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 چکیده
تا  بودهاز تخصص پليس زن  گيریبهره مندمحوله نياز هایمأموریتسازمان پليس برای اجرای 

 وریبهرهبنابراین برای افزایش ؛ شوند کارگيریبهبرای امور مرتبط با زنان، کودکان و نوجوانان 
الزم را  هایآموزشهمه جهات الزم است آنان از استفاده از توان پليس زن در امورات پليسی 

س زن در کشورهای ایران، بلژیک موزشی پليه و بررسی تطبيقی آموضوع این تحقيق مطالع ببينند.
این  حقوقی یهانظامکه در  بودهو سؤال اصلی تحقيق پاسخگویی به این پرسش  بودو دانمارک 

ک ی عنوانبههدف  ازلحاظچه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. تحقيق حاضر  سه کشور
 موردنياز یهادادهو اده از روش اسنادی اطالعات با استف که آیدیمتحقيق کاربردی به شمار 

. نتایج حاصل از گيردیمقرار  موردبررسیتحليلی و توصيفی  صورتبهشده و  آوریجمعتحقيق 
اوليه در  هایآموزشپس از استخدام زنان در سازمان پليس،  ما کشوردر  دهدیمتحقيق نشان 

پليس  هایآموزشدر بلژیک و دانمارک  و کشوراما در د ،بودهمجزا  صورتبه روزیشبانهمراکز 
. در هر سه گرددیممختلط برگزار  صورتبهآموزشی  یهادورهنبوده و  روزیشبانه صورتبهزن 

معين و  یهامدتخاص و  هایسرفصلآموزشی با  یهادورهکشور مراکزی برای برگزاری 
 و اعضای سازمانیدرونعموالً از اساتيد نيز م هادورهنياز سازمان وجود دارند و اساتيد  با متناسب

و هدف مشترک همه این کشورها از آموزش  باشندیمو مراکز علمی  هادانشگاه هيات علمی
 .بوده است هاعرصهپليس زن ارتقاء مهارت و ارزش و تخصص آنان در همه 
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 -موزشیاساتيد و مربيان آ -آموزشی یهادوره -مراکز آموزشی -پليس زن :)گان(واژه کلید

 بازده آموزشی

 دمهقم
نيمی از پيکره حيات  عنوانبهبا ظهور اسالم، کرامت انسانی زن احياء شد و زن در کنار مرد 

بشری مطرح گردید. اسالم دخترکشی را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران 

دیگر  احترام بگذارند، زنان صدر اسالم در امور اجتماعی، سياسی و فرهنگی و کارهای

 ( 1355عبدالقادر،)کت داشتند. مشار

مختلف اجتماعی، فرهنگی، سياسی، نظامی، انتظامی و  یهاعرصهفعاليت زنان در 

نادرپور و )هر جامعه است.  یافتگیتوسعهمهم  یهاشاخصاقتصادی یکی از 

 ( 1322همکاران،

و  ور برآیندمختلف باید آموزش ببينند تا از عهده انجام ام یهاعرصهزنان فعال در 

باید با کسب که  است دوچندانآموزش برای پليس زن ضرورت این  آنکهحال

را دریابد و دسترسی به دادرسی عادالنه و منصفانه در مورد زنان  یهاراهالزم  هایآموزش

بنابراین باید به ؛ زن نشان دهند که چگونه حافظ حقوق آنان هستند در رفتار خود با متهمين

امنيت  نيتأمباید حضور زن را در عرصه ن با نگاه مؤکد نگریست، آموزش پليس ز

قلمداد نمود و آموزش آنان را امری ضروری   ناپذیراجتنابضرورتی  عنوانبهاجتماعی 

نظام اجتماعی هوشمند و عادل به شمار  اساسیرکن  عنوانبهآموزش را باید » رایزدانست،  

« مؤثری برداشت.  یهاگامی منصفانه آورد تا برای تحقق عدالت کيفری و دادرس

 (1353 ،محمدی پور و)وروایی، بهرامی 

در این نوع  هاآناجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و مشارکت  هایفعاليتحضور زنان در 

 المللیبين یهاسازمان، شودیمتوسعه هر کشوری تلقی  یهاشاخصیکی از  هاتيفعال

دارای  هرکدامر، سازمان جهانی بهداشت و ... کا المللیبينیونسکو، یونيسف، سازمان 

نقش دارند، از  غيرمستقيمکه زنان در آن مستقيم و  باشندیمبرای توسعه  ییهاشاخص

و باعث تغيير  را نيز تغيير داده هاآناقتصادی، نقش سنتی  هایفعاليتطرفی حضور زنان در 

شتغال زنان در جوامعی جوامع نسبت به نقش جدید زنان شده است. پذیرش ا یهانگرش
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تلقی شده است، هنوز کامالً جا نيفتاده « دارخانههمسر »و « مادر»نقش تنها به  هاآنکه نقش 

 .(1325جزنی، )است 

سایر و در  کندتربعضی دیگر  ،پذیرا شدن این نقش در بعضی از مشاغل با سرعت بيشتر

 .انجام گرفته است سختیبه موارد

متخصص  التحصيالنفارغشدن زنان، افزایش  باسوادتری، ، گسترش دانش بشرآوریفن

اجتماعی و فرهنگی، جذب تدریجی زنان را در مشاغل متنوع و  یهادهیپدزن و سایر 

کرده است. از  ناپذیراجتنابتخصصی در جهان و ایران هموار و در مواردی ناگزیر و 

. یکی از داندیم طرفی مشاغلی وجود دارند که حضور زنان را ضروری و حتی حياتی

در طی تاریخ پذیرفته است، پليس  سختیبهمشاغلی که حضور زنان را در سازمان خود 

 است.

که امری  هاجنبهو یکی از این  است بررسیقابلمختلف  یهاجنبهموضوع پليس زن از 

در سازمان پليس است و این « پليس زن  آموزش»مبحث  دیآیمضروری و مهم به شمار 

 برای حصول به هدف باشد. هاآنسازمانی نيز باید یاری بخش  هایآموزش

حضور زنان در سازمان پليس کشورها و مشارکت آنان در انجام امور انتظامی مرتبط 

از الزامات ناشی از اتخاذ سياست جنایی یا راهبرد کنترل جرم در  درواقعبا زنان و کودکان، 

خود متأثر از تحوالتی است که در  نوبهبهزام ارتباط با این دو گروه اجتماعی است. این ال

اخير در پدیده جنایی در هر دو قلمرو مرتبط با زنان و کودکان در جوامع مختلف  یهادهه

 (1351رضایی راد، و   وروایی)روی داده است. 

پليس زن خواهد بود. پليس زن  سيستم یهاآفتبه آموزش پليس زن از عدم توجه 

خصص در امور زنان و بعضاً اطفال و نوجوانان، باید بنا به شرایط یک نيروی مت عنوانبه

در بررسی  زن پليس چراکهمحوله برآید،  هایمأموریتزمان، آموزش ببيند تا از اجرای 

و با حقوق  کندیم وظيفهانجامتخصصی در کنار دستگاه عدالت کيفری  هایمأموریت

کوتاهی در امور آموزشی این قشر  نتریکوچکدارند و متهمين و بزه دیدگان سروکار 

 اصوالً، زیرا گردداین قشر عظيم جامعه منتج به تضييع حقوق فردی و اجتماعی  تواندیم
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زنان تحقيقات مقدماتی است که در امور مرتبط با  درروندپرونده کيفری  شالودهو  زیربنا

 .این وظيفه خطير بر عهده پليس زن قرار دارد

در امور  گذاریسياستبه این دليل است که برای   هشپژواهميت و ضرورت این 

آموزشی پليس بخصوص پليس زن که دارای شرایط خاصی است ناگزیر باید قواعد حاکم 

 گيریبهرهتطبيقی قرار داد تا با  موردمطالعهبر نظام آموزشی پليس زن در سایر کشورها را 

قوت را افزایش و تقویت از تجارب آنان بتوان نقاط ضعف آموزشی را کاهش و نقاط 

هدف اصلی این تحقيق مطالعه و بررسی تطبيقی آموزش پليس زن در کشورهای نمود. 

این دو کشور در کنار کشور ایران  انتخابو دالیل  ایران، دانمارک و بلژیک است

آموزشی زنان،  یهادورهدر این کشورها مراکز آموزش پليس زن،  است که علتاینبه

و  کنندیمفعاليت  متفاوتیه شکل ن آموزشی، بازده آموزش پليس زن باساتيد و مربيا

 مذکور یهانظامهمچنين از اهداف فرعی این تحقيق این است که نقاط مشترک و افتراق 

در کشور بهره کشورها در فرآیند آموزش پليس زن  این استفاده از تجارب  با و  یافت شود

 .برد

از کتب،  برداریخالصهو توصيفی با  یاکتابخانه صورتبهدر این نوشتار روش تحقيق 

هدف  ازلحاظقرار گرفته است و تحقيق حاضر  مورداستفادهو مقاالت  هانامهپایانمجالت، 

و در خصوص پيشينه تحقيق باید گفت که  شودیمجزء تحقيقات کاربردی محسوب 

پليس زن انجام مطالعه تطبيقی کلی و فراگير در خصوص  صورتبه ییهاپژوهش تاکنون

حقوقی  نظامسهاخص به این شکل در این  طوربهشده است، لکن مبحث آموزش پليس زن 

 مورد واکاوی و تبيين واقع نشده است.

 یهاسازمانکه زنان کار خود را در  دهدیمتاریخچه پليس زن در دنيا نشان . تاریخچه

ایر امور خدماتی و پشتيبانی پليس از کار خدمتگزاری در ادارات پليس، امور پرستاری و س

 ویژهبهاما با گسترش تنوع جرم و جنایت، افزایش دانش و نگرش بشری و اند؛ کردهشروع 

امنيتی و پليس به  یهاحوزهپليس و دانشمندان و متفکران  یهاسازمانو مدیران  متصدیان

 یهابخشدر  از زنان ترمتنوعو  ترگسترده، تريعوس کارگيریبهو  برداریبهرهاهميت 
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 هایيسپلتلقی شده و این امر باعث شد که  ناپذیراجتنابپليس امری حياتی و  تریتخصص

 مأموران و متخصصين پليس بهره گيرند. عنوانبهدنيا از زنان 

پليس زن برای تکامل آنان است و باید از این ظرفيت بر  یهاضرورتآموزش یکی از 

 اساس شرح وظایف محوله بهره جست. 

باید با تأکيد بر تفهيم منشور اخالقيات و قوانين و تدوین شفاف  هاآموزشاین »

 ،)اوليوالندی. « پذیرندانجامسازمان و مدیریت  موردنظر غيرقانونیو  غيراخالقیرفتارهای 

1320) 

الزم را  هایآموزشجهت استفاده از ظرفيت پليس زن ابتدا  اندمکلف هادولتبنابراین 

در دانمارک تا  مطالبه کنند. را از آنان هاآموزشاین  کارگيریبهو در مقابل، ارائه به آنان 

پليس زن در دارات پليس دانمارک مشغول به کار شدند که  305تعداد  1555دهه 

. اکثر این زنان در منطقه دادیمدرصد از کل نيروی انسانی پليس را تشکيل  3 درمجموع

. در باشندیمایالت دانمارک کالً فاقد پليس زن  31 کپنهاگ مشغول به کار شدند. برخی از

کارکنان پليس زن در مشاغل پليسی  کارگيریبهبعضی از مناطق مختلف در خصوص 

. حدود باشندیمحقوقدان این کشور زن نفر پليس  155نفر از  35وجود داشته است. حدود 

 ( 1321، . )ورواییباشندیمزن  هاآننفر  3055 کارمند شخصی وجود دارد که تقریباً 1555

آنان در  کارگيریبهخاص زنان در  هاییژگیودر اکثر کشورهای مترقی، با توجه به 

، پرستاری و ضابطين ویژه قضایی در امور کودکان، مددکاریاطفال،  یهادادگاه

جدی انجام پذیرفته تا جایی که پليس زن در اجرای وظایف پليس قضایی  ریزیبرنامه

 (1302 ،دانش)وانان نقش بسزایی بر عهده دارد. اطفال و نوج

نيز پليس زن در ساختار پليس وجود داشته و امروزه هم وجود دارد. پليس  در بلژیک

ی هانهاد زن در این کشور در تشکيالت پليس شهری و ژاندارمری سابقه تأسيس دارد و

ان استخدام زنان را زارت کشور قرار دارند از همان بدو در کنار مردوامر پليسی که تحت 

 .انددادهنيز در دستور کار خود قرار 

خاص نبوده و همه کشورهای جهان را در  کشور این تحوالت محدود به یک یا چند

. در ایران مقام معظم رهبری در خصوص عموميت داشتن تضييع حقوق زنان در گيردبرمی
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در سراسر جهان، معضل بزرگی  در ایران ما، بلکه فقطنهامروز : »فرمایندیمدنيای کنونی 

از  در بعضینسبت به حقوق و شخصيت بانوان  کهاینوجود دارد و آن عبارت است از 

. بعضی شودیم، یعنی به زنان ظلم گيردیمزندگی، کوتاهی و یا تعرض انجام  یهابخش

که این کوتاهی و تعرض، مخصوص کشورهای شرقی یا کشورهای اسالمی  کنندیمال خي

ین اشتباه است. ظلم به زنان در کشورهای غربی، با همه ادعاهایی که نسبت به زنان است. ا

و شرقی نباشد، کمتر نيست. آمارهایی از آزار مردان دارند، اگر بيشتر از کشورهای اسالمی 

در خانواده نسبت به زنان، چه شوهر، چه پدر و چه برادر وجود دارد که من این آمارها را 

. پس این، در همه جای کندیماست. انسان را دچار تعجب  دهندهتکانارها . این آمامیدهد

 در نهاددفتر امور زنان )دنيا معضلی است ک وجود دارد، باید این معضل حل شود. 

 ( 1331 ریاست جمهوری،

در اکثر کشورها آنچه برای اولين بار سبب استخدام زنان در دستگاه پليس شد، خطر 

. حمایت از گردیدیم هابچهزنان و  گيردامنبود که  جرائمیدیگر  جنسی و جرائمافزایش 

. در بعضی کشورها مانند شودیمیک شغل وظيفه زنان محسوب  عنوانبهزنان و کودکان 

 یهابخشجداگانه و یا در  طوربهانگلستان، ایرلند و آلمان، ابتدا نيروی پليس زن 

اصاً به امر حمایت از زنان و کودکان مخصوصی در ادارات پليس متمرکز شدند تا اختص

 (1325هاشمی، )بپردازند. 

و حتی حقوق  در آغاز، پليس زن دارای لباس فرم مخصوص، وظایف، ساختار، درجه

ماهيانه متفاوت از پليس زن مرد بود و بعضاً اجازه حمل سالح گرم را نداشت، اما در اواخر 

 زن شروع به تغيير کرد و زنان واردنقش پليس  در مورد هایدگاهد کمکم، 1535دهه 

شدند، ولی برای این کار و نشان دادن  خاص پليس مرد یهابخشعملياتی و  یهاقسمت

خود که مورد سؤال مردم بود، مجبور بودند تکاليف سختی  هایيتقابلقدرت جسمانی و 

انایی همکاران تو اندازهبهدر انجام امور محوله  شانتواناییبه عهده بگيرند تا ثابت کنند 

 ( 1325. )هاشمی، استمردشان 

کشورهای مسلمان، اقدام  ازجملهپس از کشورهای غربی، بسياری از کشورهای جهان 

پليس زن در انجام امور پليسی مربوط به زنان و  کارگيریبهبه استخدام، آموزش و 
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انتظامی، چهار کودکان نمودند. در ایران سابقه حضور زنان در سازمان پليس و انجام امور 

، پس از پيروزی انقالب اسالمی تا گرددبرمیشمسی  1313ه و به سال دهه سابقه داشت

سال اما مجدداً از  ،استفاده به عمل نيامدو پليسی زنان شاغل در مشاغل انتظامی  از مدتی

 پليس زن در کشور ایران احياء گردید. 1332

برای نخستين بار پس از  ایران اما آنچه مهم است مبحث آموزش پليس زن است. در

شمسی، اداره کل شهربانی کشور اقدام به تأسيس آموزشگاه عالی پایوری  1325شهریور 

 (1323، از دارندگان مدرک دیپلم نمود. )معتضد نامثبتشهربانی و 

، 1313، در سال گرددبرمی 1312و  1313 یهاسالزن در ایران به  سسابقه آموزش پلي

جهت دوره آموزش  1312 و در سال داریدرجهن جهت دوره آموزش اولين گروه زنا

ارائه شده به  هایآموزشو افسری پليس زن، تفاوت خاصی در محتوای  داریدرجه

 هایآموزشمشترک،  یهاتالشدانشجویان دختر و پسر وجود نداشت و هر دو گروه در 

 عمالً بود وپسر از هم جدا  دانشجویان دختر و یهاخوابگاهو صرفاً  دیدندیمیکسانی را 

 .دیده نشد هاآموزشتفاوت خاصی در 

سایر کشورها نيز در سيستم پليسی خود در بخش زنان نيز به مسائل آموزشی روی 

که در این تحقيق به بررسی وضعيت آموزش پليس زن در سه کشور ایران،  اندآورده

 .شودیمدانمارک و بلژیک پرداخته 

 لیس در کشورهای مورد مقایسه آموزش پ وضعیتبررسی  

  مراکز آموزش پلیس 

جهت استخدام و آموزش زنان داوطلب استخدام در  ریزیبرنامهدر کنار ». الف( ایران

زنان شاغل در نيرو برای تصدی مشاغل انتظامی نيز  کارگيریبهنيروی انتظامی، نسبت به 

خاص  هایمهارتل نداشتن این دسته از کارکنان زن به دلي کارگيریبهاقدام شد، اما 

جهت حل این  بایستیمکه  ( 1323 ،دعاگویان)« انتظامی با مشکالتی همراه بود. 

، لذا مقدمات اوليه گردیدیممتولی آموزش پليس زن تعيين  عنوانبهمشکالت مراکزی 

انجام و پس از یک سلسله  1330 سالزن در  سکوثر ویژه پلي یتأسيس مجتمع آموزش

 یمجتمع آموزش ،1333 خردادماه 21نجام زمينه مناسب در سازمان نهایتاً در و ا هایبررس
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 ماهبهمنمرکز آموزش کارمندی( تأسيس گردید و در عنوان )عالی کوثر در ابتدا تحت 

اولين گروه افسران در مقطع کارشناسی پذیرش شدند. دانشجویان دختر برابر شرایط  1332

و نياز سازمان در هر یک از  شانتحصيلیو ميزان معدل  مندیعالقهو ضوابط و با توجه به 

تخصصی ادامه تحصيل داده و پس از چهار سال  صورتبه توانندیم، موردنياز هاییشگرا

موفق به اخذ مدرک کارشناسی علوم انتظامی یا پس از دو سال مدرک کاردانی گردند و 

نيروی انتظامی مشغول به کار گردند. تابعه  هاییگانبرابر ضوابط و نياز سازمانی در یکی از 

کارگاه  يلقبمختلفی از  یهاکارگاهدرس، دارای  هایکالسعالوه بر این مجتمع 

و همچنين بخش سمعی و بصری  خوانینقشهکامپيوتر، کارگاه بررسی صحنه جرم، کارگاه 

 وروایی)          . است رسانیاطالععملی و کاربردی و بخش کتابخانه و  هایآموزشبرای 

 (1351رضایی راد،  و

و مراکز آموزش عالی از مقطع کاردانی  هادانشگاه التحصيالنفارغاین مجتمع همچنين 

و  دهدیممدت یک سال تحت آموزش قرار  ا با طی سير مراحل استخدامی طیبه باال ر

و همين رویه نيز  شوندیمبکار گرفته  موردنيازاعطاء درجات مصوب در مشاغل  باپس س

ماه آموزش  0 زنان با تحصيالت دیپلم با طی مدت داریدرجهفراگيری  یهادورهبرای 

 .استجاری 

و این  گرددینمفوق ختم  شدهتعيين یهادورهبه  صرفاًالبته  مبحث آموزش پليس زن 

شرایط زمانی و فردی شخص خاص بدو استخدام است و  در طول خدمت بنا به  هاآموزش

هر  معموالًآموزشی اخذ درجه که  یهادورهن خدمت در قالب ضم هایآموزش ، پليس

 هایکالسفراگيران در  و گرددمیبرگزار  استبرای هر پليس   باریکچهار سال 

تخصصی پليس زن در مرکز  با وظایفتخصصی مربوط به قوانين و مقررات و مرتبط 

شرکت و تعليمات  کشوریا مجتمع آموزشی کوثر )ویژه پليس زن ( در پایتخت  هااستان

خاص مثل تغيير  هایوضعيتو همچنين در  گيرندیمالزم را از اساتيد دوره آموزشی فرا 

فشرده  یهادورهدر  روزبه هایآموزشقوانين و مقررات،  پليس زن جهت آشنایی با 

 .گيرندیمشرکت و تحت آموزش منطبق بر علوم روز قرار  مدتکوتاه



 25                                      یکدانمارک و بلژ یران،زن در ا يسآموزش پل يقیمطالعه تطب                      

 

پليس بلژیک در دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری  بررسی نظام آموزشبلژیک.  ب(

که در سازمان پليس شهری و سازمان ژاندارمری رویکرد جنسيتی خاصی در  دهدیمنشان 

خصوص شکل و محتوای آموزش ارائه شده به دانشجویان زن و مرد وجود ندارد و 

واحد قرار  یدانشجویان دختر در کنار دانشجویان پسر در یک مرکز تحت برنامه آموزش

. استمختلط  صورتبهآموزشی پليس زن در بلژیک  یهادورهگفت  توانیمو  گيرندیم

البته مسئوليت کلی آموزش در هر دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بر عهده وزارت 

 کشور است.

. این مراکز پذیردیمآموزش بدو خدمت پليس شهری در مراکز آموزشی ویژه صورت 

بوده و تقریباً در هر ایالت یک مرکز آموزش پليس شهری وجود دارد که  آموزشی متعدد

بدو خدمت خود  هایآموزشسازمان اعم از داوطلبان زن و مرد، داوطلبان استخدام در این 

بدو خدمت، کارکنان سازمان پليس  هایآموزش. عالوه بر گذرانندیمرا در این مراکز 

که مسئوليت اجرای  بينندیمصی خاصی را تخص هایآموزششهری در حين خدمت نيز 

. استتنظيم شده بر عهده مدیران اجرایی  هایدستورالعملبر اساس  هاآموزشاین 

  (1351رضایی راد،  و وروایی)

از سوی دیگر همانند سازمان پليس شهری، در سازمان ژاندارمری بلژیک نيز وزارت 

و اصول کلی حاکم بر  هاياستسکشور مسئوليت کلی آموزش را بر عهده دارد، اما 

که با تأیيد  شدهتعيينآموزش کارکنان، از سوی فرماندهان و مسئوالن آموزش ژاندارمری 

، مالحظات اساسی آموزش ژاندارمری بلژیک را آورالزاممقررات  صورتبهوزارت کشور 

زمان ( بنابراین مراکز آموزش پليس در کشور بلژیک سا 1321. )وروایی، دهندیمتشکيل 

یک  عنوانبه که هر دو تحت مدیریت وزارت کشور باشندیمپليس شهری و ژاندارمری 

 .دارندعهدهت کلی آموزش را بر يمسئول متولی واحد 

مطابق مقررات قانونی، اداره کل پليس دانمارک مسئوليت آموزش کارکنان . ج( دانمارک

د. اداره کل پليس از طریق پليس این کشور اعم از کارکنان مرد و زن را بر عهده دار

 هایدستورالعملگانه دارد، مقررات و  31شعباتی که در سازمان پليس نواحی انتظامی 
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. در هر یک از نواحی انتظامی، یک اداره آموزش ویژه کندیمآموزشی الزم را ابالغ 

 پليس وجود دارد که مستقيماً تابع اداره کل پليس است.

. دانشجویان گرددیمبرگزار دانشکده پليس کپنهاک  دوره آموزش اوليه پليس زن در

 کهدرحالی، بينندیمپليس زن در جزایر فارو و نيز در دانشکده پليس کپنهاک آموزش 

. عالوه بر بينندیموزش خود این جزیره آم دانشجویان پليس زن جزیره گرینلند، در

ين کارمندان فنی پليس افسری پليس، کليه کارمندان اداری و همچن یهادورهدانشجویان 

مختلف آموزشی خود را در همان دانشکده پليس کپنهاک  یهادورهاعم از زن و مرد، 

 هایياستس  . این دانشکده، تحت مسئوليت مستقيم دولت قرار دارد. کليهگذرانندیم

. است« ملی آموزش پليس مشاورههيأت »نام آموزشی دانشکده، تحت نظارت هيأتی به 

دولت، رئيس پليس کشور و مدیران کل و نمایندگان ایالتی نيز جزو هيأت  یندهنماعالوه بر 

 (1351رضایی راد،و  )وروایی. باشندیممذکور 

در این کشور محل آموزش کارکنان پليس زن همانند کارکنان پليس مرد در همان 

 .و محلی مستقل از هم نيستند استمدرسه یا کالج پليس 

 آموزش پلیس زن یهادوره 

آموزشی کوثر به اشکال  آموزشی در مجتمع یهادورهدر ایران طول لف( در ایران. ا

ماه،  0 داریدرجهبنابراین دوره آموزشی برای دوره فراگير  ،شده است بينیپيشمختلف 

، برای دانشجویان مقطع کاردانی دو سال و مقطع یک سالبرای دانشجویان فراگير 

 ریزیبرنامه روزیشبانه صورتبه هادورهکه البته این است  شدهتعيينکارشناسی چهار سال 

آموزشی نيز بر اساس یک رسته بندی آموزشی به عمل  یهادورهشده است که این 

مختلف فعاليت نيروی انتظامی چنين ضرورتی را    یهاحوزهتخصصی بودن  چراکه، آیدیم

 هاآن کارگيریهبتا  که آموزش بر اساس تخصص و مهارت خاص صورت گيرد طلبدیم

بر همين اساس دانشجویان دختر ». باشد پذیرامکانتخصصی پليس در آینده  هایفعاليتدر 

نمره اکتسابی در آزمون  ازجملهآموزشی  یهامالکتمع آموزش عالی کوثر مطابق با مج

آنان رسته بندی  مندیعالقهورودی، معدل نمرات نيمسال تحصيلی گذشته و ميزان 
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رسته  -3، جرائمرسته کشف  -2رسته انتظامی،  -1از:  اندعبارت هارستهن و ای شوندیم

 رسته رایانه.  -0رسته اداری،  -3 رسته راهور،-1اطالعات، 

 ( 1321وروایی، )

آموزشی و  یهامالکگرفتن بدیهی است این است که عالوه بر در نظر البته آنچه 

ق این عوامل منوط به رار گيرد و تحقزمانی نيز مدنظر قنياز سا بایستیمدی، عالقه فر

تا خروجی مناسبی از این  استناجا  سازمانیدرون یهابخشهمکاری متقابل همه 

 .به دست آید هاآموزش

دانشگاه علوم  یهادانشکدهاست که انتخاب رسته پس از تخصصی شدن  ذکرقابل

تا آن زمان  .شد ندمقاعدهو گذر از پليس عمومی به پليس تخصصی  1325انتظامی در سال 

و با  رساندیمو عمومی تحصيالت خود را به پایان  جانبههمهمطالعات  صورتبهپليس 

 کهدرحالی (1323، دعاگویان). شدیمرسته خدمتی، وارد عرصه خدمت در ناجا انتخاب 

 .شودیمو تخصصی اجرا  یاحرفه طوربهپليس  هایآموزشامروزه در ایران 

در کنار شرکت در  توانندیمشجویان مجتمع آموزشی عالی کوثر البته باید گفت دان

آموزشی نيز شرکت نمایند که برخی  برنامهفوق یهابرنامهآموزشی در  یهادورهو  هابرنامه

 هایآموزششی رزمی، زور هایآموزشاز:  اندعبارت برنامهفوق هایآموزشاز این 

 پژوهشی. و علمی هاییشهمارزشی و و یهاجشنوارهو  هابرنامهرانندگی، شرکت در 

آموزشی نيز پس از فراغت دوره آموزش و در جهت تکميل این  یهادورهدانشجویان 

تخصصی و عملی  صورتبهنيروی انتظامی  هاییگاندوره برنامه کارورزی عملی را در 

ان ضمن خدمت  پایور هایآموزشالبته بدیهی است که بنا به شرایط زمانی  .نمایندیمطی 

 .کرددیمپليس زن در طول خدمت آنان بنا به نياز سازمانی اجرا 

 شدهتعریف ایگونهبهآموزشی بدو خدمت و حين خدمت  یهادورهکليه . ب( در بلژیک

مرد در این  هایيسپلزن همانند دانشجویان   هایيسپلکه کليه دانشجویان دختر و 

 هادورهدر این  کنندهشرکتنان درصد ز هرچند، نمایندیمآموزشی شرکت  یهادوره

 (1351رضایی راد،  و  وروایی)دارد.  کنندهشرکتتفاوت زیادی با درصد مردان 
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، در هادورهآموزشی ارائه شده در این  یهابرنامهو عرضی و  آموزش طولی یهادوره

 .گيردیمصورت دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بلژیک 

. آموزش بدو استبلژیک بر عهده وزارت کشور  مسئوليت کلی آموزش پليس شهری

. این مراکز آموزشی متعدد پذیردیمخدمت پليس شهری در مراکز آموزشی ویژه صورت 

بوده و تقریباً در هر ایالت یک مرکز آموزش پليس شهری وجود دارد که داوطلبان 

ود را در این بدو خدمت خ هایآموزشاستخدام در این سازمان اعم از داوطلبان زن و مرد، 

بدو خدمت، کارکنان سازمان پليس شهری در  هایآموزش. عالوه بر گذرانندیممراکز 

که مسئوليت اجرای این  بينندیمتخصصی خاصی را  هایآموزشحين خدمت نيز 

 .استمدیران اجرایی  عهدهتنظيم شده بر  هایدستورالعملبر اساس  هاآموزش

 از: اندعبارتس شهری بلژیک، مختلف آموزشی سازمان پلي یهادوره

که افرادی با قدرت پليسی محدود بوده و تحت آموزش پاسبانی « هولپاجنتن»نيروی  (1

 .گذرانندیممختلف را  هایآموزشساعت  105تا  115 و از گيرندیمقرار 

 1555 ماههده دورهبوده و در این  ماههده دورهپليس که یک  یهاپاسبانآموزش  دوره (2

روانشناسی عمومی، اجتماعی،  هایينهزممختلف به داوطلبان در  هایآموزشساعت 

 .گرددیمجسمانی ارائه  هایآموزشعملی و تکنيکی پليس و همچنين  یهاجنبه

بوده و  دوسالهآموزشی  دورهآموزش کمک کالنتران که شامل یک  دوره (3

ط الزم برای در این دوره از کارکنانی هستند که دارای یک سلسله شرای کنندگانشرکت

از: دروس  اندعبارتس آموزشی . موضوعات و دروباشندیمت باالتر نيل به درجا

 حقوقی، روانشناسی عمومی و اجتماعی، دروس انتظامی و تمرینات بدنی.

آموزشی ویژه افسران ارشد که طول مدت این دوره نيز دو سال است و البته خود  دوره (1

که امکان تلفيق هر دو بخش نيز وجود  شودیمم آموزشی نيز به دو بخش تقسي دورهاین 

 دارد.

شده است. بعضی از  ریزیبرنامه 1553نژادی که از سال  هایيتاقلمرتبط با  ییهادوره (3

. اندشده بينیپيشآموزشی،  یهادوره يهکل يهاول هایآموزشدر ضمن  هاآموزشاین 

دی هستند که این افرا ازجملهعملياتی پليس شهری بروکسل  یهابخشکارکنان 
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(، اما 1322ناجا،  المللبيناداره کل پليس ). گذرانندیمآموزشی ویژه را  یهادوره

رضایی راد،  و . )ورواییاستآموزشی مختلف ژاندارمری بلژیک به شرح ذیل  یهادوره

1351 ) 

قبالً یک سال به غير مأمور (: این دوره جزء )آموزش ابتدایی، ویژه افسران  یهادوره (0

 یهادورهمرتبط با این دوره در قالب  هایآموزش   از اواسط، اما انجاميدیمول ط

  .شودیمواحد درسی به داوطلبان ارائه  11 به شکل درمجموعآموزشی ضمن خدمت و 

آموزش ابتدایی،  یهادوره: پس از ریزیبرنامهآموزشی مبانی مدیریت و  یهادوره (3

آموزشی  دورهدر یک  توانندیم، باشندیمط الزم تعدادی از افسران جزء که دارای شرای

 «ریزیبرنامه دیریت و ممبانی »عنوان آموزشی تحت  دورهشرکت کنند. این  دوساله

 آینده هایيتمسئولشامل موضوعات و دروسی است که متناسب با وظایف و 

 و طراحی گردیده است. بينیپيشآموزشی  دورهدر  کنندگانشرکت

مدیریت ارشد: این دوره برای آن دسته از افسرانی است که با  آموزشی ویژه دوره (2

. این دسته از کارکنان اندنمودهدرجه ستوان دومی خدمت خود را در ژاندارمری شروع 

 دوره در یک بایستیمافسری ارشد  درجهذ افسری جزء، برای اخ درجهپس از نيل به 

وزشی ارائه شده در این دوره، شرکت نمایند. موضوعات و دروس آم ماههدهیاز آموزشی

 هایآموزشاساسی پليس؛ ب(  هایمهارت: الف( آموزش شوندیم    در سه محور ارائه 

 مدیریتی. هایمهارتی فرماندهی؛ ج( عمل

نشده،  ریزیبرنامهآموزشی ترفيعاتی و تشویقاتی: که بر مبنای درجات افراد  یهادوره (5

و وظایف محوله به اشخاص طراحی شده است.  بلکه در رابطه با نوع خاصی از مسئوليت

آموزشی فرماندهی  دوره -1 از: اندعبارتآموزشی ترفيعاتی و تشویقاتی  یهادورهانواع 

آموزش  دورهراهنمایی و رانندگی،  دوره مانندآموزش تخصصی،  یهادوره -2منطقه؛ 

در خارج از سازمان  هادورهآموزش تحقيقات جنایی. برخی از این  دورهامور مالی و 

 .گردندیمژاندارمری ارائه 

در خصوص وضعيت آموزش در هر سه سازمان پليس شهری،  توجهجالبنکته 

از  یکهيچژاندارمری و پليس قضایی بلژیک این است که مطابق مقررات آموزشی، 
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بودن این  روزیشبانه. علت و دليل عدم نيست روزیشبانهطولی و عرضی  یهادوره

بودن  روزیشبانهآموزشی وجود این دیدگاه در هر دو سازمان پليس است که  یهادوره

؛ ارتباط و تعاملی که برای نمایدیمآموزش، ارتباط و تعامل پليس با مردم را تضعيف  دوره

 .استمختلف جامعه ضروری  یهاگروهکسب تجارب اجتماعی پليس و گسترش ارتباط با 

اجتماعی شدن  پليس  هایينهزمنابراین توجه به شرایط و ب (1351 رضایی راد، و  وروایی)

 کشور بلژیک قرارگرفته است. موردتوجهآموزشی  یهادورهدر تدوین مقررات 

آموزش پليس زن ترکيبی  دوره در ساختار پليس زن کشور دانمارک. ج( در دانمارک

طول کل  زمانی خاص و در بافاصلهمتمرکز نظری که  مدتکوتاه دورهاست از چندین 

 شده است. بينیپيشمدت خدمت پليس زن در سازمان پليس دانمارک 

آموزشی  دوره، پس از طی مراحل مختلف استخدامی، یک شدهاستخدامزنان تازه 

 زمينهمقدماتی(، فراهم آوردن ) يهاولآموزشی  دوره. هدف از این گذرانندیمرا  ایهفتهده

کيالت سازمان پليس، وظایف، اختيارات و آشنایی افراد تحت آموزش با ساختار و تش

 دوره ازاینپساین سازمان و همچنين دروس حقوقی و انتظامی است.  هایيتمسئول

خدمات آزمایشی خود را در واحدها و  دورهسال  2زن به مدت  هایيسپلآموزشی اوليه، 

 .گذرانندیممراکز مختلف انتظامی 

آن عده از  کهنحویبهوجود دارد، سِمَت  در سازمان پليس دانمارک، دو گونه درجه و

معاون جانشين رئيس  درجهتا  توانندیم، فقط اندیدهندکارکنان پليس که آموزش حقوقی 

د حقوق هستن رشتهپليس ارتقاء یابند؛ اما آن دسته از کارکنان پليس که دارای مدرک 

 ا معاون رئيس پليس پيشرفت کنند.با سِمَت رئيس پليس ی توانندیم

آموزشی بدو خدمت، کارکنان پليس زن در طول مدت خدمت خود در  دورهعالوه بر 

. در سه سال گذرانندیممختلف آموزش ضمن خدمت را نيز  یهادورهسازمان پليس، 

ن سه . ایگيرندیمختلف تحت آموزش قرار زن در سه دوره م هایيسپلنخست خدمت، 

به مدت یازده  هرکدامآموزشی دیگر که  دورهآموزشی پایه اصلی و دو  دورهدوره از یک 

. پس از شودیم، تشکيل گيردیمصورت  هادورههفته و همراه با آموزش عملی که بين 

( با  غيرنظامی) یعمومتحقيقات جنایی یا پليس  ادارهبه  تواندیمطی شش سال، پليس زن 
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 زن موظف هایيسپلدرخواست شخصی منتقل شود؛ که در این صورت هر یک از 

شرکت نمایند. پس از چهارده سال خدمت،  ایهفتهدهآموزشی دواز دورهدر یک  باشندیم

پليس زن  ازجملهمأمورین پليس دانمارک  کليه. شودیمگروهبانی نائل  درجهپليس زن به 

 یهادورهدر  باریکهر هشت سال  بایستیمگروهبانی ارشدتر باشند،  درجهکه از 

 (1331 ناجا، المللیبيناداره کل پليس )کت کنند. اجباری آموزشی ضمن خدمت شر

فرماندهان پليس دانمارک نيز  ویژهآموزش عالی  دورهمذکور، یک  یهادورهعالوه بر 

 یهاپستآموزشی رؤسای پليس هستند که در  دورهدر این  کنندگانشرکتوجود دارد. 

و  همدیریتی داشت نهزميکه دانش، اطالعات و مهارت کافی در  انددادهقبلی خود نشان 

آموزش، از  دوره. در پایان اندگذراندهمقدماتی و روش رهبری را  هایکالس

. این ارزیابی بخشی از مراحل آیدیم   ارزیابی کامل به عمل  کنندگانشرکت

مختلف مدیریتی  یهابخشموجود در  یهاپستبرای تعيين واگذاری  گيریتصميم

 هایکالسآموزشی با  دورهاین  هایکالس. دهدیمسازمان پليس دانمارک را تشکيل 

 صورتبهدیگر که طول مدت آن دوازده هفته  یهادوره دیگر پليس متفاوت است. در

و کارها و وظایف  هايتفعالو اقامت در محل بوده، اعضاء از شرکت در  روزیشبانه

کاری و  یهاپروژه. کالس، شامل سمينار و باشندیمروزمره و عادی خود معاف 

شامل چندین « کار پروژه ». استعلمی و مطالعاتی در داخل و خارج از کشور  یهاگردش

 ( 1331، ناجا المللبيناداره کل پليس ) .استجزء  ژهپرو

. دليل نيست روزیشبانهدانشجویان پليس زن در دانشکده پليس،  اوليهآموزشی  دوره

آموزش با جامعه در  دورهدر طول  ایستبمیاین امر وجود این نظریه است که دانشجویان 

بودن دوره، مانع این تعامل و ارتباط ضروری است. با توجه به  روزیشبانهارتباط باشند و 

محلی را برای سکونت  حوزه بایستمیآموزشی، دانشجویان  دورهنبودن  روزیشبانه

 بيابند.

 اساتید و مربیان آموزشی 

عالی کوثر برای آموزش  یمجتمع آموزش موردنياز اساتيد و مربيان آموزشی. الف( ایران

 یهاگروهدانشجویان دختر، مطابق روش جاری دانشگاه علوم انتظامی و از طریق مکاتبه با 
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. تعدادی از اساتيد و مربيان آموزشی مجتمع، شوندیمانتخاب  هادانشگاه یمختلف آموزش

از  حالدرعين. باشندیمامی و از اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم انتظ سازمانیدرون

نيز جهت تدریس دروس مختلف برنامه آموزشی دانشجویان استفاده  سازمانیبروناساتيد 

که غالباً خود دارای سابقه فرماندهی و مدیریت در  سازمانیدرون. مربيان و اساتيد شودیم

ت آتيه درون نيروی انتظامی نيز هستند، با بيان تجارب خدمتی خود، راهگشای مشکال

 هيات علمیکه از اعضای  سازمانیبروناساتيد  حالدرعين. باشندیمخدمتی دانشجویان 

، با ارائه مطالب علمی و آموزنده به باشندیمو مراکز آموزش عالی کشور  هادانشگاه

. آورندیمخدمتی را فراهم  هایيطمحنان در آ ترآگاهانهزمينه خدمت بهتر و  دانشجویان،

 ( 1351راد رضایی  و  وروایی)

اساتيد آموزشی پليس زن از ميان اساتيد خانم و آقا هستند که از حيث علمی و گزینشی 

  هاآناز و بخش عمده ای اندگرفتهدر مراکز آموزشی پليس قرار  ربطذیمراجع  یيدتأمورد 
 .باشندیم تخصصی پليس  یهاعرصهتجارب کافی در  با نظرانصاحبنيز از پيشکسوتان و 

اساتيد و مربيان آموزشی در هر دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بلژیک، . ب( بلژیک

 .باشندیممتشکل از اساتيد و مربيان درون سازمان و اساتيد و مربيان برون سازمان 

زن تحت آموزش با  هایيسپلبين اساتيد و مربيان آموزشی دانشجویان دختر و 

و  مختلف آموزش طولی یهادورهآموزش در  مرد تحت هایيسپلدانشجویان پسر و 

که دارای دانش، تجربه و تخصص در  سازمانیدرونعرضی، تفاوتی وجود ندارد. اساتيد 

زمينه علوم مختلف پليسی هستند، غالباً از مدیران و فرماندهان مرد بوده و زنان در این زمينه 

از ميان اساتيد دانشگاهی  نیسازمابرون. اساتيد دهندیم  درصد کمی را به خود اختصاص 

عمومی، برای تدریس در مراکز آموزشی پليس دعوت دروس مختلف و متخصص در 

 (1351 رضایی راد، و وروایی). شوندیم

 یهادورهکه زنان پليس پس از طی  دهدیمتحقيقات در بلژیک نشان یک البته 

ر داشتند و در رابطه با و متحج ایيشهکل  وزشی معتقد بودند که مربيان اکثراً عقایدمآ

وظایف پليسی و راجع به نقش پليس زن در نيرو و رفتارشان تبعيض بود. تعداد اندکی از 
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اداره کل )و علوم اجتماعی بود.  هابامهارتدر رابطه  هاآنمربيان زن بودند که فعاليت 

 ( 1332 ،ناجا المللبينپليس 

رک، ترکيبی از اساتيد درون و کادر مربيان آموزشی پليس زن دانما. ج( دانمارک

متشکل از رؤسا، مدیران و کارشناسان  سازمانیدرون. کادر آموزش است سازمانیبرون

. کليه اساتيد و مربيان باشندیمخدمتی الزم پليس هستند که دارای دانش انتظامی و تجربه 

در علمی زنِ دانمارک، جزو کا هایيسپلاز  یکهيچمرد بوده و  سازمانیدرونآموزشی 

، متشکل از اساتيد دانشگاهی، سازمانیدرون. اساتيد باشندینمآموزش پليس زن 

که شرایط الزم برای تدریس در دانشکده پليس را  باشندیم وکالروانشناسان، پزشکان و 

 دارا هستند.

دو دوره آموزش عالی ویژه رؤسا و مدیران پليس دانمارک، مربيان و اساتيد متخصص 

. دارندعهدهاز آموزش دروس این دوره را بر  یاعمده، مسئوليت قسمت یسازمانبرون

ری از مرکز مدیریت دانمارک و مدرسه اقتصاد و مدیریت ادا اییستهشاافراد  هاآن

اساتيد و مربيان  عنوانبه. دليل انتخاب این افراد باشندیم« کایلد»دانشگاه کپنهاک و مرکز 

ر باالیی است که به این دوره داده شده و مقرر گردیده این دوره آموزشی، درجه و اعتبا

ملی و خصوصی برگزار گردد.  یهاسازمانکه برابر با استانداردهای آموزشی مدیران، سایر 

 (1351رضایی راد، و  وروایی)

 بازده آموزشی پلیس زن 

مختلف آموزشی و  یهابرنامهنتيجه شرکت دانشجویان پليس زن در . الف( در ایران

مختلفی است  هایيتقابلبه  یابیدست     مجتمع آموزش عالی کوثر، برنامهفوق هایليتفعا

، از عهده انجام خدمت التحصيلیفارغ دورهپس از اتمام  تا بتوانند سازدیمرا قادر  هاآنکه 

 در نيروی انتظامی برآیند.

يس زن را در اکتسابی دانشجویان پل هاییتوانمندمجتمع آموزش عالی کوثر،  فرمانده

 (1322شایگان، )      . نمایندیمپنج محور بدین شرح بيان 

پيشگيری، پيگيری و خدمات در سه بخش  هایتوانمنداین انتظامی.  هاییتوانمند( ولا

 است: طرحقابلانتظامی 
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، جرائمتحصيلی توانایی پيشگيری از وقوع  دوره هایآموزشزنان پليس بر اساس  (1

 .کنندیمرا در جامعه کسب  هاشکنیقانونو  هایناهنجار

در بخش پيگيری در مواقعی که جرم واقع گردیده، زنان پليس توان برخورد با مجرمان  (2

، باشندیمتشکيل پرونده برای آنان را دارا و  هاآنو بازجویی از  زن، دستگيری و بازرسی

ن با استفاده مجرما هاییژگیوجرم، تشخيص نوع جرم و شناسایی  صحنه همچنين بازرسی

 عملياتاز آثار و شواهد موجود در صحنه جرم را کسب نموده و نيز توان شرکت در 

 .نمایندیمانتظامی و در صورت لزوم استفاده از اسلحه و تيراندازی را کسب 

رانندگی از زنان،  یهاآزموندر بخش خدمات انتظامی، زنان پليس توانمندی اخذ  (3

، صدور گذرنامه و دیگر خدمات به زنان جامعه را ينهسوءپيش، صدور عدم نگاریانگشت

 .کنندیمکسب 

دانشجویان پليس طی چهار سال تحصيل در دانشگاه به . آموزشی -( توانمندهای علمیدوم

علوم انتظامی مدرک  زمينهو در  پردازندیمتحصيلی خود  رشتهکسب علوم متناسب با 

الوه بر دروس مصوب وزارت علوم، ع هاآن. کنندیمکاردانی یا کارشناسی دریافت 

 باشندیمدیگر نيز  هاییتوانمندو  هامهارتبه فراگيری برخی  موظف، تحقيقات و فناوری

 :ازجملهوجود ندارد،  هادانشگاهکه در سایر 

 و ام پی فایو؛ 3-کلت، رولور، ژ یهاسالحآموزش تيراندازی با  -1

 ؛عملياتنگام شرکت در آموزش دفاع شخصی در مقابل حمالت دیگران یا در ه -2

آموزش کمک به دیگران خصوصاً زنان و کودکان در هنگام بروز اغتشاشات و  -3

جامعه و یا بروز حوادث و سوانح طبيعی مثل سيل، زلزله و یا مواردی  در هاینابسامان

 ...، انفجارها وگذاریبمبچون 

 آموزش مقابله با حمالت ميکروبی و شيميایی در شهرها؛ -1

که دفاع )چون رانندگی، اسکی، کاراته، تکواندو، جودو  ییهامهارتآموزش  -3

 هنری؛ هایفعاليت(، شنا، کار با رایانه و  آیدیمشخصی به کار 

 آموزش رژه و نمایش قدرت نظامی در مراسم رسمی؛ -0

 آموزش سياسی و شناخت جریانات سياسی حاکم بر جامعه و جهان؛ -3



 55                                      یکدانمارک و بلژ یران،زن در ا يسآموزش پل يقیمطالعه تطب                      

 

 ام اسالم.آموزش عقيدتی و شناخت درست و با بصيرت احک -2

دانشجویان پليس در طول دوران تحصيل و دو یا . اخالقی -روحی هاییتوانمند( سوم

 هايتقابلجمعی در خوابگاه، با تمرین و ممارست زیاد، برخی  صورتبهچهار سال زندگی 

باال،  نفساعتمادبه: ازجمله؛ کنندیمتجربی کسب  ایگونهبهخاص را  هاییتوانمندو 

و عدم وابستگی به دیگران، گذشت و ایثار، کمک به همنوع، نظم  فاییخودکاستقالل و 

و با سرعت، صبر و تحمل باال، توان کنترل  موقعبهو انجام کارها  شناسیوقتدر امور، 

طوالنی، همچنين خودسازی معنوی و مقاومت  هایيدارباشبجسم خود و در صورت لزوم 

 .آلودگناه یهاوسوسهدر برابر 

توان جسمی و ) يهاولگزینش  واسطهبهدانشجویان پليس جسمی.  هایینمندتوا( چهارم

روز و حفظ و نگهداری، دارای  یهاورزشثانویه و  یهامراقبتورزیدگی( تمرین و 

هستند. همچنين دارای فيزیک بدنی  وجوشپر جنبو  جسمی پُرتوان، مقاوم، سالم، شاداب

قدرت شنوایی، بينایی و هوش، در سطح  ظرازن هاآن. باشندیممتناسب با یک پليس زن 

 .باشندیمرا دارا  سریع و صحيح العملعکسباالیی هستند؛ بنابراین، در مواقع خاص توان 

زیر خواهند  هاییتوانمنداجتماعی، دانشجویان به  ازنظر. اجتماعی هاییتوانمند( پنجم

 رسيد:

 رایج در جامعه؛ هایفرهنگخردهشناخت دیگران و  -1

 ؛هاآنمجرمان و افراد مشکوک از قيافه ظاهری و رفتار و حرکات تشخيص  -2

 برقراری نظم و امنيت در اجتماعات گوناگون؛  -3

 شناخت اشياء و خصوصاً خودروهای مسروقه؛ -1

 ارتباطات اجتماعی با دیگران؛برقراری  -3

مشکل و واهمه: این امر مبتنی بر احساس  گونههيچحضور در اجتماعات، بدون  -0

خود را قبول  هایییتوانااست که دانشجویان زن از آن برخوردار بوده و  امنيت باالیی

 دارند.

دانشجویان پليس زن، در طول دو یا چهار سال زندگی تحصيلی و  طورکلیبه

که برای کمک به همنوعان خصوصاً زنان و  کنندیمکسب  هایییتوانمندخوابگاهی، 
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و شرایط روحی خاص دارند( و همچنين  هایژگیوکه احتياج به مراقبت خاص با کودکان )

و  کسهيچکه نسبت به  شوندیمتربيت  گونهآن درمجموعکاربردی است و  و جامعه مفيد

 نفساعتمادبهو با برخورداری از سالمت جسمی و روحی باال و با  نيستند توجهبی چيزهيچ

خود مهيا  مشکالت خود را حل کرده و کانون گرمی برای توانندیمو صبر و تحمل، 

نمایند و در ضمن کار و فعاليت در اجتماع، فرزندان سالم و صالحی نيز تربيت کنند. 

 (1351 راد، و رضایی )وروایی

 یهادورهبرابر نظام آموزشی سازمان پليس شهری و سازمان ژاندارمری، . ب( در بلژیک

 یهادورههدف از »که شوندیمآموزشی به دو دوره آموزشی طولی و عرضی تقسيم 

آموزشی طولی، ایجاد قابليت برای اشتغال در سازمان پليس یا نيل به درجات باالتر سازمانی 

در  یاحرفهی و ارتقاء دانش ، مهارت افزایعرضی هایآموزشهدف از  کهدرحالیاست، 

 (1351رضایی راد، و  وروایی) .است   بين کارکنان پليس مرد و زن

 هایمهارتر بلژیک نيل به درجات باالتر و کسب بنابراین بازدهی آموزش پليس زن د

 توانیمکه البته  استکارکنان اعم از زن و مرد  یاحرفهالزم و ارتقاء دانش تخصصی و 

کاربرد  صرفاًآموزشی طولی  یهادوره ،هاآموزشاز  بندیطبقهگفت بر اساس این 

و  شودینمربوط داشته و به امور تخصصی پليس جهت حضور در جامعه م سازمانیدرون

 یهادورهآموزشی عرضی کاربرد خاص فنی و تخصصی داشته و این  یهادورهدر مقابل 

 هایروشکه در جامعه چگونه بر اساس  سازدیمو کارآمدتر  بامهارترا  يانمربآموزشی 

 .نوین علمی به انجام تخصصی کار پليسی بپردازند

ليس زن، دروس مختلف انتظامی و بدو خدمت پ پایهآموزش  دورهدر . در دانمارک ج(

پليس  ازجمله -شی ضمن خدمت پليسآموز یهادورهشده است. در  بينیپيشحقوقی 

، المللبينو روابط  جرائم، اطالعات، زیستمحيطدروس خاصی در موضوعات  -نز

آموزشی تخصصی یا آموزش حين خدمت، شامل  یهادورهگردیده است. برخی  بينیپيش

نژادی است. پس از  هایيتاقل مسئلهکشورهای خارجی و  بافرهنگطه موضوعاتی در راب

که  گذرانندیمآموزشی جدید را  دورهگذشت هشت سال اشتغال، کارکنان پليس، یک 
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برخی مسائل نژادی، آموزش داده  ازجمله سپلي موردنيازدر این دوره، موضوعات جدید 

 .شودیم

مدیران پليس دانمارک شامل موارد زیر ویژه آموزش مسئوالن و  دورهمحتوا و فهرست 

 است:

 ریاست، قدرت رهبری و مدیریت؛ -

 مدیریت امور اداری؛ -

 ؛ریزیبرنامهو  وتحليلتجزیه -

 فرمان و دستور عمليات؛ -

 ارتباطات؛ -

 باال بردنشامل این موارد است: افزودن و  ریزیبرنامهو  وتحليلتجزیهبحث مهدف از 

متفاوت، برای به خدمت  هایروشکالس از  اعضای و کنندگانشرکتدانش و درک 

توانایی  منجر بهکه  ریزیبرنامهو  وتحليلتجزیهگرفتن ارقام الزم و ضروری و مستند و 

از اجتماع و محيط  هاآنآینده بر اساس درک و فهم  هایفعاليتشایسته برای  گيریتصميم

 یهاپروژهکت فعال در قادر به شرباید . مضافاً اعضای کالس شودیم، هاآنحاکم بر 

از: آمار،  اندعبارتباشند. موضوعات کليدی و مهم در این قسمت نيز تحقيقاتی پليس 

، اطالعات کالسه شده، عمليات شناسیروشو تئوری علمی،  علوم اجتماعی، فلسفه

 (1351رضایی راد،  و وروایی)اطالعاتی. 

 مقایسه و تطبیق 

آموزشگاه عالی پایوری شهربانی  1325شهریور  در ایران نخستين بار پس از. تاریخچه

اما ؛ گرددبرمی 1312و  1313 یهاسالزن در ایران به تأسيس شد ولی سابقه آموزش پليس 

حدود پنج دهه  1313پليس و انجام امور انتظامی از سال سابقه حضور زنان در سازمان 

ستفاده نشده است اما از در یک مقطع زمانی از وجود پليس زن ا هرچندسابقه داشته است، 

زن در ایران مختص به ر کشور ایران احياء شده است و پليس مجدداً پليس زن د 1332سال 

 1555 تا دهه. در دانمارک استمحل و مکان خاصی نبوده و در سراسر کشور فراگير 

نيروی پليس  %3 که اندبودهتعدادی پليس زن در ادارات پليس دانمارک مشغول به کار 
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فاقد پليس  طورکلیبهدانمارک  هاییالتااما باید گفت برخی از  دادندیمرا تشکيل  کشور

در  .نيستبنابراین حضور پليس زن در دانمارک گزینشی بوده و کلی و فراگير ؛ زن هستند

 بلژیک هم در کنار استخدام مردان در سازمان پليس، استخدام زنان نيز وجود داشته است.

 

تخصصی و تفکيک از  یقدر ایران مرکز آموزش پليس زن به طرن. مراکز آموزش پلیس ز

مقرر در ضوابط که پليس زن بنا به نياز سازمانی برابر شرایط و  استمردان تأسيس و فعال 

امور رایانه، بررسی صحنه  ازجملهتخصصی  هایآموزشمجتمع آموزشی کوثر تحت 

 .گيرندیم، سمعی و بصری و... قرار خوانینقشهجرم، 

رویکرد جنسيتی خاص در خصوص شکل و محتوای آموزشی  گونههيچدر بلژیک 

که پليس بلژیک  استشور کزنان و مردان وجود ندارد و آموزش پليس بر عهده وزارت 

 .کنندیمتخصصی را طی  هایآموزشاعم از زن و مرد در مراکز آموزشی متعدد 

رکنان پليس را بر عهده در دانمارک اداره کل پليس دانمارک مسئوليت آموزش کا

خود را در  یهادورهدارد که هم دانشجویان و هم کارمندان اداری پليس اعم از زن و مرد 

و  گذرانندیم     مرکزی به نام دانشکده پليس کپنهاک تحت مسئوليت مستقيم دولت

گفت مراکز  توانیمو به عبارتی  تفکيکی خاص بين مراکز پليس زن و مرد وجود ندارد

که متولی امر آموزش پليس را  استتحت نظر وزارت کشور زشی پليس در این کشور آمو

 .به عهده دارد

فراگير و شانه روزی برای پليس زن  یهادورهدر ایران . آموزشی پلیس زن یهادوره

ندی مشاغل خاص رسته ب       را بر اساس  هادورهشده است که پليس زن این  بينیپيش

. پليس زن در ایران در قالب دوره آموزش کنندیمعالی کوثر طی  خود در مجتمع آموزش

ماه، دانشجویان فراگير به مدت یک سال، مقطع کاردانی شش  به مدت داریدرجهفراگير 

و عالوه بر  کنندیمالزم را طی  هایآموزشسال  چهاربه مدت دو سال و مقطع کارشناسی 

و  هاجشنوارهاعم از ورزشی و رزمی، رانندگی،  هبرنامفوق یهابرنامهدر  توانندیماین نيز 

آموزش  یهابرنامهعلمی و پژوهشی شرکت نمایند و برنامه کارورزی نيز از  هاییشهما

 .رودیمآنان به شمار 
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تا  115نيروی خاص از  یاعدهآموزشی سازمان پليس شهری برای  یهادورهدر بلژیک 

ساعت آموزش در  1555با  ماههده پليس یک دوره یهاپاسبانساعت و برای  105

آموزشی کمک . دوره استپليس و جسمانی عمومی، اجتماعی، تخصصی  هایينهزم

 روزیشبانهشده است. در بلژیک دوره  بينیپيشافسران ارشد دو سال  دو سال وکالنتران 

الزم ارتباط روزمره خود را  هایآموزشضمن دیدن  تواندیمنشده و پليس زن  بينیپيش

 با جامعه حفظ کند.

 11آموزش ابتدایی ویژه افسران به شکل ضمن خدمت و در قالب  یهادورهدر بلژیک 

و مدیریت  دوساله ریزیبرنامه. دوره آموزشی مبانی مدیریت و گرددیمواحد درسی ارائه 

 و مقرر شده است. بينیپيشماهه  11 ارشد دوره

 زن هایيسپلد دو هفته و سپس بدو خدمت مستخدمين جدی هایآموزشدر دانمارک 

 هایآموزشو  کنندیمسال دوره آموزش خدمت آزمایشی را در مرکز انتظامی طی  2

 هایآموزشته از ضمن خدمت در طی سه سال اول خدمت و هر مرحله به مدت یازده هف

و در صورت ورود آنان به مشاغل تخصصی جنایی باید یک  رودیم پليس زن به شمار

 از درجه گروهبانی باشد در هر ارشدترطی نمایند. همچنين پليس زن که  یاههفت 12دوره 

و آموزش ویژه فرماندهان  کندیمدوره آموزشی اجباری ضمن خدمت طی  باریکسال  2

 .است روزیشبانههفته  12نيز 

 اخيرالذکرو صرفاً آموزش  نيست روزیشبانهآموزشی در دانمارک  یهادوره

 شده است. بينیپيش روزینهشبافرماندهان عالی 

و دانمارک اساتيد و مربيان  در هر سه کشور ایران، بلژیکاساتید و مربیان آموزشی. 

 هادانشگاهو اعضای هيأت علمی  سازمانیدرونآموزشی از اساتيد و مربيان آموزشی 

اً از ميان ولی در بلژیک غالب ،اما در کشور ایران اساتيد غالباً از ميان زنان شوندیمانتخاب 

مردان و درصد کمی به زنان اختصاص دارد و در دانمارک کليه اساتيد مراکز آموزش 

و زنان در آن سهمی ندارند. البته در بلژیک مربيان  دهندیمپليس زن را مردان تشکيل 

 دارند. آميزتبعيضهای و متحجر داشته و رفتار ایيشهکل اکثراً عقاید
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 هایيتقابلبه  یابیدستپليس زن  هایآموزشان خروجی در ایربازده آموزش پلیس زن. 

انتظامی در سه بخش  هاییتوانمند   مختلفی در جهت انجام امورات انتظامی و کسب

  آموزشی و نيز  -علمی هاییتوانمندپيشگيری، پيگيری و خدمات انتظامی و 

 .استروحی، اخالقی، جسمی و اجتماعی  هاییتوانمند

و ایجاد  یاحرفهآموزشی، مهارت افزایی و ارتقاء دانش  یهاورهددر بلژیک هدف از 

 قابليت برای اشتغال در سازمان پليس یا نيل به درجات باالتر سازمانی است.

ارتقاء توان ریاست، قدرت رهبری و مدیریت امور  هاآموزشدر دانمارک هدف از 

و ارتباطات و کسب ، فرمان و دستور عمليات ریزیبرنامهو  وتحليلتجزیهاداری، 

، اطالعات کالسه شده و شناسیروشوم آمار، اجتماعی، فلسفه، لدر عالزم  هایمهارت

 .استعمليات اطالعاتی 

 گیرینتیجهو  بحث
جهات اشتراک و افتراق نتيجه گرفت  که   توانیممذکور   یهابحثاستنتاج از با 

 :استارد زیر در موآموزش پليس زن در ایران با کشورهای مورد مقایسه 

 اشتراک: الف( جهات

 .شودیمدر هر سه کشور تاریخچه تشکيل پليس زن دیده  .1

 .باشندیمی خاصی متولی امور آموزشی در هر سه کشور مراکز آموزش .2

آموزشی خاصی  یهادورهدر هر سه کشور برای مقاطع و انواع مختلف پليس زن  .3

 .شودیمو اجرا  یریزبرنامهشده که بر اساس ضوابط هر دوره  بينیپيش

و  سازمانیدروندر هر سه کشور مدرسين و اساتيد مراکز آموزشی از اساتيد  .1

 .شوندیم کارگيریبهو مراکز علمی  هادانشگاهاعم از اساتيد  سازمانیبرون

پليس زن ارتقاء توان و مهارت افزایی و  هایآموزشدر هر سه کشور هدف از  .3

 هایتوانمنداز این  گيریبهرهپليس زن در جهت  یشعلمی آموز هاییتوانمندباال بردن 

 .استسازمانی  هایمأموریتدر اجرای 

 ب( جهات افتراق:
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ولی   نيستگزینشی بوده و در همه مناطق فراگير حضور پليس زن در کشور دانمارک  .1

 .استو بلژیک کلی و فراگير در ایران 

مختلط و زنان در  ورتصبهدر کشورهای بلژیک و دانمارک مراکز آموزش پليس زن  .2

 .باشندیماما در ایران کامالً اختصاصی زنان  باشندیمکنار مردان 

 آموزشی در هر سه کشور با یکدیگر متفاوت است. یهادورهو ساعات  زمانمدت .3

و زنان در  دهندیمدر بلژیک و دانمارک اساتيد مراکز آموزش را غالباً مردان تشکيل  .1

سيار نادری در آن دارند ولی در ایران بيشترین سهم آن یا سهمی ندارند یا سهم ب

 .دهندیممدرسين مراکز آموزش پليس زن را زنان تشکيل 

دارند،  آميزتبعيضو متحجر و رفتارهای  ایيشهکلعموالً مربيان اکثراً عقاید در بلژیک م .3

 نيست. گونهایندر ایران  کهدرحالی

 هاپیشنهاد
جهت واقف  موردمطالعهی دیگر و کشورهای بازدید از مراکز پليس زن کشورها -

 شدن به نقاط قوت و ضعف.

 برگزاری همایش مشترک تخصصی پليس زن ميان کشورهای مختلف. -

 ارتقاء کيفيت مراکز آموزش پليس زن در کشور. -

 آموزش پليس زن. یهابرنامهکيفی  نظرسنجیو  بازخورد گيری -

رات آموزشی جهت حل بررسی مشکالت اساسی پليس زن در کشور و تدوین مقر -

 مشکالت آنان.

پليس زن در کشورهای  ینمودن آموزش پليس زن هماهنگ با نظام آموزش روزبه -

 مختلف.

 بازنگری محتوایی، کمی و کيفی آموزش پليس زن در کشور. -

 مهارت افزایی پليس زن. یهادورهافزایش مستمر  -

 تجربيات و تخصص کشورها با یکدیگر. ، نظرتبادل، اندیشیهم -

 منابع
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تطبيقی پليس زن در کشورهای ایران، آلمان،  مطالعه (،1351) يدمجرضایی راد،  -وروایی، اکبر

 .معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی ،...بلژیک و 

تحقيقات کاربردی  مرکز ،مؤثر بر تشکيل پليس ویژه زنان یهامؤلفه -(1321اکبر )وروایی، 

 .معاونت اجتماعی ناجا

مقاالت پليس زن و  مجموعه ،پليس زن شناسیآسيب (،1322همکاران )و  درضامحمنادر پور، 

 .انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،3 ج ،امنيت عمومیتوسعه 

 .ناجا المللبيناداره کل پليس ، دانشکده پليس ملی کره (1332جهان )آشنایی با پليس کشورهای 

 .ناجا المللینبياداره کل پليس (، 1322اروپا )نقش زنان در پليس 

 .(1302زمان )دانش، تاج 

 -دولتی یهابخشبررسی موانع و مشکالت موجود در اشتغال زنان در  (،1325) یننسرجزنی، 

 .پژوهش دانشگاه شهيد بهشتی معاونت ،تهران

 .زن در عدالت اجتماعی(، 1325اکبر )هاشمی، 

 کيهان. ؤسسهم ،چيست؟ تهران شناسیجرمکيست؟  ( مجرم1320زمان )دانش، تاج 

ترجمه دکتر سيد حسين ابطحی، شمس اله جعفری نيا، رضا  (1320) ينگکاولاوليوندای، آلن 

چاپ  ،يدخورش ،تهران، استراتژیک منابع انسانی یریتمد ،بخاری، مهربان هادی پيکانی

 اول.

ملی وضعيت زنان در جمهوری اسالمی  ( گزارش1331) یجمهوردفتر امور زنان نهاد ریاست 

 امور زنان نهاد ریاست جمهوری. دفتر ،تهران ،نایرا

تحقيقات  مرکز ،تهران -2 ج ،نيروهای انتظامی فرازوفرودسال  صدیک( 1323خسرو )معتضدی، 

 و مطالعات ناجا.

 المدرسه النبویه العسکریه. -ابو فارس عبدالقادر،

 معاونت ،انتظامی علمی پژوهشی آموزشی در علوم ( فصلنامه1353) یمحمدوروائی، بهرامی پور، 

 تربيت و آموزش ناجا.


