را بـا تحـوالت اجتمـاعی سـازگار کـرده و متناسـب بـا            

مـدیریت  . شـود یمـ شکسـت را متحمـل   هـا نآشگردهاي متحول بزهکاران رفتار کند، در مقابل 
. یري ساختارهاي سازمانی استپذانعطافي و اشبکهدانش، ابزار مناسبی براي افزایش ارتباطات 
دهد و از ایـن گـذر بـه    یمي ساختار را افزایش اشبکهچراکه این نوع مدیریت، ارتباطات افقی و 

.انجامدیمافزایش انعطاف سازمان 

ی مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایرانختشنارواندالیل -2
یـد  تأکدلیل دیگري که بر ضرورت مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایـران  

ی و مـدیریت دانـش   دهـ سـازمان کنـد بـدون   یمـ بیـان  شـده انجـام کند این است که مطالعات یم
تحقیقـات نشـان   . ي مواجه استدجبا مشکالت هاآنکارکنان، تسهیم دانش و تجارب سازمانی 

و شـش  هاآنداوطلبانه؛ دو نفر در صورت درخواست از صورتبهدهد از هر ده نفر یک نفر یم
و وجود منافع مادي یا معنوي، بـه تسـهیم دانـش تمایـل دارد؛     هاآننفر در صورت درخواست از 

از ). 10:1390کشـاورز  (نـدارد مانده نیز تحت هیچ شرایطی تمایلی به تسهیم دانش یباقیک نفر 
شده، مـدیریت  يگردآورو تسهیم دانش گردآوري تجارب و دانش کارکنانمنظوربههمین رو 

یدوبنـدهاي مـذکور نیسـت و از طـرف دیگـر،      قتواند مفید باشد؛ چراکه از طرفی تـابع  یمدانش 
بیشـتر  شود اعضا بـه فعالیـت  یمي دانشی موجب هاشبکهیر بودن نقش اعضاي پذمشاهدهویژگی 

ایجـاد  درواقـع . ترغیـب شـوند و دانـش خـود را بـراي سـایر همکـاران عرضـه کننـد         هاشبکهدر 

هاي جرم خیز، برقراري نظم به روش اند از برقراري نظم جامعه محلی، برقراري نظم مکاناین هشت شیوه عبارت.1
هاي شکسته، برقراري نظم به روش مسئله محور، برقراري نظم به روش نظارت ثالث، برقراري نظم به روش کُمپستات، پنجره

). 2: 2007براگا و ویسبورد (ها و برقراري نظم به روش کشیدن اهرمبرقراري نظم دلیل محور 
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شود اعضاي سازمان در عرضه محصوالت دانشی بـا یکـدیگر رقابـت    یمي دانشی باعث هاشبکه
ي هـا شـبکه ینه از سـوي اعضـاي سـازمان بـه     هزکمي هاروشکنند و عرضۀ محصوالت جدید و 

. شودیمي سازمانی مبدل هافرهنگدانشی، به یکی از 

دالیل اقتصادي مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران-3
مطالعـات علمـی حـاکی از ایـن     . ها سایه افکنده استامروزه معادالت اقتصادي بر تمام زمینه

:تواند یادگیري کندمطلب است که انسان از دو طریق می
درروش رفتـاري، انسـان از گـذر تجـارب     . شناختیروش) بروش تجربی یا رفتاري،) الف

ایـن  . توانـد بـه ضـرر وي باشـد    کـاري مـی  کاري به نفع اوست و چـه گیرد چهعملی خود، یاد می
بر است؛ چراکه براي هر یادگیري باید تجربه عملی داشته باشـد و  روش یادگیري براي فرد هزینه

روش دوم، یـادگیري شـناختی   . یـن تجربـه کنـد   هاي مادي، معنوي و عمر خود را صـرف ا هزینه
گیـرد  هـا، یـاد مـی   هـاي آن هـا و شکسـت  در این روش، انسان با نگاه به دیگران و موفقیت. است

هـا و  کاري نادرست است، بدون اینکه خود هزینه یـادگیري ایـن موفقیـت   کاري درست و چهچه
گیـرد  وضعیت سـایرین، یـاد مـی   در این روش، فرد از طریق مالحظه. ها را پرداخته باشدشکست

هاي مادي و معنـوي نـاچیزي دارد   این روش در مقایسه با روش قبل، هزینه. که چگونه رفتار کند
.تر استو مطلوب

مـدیریت دانـش پلـیس    . درروند اجرایی سازمان نیز، معادل این دو مدل یادگیري وجود دارد
هـا،  هـاي تعـدیل هزینـه   ز بهتـرین روش یکـی ا . هاي یادگیري را تعدیل کنـد کند هزینهتالش می

هـاي اجرایـی   از طریق شناخت تجـارب موفـق کارکنـان و رده   . پایبندي به دیدگاه شناختی است
. توان تجارب کارکنان را به یکـدیگر انتقـال داد  ها میپیشگیري از جرم، مستندسازي و انتشار آن
کند، ولی صدها نفـر از ایـن   میهاي تجربه را پرداخت در این صورت یک نفر یا یک رده هزینه

هـاي متعـددي صـرف یـادگیري کارکنـان      کنند و دیگر الزم نیست کـه هزینـه  تجربه استفاده می
توان بـه آن اسـتناد کـرد بـه ایـن مطلـب مـرتبط        موضوع دیگري که در این راستا می. متعدد شود

مطالعـه  هـاي پلـیس تـوان، فرصـت و امکانـات الزم جهـت      است کـه هریـک از کارکنـان و رده   
هـاي موفـق   از همـین حیـث تسـهیم گـزارش پرونـده     . هریک از مسائل فراروي پلـیس را ندارنـد  

. هاي موجود را پوشش دهدها و ناتوانیتواند ضعفمی
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دالیل خاص پیشگیري وضعی از جرم-4
طرف این بازي بزهکـار  در یک. ارتکاب جرم و پیشگیري از آن، به بازي شطرنج تشبیه شود

هر یک از ایـن بـازیگران بـراي غلبـه     . و در طرف دیگر پلیس و دستگاه عدالت جناییقرار دارد
درزمینـه بحـث   . بـازي هاي شطرنج و دانش شطرنجمهره: برطرف دیگر ابزارهایی در اختیاردارند

. 1ابزارهـاي فیزیکـی و ابزارهـاي معنـوي    : توان بـه دودسـته تقسـیم کـرد    جاري، این ابزارها را می
شکن، قدرت جسمانی یـا سـایر ابزارهـا    بزهکاران متناسب با نوع جرم از سالح، قفلمثال عنوانبه

سـیم بـراي   گشـت خـودرویی و بـی   ادارات پلیس نیز از ابزارهایی چون اسلحه،. کننداستفاده می
بنابراین هریک از بازیگران به این ابزارهـا دسترسـی دارنـد و در    برند؛مقابله با بزهکاران بهره می

دسـته دوم از ابزارهـاي   . دسـت آورنـد  هـا را بـه  کننـد آن دسترسـی نیـز تـالش مـی    صورت عـدم 
.گردددانش طرفین برمیها، ابزارهاي معنوي است که به مهارت ومورداستفادة آن

توان مدعی بود که اهمیت ابزارهاي معنوي بـازیگران جـرم، بااهمیـت ابزارهـاي فیزیکـی      می
تـوان از ابزارهـاي   ورداري از ابزارهـاي معنـوي نمـی   اي کـه بـدون برخـ   گونـه بـه .سنگ استهم

توانند به ابزارهاي معنوي ارتکاب بزهکاران از دو طریق می.فیزیکی نیز به بهترین شکل بهره برد
نجفی ابرنـدآبادي و هاشـم   (نخست از طریق کسب تجربه در طول عمر جنایی:جرم مجهز شوند

صـورت روزمـره   بـه انـد، جنـایی سـوق یافتـه   بزهکارانی که به سبک زنـدگی ). 107:1390بیگی 
هـاي خـود را   صـورت مسـتمر مهـارت   بـه ریـزي کـرده و  براي آن برنامـه شوند،جرم میمرتکب

سـازي  کنند، در روانشناسی این شکل از یادگیري کسب تجربـه تحـت عنـوان شـرطی    تقویت می
).251:1385اتکینسون و هیلگارد (گیردکالسیک موردمطالعه قرار می

هـاي ارتکـاب جـرم از    شیوهها وکسب مهارتمین روش تجهیز به ابزارهاي معنوي جرم،دو
از هـاي یـادگیري را پرداختـه باشـد،    فـرد بـدون اینکـه خـود هزینـه     در این شـیوه، .دیگران است

دسـت  گیرد چگونه مرتکب جرم شود و با هزینـۀ انـدك منـافع جنـایی بـاالیی بـه      سایرین یاد می
ها که در مطالب قبل نیز بـه آن اشـاره شـد، در علـوم جنـایی      ادگیري مهارتاین شکل از ی.آورد

یـا  )50:1388همکـاران  سـلیمی و (»روانـه نشـینی بـا حـامالن هنجارهـاي کـج     هـم «تحت عنـوان  
هـاي ارتکـاب   کسـب مهـارت  .2یادشـده اسـت  ) 48:1387صدیق سروستانی (» پیوندهاي افتراقی«

منظور از ابزارهاي فیزیکی، منابع انسانی و مالی سازمان است و منظور از ابزارهاي معنوي، منابع دانشی و تجربی سازمان .1
.باشدمی

آمریکا، تهران، انتشارات حقوق ایران وعظیم زاده، شادي، پایداري در بزهکاري در-: براي آگاهی بیشتر بنگرید به.2
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حتـی  .هاي معتنابهی نیسـت تابع محدودیتعنوان کرد،»دانش بزهکاري«توان آن را جرم که می
کسـب دانـش   ها و اینترنت،رسانههاي جدید،توان این ادعا را مطرح کرد که با ظهور فنّاوريمی

از گذر تعامل روزمره اند،بزهکارانی که هنوز دستگیر نشده.مراتب آسان شده استبزهکاري به
دانـش  هـاي جمعـی،  رسـانه سترسـی بـه اینترنـت و   با سـایر بزهکـاران، کسـب تجـارب عملـی، د     

از گیرنـد و در محـیط زنـدان قـرار مـی    پس از دستگیري نیزوکنندرا تقویت میبزهکاري خود
ترتیـب  ایـن بـه . نماینـد را تقویـت مـی  هاي جنـایی خـود  مهارتنشینی با سایر بزهکاران،طریق هم

حال پس از تبیـین  .وسیع و نامحدود استابزارهاي معنوي بزهکاران شود که منابع ومالحظه می
.بهتر است به منابع دانشی پلیس براي مقابله با بزهکاران پرداخته شودمنابع دانشی بزهکاران،

بحـث حاضـر بـه ابزارهـاي معنـوي پلـیس       . در خصوص ابزارهاي معنوي بزهکاران بحث شد
رس پلـیس اسـت و  یابد تا از گـذر آن مشـخص شـود چـه نـوع ابزارهـایی در دسـت       اختصاص می

بـرخالف بزهکـاران کـه داراي    .ها براي مقابله بـا بزهکـاران اسـتفاده کـرد    توان از آنچگونه می
مراتبـی و رسـمی اسـت و کارکنـان     ، ساختار پلـیس سلسـله  1خودجوش هستنداي وساختار شبکه

اي ابتکـار عمـل و  در سـاختارهاي شـبکه  . کننـد پلیس در قبال انجام وظایف حقوق دریافـت مـی  
مراتبی، نوآوري در اجراي وظایف سازمانی تر است، ولی در ساختارهاي سلسلهنوآوري ملموس

در سازمان پلیس سـاختارهایی بـراي آمـوزش    . دهدمیروزمرهجاي خود را به اقدامات روتین و
ــیش ــان پ ــیکارکن ــوم انتظــامی و . شــده اســتبین ــه  دانشــگاه عل ــوزش ناجــا، ازجمل ــت آم معاون

تواننـد ابزارهـاي معنـوي الزم بـراي مقابلـه بـا بزهکـاران را در اختیـار         که میساختارهایی هستند
هاي بـدوِ اي که دورهگونهبه. شوددر وضعیت موجود نیز این اقدام انجام می. کارکنان قرار دهند

نظر از مباحث مـرتبط  صرف. شده استبینیخدمت و ضمنِ خدمت براي آموزش کارکنان پیش
هـا، موضـوعی کـه در ایـن مبحـث بایـد بررسـی شـود اینکـه همـه           این دورهبا کیفیت و محتواي 

گیـرد، جریـان بـاال بـه پـایین دارد؛     اقداماتی که در راستاي آمـوزش کارکنـان پلـیس انجـام مـی     
کارکنـان پلـیس   اند ودهندهدانشگاه علوم انتظامی آموزشدیگر معاونت آموزش ناجا وعبارتبه

جـاي  . شـود، علمـی و دانشـگاهی اسـت    ها آمـوزش مـی  ین دورهمطالبی که در ا.گیرندهآموزش

.1390جنگل، چاپ اول 
تر اي بودن پررنگیابند، وضعیت شبکهصورت گروهی ارتکاب مییافته که بهالبته باید توجه داشت که در جرائم سازمان.1

جوش بودن برداري بعد خودولی در سایر جرائم، از قبیل سرقت و کاله. بوده و وصف خودجوش بودن ضعیف است
.تر استرنگاي بودن اقدامات بزهکاران کمبعد شبکهتر بوده وپررنگ
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هـاي اجرایـی باشـد، در    مطالب و معلومات دانشی که برگرفته از تجـارب عملـی کارکنـان و رده   
.وضع موجود خالی است

بــه عبــارت بهتــر . شــوددر مـدیریت دانــش پیشــگیري، دانــش کارکنــان پلــیس مـدیریت مــی  
شناسی به کارکنـان پلـیس و   جرمآموزش علوم جنایی ومدیریت دانش پیشگیري از جرم، بعد از

کارکنان پلیس پـس از یـادگیري علـوم جنـایی     . شوداستفاده از این علوم در بستر اجرا، انجام می
انــد، در جریــان هــا یــاد گرفتــههــا و آموزشــکدهصــورت نظــري، از مطــالبی کــه در دانشــکدهبــه

ن میـان معلومـات نظـري خـود را در بسـتر اجـرا       کنند و در ایهاي جاري خود استفاده میفعالیت
در ادامه تجـارب تخصصـی کارکنـان پلـیس، از     . کنندتجارب تخصصی کسب میمحک زده و

.شودها بین کارکنان، مدیریت میگذر تسهیم آن
توان مـدعی بـود کـه بـراي تعـدیل نـواقص فـوق و        یمشده، یانببنابراین، با عنایت به مطالب 

توانـد تعامـل   یمي اشبکهارتباطات . تواند مفید باشدیمي، مدیریت دانش اهشبکایجاد ارتباطات 
پـس از آشـنایی بـا    . ي افقـی برقـرار کنـد   بندقالبي سازمانی را در یک هاردهدانشی کارکنان و 

توان بـه چگـونگی   یممبانی و ضرورت مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران، 
.ار پرداختمدیریت دانش در این ساخت

چگونگی مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران:مبحث دوم
هرچند در ابتداي این مقاله تعریف مختصري از مدیریت دانش ارائه شد، ولی در این مبحـث بهتـر   
است تعریفی نسبتاً جامع از آن ارائه شـود تـا در ادامـه بتـوان بـه چگـونگی مـدیریت دانـش پیشـگیري          

منـد و خـاص سـازمانی    مـدیریت دانـش یـک رونـد نظـام     «محققان معتقدنـد  . رم پرداختوضعی از ج
کـه سـایر کارکنـان نیـز بتواننـد      نحـوي بـه . دهی و تبادل اطالعات کارکنان استجهت کسب، سازمان

تـر، در ایـن   به عبارت سـاده . »1تر بودن در حوزه کاري خود، از آن استفاده کنندمنظور مؤثر و خالقبه
گـذاري تجـارب کارکنـان در راسـتاي انجـام      مدیریت دانش ناظر بـه گـردآوري و اشـتراك   تعریف، 

هـاي اجرایـی موفـق و    ها، شـیوه توان تجارب مکتسبه، نوآورياز این طریق می. وظایف سازمانی است
در تعریـف  . هـاي اثـربخش سـازمانی را گـردآوري کـرده و بـه سـایر کارکنـان انتقـال داد         سایر مؤلفه

منظـور بهبـود   کـارگیري دانـش بـه   مدیریت دانـش روش جـامع تولیـد، تسـهیم و بـه     «شده دیگري بیان

1. kankanhalli, a. tan, b. c. y. & wei, k. k (2005). Contributing knowledge to electronic
knowledge repositories: an an empirical investigation. Mis quarterly, 29(1), 113-143
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هریـک از تعـاریف فـوق نقـاط     ). 2:1390کشـاورزي  (» 1وري، سودآوري و رشد سازمانی اسـت بهره
بحث شـده، ولـی در   » کسب اطالعات«اي که در تعریف اول از اصطالح گونهبه. ضعف و قوتی دارد

توان جهات مثبت تعـاریف فـوق را بـا یکـدیگر تلفیـق      می. شودبحث می» دانشتولید «تعریف دوم از 
در . اسـتفاده نمـود؛ چراکـه ایـن اصـطالح جـامع و مناسـب اسـت        » کسـب دانـش  «کرد و از اصطالح 

تـوان از منـابع   راستاي مدیریت دانش حتماً الزم نیست که دانش موردنیاز سازمانی تولید شود، بلکه می
عنـوان  بـه . سازمانی داراي مزایاي خاص خود استاستفاده از منابع برون. ستفاده کردسازمانی نیز ابرون

شـود  ها، عالوه بر جـذابیت آن از دیـدگاه اقتصـادي، موجـب مـی     نمونه استفاده از منابع علمی دانشگاه
سـزایی در ارتقـاي سـازمان    هاي انتقـادي سـازنده کـه نقـش بـه     و بعضاً دیدگاههاي متفاوتکه دیدگاه

. ارند، مطرح شوندد
عنصـر اساسـی را در خـود    2توان مدعی بود کـه ایـن تعـاریف    از طریق تلفیق تعاریف مذکور می

در ایـن  . عنصر اول به کسب دانـش مـرتبط بـا وظـایف و اهـداف سـازمانی نظـارت دارد       : انددادهجاي
. شـود ي مـی مرحله دانش موردنیاز براي تسهیل اجراي وظـایف و نیـل بـه اهـداف سـازمانی گـردآور      

در ایـن راسـتا،   . شـود دهی و تسهیم دانش مرتبط با وظایف سـازمانی مربـوط مـی   عنصر دوم به سازمان
سـازمانی گـردآوري،   هاي سازمان، دانش درون و برونهاي کاري سازمان و تخصصمتناسب با حوزه

در ایـن  . دشود تا هر حوزه کاري به دانش متناسـب خـود دسترسـی داشـته باشـ     ساماندهی و تسهیم می
شود که دانش سازمان نباید در حالت سـکون و رهـا بـاقی بمانـد و نـوعی      مرحله بر این نکته تأکید می

یابد؛ چراکه سازمان و وظایف سـازمانی هرلحظـه در حـال تحـول و     وجوش جریان میسیالیت و جنب
ه از ایـن تعـاریف   گونـه کـ  همـان . تغییر است و دانش سازمان نیز باید متناسـب بـا تحـوالت پویـا باشـد     

مرحلـۀ اول نـاظر بـه گـرداوري دانـش موردنیـاز       . شـود، مـدیریت دانـش دو مرحلـه دارد    مالحظه مـی 
مطالـب ایـن مبحـث، بـر     . شـود دهی و تسهیم دانش مربـوط مـی  و مرحلۀ دوم به سازمانسازمانی است

پیشـگیري از  از همین رو، ابتدا بـه گـردآوري دانـش   . شوداساس مراحل دوگانۀ مذکور ساماندهی می
دهـی و تسـهیم دانـش پیشـگیري از جـرم مطالعـه       و در ادامـه چگـونگی سـازمان   شودجرم پرداخته می

.خواهد شد

گردآوري دانش پیشگیري از جرم در پلیس ایران-1
پلیس براي گردآوري دانش موردنیاز خود در راستاي پیشگیري از جـرم دو راه در پـیش رو   

.13: 1391؛ قرائی و رستمی 417: 1391حیات و همکاران : آگاهی از تعاریف دیگر بنگرید بهبراي.1
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درروش دوم، دانـش  . کنـد سازمانی استفاده میو توان علمی بروندرروش نخست، از منابع . دارد
.شوددر ادامه به هریک از این دو روش پرداخته می. کندموردنیاز خود را تولید می

سازمانیاستفاده از منابع دانشی برون-1-1
بع هاي تأمین دانش موردنیاز پیشگیري از جرم در سازمان پلیس، اسـتفاده از منـا  یکی از روش

تر است، ولـی ازلحـاظ میـزان کـارایی بـا      این روش ازلحاظ اقتصادي جذاب. سازمانی استبرون
مراتـب  هاي اقتصادي گـردآوري دانـش، بـه   شود؛ چراکه از سویی، هزینهاقبال کمتري مواجه می

ــد آن اســت  ــر از تولی ــدي   . کمت ــش تولی ــودن دان ــزان کــارایی و کــاربردي ب از ســوي دیگــر، می
تولیـد دانـش در سـازمان،    . سـازمانی اسـت  مراتب کمتـر از دانـش تولیـدي درون   سازمانی بهبرون

. یابــدهــا، میــزان کــاربردي بــودن دانــش تولیــدي افــزایش مــی مراحلــی دارد کــه بــا اجــراي آن
انـد کـه بـراي    هاي دانشی، تولید دانش و انتشـار، مراحلـی  شناسی، نیازسنجی، تعیین اولویتمسئله

سـازمانی، مراحـل مسـئله شناسـی، نیازسـنجی،      ولی در دانش بـرون . دتولید دانش باید سپري شون
بندي و تولید دانش، از اختیار سازمان پلـیس خـارج اسـت و صـرفاً مرحلـۀ پایـانی فراینـد        اولویت

.مذکور براي پلیس قابل حصول است
هـا،  سـازمانی، محـدود بـه دانشـگاه    سازمان پلیس در راستاي استفاده از تولیدات دانشی بـرون 

توانـد از منـابع دانشـی    بلکـه مـی  . سازمانی موجود در کشـور نیسـت  ها و نهادهاي برونآموزشگاه
سـایت مرکـز برقـراري    بهترین منبع دانشی پیشگیري وضعی از جرم، وب. فراملی نیز استفاده کند

در ایـن  . کنـد هاي حل مسئله را نمایـه مـی  هاي پروژهاست که گزارش1روش مسئله محورنظم به
هاي برتر سال در پیشگیري وضعی از جرم نمایه شده و از تجارب ایـن  سایت، گزارش پروژهوب

.گیري کردتوان بهرهها میگزارش

تولید دانش پیشگیري از جرم در سازمان پلیس-1-2
هـاي تحقیقـاتی در   تألیف و ترجمۀ کتب و مقاالت مرتبط با پیشگیري از جرم و اجراي طرح

ها و مقـاالت  تاکنون کتاب. هاي تأمین دانش سازمانی موردنیاز استان پلیس یکی از روشسازم
منظور پویایی دانش پیشگیري از جرم و دسترسی به. رابطه چاپ و منتشرشده استمختلفی دراین

1. POPcenter
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آسان به منابع دانشی، ضرورت دارد عـالوه بـر انتشـار نسـخۀ فیزیکـی در سـازمان پلـیس، نسـخۀ         
منظور افزایش منابع دانشـی، پلـیس   به. 1ها نیز در شبکۀ مدیریت دانش نمایه شوندآنالکترونیکی 

تواند تولیدات دانشـی دانشـگاه علـوم انتظـامی و معاونـت آمـوزش ناجـا را در        پیشگیري ناجا می
هـاي  ها و پلیسهاي موجود در دفاتر تحقیقاتی استانسایت مدیریت دانش نمایه کند و از پتانسیل

.ز استفاده نمایدتخصصی نی
موضوعی که در تولید منابع دانشی بهتر است موردتوجه قرار گیرد اینکه کلیۀ منـابع چـاپ و   

هنوز منابع فراوانی . کندمنتشره در ارتباط با پیشگیري از جرم، علم پیشگیري از جرم را منتشر می
سـازي، چـاپ و   هـاي اجرایـی پیشـگیري از جـرم مستند    از دانش و تجارب عملی کارکنان و رده

هـاي  از همین رو باید مکانیسمی طراحی شود که دانش تجربی کارکنـان و رده . منتشرنشده است
در وضـع  . اجرایی، مستندسازي شده و در قالـب شـبکۀ ارتبـاطی افقـی بـه یکـدیگر منتقـل شـود        

هاي اجرایی استانی و شهرستانی، در قالـب یـک   موجود، تعامل علمی پلیس پیشگیري ناجا و رده
عموماً منابع علمـی در مرکـز تـألیف یـا ترجمـه      . شده استابطۀ سلسله مراتبی و عمودي تعریفر

صـورت  مـدیریت دانـش، بـه   . گیرنـد شوند و در اختیار واحدهاي استانی و شهرستانی قرار میمی
شـود و بـر آن اسـت کـه ایـن دانـش را       هاي اجرایی متمرکـز مـی  خاص بر دانش کارکنان و رده

هاي اجرایی پیشگیري از جرم، ضـرورت دارد  اي مدیریت دانش کارکنان و ردهبر. مدیریت کند
.ها مستندسازي شده و در چرخۀ مدیریت دانش قرار گیردتجارب عملی و دانش آن

براي مستندسـازي و تسـهیم دانـش پیشـگیري وضـعی از جـرم، ضـروري اسـت یـک فراینـد           
اي اجرایـی بتواننـد اقـدامات روتـین     هـ اجرایی مشخص به واحدهاي اجرایی معرفی شود تا یگان

مند اجرا کننـد و در آن دسـته   صورت فرایند محور و نظامخود در راستاي پیشگیري از جرم را به
اي که موفق بوده و بار دانشی دارند، گزارش کلیۀ اقدامات انجام شده در هاي پیشگیرانهاز پروژه

هاي اجرایی پلیس تجارب خـود  ردهشود کهاین امر موجب می. هر یک از مراحل گزارش شود
براي همـین منظـور در ادامـه بـه     . ها قرار دهندها را در اختیار سایر ردهرا مستندسازي کرده و آن

روشی کـه در پلـیس   . شودفرایند اجرایی موردنظر در مدیریت دانش پیشگیري از جرم اشاره می
انـش پیشـگیري از جـرم شـده،     شناسی رایج شـده و مبنـاي مـدیریت د   کشورهاي پیشگام در جرم

مدیریت این شبکه بر عهدة مرکز تحقیقات . سازمانی پلیس استشبکۀ مدیریت دانش، همان شبکۀ سایبري درون.1
. شودشگیري از جرم نمایه میدر این شبکه کلیۀ منابع دانشی پی. کاربردي پلیس پیشگیري ناجا است
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در ایـن زمینـه کتـب و مقـاالت متعـددي چـاپ و       . 1است» رویکرد مسئله محور به برقراري نظم«
. شـود نکات فنی این رویکرد احسـاس نمـی  رو، نیازي به تبیین جزییات وازاین. 2منتشرشده است

.بحث شودصورت خالصه از این رویکردمنظور آشنایی با کلیات، ضرورت دارد بهولی به

فرایند اجرایی پیشگیري وضعی از جرم در مدیریت دانش-1-3
روش پـنج آي  . شـده اسـت  فرایندهاي مختلفی براي مدیریت دانش پیشـگیري از جـرم ارائـه   

)5Is3 (    که براي اولین بار توسـط پـائول اکبلـوم)گانـه فراینـد   بـر مبنـاي مراحـل پـنج    ) 23: 1988
عنـوان یـک مـدل اجرایـی در وزارت کشـورِ      بـه 1970اسط دهۀ پیشگیري از جرم ارائه شد، از او

در ) SARS4(بخـش فراینـد سـارا    پادشاهی متحده و آمریکاي شمالی اجرا شـد و همچنـین الهـام   
به لحـاظ محتـوایی، فراینـد پـنج آي     ). 2: 2008اکبلوم (رویکرد مسئله محور به برقراري نظم بود 
در ایـن  . ها شکلی استاوت چندانی ندارند و تفاوت آنبا فرایند سارا در رویکرد مسئله محور تف

مقالــه بــه دلیــل اینکــه رویکــرد مســئله محــور بــه برقــراري نظــم و فراینــد ســارا بــراي مخاطبــان   
عنـوان فراینـد مبنـا در مـدیریت دانـش پیشـگیري وضـعی از جـرم         ، از این فرایند بـه 5شدهشناخته

منـد اسـت کـه    نظـم، یـک روش اجرایـی نظـام    رویکرد مسئله محور به برقراري. شوداستفاده می
دهـد  اقدامات اجرایی پلیس در راستاي پیشگیري از جرم را در قالب یک فرایند منسجم قرار مـی 

فراینـد  صـورت روشـمند و  بـه شـده و غیـر منسـجم خـارج   هدف وتا اقدامات پلیسی از حالت بی
هاي رایج در نظمیجرائم و بیدر این روش از مثلث تحلیل مسئله براي تحلیل.محور اجرا شوند

مکان به یکـی از  هریک از ابعاد این مثلث، یعنی بزهکار، آماج و.شوداستفاده می6جوامع محلی

. این روش در کشورهاي اروپاي غربی، آمریکاي شمالی، کانادا و استرالیا مرسوم است.1
تحلیل «، کتاب )1389افراسیابی (» پلیس ایرانبه پیشگیري از جرم دررویکرد مسئله محور«توان به مقاله در این زمینه می.2

ورتلی و مازرول (» شناسی محیطی و تحلیل جرمجرم«و کتاب ) 1389نتري و شکوهی مترجم کال(» گام کوتاه60مسئله در 
.اشاره کرد) 1392

3. Intelligence, Intervention, Impelimentation, Involve ment and impact

4. Scanning, Analisis, Responses and Assessment

. یکرد مسئله محور، این روش هنوز در پلیس ایران اجرایی نشده استرغم تألیف یا ترجمه چند اثر مرتبط با روعلی.5
هاي پلیس هاي پیشگیرانه در سازمانتحقیقات نشان داده تغییرات ساختاري و فرهنگی مناسب رویکرد مسئله محور و رویه«

» شودکاران تأکید میجاي حذف یا کنترل عوامل جرم، بر دستگیري بزهها بهدر این سازمان. کنداي طی میروند آهسته
). 133: 2002اکبلوم (

6. community
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مرحلـه  (پـس از شناسـایی مسـئله    .1نظمی اختصـاص دارد عوامل نزدیک مؤثر بر وقوع جرم یا بی
در ایـن مرحلـه، عوامـل    ،)مرحلـه دوم (شـود ، تحلیل آن بـر مبنـاي مثلـث تحلیـل آغـاز مـی      )اول

شـده  در ادامـه، متناسـب بـا عوامـل شناسـایی     . شـوند نظمی شناسایی مـی نزدیک موجِد جرم یا بی
هـا  راهکارهاي اجرایی براي حذف یا کنترل ایـن عوامـل تعیـین و بهتـرین راهکارهـا از میـان آن      

مورد ارزیابی قـرار  ؛ در پایان اثربخشی راهکارهاي اجرایی )مرحلۀ سوم(شوندانتخاب و اجرا می
وفصـل آن  گیرد تا مشخص شود این راهکارها چه تأثیري بر کاهش مسـئلۀ مـوردنظر یـا حـل    می

شـده در راسـتاي شناسـایی، تحلیـل،     در رویکرد مسئله محـور، کلیـۀ اقـدامات انجـام    . داشته است
. دشـو ها و ارزیابی فراینـد، در قالـب یـک گـزارش کامـل مستندسـازي مـی       تعیین و اجراي پاسخ

شـده موجبـات مستندسـازي تجـارب کارکنـان و ادارات      مستندسازي و گزارش اقـدامات انجـام  
در ایـن صـورت، تجـارب و دانـش کارکنـان      . پلیس در راستاي پیشگیري از جرم را در پـی دارد 

شـود؛ شـده و مکتـوب و مسـتند مـی    پلیس در پیشگیري از جرم، از حالـت نهـان و مخفـی خـارج    
جـارب و دانـش پلـیس، اسـاس و مبنـاي اقـداماتی اسـت کـه در راسـتاي          بنابراین، مستندسـازي ت 

شـود ایـن اسـت کـه در     سـؤالی کـه مطـرح مـی    . شـود مدیریت دانش پیشگیري از جرم انجام می
هـاي موفـق را   تـوان پـروژه  مدیریت دانش پیشگیري از جرم و تسهیم دانش پیشگیري چگونه می

بـه نظـر   . کـارگیري شـوند  هاي موفـق بایـد بـه   شناسایی کرد و چه معیارهایی براي شناخت پروژه
عنوان نخستین معیـار پـروژه موفـق شناسـایی     رسد بتوان اثربخشی پروژه پیشگیري وضعی را بهمی

نظمـی موضـوع طـرح مـوردنظر،     اثربخشی پروژه عناصري دارد که کاهش نرخ جرم یا بـی . کرد
اس ایمنـی از سـوي جامعـه    افزایش رضایت جامعه محلی درنتیجه اجراي پـروژه و افـزایش احسـ   

هــاي خصوصــی پــائین بــودن ســطح مداخلــه در خلــوت و آزادي. هــا اســتمحلــی، ازجملــۀ آن
هـاي  اسـتفاده از سـرمایه  . عنوان دومین معیار پروژه موفـق شناسـایی کـرد   توان بهشهروندان را می

پـروژه  شـده نظـام عـدالت جنـایی، سـومین معیـار       جامعه محلی و کاهش اتکا به ابزارهاي تعریف
عنـوان چهـارمین معیـار پـروژه     توان زودبازده بودن پروژه پیشگیرانه را بـه می. شودموفق تلقی می

موضوعی که در ایـن بخـش بهتـر اسـت بـه آن اشـاره شـود اینکـه گـزارش          . موفق شناسایی کرد

مثلث داخلی به . البته باید خاطرنشان کرد که مثلث تحلیل متشکل از یک مثلث داخلی و یک مثلث خارجی است.1
در صورت. یافته استگر، نگهبان و مدیر مکان اختصاصبزهکار، آماج و وضعیت اختصاص دارد و مثلث خارجی به کنترل

شود که عناصر نظمی در صورتی واقع میتر است و جرم یا بینظمی محتملاجتماع اجزاي مثلث داخلی وقوع جرم یا بی
). 1389براي آگاهی بیشتر بنگرید به افراسیابی (مثلث خارجی کارکرد خود را انجام ندهند 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



161 مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران

هاي غیر پلیسی نیز در گسترة مـدیریت دانـش قـرار    هاي پیشگیري وضعی از جانب سازمانپروژه
؛ چراکه در عصر حاضر صنعت امنیت خصوصی بـه میـزان چشـمگیر افـزایش یافتـه و ورود      دارد

.تواند اثربخشی اقدامات آن را ارتقا بخشداین بخش به چرخه مدیریت دانش می

تسهیم دانش پیشگیري وضعی از جرم-2
در ایـن  . شـده اسـت  آخرین مرحله از چرخۀ مدیریت دانش، تسهیم دانش تولید یا گردآوري

هـاي اجرایـی تسـهیم شـده و بـه اشـتراك       مرحله، دانش پیشـگیري از جـرم بـین کارکنـان و رده    
ــی ــران، اســتفاده از فضــاي ســایبري    .شــودگــذارده م ــیس ای ــش در پل ــزار تســهیم دان ــرین اب بهت

هاي علمی و دانشی پیشگیري از جـرم،  در این بستر، آخرین یافته. سازمانی یا اینترانت استدرون
هـاي اجرایـی در قالـب فراینـد     رده. شـوند هاي موردحمایـت نمایـه مـی   نامهپایانکتب، مقاالت و

برقراري نظم به روش مسئله محور، گزارش اقدامات صـورت گرفتـه در ایـن راسـتا را بـه مرکـز       
. کنندتحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا ارسال می

اي کـه بـراي ایـن    کمیتـه هـاي واصـله در   این مرکز پس از بررسی شکلی و محتوایی گزارش
سـایت  هـاي موفـق و داراي بـار دانشـی را در وب    بینـی خواهـد شـد، گـزارش پـروژه     منظور پیش

هـاي  در ایـن صـورت، کلیـۀ گـزارش    . کنـد شده براي مـدیریت دانـش نمایـه مـی    اختصاص داده
هـاي اجرایـی پیشـگیري از جـرم در     هاي موفق در شبکۀ مذکور قرارگرفتـه و تجـارب رده  پروژه

نمودار فرضی چرخۀ دانش پیشگیري وضـعی از جـرم   . گیردهاي اجرایی قرار میتیار کلیۀ ردهاخ
هـاي اجرایـی   شـود، یگـان  گونـه کـه مالحظـه مـی    همان. شوددر پلیس ایران، در ذیل نمایش می

کنـد و از آن طریـق در   هاي موفق خود را به دفتر تحقیقـات کـاربردي ارسـال مـی    گزارش پروژه
بـه هـر   . هاي اجرایی نیز به این تجارب دسترسی داشته باشـند گیرد تا سایر ردهیسایت قرار موب

یابد، بـه همـان میـزان بـار دانـش پیشـگیري از جـرم در سـازمان پلـیس          میزان این چرخه ادامه می
.یابدافزایش می
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1چرخه مدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم در پلیس ایران- 1نمودار شماره 

در بحث تسهیم دانش پیشگیري وضعی از جرم باید مدنظر قـرار گیـرد بـه ایـن     موضوعی که 
شود که با توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ راهکارهـاي پیشـگیرانه، بایـد اطالعـات         مطلب مربوط می

هـاي بزهکـاران موضـوع پـروژه، در     هاي آمـاج جـرم و ویژگـی   دقیقی از شرایط وضعی، ویژگی
بهتـر اسـت دالیـل تـوجیهی اسـتفاده از راهکارهـاي       . ن شـود سازي بیاگزارش ارسالی براي نمایه

هاي اجرایی که از این دانش در راستاي برقـراري نظـم   ها بیان شوند تا ردهمورداستفاده در پروژه
بـا توجـه بـه اینکـه نحـوة      . هـا آشـنا باشـند   کنند با دالیـل تـوجیهی آن  در موارد مشابه استفاده می

سزایی برخوردار است، ضروري اسـت اطالعـات مـرتبط بـا     بهمدیریت و اجراي پروژه از اهمیت 
هاي به اشتراك گزارده شده بیان شوند؛ چراکه موفقیت یا عدم این موضوع نیز در قالب گزارش

اجـراي  -2طراحـی خـوب و   -1: توانـد داشـته باشـد   موفقیت یک پروژه ریشه در دو عامـل مـی  
لوب انجام نشـوند، شکسـت پـروژه دور    صورت مطکه هر یک از این عوامل بهدرصورتی. خوب

از همین رو اگر نحوة مدیریت اجراي پروژه در قالب گزارش بیان شود، احتمـال  . از انتظار نیست
. توفیق اجراي پروژه یا تجارب دانشی آن در موارد مشابه ارتقا خواهد یافت

هـاي  شتـوان از رو هاي موفق در سایت مدیریت دانش مـی براي ساماندهی گزارش پروژه
گانـۀ پیشـگیري وضـعی از    24هاي توان بر مبناي تکنیکبراي نمونه می. مختلفی استفاده کرد

هـاي مـذکور   ها ذیل تکنیـک هاي مرتبط با هریک از تکنیکجرم، نظامی بنا کرد که گزارش

همچنین براي . 260: 1391هري و همکاران، طا: بنگرید به"چرخه مدیریت دانش"هاي براي آگاهی بیشتر از سایر مدل.1
. 11: 1391افزارها در مدیریت دانش بنگرید به عادل پور و هاشمی کارگیري سختآگاهی از نحوة به

سایت پلیس وب
پیشگیري ناجا

هاي اجرایی پیشگیري از رده
جرم پلیس یا بخش امنیت 

خصوصی

مرکز تحقیقات کاربردي 
پلیس پیشگیري ناجا
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ها را در نظمیهاي مرتبط با انواع خاص جرائم و بیتوان گزارشدرروش دوم می. 1قرار گیرد
گانـه مثلـث   درروش سـوم، متناسـب بـا اضـالع سـه     . شده نمایه کرداي الکترونیکی تعبیههفایل

ها و بزهکاران خاص یا متناسب با ها، آماجهاي مرتبط با وضعیتداخلی تحلیل مسئله، گزارش
هـاي خـاص، نگهبـان    هـاي مـرتبط بـا مـدیر مکـان     اضالع خارجی مثلث تحلیل مسئله، گزارش

. شـوند شده نمایـه مـی  هاي الکترونیکی تعبیهنندگان خاص، در فایلکهاي خاص و کنترلآماج
. بـراي شـناخت اضـالع داخلـی و خـارجی مثلـث تحلیـل نمـایش شـده اسـت          2نمودار شماره 

پلـیس بـراي ارتقـاي دانـش     نهـاد فرارويجنائیمسائل بنديدرروش چهارم که در مقاله طبقه
هـاي موفـق حـل    هـاي پـروژه  ده، گـزارش شمعرفی) 1388افراسیابی (پیشگیري وضعی از جرم

بنـدي  در ردیف و ستون مربوطه طبقـه ) بعد مکانی و بعد رفتاري(مسئله در قالب نظام دوبعدي 
هـاي مشـابه از تجـارب دانشـی     راحتی بتوانند در رفتارها یا مکانهاي اجرایی بهشوند تا ردهمی

هاي موفـق، ضـروري   ت گزارش پروژهبراي ارتقاي کیفی. نمایه شده در این نظام استفاده کنند
است نحوة شناخت مسئله، تحلیل آن، طراحی راهکارهاي مناسب براي حـل مسـئله و ارزیـابی    

هـاي حـل   صورت دقیق بیان شوند؛ چراکه هم نحوه طراحی و هم نحوه مدیریت پروژهطرح به
کت در در برخـی مـوارد نهادهـاي عمـومی و خصوصـی بـه مشـار       . اندمیزان مهممسئله به یک

سـازي ایـن نهادهـا و    رو، چگـونگی درگیـر  ازایـن . اجراي راهکارهاي پیشگیرانه اقبال ندارنـد 
هــاي پیشـگیرانه از اهمیــت بـه ســزایی برخـوردار اســت و چنانچـه تجــارب     افـزایش مشـارکت  

هاي متنـاظر بـا دقـت بیشـتري     صورت دقیق و کیفی مستندسازي شوند، ردههاي موفق بهپروژه
. هـاي موفـق در مـوارد مشـابه اسـتفاده کننـد      شده در پروژهارب و دانش کسبتوانند از تجمی

گونه که تشریح تجارب مطلوب براي ارتقاي دانش اهمیت دارد، آن دسـته راهکارهـاي   همان
اند نیـز بایـد مستندسـازي شـده و در گـزارش طـرح بیـان        حل مسئله که به شکست منتهی شده

هـاي دوبـاره در حـل مسـائل     هـا از شکسـت  گـزارش شوند؛ چراکه بیان موارد شکست در این 
بیان دالیل شکسـت برخـی راهکارهـا، از منظـر نقـص در طراحـی یـا        . کندمشابه پیشگیري می

. ها مؤثر خواهد بودنقص در نحوه اجرا، در ارتقاي کیفیت گزارش

. 195: 1389گانه بنگرید به افراسیابی 25هاي براي آگاهی از تکنیک.1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



164
1393زمستان، نهم، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

)131: 1392فلسن (مثلث تحلیل مسئله -2نمودار 

گیرينتیجه
چـاپ و انتشـار   . شـده اسـت  ت مناسبی درزمینۀ پیشگیري از جرم انجـام در پلیس ایران مطالعا

. ها عنوان کتاب، نشریه و فصلنامه بـا موضـوع پیشـگیري از جـرم شـاهدي بـر ایـن ادعـا اسـت         ده
صـورت  اند اقدامات جاري خود در برقراري نظـم را بـه  وجود، مدیران اجرایی هنوز نتوانستهبااین

توان بـه مسـائل   دلیل این نقص را می. ص و هدفمند انجام دهندعلمی و در قالب فرایندهاي مشخ
گر ها، هنوز شغل سازمانی تحلیلساختاري و فردي نسبت داد؛ چراکه در ساختار پلیس شهرستان

مت در چـارت سـازمانی، تحلیـل     . نشده استجرم تعریف گـر وظیفـه   در صورت تعریف ایـن سـ
-هاي برقراري نظم بهاسایی کرده و موضوع پروژهیابد جرائم شایع در حوزه استحفاظی را شنمی

هـا، تجـارب خـوبی در خصـوص نحـوة حـل       با اجـراي ایـن پـروژه   . روش مسئله محور قرار دهد
تــوان هــاي موفــق را مــیآمــده در پــروژهدســتتجــارب بــه. آیــددســت مــیمســائل مجرمانــه بــه

هـاي اجرایـی   تیار سایر ردهها را در اخگذاري، آنمستندسازي کرده و از طریق تسهیم و اشتراك
ایـن همـان موضـوعی اسـت کـه      . قرار داد تا بتوانند از این تجارب در موارد مشابه اسـتفاده کننـد  

.شودمدیریت دانش پیشگیري وضعی از جرم نامیده می
با توجه به اینکه عناوین مجرمانه متعددي وجـود دارد کـه کسـب تجربـه بـراي پیشـگیري از       

توانـد بـراي   ها و واحدهاي اجرایی میسر نیست، مدیریت دانش مینتريها براي هریک از کالآن
سـوي نـوآوري و   هاي اجرایی بـه براي ترغیب رده. ها به همدیگر مناسب باشدانتقال تجارب رده

صــورت ســالیانه آن دســته از ابتکــار عمــل در حــل مســائل مجرمانــه، پلــیس پیشــگیري ناجــا بــه 
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انـد را مـورد تشـویق مـادي و     اي داشتهداشته و تجارب ارزندههایی که بهترین اثربخشی راپروژه
شناسـی و  این همان اقدامی است کـه از سـوي کشـورهاي پیشـگام در جـرم     . دهدمعنوي قرار می

توان بـه جـایزه هـرمن گلدشـتاین یـا نیـک تـایلی        مثال، میعنوانبه. شودسیاست جنایی انجام می
تـوان گـزارش   یابـد و از هـر نقطـه از جهـان مـی     اص مـی هاي برتـر اختصـ  اشاره کرد که به پروژه

.روش مسئله محور را به کنگره سالیانه جایزه ارسال نمودهاي برقراري نظم بهپروژه
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