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تاثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس
فاطمه عمراني نژاد ،1محمدامین پاکزمان قمی  ،2توحید دادخواه جویباری
چکیده

3

از صفحه  67تا 84

عملکــرد پلیــس یکــی از عواملــی اســت کــه می توانــد بــر اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس موثــر باشــد.

مقالــه حاضــر در پــی بررســی ارزیابــی افــراد از عملکــرد پلیــس و نقــش آن در اعتمــاد عمومــی نســبت بــه
پلیــس اســت .ایــن تحقیــق بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت و نمونــه آن  400نفــر از شــهروندان تهرانــی

می باشــند کــه بــا توجــه بــه فرمــول کوکــران بــه دســت آمــده اســت .متغیــر ارزیابــی از عملکــرد پلیــس بــا

توجــه بــه دو بعــد فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس و منــش پلیــس مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج توصیفــی
تحقیــق نشــان از آن دارد کــه در مجمــوع عملکــرد پلیــس و اعتمــاد بــه پلیــس در حــد متوســطی مي باشــد.
عــاوه بــر ایــن نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه ارزیابــی از عملکــرد پلیــس همبســتگی باالیــی بــا اعتمــاد بــه

پلیــس دارد .همچنیــن  52.7درصــد تغییــرات اعتمــاد بــه پلیــس توســط عملکــرد پلیــس تبییــن می شــود .در
مجمــوع چنیــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هرچقــدر پلیــس عملکــرد بهتــری در نــزد افــکار عمومــی داشــته
باشــد اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس بیشــتر می شــود.

کلیدواژه هــا :عملکــرد پلیــس ،اعتمــاد بــه پلیــس ،منــش پلیــس ،فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس،

اعتمــاد نهــادی ،اعتمــاد شــخصی
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بیان مسئله
اعتمــاد یکــی از اساســی ترین پیشــفرض های تعامــات و روابــط اجتماعــی افــراد اســت
و از اساســی ترین مولفه هــای ســرمایه اجتماعــی محســوب می شــود .هیــچ جامعــه ای
نمی توانــد تعامــات اجتماعــی ســالمی را بــدون وجــود حداقل هایــی از اعتمــاد بیــن افــراد
و همچنیــن نهادهــای اجتماعــی شــکل دهــد .از ایــن رو اعتمــاد اجتماعــی مبنایــی بــرای
کنش هــای اجتماعــی افــراد اســت و شــکل گیــری ســطوح مختلفــی از تعامــات بــا ثبــات
در زندگــی اجتماعــی کنشــگران حقیقــی و حقوقــی یــک جامعــه منــوط بــه حاضــر بــودن
ســطوحی از اعتمــاد در جامعــه اســت.
اعتمــاد نــه تنهــا در کنش هــای بیــن افــراد تاثیرگــذار اســت بلکــه در مناســبات اجتماعــی
در ســطوح مختلــف تاثیرگــذار اســت .ســازمان ها ،نهادهــای اجتماعــی و ســاختارهای
کالن جامعــه بــدون وجــود اعتمــاد اجتماعــی نمی تواننــد روابــط خــود را بــا افــراد و دیگــر
نهادهــای اجتماعــی ســازماندهی کننــد .نیــروی انتظامــی یکــی از نهادهــای رســمی دولــت
اســت کــه در بســتر جامعــه فعالیــت می کنــد و شــاید بیشــترین ارتبــاط اجتماعــی را بــا ســایر
بخش هــای اجتماعــی از جملــه مــردم و نهادهــا ،داشــته باشــد.
پلیــس جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل حجــم و گســتره وســیع ماموریت هایــش بــه
طــور مســتمر بــا بدنــه جامعــه در ارتبــاط اســت .از ایــن رو ایــن ارتبــاط تنگاتنــگ پلیــس بــا
جامعــه ایجــاب کننــده شــرایطی اســت تــا پلیــس و مــردم بتواننــد تعامــات مطلوبــی بــا هــم
داشــته باشــند چــرا کــه پلیــس بــرای اینکــه بتوانــد بیشــترین بازدهــی را در ماموریت هایــش
داشــته باشــد بــی شــک بــه حمایت هــای عمومــی نیازمنــد اســت .از ایــن رو زمانــی ایــن
تعامــل مطلــوب بیــن پلیــس و مــردم برقــرار می شــود کــه اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس
وجــود داشــته باشــد و مــردم بــه ســطحی از اعتمــاد نســبت بــه پلیــس رســیده باشــند تــا خــود
را بــا فعالیت هــای پلیــس و خواســته هایش همســو و هماهنــگ کننــد.
یکــی از عواملــی کــه می توانــد بــه اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس تاثیرگــذار باشــد
عملکــردی اســت کــه پلیــس در موقعیت هــای مختلــف از خــود نشــان می دهــد .پلیــس بــه
طــور مــداوم در جامعــه حضــور دارد و در موقعیت هــای مختلــف عملکردهــای متفاوتــی
از خــود نشــان می دهــد و مــردم نیــز بــه طــور مــداوم بــا پلیــس ســروکار دارنــد و ایــن
عملکردهــا را مشــاهده می کننــد .پلیــس بــه دلیــل اینکــه بــه طــور مــداوم در انظــار عمومــی
حاضــر اســت همیشــه عملکردهایــش مشــاهده می شــود و مــورد قضــاوت قــرار می گیــرد.
ایــن قضاوت هــای عمومــی از عملکــرد پلیــس می توانــد بســیار تعییــن کننــده باشــد چــرا
کــه بــر بســیاری مولفه هــا از جملــه اعتمــاد بــه پلیــس و کنش هــای بعــدی افــراد در
همــکاری و عــدم همــکاری بــا پلیــس تاثیرگــذار اســت .از ایــن رو تحقیــق حاضــر بــه دنبــال

بررســی اثــر عملکــرد پلیــس در اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس اســت.

پیشینه تحقیق
قدیــر بخشــی در پایــان نامــه کارشناســی ارشــد خــود درصــدد تبییــن جامعــه شــناختی
اعتمــاد شــهروندان تهرانــی بــه پلیــس اســت .گزاره هــای مشــاهده ای داللــت بــر آن دارنــد
کــه همبســتگی رگرســیونی اعتمــاد بــه پلیــس بــا ترکیــب خطــی متغیرهــای کارآمــدی،
پاســخگویی ،شــفافیت ســازمانی و انســجام هنجــاری برابــر بــا  0/85اســت .نســبتی از
واریانــس متغیــر اعتمــاد بــه پلیــس کــه از طریــق مشــارکت نســبی متغیرهــای مذکــور تبییــن
شــده اســت بــه انــدازه  0/72است(بخشــی.)1389،
در تحقيــق خرســند بهشــتی نشــان داده شــد کــه ميــان رفتــار پليــس بــا جلــب اعتمــاد
جوانــان رابطــه معنــى دارى وجــود دارد .همچنیــن مشــخص شــد کــه وضعيــت صحــت
عمــل ،پاســخگويى و احتــرام بــه مــردم توســط پليــس در ســطح مطلوبى قــرار ندارد(خرســند
بهشــتی .)1384،وثوقــی و گلیــج نیــز نشــان دادنــد کــه هــر چــه ســطح اعتمــاد اجتماعــى بــه
پليــس باالتــر باشــد كيفيــت ارتبــاط پليــس بــا شــهروندان نيــز بيشــتر خواهــد بــود و هرچــه
اعتمــاد اجتماعــى بــه پليــس بيشــتر باشــد اقتــدار پليــس نيــز باالتــر مــى رود(وثوقــی و
گلیــج.)1387،
فرانــک و همــکاران در تحقیــق خــود بــه دنبــال بررســی نــژاد ،زمینــه اجتماعــی و
اعتمــاد عمومــی بــه پلیــس بودنــد .ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه زمینــه اجتماعــی در
اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس تاثیــر زیــادی دارد .ادراک شــهروندان از وجــود بی نظمــی و
اختــال در نظــم اجتماعــی مهمتریــن متغیــر تاثیــر گــذار اســت کــه افزایــش ایــن برداشــت
باعــث کاهــش اعتمــاد بــه پلیــس می شــود .بعــد از ایــن متغیــر ،مفهــوم امنیــت جمعــی غیــر
رســمی اســت کــه هــر چــه بیشــتر باشــد اعتمــاد عمومــی بــه پلیــس بیشــتر می شــود(فرانک
و همــکاران.)1996،
مورتــی و همــکاران نشــان دادنــد کــه نگــرش و تصــور مثبــت از پلیــس بــرای کارایــی و
عمــل موثــر پلیــس در جامعــه ضــروری اســت (مورتــی و همــکاران .)1990،دکــر نیــز نشــان
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سواالت تحقیق
■ ■تحقیق حاضر در پی ارائه پاسخ هایی علمی و دقیق به سواالت زیر است:
■ ■میزان اعتماد افراد نسبت به پلیس چگونه است؟
■ ■ارزیابی افراد نسبت به عملکرد پلیس چگونه است؟
■ ■ارزیابــی افــراد نســبت بــه عملکــرد پلیــس تــا چــه میــزان بــر اعتمــاد افــراد نســبت بــه
پلیــس تاثیــر دارد؟
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داد کــه چهــار متغیــر نــژاد ،وضعیــت اجتماعــی ،ســن و جنســیت پیش بینــی کننده هــای مهــم
نگــرش نســبت بــه پلیــس می باشــند .همچنیــن او نشــان می دهــد کــه بیــن نگــرش عمومــی
بــه پلیــس و اثربخشــی پلیــس ارتبــاط وجــود دارد(دکــر .)1981،اســکالیون و کانــدان نشــان
می دهنــد کــه ســابقه شــخصی برخــورد افــراد بــا پلیــس تعیین کنندگــی بیشــتری نســبت
بــه متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی از جملــه نــژاد و درآمــد دارد .همچنیــن محقــق نتیجــه
می گیــرد کــه تعامــل پلیــس و شــهروندان در زمینــه اجــرای قانــون احتمــال موفقیــت پلیــس
را افزایــش می دهد(اســکالیون و کانــدان .)1980،چرپراکــوب و بــارش نشــان دادنــد کــه
شــهروندان بــه طــور کلــی از عملکــرد پلیــس رضایــت دارنــد .نمــودار اهمیــت -رضایــت
نشــان داد کــه عامــل رفتــار حرفــه ای ماننــد دانــش حرفــه ای ،کیفیــت خدمــات ،انصــاف و
صداقــت ،نمــرات باالتــری نســبت بــه عامــل دوســتی و پیشــگیری از جــرم (ســطح حفاظــت
پلیســی ،مهارت هــای تحقیقــی ،توانایــی بــرای مبــارزه بــا جــرم و جنایــت) دریافــت کــرده
اســت و عامــل دوســتی نمــرات متوســط و عامــل پیشــگیری از جــرم نمــرات بــاال دریافــت
کــرده اســت .در پایــان مشــخص شــد کــه ویژگــی ای از پلیــس کــه نیــاز بــه بهبــود دارد
پیشــگیری از جــرم اســت کــه نارضایتــی در آن بــاال اســت(چرپراکوب و بــارش.)2001،
هینــدس و مورفــی نشــان می دهنــد کــه افــرادی کــه اعتقــاد دارنــد زمانــی کــه پلیــس
اعمــال اقتــدار می کنــد عدالــت رویــه ای را رعایــت کنــد عمــل پلیــس مشــروعیت بیشــتری
دارد و در نتیجــه رضایــت عمومــی از پلیــس افزایــش خواهــد یافــت (هینــدس و مورفــی،
 .)2007گارســیا و کااو نشــان دادنــد کــه رضایــت عمومــی اســپانیایی ها از پلیــس پایین تــر
از ســایرین اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ســفید پوســتان باالتریــن رضایــت را از پلیــس
دارنــد .همچنیــن رضایــت در بیــن امریکایی هــای افریقایــی تبــار در حــد متوســط اســت .در
نهایــت محقــق نتیجــه می گیــرد کــه پلیــس بایــد بــرای بــه دســت آوردن افــکار عمومــی
تــاش زیــادی بــه خــرج دهــد در رضایــت شــهروندان از پلیــس افزایــش یابد(گارســیا و
کااو .)2005،ریســینا و پــارک در تحقیقــی بــه دنبــال آزمــون ســه مفهــوم «تجربــه از پلیــس»،
«کیفیــت زندگــی» و «بافــت محلــی» در توضیــح رضایــت از پلیــس بودنــد .در ســطح
شــهروندان «کیفیــت زندگــی» بیشــترین ســهم واریانــس توضیــح داده شــده و بیشــترین
دقــت و صحــت را فراهــم آورد .همچنیــن ســاکنان محــات متمرکــز محــروم نارضایتــی
بیشــتری از پلیــس نشــان دادنــد .عــاوه بــر ایــن بافــت محلــی اثــر منفــی وضعیــت نــژادی را
بــر رضایــت از پلیــس کاهــش می دهــد (ریســینا و پــارک.)2000 ،
ريســكنس و هــوج در تحقيــق خــود بیــان کردنــد كــه اعتمــاد اجتماعــي تعميــم يافتــه
به عنــوان يكــي از مؤلفه هــاي ســرمايه اجتماعــي ،كاربــرد بســيار وســيعي در تحقيقــات
تطبيقــي دارد و پيشــنهاداتي را پيرامــون چگونگــي اســتفاده از يــك روش قابــل اتــكاء

مبانی نظری
مفهــوم اعتمــاد نیــز ماننــد بســیاری از مفاهیــم علــوم اجتماعــی پیچیــده و مبهــم اســت.
متفکــران و صاحــب نظــران رشــته های علــوم اجتماعــی و روانشناســی هرکــدام بــا توجــه
بــه چارچــوب فکــری خــود بــه مفهــوم پردازی هایــی در ایــن زمینــه دســت زده انــد .لومــان،
باربــر ،ايزنشــتاد ،كلمــن ،هارديــن ،گيدنــز ،فوكويامــا ،ســليگمن و پاتنــام از انديشــمنداني
هســتند كــه در دو دهــه اخيــر توجــه ويــژه اي بــه مبحــث اعتمــاد اجتماعــي داشــته اند.
اعتمــاد بــه عنــوان مهمتريــن شــاخص ســرمايه اجتماعــي ،ســاز و كاري بــراي ايجــاد انســجام
و وحــدت در نظامهــاي اجتماعــي و تســهيل گــر مشــاركت ،تعــاون اجتماعــي و پــرورش
ارزشــهاي مــردم ســاالرانه اســت آن موجــب پيونــد وثیــق شــهروندان بــا نهادهــاي مختلــف
اجتماعــي می شــود و موثــر در تقويــت ،ارتقــاء اثــر بخشــي و مشــروعيت نهادهــاي اجتماعــي
اســت(غفاری.)10:1383،
اريكســون در كتــاب خــود «رشــد و بحــران شــخصيت ســالم» ،اعتمــاد بنيــادی را مــورد
توجــه قــرار داده اســت .بــه اعتقــاد او اعتمــاد بنيــادي ،نگرشــي اســت بــه خــود و دنيــاي
پيرامــون كــه حاصــل تجربيّــات شــخصي در ســال ا ّول زندگــي (شــيرخوارگي) اســت.
اعتمــاد عبــارت اســت از؛ انتظــار بــرآورده شــدن نيازهــاي شــخصي و اينكــه می شــود روي
دنيــا يــا منابــع بــرآورده كننــدة خارجــي حســاب بــاز كرد(پورافــكاري.)25 :1383 ،
ملينجر ( )1956اعتماد را مفهومي دو بعدي می داند كه شامل:
1 .1اطمينان نسبت به مقاصد و انگيزه هاي طرف مقابل
2 .2يكرنگي و صميميت در اعمال و گفتار طرف مقابل ،می باشد.
فوكويامــا بــه يــك برداشــت تعميم يافتــه از اعتمــاد توجــه دارد كــه آن را بــر حســب
انتظــار حاصــل شــده در درون يــك اجتمــاع هنجارمنــد ،كــه مبتنــي بــر رفتــار تعاونــي و
هنجارهــاي مشــترك اســت ،تعريــف مي كنــد
عصــاره كالم فوكويامــا ايــن اســت كــه اقتصــاد مهمتريــن عنصــر جامعــه بشــري اســت
و بــا فرهنــگ يــك جامعــه ارتبــاط مســتقيم دارد .رفــاه يــك ملــت و همچنيــن توانايــي آن
بــراي رقابــت بــا ديگــر جوامــع نيــز توســط يــك ويژگــي فراگيــر فرهنگــي يعنــي اعتمــاد
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بــراي ســنجش اعتمــاد تعميــم يافتــه در تحقيقــات ميــان فرهنگــي در اروپــا ارايــه نموده انــد.
(ریســکنس و هــوج .)2007،پاکســتون نیــز نشــان مي دهــد كــه در ســطح فــردي ،عضويــت
در انجمن هــاي داراي ارتبــاط بيشــتر نســبت بــه عضويــت در انجمنهــاي منــزوي بــا اعتمــاد
بيشــتري همــراه بــوده اســت و در ســطح ملي نيــز كشــورهايي كــه داراي انجمنهــاي داوطلبانه
همــراه بــا ارتبــاط بيشــتري هســتند اعتمــاد اجتماعــي باالتــري دارنــد تــا كشــورهايي كــه
فاقــد ايــن انجمن هــا مي باشــند (پاکســتون.)2007 ،
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نهفتــه در يــك جامعــه وابســته اســت .فوكويامــا مي گويــد در يــك جامعــه مــردم ســاالر،
زمانــي كــه مــردم بــه هــم اعتمــاد مي كننــد ايــن اعتمــاد از قلمــرو زندگــي خانوادگــي،
از قلمروهــاي دوســتي هاي گروهــي فراتــر مــي رود و بــه جامعــه ســرايت مي كنــد.
(فوکویامــا.)39-38:1995،
کلمــن متفکــر دیگــری اســت کــه در بــاب اعتمــاد مباحثــی را مطــرح می کنــد .از
نظــر كلمــن وارد كــردن احتمــال خطــر در تصميم گيري هــا را مي تــوان بــا واژه اعتمــاد
توصيــف كــرد .وضعيت هــاي متضمــن اعتمــاد ،طبقــه بنــدي فرعــي از وضعيت هايــي را در
بــر مي گيــرد كــه متضمــن خطــر اســت .در ايــن وضعيت هــا خطــري كــه فــرد مي پذيــرد
بــه عملكــرد كنــش ديگــري بســتگي دارد (كلمــن.)146 :1377 ،
درادبیــات جامعــه شــناختی مفهــوم اعتمــاد هــم بــه عنــوان ویژگــی افــراد ،ویژگــی
ارتباطــات اجتماعــی وهــم ویژگــی سیســتم اجتماعــی بــا تاکیــد بــر رفتــار مبتنــی بــر
تمايــات وســرگیری های درســطح فــردی مفهــوم ســازی شــده اســت «میســتال» ،در اولیــن
رهیافــت؛ بــر احساســات و ارزش هــای فــردی تاکیــد دارد واعتمــاد بــه عنــوان متغیــر فــردی
و شــخصیتی تلقــی می شــود ،در برداشــت روانشــناختی _اجتماعــی اعتمــاد خــاص مفهــوم
می یابــد ودر ارتبــاط بســیار نزدیــک بــا مفاهيمــی هماننــد :وفــاداری ،دگرخواهــی ،صداقــت
و دوســتی قــرار می گیــرد .ایــن رهیافــت یــک تئــوری شــخصیتی درمــورد اعتمــاد را عنــوان
می نمایــد وبــه زمینــة اجتماعــی توجهــی نــدارد .دردومیــن رهیافــت؛ اعتمــاد بیشــتر بــه
عنــوان یــک ویژگــی اجتماعــی تلقــی می شــود و بنابرایــن؛ درکالبــد نهــاد جامعــه قــرار
می گیــرد .اعتمــاد درایــن مفهــوم بــه عنــوان یــک منبــع اجتماعــی تلقــی می شــود کــه بــراي
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی اســتفاده می شــود  .درســومین رهیافــت؛ اعتمــاد بــه عنــوان
یــک خبــر جمعــی بــا ارزش تلقــی می شــود کــه بــه وســیله تمايــات اعضــا در جامعــه پــی
گیــری می شــود(عظیمی هاشــمی.)15: 1380،
زتومــكا بــا ارايــه يــك ارزيابــي جامــع از اعتمــاد ،بــه عنــوان مؤلفــه بنيــادي كنش هــاي
انســاني اثــر مهمــي (كتــاب اعتمــاد نظريــة جامعــه شــناختي) را در حــوزة نظريــه اجتماعــي
عرضــه داشــته اســت .وي بــا انجــام پژوهــش عميــق در مــورد مبحــث اعتمــاد بــه بررســي
مفصــل و نظامنــدي از موضــوع پرداختــه و تبييــن و توصيف هــاي مفهومــي و نــوع شناســانه
دقيقــي از معانــي ،بنيادهــا و كاركردهــاي ايــن مفهــوم ارايــه نمــوده اســت .زتومــكا مفهــوم
اعتمــاد را در برگيرنــده ســه نــوع متفــاوت از تعهــد مي دانــد .اوليــن نــوع آن زمانــي اســت
كــه عملــي نســبت بــه ديگــران انجــام مي دهيــم .چــون بــر ايــن بــاور هســتيم كــه كنش هايــي
كــه آنهــا بــه هــر طريقــي انجــام مي دهنــد مطابــق ميــل ،نيازهــا و انتظــارات مــا خواهــد بــود.
ايــن را مي تــوان «اعتمــاد پيشــين » ناميــد مثــل رفتــن مــا بــه دادگاه براســاس انتظــار مــا از
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عادالنــه بــودن تصميمــات قاضــي .نــوع ديگــر تعهــد كــه بــا واكنش هــاي مــورد انتظــار
ديگــران نســبت بــه اعتمــاد مــا بــه آنهــا برانگيختــه مي شــوند .ايــن را بايــد اعتمــاد پذيــرا
ناميــد .ايــن نــوع از اعتمــاد در برگيرنــده كنــش از طريــق محــول كــردن برخــي موضوعــات
بــا ارزش بــه برخــي افــراد ديگــر بــا رضايــت آنهاســت .نــوع ســوم تعهــد زمانــي ايجــاد
مي شــود كــه كنــش براســاس ايــن بــاور كــه افــراد ديگــر متقابــا بــا اعتمــاد نســبت بــه مــا
عمــل مي كننــد ،انجــام مي گيــرد در ايــن حالــت بــا نيــت قبلــي اعتمــاد مي كنيــم زيــرا
اعتمــاد در پــي دارد .ايــن بــه ويــژه اختصــاص بــه روابــط نزديــك و آشــنا ميــان اعضــاي
خانــواده ،دوســتان و  ....دارد و باعــث تقويــت پيوندهــا مي شــود (زتومــکا.)31 :1384،
زتومــكا در تعييــن جايــگاه هســتي شــناختي اعتمــاد و يــا بــه عبارتــي مشــخص نمــودن
جايــگاه اعتمــاد در قلمــرو واقعيــت ،آنــرا بــه ســه بعــد تقســيم بنــدي مي نمايــد -1 :اعتمــاد بــه
عنــوان يــك ارتبــاط :كــه عبــارت اســت از كيفيــت يــك ارتبــاط  .اگــر چــه اعتمــاد نوعــي
تعهــد و انتظــار يــك جانبــه اســت ولــي درنهايــت در حــوزة ارتبــاط قــرار مي گيــرد .بعــد
ارتباطــي اعتمــاد توســط تئــوري انتخــاب عقالنــي به خوبــي نشــان داده شــده اســت (لســتر
 ،1989كلمــن ،1990هارديــن 1993 ،1991و  .)1996فــرض اســاس ايــن تئــوري ايــن اســت
كــه هــر دو فــرد اعتمــاد كننــده و فــرد مــورد اعتمــاد ،داراي كنش هــاي عقالنــي هســتند،
ارتبــاط آنهــا حالــت مبادلــه بــه خــود مي گيــرد يــا نوعــي بــازي اســت كــه در آن هــر يــك
از طرفيــن بــه پيــش بيني هــاي عقالنــي متمايــل گرديــده و بــه ارزيابــي عقالنــي طــرف ديگــر
می پردازنــد و بــراي نيــل بــه اهــداف شــان مناســب تريــن وســايل را انتخــاب مي كننــد.
اعتمــاد به عنــوان يــك ويژگــي شــخصي :در ايــن رويكــرد فــرض بــر ايــن اســت كــه
انگيــزة اصلــي فــرد اعتمــاد كننــده ،تمايــل اوســت تــا رابطــه بيــن فــرد اعتمــاد كننــده و مــورد
اعتمــاد .ايــن رويكــرد ،از نــوع روانشناســي اجتماعــي اســت .عــده اي از انديشــمندان بــر ايــن
باورنــد كــه نوعــي «اعتمــاد اوليــه» يــا انگيــزة اعتمــاد كــردن يــا «خوشــبيني بنياديــن» در افــراد
وجــود دارد ،كــه از دســتاوردهاي جامعــه پذيــري موفقيــت آميــز بــوده و بــه صــورت عميــق
در فضــاي پــر مهــر و محبــت خانواده هــاي ســالم پديــدار مي شــود وبعــدا ً ممكــن اســت بــا
تجربيــات ناشــي از زندگــي شــاد در يــك منطقــه خــوب تقويــت شــده و بــه صــورت اعتمــاد
دو جانبــه در آيــد.
اعتمــاد بــه عنــوان يــك قاعــده فرهنگــي :بــا در نظــر گرفتــن اعتمــاد بــه عنــوان يــك
پديــدة فرهنگــي كــه حــوزه اي از رهيافــت فرهنگــي اســت ،می تــوان بــه بعــد ســوم از
اعتمــاد دســت يافــت .از ايــن ديــدگاه اعتمــاد نــه بــه عنــوان يــك تمايــل محاســبه گــرا
و نــه بــه عنــوان تمايــل روانشــناختي بلكــه يــك قاعــده فرهنگــي اســت و تحــت عنــوان
«امــر اجتماعــي» يــا تحــت عنــوان «واقعيــت اجتماعــي» آن گونــه كــه مــورد نظــر دوركيــم و
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ديگــران بــوده مطــرح شــده اســت ،بديــن معنــا كــه اگــر اصــول و قواعــد الزم بــراي اعتمــاد
در بيــن افــراد جامعــه مشــترك و بــه صــورت معيــن و خــارج از افــراد باشــد ايــن قواعــد
الزام هــاي قــوي بــر كنش هــاي ايجــاد كننــده يــا تحليــل برنــدة اعتمــاد وارد مي ســازند،
همچنيــن ايــن قواعــد ممكــن اســت به صــورت معنــي داري ،ارزيابي هــاي عقالنــي را در
جهــت گرايش هــاي ذاتــي بــه ســوي اعتمــاد تعديــل نماينــد .اصــول وقواعــد اعتمــاد بــه
گونــه اي هســتند كــه افــراد اعتمــاد كننــده و مــورد اعتمــاد مي تواننــد بــا توســل بــه ايــن
قواعــد ،بــه اعتمــاد دســت يابنــد .همچنيــن الزام هــاي هنجــاري نســبت بــه اعتمــاد و نيــز
قابــل اعتمــاد و مــورد اطمينــان بــودن ،وجــود دارنــد .در فرهنگ هــاي داراي اعتمــاد ،ممكــن
اســت برخــي از اصــول و قواعــد به صــورت همگانــي باشــد و انتظاراتــي را بــراي رســيدن بــه
اعتمــاد در مــورد انــواع موضوعــات ايجــاد كنــد .وقتــي فرهنــگ اعتمــاد ايجــاد مي شــود و
در نظــام هنجــاري يــك جامعــه ،بــه طــور قــوي ريشــه مي دوانــد ،عامــل قدرتمنــدي بــراي
تأثيرگــذاري در مــورد اعتمــاد اســت و موجــب تصميــم گيــري تــوام بــا اعتمــاد و برخــورد
متقابــل توســط كنشــگران در نقش هــاي مختلــف و در نهادهــاي اجتماعــي مي گــردد.
(زتومــکا.)68 :1384،
در مــورد اعتمــاد بــه پليــس براســاس نظــر زتومــگا ممكــن اســت برخــي بــه علــت
مراجعــة مســتقيم و تعامــل بــا پليــس و كســب اطالعــات دســت اول بــه او اعتمــاد كننــد
يــا اعتمــاد نكننــد ،امــا اكثــر مــردم وجهــه و اعتبــار پليــس را از طريــق ارائــة گزارش هــا و
اخبــار و آمارهايــي بــه دســت مي آورنــد كــه در ايــن زمينــه منتشــر مي شــود و عملكــرد
پليــس را بــه اطــاع مــردم مي رســاند .بنابرايــن اگــر ايــن اطالعــات بــه روز و متناســب بــا
واقعيــت و مثبــت باشــد ،بــر اعتمــاد بــه پليــس هــم تأثيــر گــذار اســت .عــاوه بــر ايــن ،برخــي
اطالعــات از طريــق ســايت ها وبه خصــوص ســايت نيــروي انتظامــي كســب مي شــود كــه
پليــس بايــد در ايــن زمينه هــا فعــال و حضــوري مثبــت در رســانه هاي تصويــري ،صوتــي
و نوشــتاري داشــته باشــد تــا بتوانــد عملكــرد پليــس را بهتــر بــه نمايــش بگــذارد و جلــب
اعتمــاد كند(شــایگان.)45 :1387،
فرضیات تحقیق
■ ■بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از عملکــرد پلیــس مثبت تــر باشــد اعتمــاد
بــه پلیــس افزایــش می یابــد.
■ ■بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از رفتــار و فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس
مثبت تــر باشــد اعتمــاد بــه پلیــس افزایــش می یابــد.
■ ■بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از منــش پلیــس مثبت تــر باشــد اعتمــاد بــه
پلیــس افزایــش می یابــد.

روش تحقیق
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ابزار جمع آوری اطالعات
بــرای جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــده اســت .شــاخص
اعتمــاد بــه پلیــس از ترکیــب  13گویــه کــه دو بعــد اعتمــاد بیــن شــخصی و اعتمــاد نهــادی
مــورد ســنجش قــرار می دهــد ســاخته شــده اســت و هــر گویــه بــا طیــف لیکــرت مــورد
ســنجش قــرار گرفتــه اســت .شــاخص ارزیابــی از عملکــرد پلیــس نیــز از ترکیــب  11گویــه
تشــکیل شــده اســت کــه بــا طیــف لیکــرد ســنجیده شــد .ایــن  11گویــه دو بعــد فعالیت هــای
حرفــه ای پلیــس و منــش پلیــس را مــورد ســنجش قــرار می دهــد.
بررسی اعتبار و پایایی سنجه ها
قبــل از اجــرای طــرح اعتبــار صــوری پرسشــنامه توســط چندیــن تــن از اســاتید و
پژوهشــگران جامعــه شناســی و حــوزه پلیــس مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت مــورد
تاییــد قــرار گرفــت .همچنیــن در جــدول زیــر نتیجــه آزمــون آلفــای کرونبــاخ و تحلیــل
عاملــی بــرای ســنجش اعتبــار و پایایــی آورده شــده اســت کــه آماره هــا نشــانگر آن اســت

تاثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس

ایــن تحقیــق از نــوع تحقیقــات پیمایشــی می باشــد .جامعــه آمــاری تحقیــق کلیــه افــراد
بــاالی  18ســال شــهر تهــران می باشــد کــه بــا توجــه بــه فرمــول کوکــران  384نفــر بــه دســت
آمــد کــه بــرای حصــول اطمینــان  400نفــر بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند .ســپس
شــهر تهــران بــه  5منطقــه تقســیم شــد و در هــر منطقــه  80پرسشــنامه توزیــع شــد.

کــه شــاخص ها از اعتبــار و پایایــی الزم برخوردارنــد.
جدول شماره( :)1نتیجه آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی برای سنجش اعتبار و
پایایی
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KMO

بارتلت

سطح معناداری

تعداد گویه ها آلفای کرونباخ

شاخص
اعتماد به پلیس

13

0.857

0.831

2091.23

0.000

ارزیابی از عملکرد پلیس

11

0.848

0.781

1913.51

0.000

یافته های توصیفی
طبــق یافته هــای تحقیــق مشــخص شــد کــه  227نفــر از پاســخگویان مــرد و  163نفــر
زن بودنــد و  203نفــر مجــرد و  175نفــر متاهــل بودنــد .تحصیــات افــراد مــورد مطالعــه
بدیــن صــورت بــود کــه  46نفــر زیــر دیپلــم 86 ،نفــر دیپلــم 63 ،نفــر فــوق دیپلــم 111 ،نفــر
لیســانس 70 ،نفــر فــوق لیســانس و  6نفــر دارای تحصیــات دکتــرا بودنــد .میانگیــن ســنی
پاســخگویان  33.34ســال و انحــراف معیــار آن برابــر بــا  11.23بــود.
ارزیابــی از عملکــرد پلیــس بــا توجــه بــه دو بعــد ارزیابــی از فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس
و ارزیابــی از منــش پلیــس ســنجیده شــد کــه یافته هــای توصیفــی در مــورد ارزیابــی از
فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس مشــخص  23.75درصــد افــراد از عملکــرد پلیــس راضی انــد
و مابقــی افــراد کــه اکثریــت افــراد مــورد مطالعــه می باشــند یعنــی  53.75درصــد در طبقــه
متوســط رضایــت از ایــن فعالیت هــای پلیــس قــرار می گیرنــد کــه نشــان می دهــد ارزیابــی
از فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس در حــد متوســط اســت.
جدول شماره( :)2توزیع فراوانی افراد بر اساس ارزیابی از فعالیت های حرفه ای پلیس
ارزیابی از فعالیت های حرفه ای

فراوانی

درصد

منفی

90

22.5

متوسط

215

53.75

مثبت

95

23.75

همچنیــن در مــورد ارزیابــی از منــش پلیــس نتایــج نشــان داد کــه  46.5درصــد افــراد در
حــد متوســطی از منــش پلیــس راضی انــد.

جدول شماره( :)3توزیع فراوانی بر اساس ارزیابی از منش پلیس
منفی

143

35.75

متوسط

186

46.5

مثبت

71

17.75

اطالعــات توصیفــی ارزیابــی کلــی از عملکــرد پلیــس در جــدول زیــر آمــده اســت .بــا
توجــه بــه نتایــج تحقیــق مشــخص شــد کــه اکثریــت افــراد یعنــی  41.5درصــد افــراد در
ارزیابــی از عملکــرد پلیــس در طبقــه متوســط قــرار گرفته انــد.
جدول شماره( :)4توزیع فراوانی افراد بر اساس ارزیابی از عملکرد پلیس
ارزیابی از عملکرد پلیس

فراوانی

درصد

ارزیابی خیلی منفی

36

9

ارزیابی منفی

92

23

متوسط

166

41.5

ارزیابی مثبت

81

20.25

ارزیابی خیلی مثبت

25

6.25

اعتمــاد بــه پلیــس نیــز بــا توجــه بــه دو بعــد آن مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه در
یافته هــای توصیفــی در مــورد بعــد اعتمــاد بیــن شــخصی نشــان می دهــد کــه  23.25درصــد
از افــراد اعتمــاد کمــی بــه کارگــزاران پلیــس دارنــد و  20.25درصــد پاســخگویان اعتمــاد
زیــادی بــه کارگــزاران پلیــس دارنــد و مابقــی افــراد کــه اکثریــت افــراد مــورد مطالعــه
می باشــند یعنــی  56.5درصــد در طبقــه متوســط قــرار می گیرنــد.
جدول شماره( :)5توزیع فراوانی افراد بر اساس بعد اعتماد بین شخصی
اعتماد بین شخصی

فراوانی

درصد

کم

93

23.25

متوسط

226

56.5

زیاد

81

20.25

77
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ارزیابی از منش پلیس

فراوانی

درصد

78

نتایــج حاصــل از اطالعــات توصیفــی بعــد اعتمــاد نهــادی نشــان می دهــد کــه 61.5
درصــد افــراد کــه اکثریــت نمونــه تحقیــق را شــامل می شــوند اعتمــاد متوســطی بــه نهــاد
پلیــس دارنــد.
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جدول شماره( :)6توزیع فراوانی بر اساس اعتماد نهادی
اعتماد نهادی

فراوانی

درصد

کم

107

26.75

متوسط

246

61.5

زیاد

47

11.75

در ادامــه یافته هــای توصیفــی در مــورد اعتمــاد کلــی بــه پلیــس کــه در جــدول زیــر
آمــده اســت نشــان می دهــد کــه نتایــج نشــان می دهــد اکثریــت افــراد در حــد متوســطی بــه
پلیــس اعتمــاد دارنــد 39.5 .درصــد افــراد اعتمــاد متوســط بــه پلیــس دارنــد.
جدول شماره( :)7توزیع فراوانی افراد بر اساس اعتماد به پلیس

اعتماد به پلیس

فراوانی

خیلی پایین

22

5.5

پایین

114

28.5

متوسط

158

39.5

باال

92

23

خیلی باال

14

3.5

آزمون فرضیات

درصد

فرضیــه اول :بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از عملکــرد پلیــس مثبت تــر
باشــد اعتمــاد بــه پلیــس افزایــش می یابــد.
از آنجایــی کــه ســطح ســنجش متغیرهــای مســتقل و وابســته در ایــن فرضیــه فاصلــه ای
اســت ،در اینجــا از آزمــون همبســتگی و رگرســیون خطــی دو متغیــره اســتفاده می کنیــم.

جدول شماره( :)8تحلیل رگرسیونی ارزیابی از عملکرد پلیس و اعتماد به پلیس
متغیر مستقل

R

R Square

Adj R Square

F

Sig F

ارزیابی از عملکرد پلیس

0.727

0.528

0.527

446.08

0.000

فرضیــه دوم :بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از رفتــار و فعالیت هــای
حرفــه ای پلیــس مثبت تــر باشــد اعتمــاد بــه پلیــس افزایــش می یابــد.
از آنجایــی کــه ســطح ســنجش متغیرهــای مســتقل و وابســته در ایــن فرضیــه فاصلــه ای
اســت ،در اینجــا از آزمــون همبســتگی و رگرســیون خطــی دو متغیــره اســتفاده می کنیــم.
جدول شماره( :)9تحلیل رگرسیونی ارزیابی از فعالیت های حرفه ای پلیس و اعتماد به پلیس
متغیر مستقل

R

R Square

Adj R Square

F

Sig F

ارزیابی از فعالیت های حرفه ای پلیس

0.710

0.504

0.502

403.92

0.000

بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیــق در مــورد ایــن فرضیــه کــه در جــدول بــاال آمــده اســت،
میــزان همبســتگی دو متغیــر برابــر بــا  0.710بــه دســت آمــده کــه نشــان دهنــده همبســتگی بــاال
بیــن دو متغیــر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده برابــر بــا ،0.504
ایــن مقــدار ضریــب تعییــن نشــان می دهــد کــه  50.4درصــد از واریانس هــای متغیــر اعتمــاد
بــه پلیــس توســط فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس تبییــن می شــود .مقــدار  Fنیــز نشــان می دهــد
کــه رابطــه رگرســیونی در اینجــا رابطــه مناســبی اســت .بــه عبــارت دقیق تــر مقــدار  Fبــه دســت
آمــده کــه برابــر بــا  403.92در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معنــادار اســت ،نشــان از آن
دارد کــه متغیــر مســتقل قــادر اســت بــه خوبــی تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن کنــد.
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بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیــق در مــورد ایــن فرضیــه کــه در جــدول بــاال آمــده اســت،
میــزان همبســتگی دو متغیــر برابــر بــا  0.727بــه دســت آمــده کــه نشــان دهنــده همبســتگی
بــاال بیــن دو متغیــر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده برابــر بــا
 ،0.528ایــن مقــدار ضریــب تعییــن نشــان می دهــد کــه  52.8درصــد از واریانس هــای متغیــر
اعتمــاد بــه پلیــس توســط عملکــرد پلیــس تبییــن می شــود .مقــدار  Fنیــز نشــان می دهــد کــه
رابطــه رگرســیونی در اینجــا رابطــه مناســبی اســت .بــه عبــارت دقیق تــر مقــدار  Fبــه دســت
آمــده کــه برابــر بــا  446.08در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معنــادار اســت ،نشــان از آن
دارد کــه متغیــر مســتقل قــادر اســت بــه خوبــی تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن کنــد.
بــا در نظــر گرفتــن مــوارد ذکــر شــده در نهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فرضیــه
مــورد بررســی تاییــد می شــود .بنابرایــن بیــن ارزیابــی افــراد از عملکــرد پلیــس و اعتمــاد بــه
پلیــس رابطــه معنــاداری وجــود دارد و هــر چقــدر افــراد ارزیابــی مثبت تــری از عملکــرد
پلیــس داشــته باشــند اعتمــاد بیشــتری بــه پلیــس دارنــد.

79

80

بــا در نظــر گرفتــن مــوارد ذکــر شــده در نهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فرضیــه
مــورد بررســی تاییــد می شــود .بنابرایــن بیــن ارزیابــی افــراد از فعالیت هــای حرفــه ای پلیــس
و اعتمــاد بــه پلیــس رابطــه معنــاداری وجــود دارد و هــر چقــدر افــراد ارزیابــی مثبت تــری از
ایــن فعالیت هــا پلیــس داشــته باشــند اعتمــاد بیشــتری بــه پلیــس دارنــد.
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فرضیــه ســوم :بــه نظــر می رســد هــر چــه ارزیابــی افــراد از منــش پلیــس مثبت تــر
باشــد اعتمــاد بــه پلیــس افزایــش می یابــد.
از آنجایــی کــه ســطح ســنجش متغیرهــای مســتقل و وابســته در ایــن فرضیــه فاصلــه ای
اســت ،در اینجــا از آزمــون همبســتگی و رگرســیون خطــی دو متغیــره اســتفاده می کنیــم.
جدول شماره( :)10تحلیل رگرسیونی ارزیابی از منش پلیس و اعتماد به پلیس
متغیر مستقل

R

R Square

Adj R Square

F

Sig F

ارزیابی از منش پلیس

0.444

0.197

0.195

97.46

0.000

بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیــق در مــورد ایــن فرضیــه کــه در جــدول بــاال آمــده اســت،
میــزان همبســتگی دو متغیــر برابــر بــا  0.444بــه دســت آمــده کــه نشــان دهنــده همبســتگی
متوســط بیــن دو متغیــر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده برابــر
بــا  ،0.197ایــن مقــدار ضریــب تعییــن نشــان می دهــد کــه  19.5درصــد از واریانس هــای
متغیــر اعتمــاد بــه پلیــس توســط ارزیابــی از منــش پلیــس تبییــن می شــود .مقــدار  Fنیــز نشــان
می دهــد کــه رابطــه رگرســیونی در اینجــا رابطــه مناســبی اســت .بــه عبــارت دقیق تــر مقــدار
 Fبــه دســت آمــده کــه برابــر بــا  97.46در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معنــادار اســت،
نشــان از آن دارد کــه متغیــر مســتقل قــادر اســت بــه خوبــی تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن
کنــد.
بــا در نظــر گرفتــن مــوارد ذکــر شــده در نهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فرضیــه
مــورد بررســی تاییــد می شــود .بنابرایــن بیــن ارزیابــی افــراد از منــش پلیــس و اعتمــاد بــه
پلیــس رابطــه معنــاداری وجــود دارد و هــر چقــدر افــراد ارزیابــی مثبت تــری از ایــن منــش
پلیــس داشــته باشــند اعتمــاد بیشــتری بــه پلیــس دارنــد.
بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نیــروی انتظامــی اصلی تریــن نهــاد متولــی ایجــاد امنیــت در جامعــه اســت و بــه همیــن
خاطــر بیشــترین ســطح تمــاس را بــا جامعــه دارد .پلیــس بــرای اینکــه بتوانــد از نیروهــای
اجتماعــی جهــت دســتیابی بــه اهــداف خــود ســود ببــرد بایــد بتوانــد رویکردهــا و
نگرش هــای افــراد جامعــه را بــا خــود همســو کنــد .یکــی از راهبردهــای بــه کارگیــری
نیــروی اجتماعــی ایجــاد اعتمــاد در بیــن مــردم اســت .از طرفــی بــه خاطــر اینکــه پلیــس بــه
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طــور مــداوم در فضاهــای اجتماعــی حاضــر اســت و بیشــتر ماموریت هــا و عملکردهایــش
در محیط هــای اجتماعــی و جلــوی چشــم افــراد جامعــه انجــام می شــود بــه همیــن خاطــر
عملکردهایــش مــورد قضــاوت و ارزیابــی عمومــی قــرار می گیــرد .نمــی تــوان کتمــان کــرد
کــه ایــن ارزیابــی افــراد از عملکردهــای پلیــس بــر بســیاری از کنش هــای بعــدی آنهــا در
قبــال پلیــس و امنیــت تاثیرگــذار اســت.
تحقیــق حاضــر بــا در نظــر گرفتــن ایــن پیــش فــرض در پــی بررســی ارزیابــی افــراد از
عملکــرد پلیــس و تاثیــر آن بــر اعتمــاد عمومــی نســبت بــه پلیــس اســت.
نتایــج توصیفــی ایــن تحقیــق نشــان داد کــه عملکــرد پلیــس توســط شــهروندان در
حــد متوســطی ارزیابــی شــده اســت .نتایــج بررســی توصیفــی اعتمــاد بــه پلیــس نیــز نشــان
می دهــد کــه اعتمــاد شــهروندان تهرانــی بــه پلیــس در حــد متوســط اســت.
در مــورد آزمــون فرضیــات تحقیــق مشــخص شــد کــه هــر ســه فرضیــه مــورد آزمــون
تاییــد شــده اند .در مــورد مهمتریــن فرضیــه تحقیــق کــه بــه بررســی رابطــه عملکــرد پلیــس
بــا اعتمــاد بــه پلیــس می پــردازد ،مشــخص شــد کــه بیــن دو متغیــر همبســتگی باالیــی
مشــاهده شــده اســت و همچنیــن عملکــرد پلیــس  52.7درصــد از واریانــس متغیــر اعتمــاد بــه
پلیــس را تبییــن می کنــد .بنابــر ایــن بیــن دو متغیــر رابطــه معنــاداری وجــود دارد و می تــوان
این گونــه تبییــن کــرد کــه افــراد هرچــه ارزیابــی مثبت تــری نســبت بــه عملکــرد پلیــس
داشــته باشــند اعتمــاد بیشــتری بــه پلیــس خواهنــد داشــت .بــه عبــارت دیگــر قضاوت هایــی
کــه افــراد از فعالیت هــا و رفتــار پلیــس در ســطح جامعــه دارنــد باعــث می شــود کــه بــه ایــن
ســازمان اعتمــاد داشــته باشــند و یــا نداشــته باشــند .از ایــن رو بــا توجــه بــه یافته هــای حاصــل
از تحقیــق بــه ارائــه پیشــنهاداتی در ایــن زمینــه می پردازیــم:
v vبــرای جلــب رضایــت مــردم بایــد کارکنــان نیــروی انتظامــی آموزش هــای الزم را
جهــت برخــورد بــا مــردم ببیننــد .همان طــور کــه نتایــج تحقیــق نشــان داد بیشــتر
نارضایتــی از پلیــس مربــوط بــه رفتــار و منــش پلیــس بــود و بــه همیــن خاطــر بایــد
آموزش هــای الزم بــه نیرو هــای پلیــس بــرای برخــورد مناســب بــا مــردم داده شــود.
v vنیــروی انتظامــی بایــد در جــذب نیرو هــای خــود سیاســت هایی را اعمــال کنــد
تــا بهتریــن و نخبه تریــن افــراد جامعــه جــذب نیــروی انتظامــی شــوند .در واقــع
ســریع ترین و توانمند تریــن افــراد جامعــه بایــد عضــو پلیــس باشــند تــا ســرعت
عمــل پلیــس باالتــر بــرود.
v vاز طرفــی هــم پلیــس بایــد بهبــود وضعیت هــای عملکــردی خــود را بــه طــور مــداوم
و از طــرق مختلــف ماننــد رســانه ها بــه مــردم گوشــزد کنــد تــا اعتمــاد و رضایــت
بیشــتری نســبت بــه عملکــرد پلیــس بــه وجــود آیــد.
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v vنیــروی انتظامــی می توانــد از آمــوزش و پــرورش نیــز بــرای ارتبــاط بــا جامعــه
اســتفاده نمایــد .مــدارس مکان هــای مناســبی بــرای ترویــج تفکــرات نیــروی
انتظامــی و آموزش هــای الزم بــه شــهروندان در مــورد امنیــت و آگاه ســازی مــردم
از وظایــف ،فعالیت هــا و عملکــرد پلیــس اســت.
v vبهتــر اســت پلیــس در مــورد مــواردی ماننــد حجــاب کــه توافــق باالیــی در مــورد
بــی نتیجــه بــودن برخــورد قهــری در مــورد آن وجــود دارد ،از روش هــای دیگــری
ماننــد آمــوزش فرهنــگ حجــاب و یــا روش هــای جایگزیــن بــرای گشــت ارشــاد
اســتفاده کنــد.
v vپلیــس بایــد از طــرق مختلــف بــه طــور مــداوم بــه افــکار عمومــی رجــوع کنــد و
ســعی در بــرآوردن مطالبــات اجتماعــی داشــته باشــد تــا از ایــن طریــق اعتمــاد در
بخش هــای مختلــف جامعــه نســبت بــه پلیــس افزایــش یابــد و مــردم خــود را بــا
پلیــس همســو ببیننــد.
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