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چکیده
سازمان پليس برای اجرای مأموریتهای محوله نيازمند بهرهگيری از تخصص پليس زن بوده تا
برای امور مرتبط با زنان ،کودکان و نوجوانان بهکارگيری شوند؛ بنابراین برای افزایش بهرهوری
استفاده از توان پليس زن در امورات پليسی الزم است آنان از همه جهات آموزشهای الزم را
ببينند .موضوع این تحقيق مطالعه و بررسی تطبيقی آموزشی پليس زن در کشورهای ایران ،بلژیک
و دانمارک بود و سؤال اصلی تحقيق پاسخگویی به این پرسش بوده که در نظامهای حقوقی این
سه کشور چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد .تحقيق حاضر ازلحاظ هدف بهعنوان یک
تحقيق کاربردی به شمار میآید که با استفاده از روش اسنادی اطالعات و دادههای موردنياز
تحقيق جمعآوری شده و بهصورت تحليلی و توصيفی موردبررسی قرار میگيرد .نتایج حاصل از
تحقيق نشان میدهد در کشور ما پس از استخدام زنان در سازمان پليس ،آموزشهای اوليه در
مراکز شبانهروزی بهصورت مجزا بوده ،اما در دو کشور در بلژیک و دانمارک آموزشهای پليس
زن بهصورت شبانهروزی نبوده و دورههای آموزشی بهصورت مختلط برگزار میگردد .در هر سه
کشور مراکزی برای برگزاری دورههای آموزشی با سرفصلهای خاص و مدتهای معين و
متناسب با نياز سازمان وجود دارند و اساتيد دورهها نيز معموالً از اساتيد درونسازمانی و اعضای
هيات علمی دانشگاهها و مراکز علمی میباشند و هدف مشترک همه این کشورها از آموزش
پليس زن ارتقاء مهارت و ارزش و تخصص آنان در همه عرصهها بوده است.
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کلیدواژه (گان) :پليس زن -مراکز آموزشی -دورههای آموزشی -اساتيد و مربيان آموزشی-
بازده آموزشی

مقدمه
با ظهور اسالم ،کرامت انسانی زن احياء شد و زن در کنار مرد بهعنوان نيمی از پيکره حيات
بشری مطرح گردید .اسالم دخترکشی را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران
احترام بگذارند ،زنان صدر اسالم در امور اجتماعی ،سياسی و فرهنگی و کارهای دیگر
مشارکت داشتند( .عبدالقادر)1355،
فعاليت زنان در عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی ،نظامی ،انتظامی و
اقتصادی یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی هر جامعه است( .نادرپور و
همکاران) 1322،
زنان فعال در عرصههای مختلف باید آموزش ببينند تا از عهده انجام امور برآیند و
حالآنکه ضرورت این آموزش برای پليس زن دوچندان است که باید با کسب
آموزشهای الزم راههای دسترسی به دادرسی عادالنه و منصفانه در مورد زنان را دریابد و
در رفتار خود با متهمين زن نشان دهند که چگونه حافظ حقوق آنان هستند؛ بنابراین باید به
آموزش پليس زن با نگاه مؤکد نگریست ،باید حضور زن را در عرصه تأمين امنيت
اجتماعی بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر قلمداد نمود و آموزش آنان را امری ضروری
دانست ،زیرا «آموزش را باید بهعنوان رکن اساسی نظام اجتماعی هوشمند و عادل به شمار
آورد تا برای تحقق عدالت کيفری و دادرسی منصفانه گامهای مؤثری برداشت» .
(وروایی ،بهرامی پور و محمدی)1353 ،
حضور زنان در فعاليتهای اجتماعی ،بهداشتی ،فرهنگی و مشارکت آنها در این نوع
فعاليتها یکی از شاخصهای توسعه هر کشوری تلقی میشود ،سازمانهای بينالمللی
یونسکو ،یونيسف ،سازمان بينالمللی کار ،سازمان جهانی بهداشت و  ...هرکدام دارای
شاخصهایی برای توسعه میباشند که زنان در آن مستقيم و غيرمستقيم نقش دارند ،از
طرفی حضور زنان در فعاليتهای اقتصادی ،نقش سنتی آنها را نيز تغيير داده و باعث تغيير
نگرشهای جوامع نسبت به نقش جدید زنان شده است .پذیرش اشتغال زنان در جوامعی
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که نقش آنها تنها به نقش «مادر» و «همسر خانهدار» تلقی شده است ،هنوز کامالً جا نيفتاده
است (جزنی.)1325 ،
پذیرا شدن این نقش در بعضی از مشاغل با سرعت بيشتر ،بعضی دیگر کندتر و در سایر
موارد بهسختی انجام گرفته است.
فنآوری ،گسترش دانش بشری ،باسوادتر شدن زنان ،افزایش فارغالتحصيالن متخصص
زن و سایر پدیدههای اجتماعی و فرهنگی ،جذب تدریجی زنان را در مشاغل متنوع و
تخصصی در جهان و ایران هموار و در مواردی ناگزیر و اجتنابناپذیر کرده است .از
طرفی مشاغلی وجود دارند که حضور زنان را ضروری و حتی حياتی میداند .یکی از
مشاغلی که حضور زنان را در سازمان خود بهسختی در طی تاریخ پذیرفته است ،پليس
است.
موضوع پليس زن از جنبههای مختلف قابلبررسی است و یکی از این جنبهها که امری
ضروری و مهم به شمار میآید مبحث «آموزش پليس زن » در سازمان پليس است و این
آموزشهای سازمانی نيز باید یاری بخش آنها برای حصول به هدف باشد.
حضور زنان در سازمان پليس کشورها و مشارکت آنان در انجام امور انتظامی مرتبط
با زنان و کودکان ،درواقع از الزامات ناشی از اتخاذ سياست جنایی یا راهبرد کنترل جرم در
ارتباط با این دو گروه اجتماعی است .این الزام بهنوبه خود متأثر از تحوالتی است که در
دهههای اخير در پدیده جنایی در هر دو قلمرو مرتبط با زنان و کودکان در جوامع مختلف
روی داده است( .وروایی و رضایی راد)1351 ،
عدم توجه به آموزش پليس زن از آفتهای سيستم پليس زن خواهد بود .پليس زن
بهعنوان یک نيروی مت خصص در امور زنان و بعضاً اطفال و نوجوانان ،باید بنا به شرایط
زمان ،آموزش ببيند تا از اجرای مأموریتهای محوله برآید ،چراکه پليس زن در بررسی
مأموریتهای تخصصی در کنار دستگاه عدالت کيفری انجاموظيفه میکند و با حقوق
متهمين و بزه دیدگان سروکار دارند و کوچکترین کوتاهی در امور آموزشی این قشر
میتواند منتج به تضييع حقوق فردی و اجتماعی این قشر عظيم جامعه گردد ،زیرا اصوالً
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زیربنا و شالوده پرونده کيفری درروند تحقيقات مقدماتی است که در امور مرتبط با زنان
این وظيفه خطير بر عهده پليس زن قرار دارد.
اهميت و ضرورت این پژوهش به این دليل است که برای سياستگذاری در امور
آموزشی پليس بخصوص پليس زن که دارای شرایط خاصی است ناگزیر باید قواعد حاکم
بر نظام آموزشی پليس زن در سایر کشورها را موردمطالعه تطبيقی قرار داد تا با بهرهگيری
از تجارب آنان بتوان نقاط ضعف آموزشی را کاهش و نقاط قوت را افزایش و تقویت
نمود .هدف اصلی این تحقيق مطالعه و بررسی تطبيقی آموزش پليس زن در کشورهای
ایران ،دانمارک و بلژیک است و دالیل انتخاب این دو کشور در کنار کشور ایران
بهاینعلت است که در این کشورها مراکز آموزش پليس زن ،دورههای آموزشی زنان،
اساتيد و مربيان آموزشی ،بازده آموزش پليس زن به شکل متفاوتی فعاليت میکنند و
همچنين از اهداف فرعی این تحقيق این است که نقاط مشترک و افتراق نظامهای مذکور
یافت شود و با استفاده از تجارب این کشورها در فرآیند آموزش پليس زن در کشور بهره
برد.
در این نوشتار روش تحقيق بهصورت کتابخانهای و توصيفی با خالصهبرداری از کتب،
مجالت ،پایاننامهها و مقاالت مورداستفاده قرار گرفته است و تحقيق حاضر ازلحاظ هدف
جزء تحقيقات کاربردی محسوب میشود و در خصوص پيشينه تحقيق باید گفت که
تاکنون پژوهشهایی بهصورت کلی و فراگير در خصوص مطالعه تطبيقی پليس زن انجام
شده است ،لکن مبحث آموزش پليس زن بهطور اخص به این شکل در این سهنظام حقوقی
مورد واکاوی و تبيين واقع نشده است.
تاریخچه .تاریخچه پليس زن در دنيا نشان میدهد که زنان کار خود را در سازمانهای
پليس از کار خدمتگزاری در ادارات پليس ،امور پرستاری و سایر امور خدماتی و پشتيبانی
شروع کردهاند؛ اما با گسترش تنوع جرم و جنایت ،افزایش دانش و نگرش بشری و بهویژه
متصدیان و مدیران سازمانهای پليس و دانشمندان و متفکران حوزههای امنيتی و پليس به
اهميت بهرهبرداری و بهکارگيری وسيعتر ،گستردهتر و متنوعتر از زنان در بخشهای
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تخصصیتر پليس امری حياتی و اجتنابناپذیر تلقی شده و این امر باعث شد که پليسهای
دنيا از زنان بهعنوان مأموران و متخصصين پليس بهره گيرند.
آموزش یکی از ضرورتهای پليس زن برای تکامل آنان است و باید از این ظرفيت بر
اساس شرح وظایف محوله بهره جست.
«این آموزشها باید با تأکيد بر تفهيم منشور اخالقيات و قوانين و تدوین شفاف
رفتارهای غيراخالقی و غيرقانونی موردنظر سازمان و مدیریت انجامپذیرند( » .اوليوالندی،
)1320
بنابراین دولتها مکلفاند جهت استفاده از ظرفيت پليس زن ابتدا آموزشهای الزم را
به آنان ارائه و در مقابل ،بهکارگيری این آموزشها را از آنان مطالبه کنند .در دانمارک تا
دهه  1555تعداد  305پليس زن در دارات پليس دانمارک مشغول به کار شدند که
درمجموع  3درصد از کل نيروی انسانی پليس را تشکيل میداد .اکثر این زنان در منطقه
کپنهاگ مشغول به کار شدند .برخی از  31ایالت دانمارک کالً فاقد پليس زن میباشند .در
بعضی از مناطق مختلف در خصوص بهکارگيری کارکنان پليس زن در مشاغل پليسی
وجود داشته است .حدود  35نفر از  155نفر پليس حقوقدان این کشور زن میباشند .حدود
 1555کارمند شخصی وجود دارد که تقریباً  3055نفر آنها زن میباشند( .وروایی) 1321 ،
در اکثر کشورهای مترقی ،با توجه به ویژگیهای خاص زنان در بهکارگيری آنان در
دادگاههای اطفال ،مددکاری  ،پرستاری و ضابطين ویژه قضایی در امور کودکان،
برنامهریزی جدی انجام پذیرفته تا جایی که پليس زن در اجرای وظایف پليس قضایی
اطفال و نوجوانان نقش بسزایی بر عهده دارد( .دانش)1302 ،
در بلژیک نيز پليس زن در ساختار پليس وجود داشته و امروزه هم وجود دارد .پليس
زن در این کشور در تشکيالت پليس شهری و ژاندارمری سابقه تأسيس دارد و نهادهای
پليسی که تحت امر وزارت کشور قرار دارند از همان بدو در کنار مردان استخدام زنان را
نيز در دستور کار خود قرار دادهاند.
این تحوالت محدود به یک یا چند کشور خاص نبوده و همه کشورهای جهان را در
برمیگيرد  .در ایران مقام معظم رهبری در خصوص عموميت داشتن تضييع حقوق زنان در
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دنيای کنونی میفرمایند« :امروز نهفقط در ایران ما ،بلکه در سراسر جهان ،معضل بزرگی
وجود دارد و آن عبارت است از اینکه نسبت به حقوق و شخصيت بانوان در بعضی از
بخشهای زندگی ،کوتاهی و یا تعرض انجام میگيرد ،یعنی به زنان ظلم میشود .بعضی
خيال میکنند که این کوتاهی و تعرض ،مخصوص کشورهای شرقی یا کشورهای اسالمی
است .ا ین اشتباه است .ظلم به زنان در کشورهای غربی ،با همه ادعاهایی که نسبت به زنان
دارند ،اگر بيشتر از کشورهای اسالمی و شرقی نباشد ،کمتر نيست .آمارهایی از آزار مردان
در خانواده نسبت به زنان ،چه شوهر ،چه پدر و چه برادر وجود دارد که من این آمارها را
دیدهام .این آمارها تکاندهنده است .انسان را دچار تعجب میکند .پس این ،در همه جای
دنيا معضلی است ک وجود دارد ،باید این معضل حل شود( .دفتر امور زنان در نهاد
ریاست جمهوری) 1331 ،
در اکثر کشورها آنچه برای اولين بار سبب استخدام زنان در دستگاه پليس شد ،خطر
افزایش جرائم جنسی و دیگر جرائمی بود که دامنگير زنان و بچهها میگردید .حمایت از
زنان و کودکان بهعنوان یک شغل وظيفه زنان محسوب میشود .در بعضی کشورها مانند
انگلستان ،ایرلند و آلمان ،ابتدا نيروی پليس زن بهطور جداگانه و یا در بخشهای
مخصوصی در ادارات پليس متمرکز شدند تا اختصاصاً به امر حمایت از زنان و کودکان
بپردازند( .هاشمی)1325 ،
در آغاز ،پليس زن دارای لباس فرم مخصوص ،وظایف ،ساختار ،درجه و حتی حقوق
ماهيانه متفاوت از پليس زن مرد بود و بعضاً اجازه حمل سالح گرم را نداشت ،اما در اواخر
دهه  ،1535کمکم دیدگاهها در مورد نقش پليس زن شروع به تغيير کرد و زنان وارد
قسمتهای عملياتی و بخشهای خاص پليس مرد شدند ،ولی برای این کار و نشان دادن
قدرت جسمانی و قابليتهای خود که مورد سؤال مردم بود ،مجبور بودند تکاليف سختی
به عهده بگيرند تا ثابت کنند تواناییشان در انجام امور محوله بهاندازه توانایی همکاران
مردشان است( .هاشمی) 1325 ،
پس از کشورهای غربی ،بسياری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای مسلمان ،اقدام
به استخدام ،آموزش و بهکارگيری پليس زن در انجام امور پليسی مربوط به زنان و
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کودکان نمودند .در ایران سابقه حضور زنان در سازمان پليس و انجام امور انتظامی ،چهار
دهه سابقه داشته و به سال  1313شمسی برمیگردد ،پس از پيروزی انقالب اسالمی تا
مدتی از زنان شاغل در مشاغل انتظامی و پليسی استفاده به عمل نيامد ،اما مجدداً از سال
 1332پليس زن در کشور ایران احياء گردید.
اما آنچه مهم است مبحث آموزش پليس زن است .در ایران برای نخستين بار پس از
شهریور  1325شمسی ،اداره کل شهربانی کشور اقدام به تأسيس آموزشگاه عالی پایوری
شهربانی و ثبتنام از دارندگان مدرک دیپلم نمود( .معتضد)1323 ،
سابقه آموزش پليس زن در ایران به سالهای  1313و  1312برمیگردد ،در سال ،1313
اولين گروه زنان جهت دوره آموزش درجهداری و در سال  1312جهت دوره آموزش
درجهداری و افسری پليس زن ،تفاوت خاصی در محتوای آموزشهای ارائه شده به
دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت و هر دو گروه در تالشهای مشترک ،آموزشهای
یکسانی را میدیدند و صرفاً خوابگاههای دانشجویان دختر و پسر از هم جدا بود و عمالً
تفاوت خاصی در آموزشها دیده نشد.
سایر کشورها نيز در سيستم پليسی خود در بخش زنان نيز به مسائل آموزشی روی
آوردهاند که در این تحقيق به بررسی وضعيت آموزش پليس زن در سه کشور ایران،
دانمارک و بلژیک پرداخته میشود.

بررسی وضعیت آموزش پلیس در کشورهای مورد مقایسه
 مراکز آموزش پلیس
الف) ایران« .در کنار برنامهریزی جهت استخدام و آموزش زنان داوطلب استخدام در
نيروی انتظامی ،نسبت به بهکارگيری زنان شاغل در نيرو برای تصدی مشاغل انتظامی نيز
اقدام شد ،اما بهکارگيری این دسته از کارکنان زن به دليل نداشتن مهارتهای خاص
انتظامی با مشکالتی همراه بود( » .دعاگویان ) 1323 ،که میبایست جهت حل این
مشکالت مراکزی بهعنوان متولی آموزش پليس زن تعيين میگردید ،لذا مقدمات اوليه
تأسيس مجتمع آموزشی کوثر ویژه پليس زن در سال  1330انجام و پس از یک سلسله
بررسیها و انجام زمينه مناسب در سازمان نهایتاً در  21خردادماه  ،1333مجتمع آموزشی
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عالی کوثر در ابتدا تحت عنوان (مرکز آموزش کارمندی) تأسيس گردید و در بهمنماه
 1332اولين گروه افسران در مقطع کارشناسی پذیرش شدند .دانشجویان دختر برابر شرایط
و ضوابط و با توجه به عالقهمندی و ميزان معدل تحصيلیشان و نياز سازمان در هر یک از
گرایشهای موردنياز ،میتوانند بهصورت تخصصی ادامه تحصيل داده و پس از چهار سال
موفق به اخذ مدرک کارشناسی علوم انتظامی یا پس از دو سال مدرک کاردانی گردند و
برابر ضوابط و نياز سازمانی در یکی از یگانهای تابعه نيروی انتظامی مشغول به کار گردند.
این مجتمع عالوه بر کالسهای درس ،دارای کارگاههای مختلفی از قبيل کارگاه
کامپيوتر ،کارگاه بررسی صحنه جرم ،کارگاه نقشهخوانی و همچنين بخش سمعی و بصری
برای آموزشهای عملی و کاربردی و بخش کتابخانه و اطالعرسانی است.

(وروایی

و رضایی راد)1351 ،
این مجتمع همچنين فارغالتحصيالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از مقطع کاردانی
به باال را با طی سير مراحل استخدامی طی مدت یک سال تحت آموزش قرار میدهد و
سپس با اعطاء درجات مصوب در مشاغل موردنياز بکار گرفته میشوند و همين رویه نيز
برای دورههای فراگيری درجهداری زنان با تحصيالت دیپلم با طی مدت  0ماه آموزش
جاری است.
البته مبحث آموزش پليس زن صرفاً به دورههای تعيينشده فوق ختم نمیگردد و این
آموزشها خاص بدو استخدام است و در طول خدمت بنا به شرایط زمانی و فردی شخص
پليس ،آموزشهای ضمن خدمت در قالب دورههای آموزشی اخذ درجه که معموالً هر
چهار سال یکبار برای هر پليس است برگزار میگردد و فراگيران در کالسهای
تخصصی مربوط به قوانين و مقررات و مرتبط با وظایف تخصصی پليس زن در مرکز
استانها یا مجتمع آموزشی کوثر (ویژه پليس زن ) در پایتخت کشور شرکت و تعليمات
الزم را از اساتيد دوره آموزشی فرا میگيرند و همچنين در وضعيتهای خاص مثل تغيير
قوانين و مقررات ،پليس زن جهت آشنایی با آموزشهای بهروز در دورههای فشرده
کوتاهمدت شرکت و تحت آموزش منطبق بر علوم روز قرار میگيرند.
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ب) بلژیک .بررسی نظام آموزش پليس بلژیک در دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری
نشان میدهد که در سازمان پليس شهری و سازمان ژاندارمری رویکرد جنسيتی خاصی در
خصوص شکل و محتوای آموزش ارائه شده به دانشجویان زن و مرد وجود ندارد و
دانشجویان دختر در کنار دانشجویان پسر در یک مرکز تحت برنامه آموزشی واحد قرار
میگيرند و میتوان گفت دورههای آموزشی پليس زن در بلژیک بهصورت مختلط است.
البته مسئوليت کلی آموزش در هر دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بر عهده وزارت
کشور است.
آموزش بدو خدمت پليس شهری در مراکز آموزشی ویژه صورت میپذیرد .این مراکز
آموزشی متعدد بوده و تقریباً در هر ایالت یک مرکز آموزش پليس شهری وجود دارد که
داوطلبان استخدام در این سازمان اعم از داوطلبان زن و مرد ،آموزشهای بدو خدمت خود
را در این مراکز میگذرانند .عالوه بر آموزشهای بدو خدمت ،کارکنان سازمان پليس
شهری در حين خدمت نيز آموزشهای تخصصی خاصی را میبينند که مسئوليت اجرای
این آموزشها بر اساس دستورالعملهای تنظيم شده بر عهده مدیران اجرایی است.
(وروایی و رضایی راد)1351 ،
از سوی دیگر همانند سازمان پليس شهری ،در سازمان ژاندارمری بلژیک نيز وزارت
کشور مسئوليت کلی آموزش را بر عهده دارد ،اما سياستها و اصول کلی حاکم بر
آموزش کارکنان ،از سوی فرماندهان و مسئوالن آموزش ژاندارمری تعيينشده که با تأیيد
وزارت کشور بهصورت مقررات الزامآور ،مالحظات اساسی آموزش ژاندارمری بلژیک را
تشکيل میدهند( .وروایی ) 1321 ،بنابراین مراکز آموزش پليس در کشور بلژیک سازمان
پليس شهری و ژاندارمری میباشند که هر دو تحت مدیریت وزارت کشور بهعنوان یک
متولی واحد مسئوليت کلی آموزش را بر عهدهدارند.
ج) دانمارک .مطابق مقررات قانونی ،اداره کل پليس دانمارک مسئوليت آموزش کارکنان
پليس این کشور اعم از کارکنان مرد و زن را بر عهده دارد .اداره کل پليس از طریق
شعباتی که در سازمان پليس نواحی انتظامی  31گانه دارد ،مقررات و دستورالعملهای
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آموزشی الزم را ابالغ میکند .در هر یک از نواحی انتظامی ،یک اداره آموزش ویژه
پليس وجود دارد که مستقيماً تابع اداره کل پليس است.
دوره آموزش اوليه پليس زن در دانشکده پليس کپنهاک برگزار میگردد .دانشجویان
پليس زن در جزایر فارو و نيز در دانشکده پليس کپنهاک آموزش میبينند ،درحالیکه
دانشجویان پليس زن جزیره گرینلند ،در خود این جزیره آموزش میبينند .عالوه بر
دانشجویان دورههای افسری پليس ،کليه کارمندان اداری و همچنين کارمندان فنی پليس
اعم از زن و مرد ،دورههای مختلف آموزشی خود را در همان دانشکده پليس کپنهاک
میگذرانند .این دانشکده ،تحت مسئوليت مستقيم دولت قرار دارد .کليه سياستهای
آموزشی دانشکده ،تحت نظارت هيأتی به نام «هيأت مشاوره ملی آموزش پليس» است.
عالوه بر نماینده دولت ،رئيس پليس کشور و مدیران کل و نمایندگان ایالتی نيز جزو هيأت
مذکور میباشند( .وروایی و رضایی راد)1351،
در این کشور محل آموزش کارکنان پليس زن همانند کارکنان پليس مرد در همان
مدرسه یا کالج پليس است و محلی مستقل از هم نيستند.
 دورههای آموزش پلیس زن
الف) در ایران .در ایران طول دورههای آموزشی در مجتمع آموزشی کوثر به اشکال
مختلف پيشبينی شده است ،بنابراین دوره آموزشی برای دوره فراگير درجهداری  0ماه،
برای دانشجویان فراگير یک سال ،برای دانشجویان مقطع کاردانی دو سال و مقطع
کارشناسی چهار سال تعيينشده است که البته این دورهها بهصورت شبانهروزی برنامهریزی
شده است که این دورههای آموزشی نيز بر اساس یک رسته بندی آموزشی به عمل
میآید ،چراکه تخصصی بودن حوزههای مختلف فعاليت نيروی انتظامی چنين ضرورتی را
میطلبد که آموزش بر اساس تخصص و مهارت خاص صورت گيرد تا بهکارگيری آنها
در فعاليتهای تخصصی پليس در آینده امکانپذیر باشد« .بر همين اساس دانشجویان دختر
مجتمع آموزش عالی کوثر مطابق با مالکهای آموزشی ازجمله نمره اکتسابی در آزمون
ورودی ،معدل نمرات نيمسال تحصيلی گذشته و ميزان عالقهمندی آنان رسته بندی
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میشوند و این رستهها عبارتاند از -1 :رسته انتظامی -2 ،رسته کشف جرائم -3 ،رسته
اطالعات-1 ،رسته راهور -3 ،رسته اداری -0 ،رسته رایانه.
(وروایی) 1321 ،
البته آنچه بدیهی است این است که عالوه بر در نظر گرفتن مالکهای آموزشی و
عالقه فردی ،میبایست نياز سازمانی نيز مدنظر قرار گيرد و تحقق این عوامل منوط به
همکاری متقابل همه بخشهای درونسازمانی ناجا است تا خروجی مناسبی از این
آموزشها به دست آید.
قابلذکر است که انتخاب رسته پس از تخصصی شدن دانشکدههای دانشگاه علوم
انتظامی در سال  1325و گذر از پليس عمومی به پليس تخصصی قاعدهمند شد .تا آن زمان
پليس بهصورت مطالعات همهجانبه و عمومی تحصيالت خود را به پایان میرساند و با
انتخاب رسته خدمتی ،وارد عرصه خدمت در ناجا میشد( .دعاگویان )1323 ،درحالیکه
امروزه در ایران آموزشهای پليس بهطور حرفهای و تخصصی اجرا میشود.
البته باید گفت دانشجویان مجتمع آموزشی عالی کوثر میتوانند در کنار شرکت در
برنامهها و دورههای آموزشی در برنامههای فوقبرنامه آموزشی نيز شرکت نمایند که برخی
از این آموزشهای فوقبرنامه عبارتاند از :آموزشهای ورزشی رزمی ،آموزشهای
رانندگی ،شرکت در برنامهها و جشنوارههای ورزشی و همایشهای علمی و پژوهشی.
دانشجویان دورههای آموزشی نيز پس از فراغت دوره آموزش و در جهت تکميل این
دوره برنامه کارورزی عملی را در یگانهای نيروی انتظامی بهصورت تخصصی و عملی
طی مینمایند .البته بدیهی است که بنا به شرایط زمانی آموزشهای ضمن خدمت پایوران
پليس زن در طول خدمت آنان بنا به نياز سازمانی اجرا میکردد.
ب) در بلژیک .کليه دورههای آموزشی بدو خدمت و حين خدمت بهگونهای تعریفشده
که کليه دانشجویان دختر و پليسهای زن همانند دانشجویان پليسهای مرد در این
دورههای آموزشی شرکت مینمایند ،هرچند درصد زنان شرکتکننده در این دورهها
تفاوت زیادی با درصد مردان شرکتکننده دارد( .وروایی و رضایی راد)1351 ،
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دورههای آموزش طولی و عرضی و برنامههای آموزشی ارائه شده در این دورهها ،در
دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بلژیک صورت میگيرد.
مسئوليت کلی آموزش پليس شهری بلژیک بر عهده وزارت کشور است .آموزش بدو
خدمت پليس شهری در مراکز آموزشی ویژه صورت میپذیرد .این مراکز آموزشی متعدد
بوده و تقریباً در هر ایالت یک مرکز آموزش پليس شهری وجود دارد که داوطلبان
استخدام در این سازمان اعم از داوطلبان زن و مرد ،آموزشهای بدو خدمت خود را در این
مراکز میگذرانند .عالوه بر آموزشهای بدو خدمت ،کارکنان سازمان پليس شهری در
حين خدمت نيز آموزشهای تخصصی خاصی را میبينند که مسئوليت اجرای این
آموزشها بر اساس دستورالعملهای تنظيم شده بر عهده مدیران اجرایی است.
دورههای مختلف آموزشی سازمان پليس شهری بلژیک ،عبارتاند از:
 )1نيروی «هولپاجنتن» که افرادی با قدرت پليسی محدود بوده و تحت آموزش پاسبانی
قرار میگيرند و از  115تا  105ساعت آموزشهای مختلف را میگذرانند.
 )2دوره آموزش پاسبانهای پليس که یک دوره دهماهه بوده و در این دوره دهماهه 1555
ساعت آموزشهای مختلف به داوطلبان در زمينههای روانشناسی عمومی ،اجتماعی،
جنبههای عملی و تکنيکی پليس و همچنين آموزشهای جسمانی ارائه میگردد.
 )3دوره آموزش کمک کالنتران که شامل یک دوره آموزشی دوساله بوده و
شرکتکنندگان در این دوره از کارکنانی هستند که دارای یک سلسله شرایط الزم برای
نيل به درجات باالتر میباشند .موضوعات و دروس آموزشی عبارتاند از :دروس
حقوقی ،روانشناسی عمومی و اجتماعی ،دروس انتظامی و تمرینات بدنی.
 )1دوره آموزشی ویژه افسران ارشد که طول مدت این دوره نيز دو سال است و البته خود
این دوره آموزشی نيز به دو بخش تقسيم میشود که امکان تلفيق هر دو بخش نيز وجود
دارد.
 )3دورههایی مرتبط با اقليتهای نژادی که از سال  1553برنامهریزی شده است .بعضی از
این آموزشها در ضمن آموزشهای اوليه کليه دورههای آموزشی ،پيشبينی شدهاند.
کارکنان بخشهای عملياتی پليس شهری بروکسل ازجمله افرادی هستند که این
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دورههای آموزشی ویژه را میگذرانند( .اداره کل پليس بينالملل ناجا ،)1322 ،اما
دورههای آموزشی مختلف ژاندارمری بلژیک به شرح ذیل است( .وروایی و رضایی راد،
) 1351
 )0دورههای آموزش ابتدایی ،ویژه افسران جزء (غير مأمور ) :این دوره قبالً یک سال به
طول میانجاميد ،اما از اواسط

آموزشهای مرتبط با این دوره در قالب دورههای

آموزشی ضمن خدمت و درمجموع به شکل  11واحد درسی به داوطلبان ارائه میشود.
 )3دورههای آموزشی مبانی مدیریت و برنامهریزی :پس از دورههای آموزش ابتدایی،
تعدادی از افسران جزء که دارای شرایط الزم میباشند ،میتوانند در یک دوره آموزشی
دوساله شرکت کنند .این دوره آموزشی تحت عنوان «مبانی مدیریت و برنامهریزی»
شامل موضوعات و دروسی است که متناسب با وظایف و مسئوليتهای آینده
شرکتکنندگان در دوره آموزشی پيشبينی و طراحی گردیده است.
 )2دوره آموزشی ویژه مدیریت ارشد :این دوره برای آن دسته از افسرانی است که با
درجه ستوان دومی خدمت خود را در ژاندارمری شروع نمودهاند .این دسته از کارکنان
پس از نيل به درجه افسری جزء ،برای اخذ درجه افسری ارشد میبایست در یک دوره
آموزشی یازدهماهه شرکت نمایند .موضوعات و دروس آموزشی ارائه شده در این دوره،
در سه محور ارائه

میشوند :الف) آموزش مهارتهای اساسی پليس؛ ب) آموزشهای

عملی فرماندهی؛ ج) مهارتهای مدیریتی.
 )5دورههای آموزشی ترفيعاتی و تشویقاتی :که بر مبنای درجات افراد برنامهریزی نشده،
بلکه در رابطه با نوع خاصی از مسئوليت و وظایف محوله به اشخاص طراحی شده است.
انواع دورههای آموزشی ترفيعاتی و تشویقاتی عبارتاند از -1 :دوره آموزشی فرماندهی
منطقه؛  -2دورههای آموزش تخصصی ،مانند دوره راهنمایی و رانندگی ،دوره آموزش
امور مالی و دوره آموزش تحقيقات جنایی .برخی از این دورهها در خارج از سازمان
ژاندارمری ارائه میگردند.
نکته جالبتوجه در خصوص وضعيت آموزش در هر سه سازمان پليس شهری،
ژاندارمری و پليس قضایی بلژیک این است که مطابق مقررات آموزشی ،هيچیک از
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دورههای طولی و عرضی شبانهروزی نيست .علت و دليل عدم شبانهروزی بودن این
دورههای آموزشی وجود این دیدگاه در هر دو سازمان پليس است که شبانهروزی بودن
دوره آموزش ،ارتباط و تعامل پليس با مردم را تضعيف مینماید؛ ارتباط و تعاملی که برای
کسب تجارب اجتماعی پليس و گسترش ارتباط با گروههای مختلف جامعه ضروری است.
(وروایی و رضایی راد )1351 ،بنابراین توجه به شرایط و زمينههای اجتماعی شدن پليس
در تدوین مقررات دورههای آموزشی موردتوجه کشور بلژیک قرارگرفته است.
ج) در دانمارک .در ساختار پليس زن کشور دانمارک دوره آموزش پليس زن ترکيبی
است از چندین دوره کوتاهمدت متمرکز نظری که بافاصله زمانی خاص و در طول کل
مدت خدمت پليس زن در سازمان پليس دانمارک پيشبينی شده است.
زنان تازه استخدامشده  ،پس از طی مراحل مختلف استخدامی ،یک دوره آموزشی
دههفتهای را میگذرانند .هدف از این دوره آموزشی اوليه (مقدماتی) ،فراهم آوردن زمينه
آشنایی افراد تحت آموزش با ساختار و تشکيالت سازمان پليس ،وظایف ،اختيارات و
مسئوليتهای این سازمان و همچنين دروس حقوقی و انتظامی است .پسازاین دوره
آموزشی اوليه ،پليسهای زن به مدت  2سال دوره خدمات آزمایشی خود را در واحدها و
مراکز مختلف انتظامی میگذرانند.
در سازمان پليس دانمارک ،دو گونه درجه و سِمَت وجود دارد ،بهنحویکه آن عده از
کارکنان پليس که آموزش حقوقی ندیدهاند ،فقط میتوانند تا درجه معاون جانشين رئيس
پليس ارتقاء یابند؛ اما آن دسته از کارکنان پليس که دارای مدرک رشته حقوق هستند
میتوانند با سِمَت رئيس پليس یا معاون رئيس پليس پيشرفت کنند.
عالوه بر دوره آموزشی بدو خدمت ،کارکنان پليس زن در طول مدت خدمت خود در
سازمان پليس ،دورههای مختلف آموزش ضمن خدمت را نيز میگذرانند .در سه سال
نخست خدمت ،پليسهای زن در سه دوره مختلف تحت آموزش قرار میگيرند .این سه
دوره از یک دوره آموزشی پایه اصلی و دو دوره آموزشی دیگر که هرکدام به مدت یازده
هفته و همراه با آموزش عملی که بين دورهها صورت میگيرد ،تشکيل میشود .پس از
طی شش سال ،پليس زن میتواند به اداره تحقيقات جنایی یا پليس عمومی (غيرنظامی ) با
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درخواست شخصی منتقل شود؛ که در این صورت هر یک از پليسهای زن موظف
میباشند در یک دوره آموزشی دوازدههفتهای شرکت نمایند .پس از چهارده سال خدمت،
پليس زن به درجه گروهبانی نائل میشود .کليه مأمورین پليس دانمارک ازجمله پليس زن
که از درجه گروهبانی ارشدتر باشند ،میبایست هر هشت سال یکبار در دورههای
اجباری آموزشی ضمن خدمت شرکت کنند( .اداره کل پليس بينالمللی ناجا)1331 ،
عالوه بر دورههای مذکور ،یک دوره آموزش عالی ویژه فرماندهان پليس دانمارک نيز
وجود دارد .شرکتکنندگان در این دوره آموزشی رؤسای پليس هستند که در پستهای
قبلی خود نشان دادهاند که دانش ،اطالعات و مهارت کافی در زمينه مدیریتی داشته و
کالسهای مقدماتی و روش رهبری را گذراندهاند .در پایان دوره آموزش ،از
شرکتکنندگان ارزیابی کامل به عمل

میآید .این ارزیابی بخشی از مراحل

تصميمگيری برای تعيين واگذاری پستهای موجود در بخشهای مختلف مدیریتی
سازمان پليس دانمارک را تشکيل میدهد .کالسهای این دوره آموزشی با کالسهای
دیگر پليس متفاوت است .در دورههای دیگر که طول مدت آن دوازده هفته بهصورت
شبانهروزی و اقامت در محل بوده ،اعضاء از شرکت در فعاليتها و کارها و وظایف
روزمره و عادی خود معاف میباشند .کالس ،شامل سمينار و پروژههای کاری و
گردشهای علمی و مطالعاتی در داخل و خارج از کشور است« .کار پروژه » شامل چندین
پروژه جزء است( .اداره کل پليس بينالملل ناجا) 1331 ،
دوره آموزشی اوليه دانشجویان پليس زن در دانشکده پليس ،شبانهروزی نيست .دليل
این امر وجود این نظریه است که دانشجویان میبایست در طول دوره آموزش با جامعه در
ارتباط باشند و شبانهروزی بودن دوره ،مانع این تعامل و ارتباط ضروری است .با توجه به
شبانهروزی نبودن دوره آموزشی ،دانشجویان میبایست حوزه محلی را برای سکونت
بيابند.
 اساتید و مربیان آموزشی
الف) ایران .اساتيد و مربيان آموزشی موردنياز مجتمع آموزشی عالی کوثر برای آموزش
دانشجویان دختر ،مطابق روش جاری دانشگاه علوم انتظامی و از طریق مکاتبه با گروههای
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مختلف آموزشی دانشگاهها انتخاب میشوند .تعدادی از اساتيد و مربيان آموزشی مجتمع،
درونسازمانی و از اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم انتظامی میباشند .درعينحال از
اساتيد برونسازمانی نيز جهت تدریس دروس مختلف برنامه آموزشی دانشجویان استفاده
میشود .مربيان و اساتيد درونسازمانی که غالباً خود دارای سابقه فرماندهی و مدیریت در
درون نيروی انتظامی نيز هستند ،با بيان تجارب خدمتی خود ،راهگشای مشکالت آتيه
خدمتی دانشجویان میباشند .درعينحال اساتيد برونسازمانی که از اعضای هيات علمی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور میباشند ،با ارائه مطالب علمی و آموزنده به
دانشجویان ،زمينه خدمت بهتر و آگاهانهتر آنان در محيطهای خدمتی را فراهم میآورند.
(وروایی و رضایی راد ) 1351

اساتيد آموزشی پليس زن از ميان اساتيد خانم و آقا هستند که از حيث علمی و گزینشی
مورد تأیيد مراجع ذیربط در مراکز آموزشی پليس قرار گرفتهاند و بخش عمده ایاز آنها
نيز از پيشکسوتان و صاحبنظران با تجارب کافی در عرصههای تخصصی پليس میباشند.
ب) بلژیک .اساتيد و مربيان آموزشی در هر دو سازمان پليس شهری و ژاندارمری بلژیک،
متشکل از اساتيد و مربيان درون سازمان و اساتيد و مربيان برون سازمان میباشند.
بين اساتيد و مربيان آموزشی دانشجویان دختر و پليسهای زن تحت آموزش با
دانشجویان پسر و پليسهای مرد تحت آموزش در دورههای مختلف آموزش طولی و
عرضی ،تفاوتی وجود ندارد .اساتيد درونسازمانی که دارای دانش ،تجربه و تخصص در
زمينه علوم مختلف پليسی هستند ،غالباً از مدیران و فرماندهان مرد بوده و زنان در این زمينه
درصد کمی را به خود اختصاص میدهند .اساتيد برونسازمانی از ميان اساتيد دانشگاهی
و متخصص در دروس مختلف عمومی ،برای تدریس در مراکز آموزشی پليس دعوت
میشوند( .وروایی و رضایی راد)1351 ،
البته یک تحقيقات در بلژیک نشان میدهد که زنان پليس پس از طی دورههای
آموزشی معتقد بودند که مربيان اکثراً عقاید کليشهای و متحجر داشتند و در رابطه با
وظایف پليسی و راجع به نقش پليس زن در نيرو و رفتارشان تبعيض بود .تعداد اندکی از
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مربيان زن بودند که فعاليت آنها در رابطه بامهارتها و علوم اجتماعی بود( .اداره کل
پليس بينالملل ناجا) 1332 ،
ج) دانمارک .کادر مربيان آموزشی پليس زن دانمارک ،ترکيبی از اساتيد درون و
برونسازمانی است .کادر آموزش درونسازمانی متشکل از رؤسا ،مدیران و کارشناسان
پليس هستند که دارای دانش انتظامی و تجربه خدمتی الزم میباشند .کليه اساتيد و مربيان
آموزشی درونسازمانی مرد بوده و هيچیک از پليسهای زنِ دانمارک ،جزو کادر علمی
آموزش پليس زن نمیباشند .اساتيد درونسازمانی ،متشکل از اساتيد دانشگاهی،
روانشناسان ،پزشکان و وکال میباشند که شرایط الزم برای تدریس در دانشکده پليس را
دارا هستند.
دو دوره آموزش عالی ویژه رؤسا و مدیران پليس دانمارک ،مربيان و اساتيد متخصص
برونسازمانی ،مسئوليت قسمت عمدهای از آموزش دروس این دوره را بر عهدهدارند.
آنها افراد شایستهای از مرکز مدیریت دانمارک و مدرسه اقتصاد و مدیریت اداری
کپنهاک و مرکز دانشگاه «کایلد» میباشند .دليل انتخاب این افراد بهعنوان اساتيد و مربيان
این دوره آموزشی ،درجه و اعتبار باالیی است که به این دوره داده شده و مقرر گردیده
که برابر با استانداردهای آموزشی مدیران ،سایر سازمانهای ملی و خصوصی برگزار گردد.
(وروایی و رضایی راد)1351 ،
 بازده آموزشی پلیس زن
الف) در ایران .نتيجه شرکت دانشجویان پليس زن در برنامههای مختلف آموزشی و
فعاليتهای فوقبرنامه مجتمع آموزش عالی کوثر ،دستیابی به قابليتهای مختلفی است
که آنها را قادر میسازد تا بتوانند پس از اتمام دوره فارغالتحصيلی ،از عهده انجام خدمت
در نيروی انتظامی برآیند.
فرمانده مجتمع آموزش عالی کوثر ،توانمندیهای اکتسابی دانشجویان پليس زن را در
پنج محور بدین شرح بيان مینمایند.

(شایگان)1322 ،

اول) توانمندیهای انتظامی .این توانمندیها در سه بخش پيشگيری ،پيگيری و خدمات
انتظامی قابلطرح است:
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 )1زنان پليس بر اساس آموزشهای دوره تحصيلی توانایی پيشگيری از وقوع جرائم،
ناهنجاریها و قانونشکنیها را در جامعه کسب میکنند.
 )2در بخش پيگيری در مواقعی که جرم واقع گردیده ،زنان پليس توان برخورد با مجرمان
زن ،دستگيری و بازرسی و بازجویی از آنها و تشکيل پرونده برای آنان را دارا میباشند،
همچنين بازرسی صحنه جرم ،تشخيص نوع جرم و شناسایی ویژگیهای مجرمان با استفاده
از آثار و شواهد موجود در صحنه جرم را کسب نموده و نيز توان شرکت در عمليات
انتظامی و در صورت لزوم استفاده از اسلحه و تيراندازی را کسب مینمایند.
 )3در بخش خدمات انتظامی ،زنان پليس توانمندی اخذ آزمونهای رانندگی از زنان،
انگشتنگاری ،صدور عدم سوءپيشينه ،صدور گذرنامه و دیگر خدمات به زنان جامعه را
کسب میکنند.
دوم) توانمندهای علمی -آموزشی .دانشجویان پليس طی چهار سال تحصيل در دانشگاه به
کسب علوم متناسب با رشته تحصيلی خود میپردازند و در زمينه علوم انتظامی مدرک
کاردانی یا کارشناسی دریافت میکنند .آنها عالوه بر دروس مصوب وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری ،موظف به فراگيری برخی مهارتها و توانمندیهای دیگر نيز میباشند
که در سایر دانشگاهها وجود ندارد ،ازجمله:
-1

آموزش تيراندازی با سالحهای کلت ،رولور ،ژ 3-و ام پی فایو؛

-2

آموزش دفاع شخصی در مقابل حمالت دیگران یا در هنگام شرکت در عمليات؛

-3

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

نابسامانیها در جامعه و یا بروز حوادث و سوانح طبيعی مثل سيل ،زلزله و یا مواردی
چون بمبگذاری ،انفجارها و...
-1

آموزش مقابله با حمالت ميکروبی و شيميایی در شهرها؛

-3

آموزش مهارتهایی چون رانندگی ،اسکی ،کاراته ،تکواندو ،جودو (که دفاع

شخصی به کار میآید ) ،شنا ،کار با رایانه و فعاليتهای هنری؛
-0

آموزش رژه و نمایش قدرت نظامی در مراسم رسمی؛

-3

آموزش سياسی و شناخت جریانات سياسی حاکم بر جامعه و جهان؛
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آموزش عقيدتی و شناخت درست و با بصيرت احکام اسالم.

سوم) توانمندیهای روحی -اخالقی .دانشجویان پليس در طول دوران تحصيل و دو یا
چهار سال زندگی بهصورت جمعی در خوابگاه ،با تمرین و ممارست زیاد ،برخی قابليتها
و توانمندیهای خاص را بهگونهای تجربی کسب میکنند؛ ازجمله :اعتمادبهنفس باال،
استقالل و خودکفایی و عدم وابستگی به دیگران ،گذشت و ایثار ،کمک به همنوع ،نظم
در امور ،وقتشناسی و انجام کارها بهموقع و با سرعت ،صبر و تحمل باال ،توان کنترل
جسم خود و در صورت لزوم بيدارباشهای طوالنی ،همچنين خودسازی معنوی و مقاومت
در برابر وسوسههای گناهآلود.
چهارم) توانمندیهای جسمی .دانشجویان پليس بهواسطه گزینش اوليه (توان جسمی و
ورزیدگی) تمرین و مراقبتهای ثانویه و ورزشهای روز و حفظ و نگهداری ،دارای
جسمی پُرتوان ،مقاوم ،سالم ،شاداب و پر جنبوجوش هستند .همچنين دارای فيزیک بدنی
متناسب با یک پليس زن میباشند .آنها ازنظر قدرت شنوایی ،بينایی و هوش ،در سطح
باالیی هستند؛ بنابراین ،در مواقع خاص توان عکسالعمل سریع و صحيح را دارا میباشند.
پنجم) توانمندیهای اجتماعی .ازنظر اجتماعی ،دانشجویان به توانمندیهای زیر خواهند
رسيد:
-1

شناخت دیگران و خردهفرهنگهای رایج در جامعه؛

-2

تشخيص مجرمان و افراد مشکوک از قيافه ظاهری و رفتار و حرکات آنها؛

-3

برقراری نظم و امنيت در اجتماعات گوناگون؛

-1

شناخت اشياء و خصوصاً خودروهای مسروقه؛

-3

برقراری ارتباطات اجتماعی با دیگران؛

-0

حضور در اجتماعات ،بدون هيچگونه مشکل و واهمه :این امر مبتنی بر احساس

امنيت باالیی است که دانشجویان زن از آن برخوردار بوده و تواناییهای خود را قبول
دارند.
بهطورکلی دانشجویان پليس زن ،در طول دو یا چهار سال زندگی تحصيلی و
خوابگاهی ،توانمندیهایی کسب میکنند که برای کمک به همنوعان خصوصاً زنان و
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کودکان (که احتياج به مراقبت خاص با ویژگیها و شرایط روحی خاص دارند) و همچنين
جامعه مفيد و کاربردی است و درمجموع آنگونه تربيت میشوند که نسبت به هيچکس و
هيچچيز بیتوجه نيستند و با برخورداری از سالمت جسمی و روحی باال و با اعتمادبهنفس
و صبر و تحمل ،میتوانند مشکالت خود را حل کرده و کانون گرمی برای خود مهيا
نمایند و در ضمن کار و فعاليت در اجتماع ،فرزندان سالم و صالحی نيز تربيت کنند.
(وروایی و رضایی راد)1351 ،
ب) در بلژیک .برابر نظام آموزشی سازمان پليس شهری و سازمان ژاندارمری ،دورههای
آموزشی به دو دوره آموزشی طولی و عرضی تقسيم میشوند که«هدف از دورههای
آموزشی طولی ،ایجاد قابليت برای اشتغال در سازمان پليس یا نيل به درجات باالتر سازمانی
است ،درحالیکه هدف از آموزشهای عرضی ،مهارت افزایی و ارتقاء دانش حرفهای در
بين کارکنان پليس مرد و زن است( .وروایی و رضایی راد)1351 ،
بنابراین بازدهی آموزش پليس زن در بلژیک نيل به درجات باالتر و کسب مهارتهای
الزم و ارتقاء دانش تخصصی و حرفهای کارکنان اعم از زن و مرد است که البته میتوان
گفت بر اساس این طبقهبندی از آموزشها ،دورههای آموزشی طولی صرفاً کاربرد
درونسازمانی داشته و به امور تخصصی پليس جهت حضور در جامعه مربوط نمیشود و
در مقابل دورههای آموزشی عرضی کاربرد خاص فنی و تخصصی داشته و این دورههای
آموزشی مربيان را بامهارت و کارآمدتر میسازد که در جامعه چگونه بر اساس روشهای
نوین علمی به انجام تخصصی کار پليسی بپردازند.
ج) در دانمارک .در دوره آموزش پایه بدو خدمت پليس زن ،دروس مختلف انتظامی و
حقوقی پيشبينی شده است .در دورههای آموزشی ضمن خدمت پليس -ازجمله پليس
زن -دروس خاصی در موضوعات محيطزیست ،اطالعات ،جرائم و روابط بينالملل،
پيشبينی گردیده است .برخی دورههای آموزشی تخصصی یا آموزش حين خدمت ،شامل
موضوعاتی در رابطه بافرهنگ کشورهای خارجی و مسئله اقليتهای نژادی است .پس از
گذشت هشت سال اشتغال ،کارکنان پليس ،یک دوره آموزشی جدید را میگذرانند که
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در این دوره ،موضوعات جدید موردنياز پليس ازجمله برخی مسائل نژادی ،آموزش داده
میشود.
محتوا و فهرست دوره ویژه آموزش مسئوالن و مدیران پليس دانمارک شامل موارد زیر
است:
 ریاست ،قدرت رهبری و مدیریت؛ مدیریت امور اداری؛ تجزیهوتحليل و برنامهریزی؛ فرمان و دستور عمليات؛ ارتباطات؛هدف از مبحث تجزیهوتحليل و برنامهریزی شامل این موارد است :افزودن و باال بردن
دانش و درک شرکتکنندگان و اعضای کالس از روشهای متفاوت ،برای به خدمت
گرفتن ارقام الزم و ضروری و مستند و تجزیهوتحليل و برنامهریزی که منجر به توانایی
تصميمگيری شایسته برای فعاليتهای آینده بر اساس درک و فهم آنها از اجتماع و محيط
حاکم بر آنها ،میشود .مضافاً اعضای کالس باید قادر به شرکت فعال در پروژههای
تحقيقاتی پليس نيز باشند .موضوعات کليدی و مهم در این قسمت عبارتاند از :آمار،
علوم اجتماعی ،فلسفه و تئوری علمی ،روششناسی ،اطالعات کالسه شده ،عمليات
اطالعاتی( .وروایی و رضایی راد)1351 ،

مقایسه و تطبیق
تاریخچه .در ایران نخستين بار پس از شهریور  1325آموزشگاه عالی پایوری شهربانی
تأسيس شد ولی سابقه آموزش پليس زن در ایران به سالهای  1313و  1312برمیگردد؛ اما
سابقه حضور زنان در سازمان پليس و انجام امور انتظامی از سال  1313حدود پنج دهه
سابقه داشته است ،هرچند در یک مقطع زمانی از وجود پليس زن استفاده نشده است اما از
سال  1332مجدداً پليس زن در کشور ایران احياء شده است و پليس زن در ایران مختص به
محل و مکان خاصی نبوده و در سراسر کشور فراگير است .در دانمارک تا دهه 1555
تعدادی پليس زن در ادارات پليس دانمارک مشغول به کار بودهاند که  %3نيروی پليس
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کشور را تشکيل میدادند اما باید گفت برخی از ایالتهای دانمارک بهطورکلی فاقد پليس
زن هستند؛ بنابراین حضور پليس زن در دانمارک گزینشی بوده و کلی و فراگير نيست .در
بلژیک هم در کنار استخدام مردان در سازمان پليس ،استخدام زنان نيز وجود داشته است.
مراکز آموزش پلیس زن .در ایران مرکز آموزش پليس زن به طریق تخصصی و تفکيک از
مردان تأسيس و فعال است که پليس زن بنا به نياز سازمانی برابر شرایط و ضوابط مقرر در
مجتمع آموزشی کوثر تحت آموزشهای تخصصی ازجمله امور رایانه ،بررسی صحنه
جرم ،نقشهخوانی ،سمعی و بصری و ...قرار میگيرند.
در بلژیک هيچگونه رویکرد جنسيتی خاص در خصوص شکل و محتوای آموزشی
زنان و مردان وجود ندارد و آموزش پليس بر عهده وزارت کشور است که پليس بلژیک
اعم از زن و مرد در مراکز آموزشی متعدد آموزشهای تخصصی را طی میکنند.
در دانمارک اداره کل پليس دانمارک مسئوليت آموزش کارکنان پليس را بر عهده
دارد که هم دانشجویان و هم کارمندان اداری پليس اعم از زن و مرد دورههای خود را در
مرکزی به نام دانشکده پليس کپنهاک تحت مسئوليت مستقيم دولت

میگذرانند و

تفکيکی خاص بين مراکز پليس زن و مرد وجود ندارد و به عبارتی میتوان گفت مراکز
آموزشی پليس در این کشور تحت نظر وزارت کشور است که متولی امر آموزش پليس را
به عهده دارد.
دورههای آموزشی پلیس زن .در ایران دورههای فراگير و شانه روزی برای پليس زن
پيشبينی شده است که پليس زن این دورهها را بر اساس

رسته بندی مشاغل خاص

خود در مجتمع آموزش عالی کوثر طی میکنند .پليس زن در ایران در قالب دوره آموزش
فراگير درجهداری به مدت شش ماه ،دانشجویان فراگير به مدت یک سال ،مقطع کاردانی
به مدت دو سال و مقطع کارشناسی چهار سال آموزشهای الزم را طی میکنند و عالوه بر
این نيز میتوانند در برنامههای فوقبرنامه اعم از ورزشی و رزمی ،رانندگی ،جشنوارهها و
همایشهای علمی و پژوهشی شرکت نمایند و برنامه کارورزی نيز از برنامههای آموزش
آنان به شمار میرود.
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در بلژیک دورههای آموزشی سازمان پليس شهری برای عدهای نيروی خاص از  115تا
 105ساعت و برای پاسبانهای پليس یک دوره دهماهه با  1555ساعت آموزش در
زمينههای عمومی ،اجتماعی ،تخصصی پليس و جسمانی است .دوره آموزشی کمک
کالنتران دو سال و افسران ارشد دو سال پيشبينی شده است .در بلژیک دوره شبانهروزی
پيشبينی نشده و پليس زن میتواند ضمن دیدن آموزشهای الزم ارتباط روزمره خود را
با جامعه حفظ کند.
در بلژیک دورههای آموزش ابتدایی ویژه افسران به شکل ضمن خدمت و در قالب 11
واحد درسی ارائه میگردد .دوره آموزشی مبانی مدیریت و برنامهریزی دوساله و مدیریت
ارشد دوره  11ماهه پيشبينی و مقرر شده است.
در دانمارک آموزشهای بدو خدمت مستخدمين جدید دو هفته و سپس پليسهای زن
 2سال دوره آموزش خدمت آزمایشی را در مرکز انتظامی طی میکنند و آموزشهای
ضمن خدمت در طی سه سال اول خدمت و هر مرحله به مدت یازده هفته از آموزشهای
پليس زن به شمار میرود و در صورت ورود آنان به مشاغل تخصصی جنایی باید یک
دوره  12هفتهای طی نمایند .همچنين پليس زن که ارشدتر از درجه گروهبانی باشد در هر
 2سال یکبار دوره آموزشی اجباری ضمن خدمت طی میکند و آموزش ویژه فرماندهان
نيز  12هفته شبانهروزی است.
دورههای آموزشی در دانمارک شبانهروزی نيست و صرفاً آموزش اخيرالذکر
فرماندهان عالی شبانهروزی پيشبينی شده است.
اساتید و مربیان آموزشی .در هر سه کشور ایران ،بلژیک و دانمارک اساتيد و مربيان
آموزشی از اساتيد و مربيان آموزشی درونسازمانی و اعضای هيأت علمی دانشگاهها
انتخاب میشوند اما در کشور ایران اساتيد غالباً از ميان زنان ،ولی در بلژیک غالباً از ميان
مردان و درصد کمی به زنان اختصاص دارد و در دانمارک کليه اساتيد مراکز آموزش
پليس زن را مردان تشکيل میدهند و زنان در آن سهمی ندارند .البته در بلژیک مربيان
اکثراً عقاید کليشهای و متحجر داشته و رفتارهای تبعيضآميز دارند.
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بازده آموزش پلیس زن .در ایران خروجی آموزشهای پليس زن دستیابی به قابليتهای
مختلفی در جهت انجام امورات انتظامی و کسب توانمندیهای انتظامی در سه بخش
پيشگيری ،پيگيری و خدمات انتظامی و توانمندیهای علمی -آموزشی و نيز
توانمندیهای روحی ،اخالقی ،جسمی و اجتماعی است.
در بلژیک هدف از دورههای آموزشی ،مهارت افزایی و ارتقاء دانش حرفهای و ایجاد
قابليت برای اشتغال در سازمان پليس یا نيل به درجات باالتر سازمانی است.
در دانمارک هدف از آموزشها ارتقاء توان ریاست ،قدرت رهبری و مدیریت امور
اداری ،تجزیهوتحليل و برنامهریزی ،فرمان و دستور عمليات و ارتباطات و کسب
مهارتهای الزم در علوم آمار ،اجتماعی ،فلسفه ،روششناسی ،اطالعات کالسه شده و
عمليات اطالعاتی است.

بحث و نتیجهگیری
با استنتاج از بحثهای مذکور میتوان نتيجه گرفت که جهات اشتراک و افتراق
آموزش پليس زن در ایران با کشورهای مورد مقایسه در موارد زیر است:
الف) جهات اشتراک:
.1

در هر سه کشور تاریخچه تشکيل پليس زن دیده میشود.

.2

در هر سه کشور مراکز آموزشی خاصی متولی امور آموزشی میباشند.

.3

در هر سه کشور برای مقاطع و انواع مختلف پليس زن دورههای آموزشی خاصی

پيشبينی شده که بر اساس ضوابط هر دوره برنامهریزی و اجرا میشود.
.1

در هر سه کشور مدرسين و اساتيد مراکز آموزشی از اساتيد درونسازمانی و

برونسازمانی اعم از اساتيد دانشگاهها و مراکز علمی بهکارگيری میشوند.
.3

در هر سه کشور هدف از آموزشهای پليس زن ارتقاء توان و مهارت افزایی و

باال بردن توانمندیهای علمی آموزشی پليس زن در جهت بهرهگيری از این توانمندیها
در اجرای مأموریتهای سازمانی است.
ب) جهات افتراق:
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 .1حضور پليس زن در کشور دانمارک گزینشی بوده و در همه مناطق فراگير نيست ولی
در ایران و بلژیک کلی و فراگير است.
 .2در کشورهای بلژیک و دانمارک مراکز آموزش پليس زن بهصورت مختلط و زنان در
کنار مردان میباشند اما در ایران کامالً اختصاصی زنان میباشند.
 .3مدتزمان و ساعات دورههای آموزشی در هر سه کشور با یکدیگر متفاوت است.
 .1در بلژیک و دانمارک اساتيد مراکز آموزش را غالباً مردان تشکيل میدهند و زنان در
آن یا سهمی ندارند یا سهم ب سيار نادری در آن دارند ولی در ایران بيشترین سهم
مدرسين مراکز آموزش پليس زن را زنان تشکيل میدهند.
 .3در بلژیک معموالً مربيان اکثراً عقاید کليشهای و متحجر و رفتارهای تبعيضآميز دارند،
درحالیکه در ایران اینگونه نيست.

پیشنهادها
 بازدید از مراکز پليس زن کشورهای دیگر و کشورهای موردمطالعه جهت واقفشدن به نقاط قوت و ضعف.
 برگزاری همایش مشترک تخصصی پليس زن ميان کشورهای مختلف. ارتقاء کيفيت مراکز آموزش پليس زن در کشور. بازخورد گيری و نظرسنجی کيفی برنامههای آموزش پليس زن. بررسی مشکالت اساسی پليس زن در کشور و تدوین مقررات آموزشی جهت حلمشکالت آنان.
 بهروز نمودن آموزش پليس زن هماهنگ با نظام آموزشی پليس زن در کشورهایمختلف.
 بازنگری محتوایی ،کمی و کيفی آموزش پليس زن در کشور. افزایش مستمر دورههای مهارت افزایی پليس زن. -هماندیشی ،تبادلنظر ،تجربيات و تخصص کشورها با یکدیگر.
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وروایی ،اکبر -رضایی راد ،مجيد ( ،)1351مطالعه تطبيقی پليس زن در کشورهای ایران ،آلمان،
بلژیک و  ،...معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
وروایی ،اکبر ( -)1321مؤلفههای مؤثر بر تشکيل پليس ویژه زنان ،مرکز تحقيقات کاربردی
معاونت اجتماعی ناجا.
نادر پور ،محمدرضا و همکاران ( ،)1322آسيبشناسی پليس زن ،مجموعه مقاالت پليس زن و
توسعه امنيت عمومی ،ج  ،3انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
آشنایی با پليس کشورهای جهان ( )1332دانشکده پليس ملی کره ،اداره کل پليس بينالملل ناجا.
نقش زنان در پليس اروپا ( ،)1322اداره کل پليس بينالمللی ناجا.
دانش ،تاج زمان (.)1302
جزنی ،نسرین ( ،)1325بررسی موانع و مشکالت موجود در اشتغال زنان در بخشهای دولتی-
تهران ،معاونت پژوهش دانشگاه شهيد بهشتی.
هاشمی ،اکبر ( ،)1325زن در عدالت اجتماعی.
دانش ،تاج زمان ( )1320مجرم کيست؟ جرمشناسی چيست؟ تهران ،مؤسسه کيهان.
اوليوندای ،آلن کاولينگ ( )1320ترجمه دکتر سيد حسين ابطحی ،شمس اله جعفری نيا ،رضا
بخاری ،مهربان هادی پيکانی ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،تهران ،خورشيد ،چاپ
اول.
دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری ( )1331گزارش ملی وضعيت زنان در جمهوری اسالمی
ایران ،تهران ،دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری.
معتضدی ،خسرو ( )1323یکصد سال فرازوفرود نيروهای انتظامی ،ج  -2تهران ،مرکز تحقيقات
و مطالعات ناجا.
عبدالقادر ،ابو فارس -المدرسه النبویه العسکریه.
وروائی ،بهرامی پور ،محمدی ( )1353فصلنامه علمی پژوهشی آموزشی در علوم انتظامی ،معاونت
تربيت و آموزش ناجا.

