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تحلیل عملکرد پلیس و امنیت سنجی شهروندان بر اساس مدل IPA

(نمونه پژوهی :پلیس شهر خرم آباد)

محمدرضا سلیمی سبحان ،1منیر یاری ،2جهانگیر حیدری ،3زهرا قراگوزلو
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چکیده

از صفحه  85تا 111

امنیــت پیش زمینــه یــک اجتمــاع ســالم و احســاس امنیــت بسترســاز توســعه جوامــع انســانی اســت و

ســعادت یــک اجتمــاع در گــرو حفــظ و بقــا امنیت و احســاس ناشــی از آن اســت .احســاس امنیت شــهروندان
موجــب بــاال رفتــن آســایش ،رفــاه شــهروندان ،پذیــرش تعهــد و مســئولیت و ارتقــا کیفیــت زندگــی خواهــد

شــد از آنجایی کــه عملکــرد پلیــس بــه عنــوان ابــزار کنتــرل بیرونــی افــراد در ایجــاد احســاس امنیــت موثــر
اســت ،در ایــن پژوهــش عملکــرد پلیــس شــهر خــرم آبــاد در جهــت ســنجش ســه دوره فعالیــت پلیــس و

امنیــت شــهروندان بــا بهره گیــری از تکنیــک  IPAتحلیــل خواهــد شــد .ابــزار پژوهــش پرســش نامه اســت

کــه بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده توســط  130تــن از شــهروندان خرم آبــاد تکمیــل شــد .نتایــج

نشــان داد :عملکــرد پلیــس در الگــوی ســنتی و حرفــه ای در قســمت «حفــظ «ماتریــس قــرار می گیرنــد و
بایــد بــرای تأمیــن امنیــت شــهروندان ایــن دو الگــو کــه از قوت هــای ایجــاد امنیــت و احســاس امنیــت هســتند

در شــهر خرم آبــاد حفــظ شــوند امــا الگــوی پلیــس جامعــه محــور بــا توجــه بــه اهمیــت آن در کانــون توجــه

قــرار دارد ،ایــن الگــو یکــی از نیازمندی هــای جامعــه امــروز در پیشــگیری از جــرم و افزایــش امنیــت و
احســاس امنیــت اســت.

واژگان کلیدی :احساس امنیت ،عملکرد پلیس IPA ،و شهر خرم آباد.

 .1استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی( ،نویسنده مسئول) salimi_geo@yahoo.com
 .2دانشجوي دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
 .3دانشجوي دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
 .4کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
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مقدمه
اصــوالً هــر اجتماعــی کــه در دوره هــای تاریخــی می زیســته بــه ویــژه دولت مــردان آن
اجتمــاع ،بــرای حفــظ و بقــاء خــود بــه ایجــاد امنیــت و احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان
خــود می پرداخته انــد .شــواهد تاریخــی نیــز حاکــی از آن اســت کــه هــر موقــع در جامعــه ای
آرامــش و امنیــت حکمفرمــا بــوده اســت آن جامعــه رو بــه پیشــرفت گذاشــته و در ســایه ایــن
آرامــش بســیاری از دســتاوردهای علمــی بشــر رشــد و ترقــی نمــوده اســت .امــا بالعکــس
وقتــی آرامــش یــک اجتمــاع دســتخوش تغییــر و تحــول و یــا جنــگ می گشــته ،احســاس
امنیــت بــه شــدت افــول کــرده و شــهروندان از بیــم جانشــان ،حتــی نمی توانســته اند بــه
کوچکتریــن امــورات زندگــی خــود ســامان دهنــد .بــر ایــن اســاس می تــوان اظهــار کــرد کــه
امنیــت پیــش زمینــه یــک اجتمــاع ســالم و احســاس امنیــت بســتر ســاز توســعه جوامــع انســانی
اســت و ســعادت یــک اجتمــاع در گــرو حفــظ و بقــاء امنیــت و احســاس امنیــت ناشــی از آن
اســت (کامــران.)26:1389،
یکــی از مفاهــم بــا اهمیــت ،پیچیــده و جدیــد در دنیــای امــروز و در بســیاری از مباحــث
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی موضــوع و مفهــوم امنیت اســت (اخــوان کاظمــی.)12:1386،
امنیــت از نیازهــا و ضرورت هــای پایــه ای فــرد و جامعــه تلقــی می شــود کــه فقــدان و یــا
اختــال در آن ،پیامدهــا و بازتاب هــای نگــران کننــده و خطرناکــی بــه دنبــال دارد (ترابــی و
گــودرزی .)32:1383،مفهـــوم امنیــت در شهـــرها طـــی دهه هــای گذشــته بــا رشــد و توســعه
شهرنشــینی و گســترش کالن شــهرها و پیچیده تــر شــدن روابــط اجتماعــی شــهروندان در
شــهرها ،از حالــت اولیــه و جنبه هــای فیزیکــی محســوس خــارج شــده و ابعــاد مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی را دربــر گرفتــه اســت ،بــه طــوری کــه امــروزه
امنیــت در شــهرها موضوعاتــی را چــون فقــر ،بیــکاری ،تــورم یــا کیفیــت خدمــات عمومــی،
جــرم و جنایــت ،ناهنجــاری اجتماعــی و اعتیــاد شــامل می شــود .رشــد و گســترش ناامنــی
در شــهرها بــا مطــرح شــدن پیچیدگــی فنــاوری و تقســیم کار اجتماعــی بیــش از
توســعه فیزیکــی شــهرها بــوده و ایــن امــر احســاس امنیــت و آســایش و رفاه شــهروندان را
مــورد تهدیــد جــدی قــرار داده اســت (موســوی .)40:1387،بــا نگاهــی بــه رشــد و گســترش
رونــد شهرنشــینی ،می تــوان دریافــت کــه شهرنشــینی دارای پیامدهــا و تبعــات گوناگونــی
بــرای ســاکنان آن اســت کــه در ایــن میــان امنیــت و احســاس امنیــت ،دارای نقــش اساســی
در رضایتمنــدی شــهروندی و مطلوبیــت زندگــی در قالــب توســعه پایــدار انســانی ،به شــمار
می آینــد .بدیهــی اســت کــه بــدون ایجــاد امنیــت ،نمی تــوان انتظــار کارایــی ســاختار
شــهری بــه مثابــه سیســتمی از اجــزا و عناصــر بــرای ســکنی گزینی شــهروندی و زندگــی
همــراه بــا رفــاه و کرامــت انســانی را داشــت (بمانیــان.)60:1387،

مبانی نظری
امنیت و احساس امنیت
اهمیــت نقــش و جایــگاه شــهر در جامعــه امــروز بــر کســی پوشــیده نیســت .گرچــه در
مدرنیتــه پیشــرفته ،اهمیــت شــهرها مــورد تردیــد واقــع شــده و مــورد توجــه جهانــی قــرار
گرفتــه اســت .در عیــن حــال هنــوز ،اکثریــت جمعیــت جوامــع در شــهرها ســکونت دارنــد
و کــم و کیــف زندگــی جمعــی در گــرو امکانــات و تســهیالت شــهرها رقــم می خــورد.
بنابرایــن ،الزمــه داشــتن زندگــی رضایت بخــش ،برقــراری آســودگی و آســایش افــراد
جامعــه ،توجــه بــه شــرایط امکانــات ،منابــع و هــم چنیــن کمبودهــا ،کاســتی ها در شــهر
و مناطــق و محله هــای شــهری اســت .در ایــن راســتا ،امنیــت از جایــگاه قابــل توجهــی
برخــوردار اســت ،چــرا کــه تضمیــن حیــات و پایــداری زندگــی در ســایه امنیــت تحقــق
می گیــرد .امنیــت شــهرها موجــب آرامــش افــراد شــده و جریــان امــور زندگــی در بســتر
طبیعــی آن میســر خواهــد بــود .در واقــع ،شــرط الزم بــرای حیــات و زندگــی شــهری ،امنیــت
اســت و هرچــه شــهرها ضریــب ایمنــی باالتــری داشــته باشــند ،میــزان تعامــات و مناســبات
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بیشــتر خواهــد بــود و بالعکــس هرچــه ضریــب ایمنــی
شــهرها کمتــر باشــد ،افــراد در فضــای رعــب و وحشــت قــرار گرفتــه و ســطح مــراودات و
مبــادالت کاهــش یافتــه و از نظــر کیفــی آســیب می بیننــد (نویدنیــا .)87-88 :1389،در نتیجه
موضــوع و مفهــوم امنیــت یکــی از مفاهــم بــا اهمیــت ،پیچیــده و جدیــد در دنیــای امــروز و
در بســیاری از مباحــث سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت (اخــوان کاظمــی.)12:1386،
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بنابــر اهمیــت امنیــت و چگونگــیِ تحقــق آن در جوامــع مختلــف ،هــر جامعــه ای بــه
فراخــور امکانــات و شــرایط خــود ،نهادهایــی را جهــت تأمیــن و تحقــق کامــل امنیــت در
جامعــه ایجــاد نمــوده اســت کــه هــر یــک وظایــف خاصــی را در ایــن راســتا بــر عهــده
دارنــد و از جملــه مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه ســازمان انتظامــی جوامــع یعنــی پلیــس اشــاره
نمــود .از آنجــا کــه نیــروی انتظامــی تالش هــای گوناگونــی در جهــت نیــل بــه ارتقــای
ســطح امنیــت اجتماعــی ،طرح هــای گوناگونــی را بــه اجــرا می گــذارد ،لــذا ضــروری
اســت تــا بــه وســیله ابزارهــای علمــی و مطالعــات دقیــق ،مــورد بررســی قــرار گیــرد .از
ایــن رو تحقیــق حاضــر بــا بهره گیــری از تکنیــک  IPAقصــد دارد عملکــرد پلیــس را در ســه
دوره توانمنــدی پلیــس ،پلیــس حرفــه ای و پلیــس جامعــه محــور بســنجد و نشــان دهــد ،از
نظــر شــهروندان ،کــدام عملکــرد پلیــس حائــز اهمیــت باالیــی اســت و تأمیــن کننــده امنیــت
و در نهایــت احســاس امنیــت خواهــد بــود؟ و در ادامــه عملکــرد پلیــس شــهر خرم آبــاد بــا
توجــه بــه شــاخص های ســه دوره چگونــه اســت؟
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امنیــت از ریشــه امــن اســت کــه در مقابــل بیــم و هــراس و ناامنــی اســتفاده می شــود و
یکــی از نیازهــای فطــری بشــر اســت کــه بــا جوهــر هســتی انســان پیونــد ناگسســتنی دارد .از
ایــن رو ،واژه امنیــت از قدمتــی بــه دیرینگــی تاریــخ بشــر برخــوردار اســت و حتــی از جهتــی،
واژه امنیــت بــر مفهــوم اجتمــاع و جامعــه مقــدم اســت (شــادنیا ،)77:1382،و از نیازهــا و
ضرورت هــای پایــه ای فــرد و جامعــه تلقــی می شــود کــه فقــدان و یــا اختــال در آن ،پیامدها
و بازتاب هــای نگــران کننــده و خطرناکــی بــه دنبــال دارد (ترابــی و گــودرزی.)32:1383،
امنیــت دارای ابعــاد عینــی و ذهنــی ـ روانــی اســت ،بــه عبــارت دیگــر هــم شــامل اطمینــان
و آرامــش فیزیکــی و هــم آرامــش روحــی و روانــی اســت (ســرلک زایی .)136:1385،در
مجمــوع بــه معنــی وجــود اطمینــان از ســامت جان و مــال و ناموس ،امری اســت کــه واقعیت
یــا تحقــق یافتــن آن مســتلزم اقدامــات و برنامه ریزی هــای ویــژه اســت (زیــاری )2:1390،و
در مفهــوم عینــی آن اندازه گیــری فقــدان تهدیــد علیــه ارزش هــا و در مفهــوم ذهنــی فقــدان
احســاس تــرس از اینکــه چنیــن ارزش هایــی مــورد حملــه قــرار خواهنــد گرفــت اشــاره دارد
( .)2000,1,Mollerاکثــر صاحب نظــران برآننــد کــه امنیــت مفهومــی بیرونــی و عینــی اســت
و احســاس امنیــت مفهومــی درونــی و ذهنــی اســت .امنیــت یعنــی فقــدان عوامــل تهدیــد
کننــده فــرد و احســاس امنیــت بــه معنــای عــدم وجــود احســاس درونــی ناامنــی اســت .در این
زمینــه می تــوان خاطرنشــان نمــود کــه احســاس امنیــت می توانــد بــا امنیــت واقعــی تناســب
داشــته باشــد یــا تناســب نداشــته باشــد ،یعنــی در شــرایطی کــه امنیــت عینــی وجــود نداشــته
باشــد ،فــرد می توانــد احســاس امنیــت داشــته باشــد یــا اینکــه عوامــل ایجــاد کننــده امنیــت
واقعـاً وجــود داشــته امــا فــرد احســاس امنیــت نداشــته باشــد (احمــدی .)170:1389،احســاس
امنیــت پدیــده روان شــناختی ـ اجتماعــی اســت کــه دارای ابعــاد گوناگــون می باشــد .ایــن
احســاس ناشــی از تجربه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم افــراد از شــرایط و اوضــاع محیــط
پیرامونــی اســت و افــراد مختلــف بــه صورت هــای گوناگــون آن را تجربــه می کننــد .بــه
لحــاظ روش شناســی ،احســاس امنیــت ســازه چنــد بعــدی و در ارتبــاط بــا شــرایط اجتماعــی
و افــراد مختلــف بــه گونه هــای متفــاوت ظهــور یافتــه و بــه اشــکال مختلــف نیــز قابــل
ســنجش و اندازه گیــری اســت (تاجــران .)564:1388،در ســطح فــردی احســاس امنیــت در
یــک جامعــه بــه احســاس روانــی شــهروندان از میــزان یــا عــدم وجــود جــرم در آن جامعــه
بــر می گــردد و هرچــه میــزان فراوانــی جــرم باالتــر باشــد احســاس امنیــت پایین تــر اســت.
ولــی ایــن احســاس ناامنــی صرف ـاً منبعــث از عــدم وجــود امنیــت در یــک جامعــه نخواهــد
بــود .ممکــن اســت در یــک جامعــه امنیــت وجــود داشــته باشــد لیکــن شــهروندان در آن
احســاس امنیــت نداشــته باشــند و بالعکــس (کالهچیــان.)93:1382،

1. The physiological needs
2. The safety needs
3. The belongingness and love needs
4. The esteem needs
5. The need for self - actualization
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امنیت و جایگاه آن در هرم سلسله مراتبی نیازهای مزلو
امنیــت از نیازهــا و انگیزه هــای اساســی انســان بــه شــمار مــی رود ،بــه طــوری کــه بــا
زوال آن آرامــش خاطــر انســان از بیــن مــی رود و تشــویش ،اضطــراب و ناآرامــی جــای
آن را می گیــرد و مرتفــع شــدن بســیاری از نیازهــای آدمــی در گــرو تأمیــن امنیــت اســت،
بــه طــوری کــه آبراهــام مازلــو نیــز در سلســله مراتــب نیازهــا ،احســاس امنیــت را بالفاصلــه
پــس از ارضــای نیازهــای اولیــه قــرار می دهــد (کاهــه .)133:1384،یکــی ازنظریه هایــی کــه
بــه امنیــت ،پرداختــه اســت ،نظریــه نیازهــای سلســله مراتبــی مازلــو اســت .مازلــو نیازهــای
انســان را در پنــج دســته تقســیم می کنــد کــه عبــارت اســت از :نیازهــای جســمانی ،1نیازهــای
ایمنــی ،2نیازهــای تعلــق و عشــق ،3نیازهــای احتــرام 4و نیازهــای خــود شــکوفایی .5بــه نظــر
مازلــو ایــن نیازهــا خصلــت سلســه مراتبــی داشــته و در اکثــر افــراد ،تــا نیازهــای ســطوح
پاییــن بــرآورده نشــود ،چنــان ارگانیســم را درگیــر خــود می کننــد ،کــه امــکان پرداختــن بــه
نیازهــای ســطح باالتــر ،کاهــش می یابــد (مازلــو .)1372:101،در سلســله مراتــب نیازهــای
مزلــو ،نیــاز بــه امنیــت و ایمنــی در مرتبــه دوم قــرار دارنــد و مــواردی چــون امنیــت ،ثبــات،
وابســتگی ،حمایــت ،رهایــی از تــرس و نگرانــی و آشــفتگی ،نیــاز بــه ســازمان و نظــم و
قانــون ،داشــتن حامــی مقتــدر و نظایــر آن را شــامل می شــود .اگــر نیازهــای جســمانی
بــه طــور نســبی بــرآوده شــوند ،ایــن نیازهــای جدیــد ظاهــر می شــوند .نیازهــای ایمنــی،
می تواننــد ماننــد نیازهــای جســمانی کام ـ ً
ا بــر ارگانیســم مســلط شــوند .آنهــا ،می تواننــد
بــه عنــوان ســازمان دهنــدگان تقریبــاً انحصــاری رفتــار بــا بــه خدمــت گرفتــن همــه
قابلیت هــای ارگانیــزم عمــل کننــد .در ایــن شــرایط ،ارگانیــزم صرفـاً بــه دنبــال ایمنــی اســت
(قدرتــی ،)12:1388،بــه اعتقــاد وی ایــن نیــاز بیانگــر آن اســت کــه فــرد بــه آرامــش نیــاز
دارد ،شــامل ثبــات اســتقالل ،محافظــت داشــتن ،رهایــی از تــرس ،رهایــی از اضطــراب،
رهایــی از درهــم بــودن نظــم و قانــون ،احتیــاج بــه محدودیــت داشــتن و نیــاز بــه محافــظ
قــوی .بــر اســاس نظریــه مزلــو نیــاز بــه امنیــت یــک نیــاز روانــی اســت کــه در صــورت
عــدم ارضــاء ،روان آدمــی آزرده می شــود (کجبــاف .)25:1381،ارضــای نیازهــای ایمنــی،
یــک احســاس ذهنــی مثبــت بــه دنبــال دارد کــه بــه موجــب آن ،انســان احســاس جســارت
و شــجاعت بیشــتری می کنــد .همچنیــن ارضــای نیــاز ایمنــی ،حرکــت بــه ســمت ارضــای

90

نیازهــای باالتــر را امکان پذیــر می ســازد و فــرد را بــه ظاهــر شــدن و کســب مهارت هــا و
تســلط بــر می انگیــزد ،در حالــی کــه بــا در معــرض خطــر قــرار گرفتــن امنیــت ،شــخص بــه
نیازهــای ســطح پاییــن بــر می گــردد (دالور.)50:1378،
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عملکرد پلیس
دو رهیافــت نظــری کــه بیشــتر بــه ارزش هــای عینــی بهــا می دهنــد بــه رهیافــت دولــت
محــور و قــدرت محــور مشــهور هســتند .مطابــق ایــن رویکردهــا« ،امنیــت» را می تــوان
چنیــن تصــور و تحدیــد نمــود :وضعیتــی کــه توســط قــدرت بــرای صیانــت مــردم در قبــال
تهدیــدات بیرونــی ،ایجــاد می گــردد .مســئولیت برقــراری چنیــن امنیتــی بــه طــور کلــی بــر
عهــده دولــت اســت .در واقــع دولــت بــا دو روش مســتقیم (ماننــد :پلیــس و دســتگاهای
قضایــی) و غیــر مســتقیم (خانــواده و عمدتـاً از طریــق آمــوزش و پــرورش) امنیــت اجتماعــی
را در جامعــه برقــرار می کنــد (احمــدی .)171:1389،بــوزان در جملــه ای از جــان الک نقــل
می کنــد کــه :هــدف اصلــی انســان ها از اینکــه خــود را در اختیــار دولــت قــرار می دهنــد،
حفــظ دارایــی آنهاســت .منظــور از دارایــی در این جــا« ،حیــات» امنیــت جانــی« ،آزادی»
امنیــت سیاســی و «مایملــک» امنیــت مالــی اســت کــه در حالــت عــادی فاقــد امنیــت هســتند
ِ
واکاوی نظریــات مرتبــط بــا پیدایــش دولــت ،می تــوان دریافــت کــه
(نبــوی .)82:1389 ،در
مــردم تنهــا بــه یــک علــت بــه تأســیس یــک قــدرت حاکمــه اقــدام می نمودنــد و آن میــل
آنهــا بــه صلــح و امنیــت بــوده اســت (قالیبــاف .)24 :1391،امــروزه نیــز نهادهــای امنیتــی
پرشــماری در عرصــه جغرافیایــی کشــورها بــه امــر اســتقرار و استوارسـ ِ
ـازی امنیــت مبــادرت
می ورزنــد .یکــی از مهم تریــنِ ایــن نهادهــا پلیــس اســت .عملکــرد پلیــس بــه عنــوان ابــزار
کنتــرل بیرونــی افــراد می توانــد در ایجــاد احســاس امنیــت اجتماعــی موثــر باشــد (نبــوی،
.)83 :1389
مهم تریــن عملکــرد پلیــس در ســطح جامعــه تأمیــن امنیــت بــرای جامعــه و شــهروندان
اســت کــه در طــول ســه دوره تاریخــی اَشــکال متفاوتــی بــه خــود گرفتــه اســت.
1 .1اقتدار پلیس و توانمندی پلیس در دوره سیاسی تا اوایل قرن بیستم؛
2 .2پلیس حرفه ای یا رفتار حرفه ای پلیس در دوره اصالحات از سال  1930تا 1980؛
3 .3پلیــس جامعــه محــور یــا فعالیــت اجتماعــی پلیــس در عصــر مشــارکت پلیــس بــا
جامعــه از  1980تــا کنــون.
بنابرایــن ،پلیــس در طــول تاریــخ بــرای تأمیــن امنیــت و احســاس امنیــت در میــان جامعــه،
طــی ســه شــیوه بهره گیــری نمــوده کــه مناســب بــا شــرایط اجتماعــی ،اثــرات متفاوتــی از
خــود برجــای می گــذارد -1 :توانمنــدی پلیــس -2 ،رفتــار حرفــه ای پلیــس -3 ،فعالیت هــای
اجتماعــی پلیــس ،لــذا ممکــن اســت بــرای تأمیــن امنیــت در جامعــه ای ،اقتدارگرایــی پلیــس

دوره اقتــدار و توانمنــدی پلیــس :در ایــن دوره انتصــاب رؤســای پلیــس بــا
انگیزه هــای سیاســی و بــه منظــور حفــظ منصــوب کننــدگان در جایگاه هــای قــدرت
صــورت می گرفــت .عــدم کفایــت و فســاد پلیــس منجــر بــه آغــاز دوره دوم اداره امــور
پلیســی ،یعنــی دوره اصالحــات شــد (هــس و میلــر .)33:1382،دوره سیاســی تــا ربــع اول
قــرن بیســتم ادامــه یافــت ،در ایــن دوره ادارات پلیــس در حــال شــکل گیری بودنــد و پلیــس
پیونــد نزدیکــی بــا سیاســت داشــت .در دوره سیاســی پلیــس غیــر متمرکــز و تحــت اختیــار
شــهرداری محــل خدمــت خــود بــود .رئیس پلیــس اختیــار اخــراج افــراد را نداشــت ،بنابراین
نیروهــای پلیــس غالبــاً بــی انضبــاط بودنــد .مأمــوران پلیــس معمــوالً در جامعــه زندگــی
می کردنــد و عضــو گــروه اکثریــت بودنــد .چــون گشــت پیــاده معمول تریــن راهبــرد اداره
امــور پلیســی در ایــن دوره بــود ،افســران رابطــه ای نزدیــک بــا مــردم پیــدا می کردنــد .در
ایــن دوره ،انتصــاب رؤســای پلیــس بــا انگیزه هــای سیاســی و بــه منظــور حفــظ منصــوب
کننــدگان در جایگاه هــای قــدرت صــورت می گرفــت .سیاســتمدارن بــا اعطــای شــغل یــا
امتیازهــای ویــژه ،بــه رأی دهنــدگان خــود پــاداش می دادنــد .ایــن امــر را نظــام بنده نــوازی،
نظــام باندبــازی یــا جانبــداری حزبــی می نامیدنــد ،کــه از حــزب حاکــم ،بانــد حاکــم تبعیــت
می کــرد .در ایــن دوره منشــاء فســاد گســترش یافــت .عــدم کفایــت و فســاد پلیــس منجــر بــه
آغــاز دوره دوم اداره امــور پلیســی ،یعنــی دوره اصالحــات شــد (لشــنی پارســا.)63:1387،
پارادایــم حاکــم بــر دوره سیاســی ،اقتدارگرایــی بــود .پلیــس در ایــن دوره قــوه ســرکوبگر و
قــوه قاهــره ای اســت کــه صرفـاً عامــل حفــظ و حافــظ منافــع طبقــه مســلط می باشــد .گفتنــی
اســت کــه در ایــن دوره پلیســی ،دوره اقتدارگرایــی و توانمنــدی پلیــس در عرصــه امنیــت
جوامــع بــوده اســت (تاجــران و کالکــی.)566:1388،
دوره پلیــس حرفــه ای :بــه طــور معمــول بــه آگســت ولمــر و او .دبلیــو ویلســون کــه
بــه عنــوان پیشــگامان حرکــت اصالحــی ،خواســتار تغییــر جــدی در شــیوه ســازماندهی و
کارکــرد ادارات پلیــس بودنــد اشــاره می شــود .ایــن دوره اغلــب دوره پیشــرو یــا مترقــی نیــز
نامیــده می شــد .تغییــر اساســی در ایــن دوره تفکیــک اداره امــور پلیســی از سیاســت بــود.
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حاکــم باشــد و در جامعــه پیشــرفته ای رفتــار حرفــه ای پلیــس و در جامعــه مترقی تــری،
فعالیت هــای اجتماعــی پلیــس نســبت بــه رفتارهــای دیگــر ،در تعامــل بــا شــهروندان برجســته
شــده باشــد .بنابرایــن در تحقیــق حاضــر ،عملکــرد پلیــس را می تــوان بــه عنــوان یــک متغیــر
دانســت کــه بــر تأمیــن امنیــت و تقویــت احســاس امنیــت بــه یکــی از شــیوه های ســه گانــه
فــوق متوســل می شــود .ایــن ســه عامــل شــامل توانمنــدی پلیــس ،رفتــار حرفــه ای پلیــس و
فعالیــت اجتماعــی پلیــس می باشــد (تاجــران .) 567-568:1388،ایــن ســه دوره بــه شــرح
ذیــل می باشــند:
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رابطــه میــان پلیــس و مــردم هــم در دوره اصالحــات تغییر کــرد (کلنیــگ و مــور.)12:1991،
بــا جــدا شــدن اداره امــور پلیســی از سیاســت ،تغییــری در تأکیــد بــر نقــش پلیســی بــه وجــود
آمــد ،در ایــن زمــان شــهروندان ،اداره امــور پلیســی را معــادل مبــارزه بــا جــرم و جنایــت
می دانســتند .پلیــس ،کارکردهایــی از نــوع خدمــات اجتماعــی را دارای مطلوبیــت کمتــری
تلقــی می کــرد و تــا حــد امــکان بــه آن هــا نمی پرداخــت .رابطــه میــان پلیــس و مــردم
در دوره اصالحــات تغییــر کــرد .رهبــران پلیــس در دوره ی اصالحــات ،ماهیــت یــک
رابطــه صحیــح میــان مأمــوران پلیــس و شــهروندان یــا سیاســتمدارن را دوبــاره تعریــف
کردنــد .مأمــوران پلیــس ،مجریــان بی طــرف قانــون بودنــد کــه بــا شــهروندان از لحــاظ
حرفــه ای ارتباطــی خنثــی و از راه دور داشــتند .تبدیــل گشــت پیــاده بــه گشــت خودرویــی،
فاصلــه میــان پلیــس و مــردم را در دوره اصالحــات بیشــتر کــرد .تصویــر هــم تبدیــل بــه
تصویــر مأمورانــی شــد کــه بــا خودروهــای پرقــدرت پلیــس ،غرش کنــان و آژیرکشــان،
بــا چراغ هــای گــردان و بــا ســرعت زیــاد از خیابان هــای شــهر عبــور می کردنــد .مأمــوران
پلیــس ،مبــارزان حرفــه ای بــا جــرم و جنایــت تلقــی می شــدند .در نتیجــه ،اداره امــور
پلیســی در دوره اصالحــات ،اغلــب الگــوی حرفــه ای نــام گرفــت .بــه علــت فاصلــه گرفتــن
مــردم از پلیــس ،عــدم کارآیــی الزم در برخــورد بــا مجرمــان و نقــش کمرنــگ مــردم در
همــکاری بــا پلیــس ،دوران ســوم پلیســی یعنــی عصــر جامعــه محــوری آغــاز شــد (لشــنی
پارســا.)63:1387،
دوره پلیــس جامعه محــور :جامعــه ،خواهــان بازدارنــده بــودن پلیــس اســت،
شــهروندان می خواهنــد کــه پلیــس عــاوه بــر بازداشــت مجرمــان پــس از وقــوع جــرم،
بــرای جلوگیــری از وقــوع جــرم هــم تــاش کننــد .در دوره جامعه گرایــی ،پلیــس در
پــی برقــراری مجــدد یــک رابطــه نزدیــک بــا جامعــه بــود .ابــداع ایــن نظریــه بیشــتر بــه
رابــرت ترویانویــچ اشــتهار دارد .در  25ســال آخــر قــرن بیســتم بســیاری از کارگــزاران
پلیــس بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه انجــام امــور پلیــس بــه شــیوه واکنشــی و ســنتی (حتــی
در شــکل حرفــه ای آن) بــرای مهــار جــرم و کاهــش تــرس ناشــی از آن ســاز و کار مناســبی
نیســت .بعــد از آنکــه پلیــس بــه ایــن بــاور دســت یافــت کــه حمایــت و تشــریک مســاعی
بــرای پیشــگیری و مهــار جرایــم و بی نظمی هــا ،ضــروری اســت ،پلیــس جامعــه محــور
بــه عنــوان جایگزیــن مانــدگار پلیــس ســنتی ،قــدم بــه عرصــه وجــود گذاشــت (قهرمانــی و
ابطحــی .)61:1388،در دهــه  ،1980بســیاری از ادارات پلیــس ،شــروع بــه تجربــه افزایــش
مشــارکت جامعــه در «مبــارزه بــا جــرم و جنایــت» نمودنــد .هم چنیــن در طــول ایــن دهــه،
در بســیاری از ادارات پلیــس ،عــاوه بــر توجــه بــه رویکــرد مســأله محــوری ،پیشــگیری از
وقــوع جــرم جایگزیــن مبــارزه بــا جــرم شــد .در کانــون اغلــب نگرش هــای ایــن دوره،

جدول( :)1مقایسه سه دوره اداره امور پلیسی

ابعاد مقایسه

دوره سیاسی
از  1840تا 1930

دوره اصالحات از
 1930تا 1980

دوره جامعه محوری از  1980تا
کنون

اختیارات

سیاست و قانون

قانون و حرفه گرایی

حمایت جامعه ،قانون و حرفه گرایی

عملکرد

خدمات گسترده ی اجتماعی

کنترل جرایم

ارائه گسترده خدمات

طرح سازمانی

غیرمتمرکز

متمرکز ،کالسیک

غیرمتمرکز ،گروه کار ،ماتریسی

رابطه با جامعه

صمیمی

حرفه ای ،از راه دور

صمیمی

تاکتیک و فناوری

گشت پیاده

گشت پیشگیری ،پاسخ
سریع

گشت پیاده ،مسأله یابی ،روابط
عمومی

پیامد

رضایت شهروندان ،رضایت
سیاسی

کنترل جرایم

بهبود کیفیت زندگی و رضایت
شهروندان

(هس و میلر)45:1382،

یکــی ازتأثیــرات مثبــت ســطوح بــاالی قابلیــت جمعــی و رضایــت خاطــر کلــی،
کاهــش نگرانــی شــهروندان در قبــال جــرم و جنایــت و احتمــال قربانــی شــدن آنهاســت
( .)323:2007,Fergusonاقتــدار فــراوان اداره امــور پلیســی از صحنــه زندگــی مــردم ،مســتلزم
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بازگشــت بــه فکــر قدیمــی مســئولیت جامعــه بــرای حفــظ رفــاه و ســعادت اجتماعــی قــرار
دارد (لشــنی پارســا .)64:1387،یافته هایــی از تحقیقــات در حــوزه علــوم پلیســی حاکــی از
آن اســت کــه پلیــس جامعــه محــور فرآینــد اســت ،محصــول نیســت و ســه عنصــر اساســی
دارد :مشــارکت شــهروندان ،حــل مشــکل و تمرکززدایــی .ایــن ســه بعــد بــا یکدیگــر ارتبــاط
تنگاتنــگ دارنــد و اداره هایــی کــه یــک یــا دو مــورد از عناصــر مزبــور را ندارنــد برنامــه
چنــدان کارآمــدی نخواهنــد داشــت (قهرمانــی و ابطحــی .)73:1388،هــدف پلیــس در ایــن
دوره بــاال بــردن آرامــش و رضایــت شــهروندان اســت و امنیــت را بــا مشــارکت نهادهــای
اجتماعــی از جملــه خانــواده تأمیــن می کنــد و مفهــوم آن ایــن نیســت کــه پلیــس بــا جــرم
مبــارزه نکنــد بلکــه در ایــن پارادایــم برخــورد شــدیدتر نیــز صــورت می گیــرد ولــی در
بســتری کــه بــا حمایــت و مشــارکت مردمــی اســت (تاجــران و کالکــی .)567:1388،پلیــس
می توانــد بــه عنــوان بخشــی از یــک رویکــرد جمعــی بــه امنیــت ،در محله هــا حضــور
مشــهود داشــته باشــد .اغلــب اوقــات ،هــدف از برنامه هــای حضــور مشــهود پلیــس در
جامعــه ،بازدارندگــی از جــرم از طریــق حضــور قــوی پلیــس در صحنــه ،برقــراری نظــارت
و ایجــاد اطمینــان عمومــی در مــورد امــکان دسترســی ســریع بــه پلیــس اســت .مســتندات
موجــود ،وجــود رابطــه مثبــت بیــن گشــت های پیــاده و کاهــش تــرس از جــرم را اثبــات
کــرده اســت (.)12-2007,11,Capobinaco
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آن اســت کــه مأمــوران پلیــس نماینــده غلبــه خوبی هــا بــر بدی هــا باشــند .در جــای دیگــر
مقــام معظــم رهبــری پیرامــون اقتــدار ایــن گونــه توضیــح می دهنــد:
نیروهــای انتظامــی کــه دائمـاً بــا مــردم ســر و کار دارنــد ،می تواننــد هــم مظهــر عطوفــت
و محبــت نظــام باشــند و هــم مظهــر تدبیــر و مدیریــت آن ایــن دو عامــل را در کنــار هــم
رعایــت کنیــد .حــرکات و تصرفــات شــما هــم بایــد نشــان دهنــده عقــل و تدبیــر و مدیریــت
نظــام باشــد (دراســرع وقــت مجــرم دســتگیر شــود) و هــم بایــد مظهــر عطوفــت و ترحــم
و محبــت و داد معلــوم باشــد کــه مأمــور دولتــی بــا کســی نظــر شــخصی و عنــاد نــدارد
(قهرمانــی.)25:1388 ،
روش تحقیق
تحقیــق حاضــر بــر مبنــای هــدف ،از نــوع تحقیقــات کاربــردی و بــر اســاس ماهیــت
و روش توصیفــی ـ تحلیلــی می باشــد .ابــزار پژوهــش پرسشــنامه اســت ،در خصــوص
قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه ،از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت؛ کــه بــر ایــن اســاس
قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه بــا ضریــب  83درصــد بســیار مناســب بــوده اســت .طبــق قاعــده
تجربــی ،آلفــا دســت کــم بایــد  0/7باشــد تــا بتــوان مقیــاس را دارای پایایــی بــه شــمار
آورد (داوس .)1381 :253 ،جامعــه آمــاری شــهروندان شــهر خرم آبــاد می باشــند و تعــداد
 130نفــر از شــهروندان به عنــوان نمونــه بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب و پرسشــنامه نــزد
ایشــان توزیــع و تکمیــل گردیــد .در جهــت بررســی نقــش عملکــرد پلیــس و ایجــاد امنیــت
و احســاس امنیــت شــهری ،از تکنیــک  IPAبهــره گرفتــه شــد ،پرسشــنامه ایــن پژوهــش،
برگرفتــه از پژوهش هــای پیشــین (جــدول )2اســت و بــا توجــه بــه تکنیــک  IPAهــر گویــه
به صــورت دو وجهــی اهمیــت و عملکــرد درآمــده اســت و بــا طیــف لیکــرت  5تایــی
تنظیــم شــده اســت.

جدول .2عملکرد پلیس

توانمندی پلیس
عملکرد پلیس
رفتار حرفه ای پلیس

2

سرعت عمل پلیس در کشف جرم؛

3

استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته؛

4

وجود گشت های منظم و کافی پیاده پلیس در منطقه؛

5

در دسترس بودن و حضور به موقع پلیس در هنگام نیاز شهروندان؛

6

حضور سریع و به موقع فوریت های پلیسی  110در هنگام ضرورت؛

7

جمع آوری معتادان ولگرد و مزاحمین نوامیس مردم از سطح جامعه؛

8

اجرای رزمایش مقطعی برای پاکسازی مناطق و اماکن آلوده؛

9

ورزیدگی و آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی پلیس.

10

تعهد و صحت عمل الزم پلیس در حین انجام وظیفه؛

11

قانون مداری پلیس در حین وظیفه؛

12

پلیس با مجرمین و خالفکاران قاطع برخورد می کند؛

13

برخورداری نیروهای پلیس از تخصص و آموزش های حرفه ای؛

14

پلیس در هنگام برخورد با شهروندان با متانت و خوش رفتاری برخورد می کند؛

15

عدم پارتی بازی و رشوه گیری پلیس در حین انجام وظیفه؛

16

کنترل اعمال مجرمین سابقه دار به طور سیستمی؛

17

ایثار و از خود گذشتگی پلیس در انجام وظیفه؛

18

عالقه مندی نیروهای پلیس به وظایف و مأموریت های محوله؛

19

توجه و به تکریم به خواسته های شهروندان ارباب رجوع؛

20

حساسیت و دقت در انجام مأموریت های محوله؛
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1

رنگ و شکل لباس پلیس؛
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21

مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای فرماندهان پلیس در خصوص پیشگیری جرایم و
خطرات؛

22

اطالع رسانی به موقع وقایع و حوادث مهم جنایی؛

فعالیت اجتماعی پلیس
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 23ارائه آخرین اخبار اطالعات انتظامی و اجتماعی مورد نیاز جامعه با راه اندازی سایت؛
24

تولید و نمایش فیلم ها و انیمیشن های پلیسی؛

25

برگزاری نمایشگاه های عمومی و خصوصی را برای آگاه سازی و تعامل با جامعه؛

آموزش های مورد نیاز در خصوص پیشگیری اجتماعی رفتارهای پر خطر در حفاظت
26
از خود به جوانان و دانش آموزان؛
27

مشارکت و تعامل با سازمان های دولتی و غیردولتی جهت برقراری نظم و امنیت در
جامعه؛

28

برگزاری همایش و نشست های علمی پلیس با نخبگان و مراکز دانشگاهی؛

29

پژوهش و انتشار مطالعات علمی در خصوص نظم و امنیت اجتماعی برای ارتقاء
آگاهی جامعه؛

30

نظرسنجی از مردم در خصوص عملکرد پلیس؛

31

انتشار نشریه و روزنامه در جهت آگاه سازی انتظامی.

قلمرو مکانی پژوهش
شــهر خرم آبــاد بــا موقعیــت هندســی بــه طــول  48درجــه و  22دقیقــه و عــرض جغرافیایــی
 33درجــه و  29دقیقــه در ارتفــاع  1171متــری از ســطح دریــا قــرار دارد .شــهر در درون
دره ای قــرار گرفتــه کــه رودخانــه خرم آبــاد بــا جهتــی شــمالی ـ جنوبــی از خــط القعــر آن
می گــذرد .قســمت شــمالی شــهر منظــره ای کوهســتانی و ناهمــوار و جنــوب آن چشــم
انــدازی تقریب ـاً جلگــه ای دارد .شــکل گیــری کالبــد شــهر خرم آبــاد متأثــر و تابــع طبیعــت
آن اســت ،هــر کجــا دره اندکــی بــاز و شــیب های کنــاری مالیم تــر شــده و اجــازه ی
زیســت بــه انســان داده ،شــهر بــه آن ســو گســترش یافتــه و هــر کجــا دره تنــگ شــده ،شــهر
باریــک و کشــیده شــده اســت .بنابرایــن بهتــر اســت بگوییــم شــهر شــکل خطــی باریــک و
کشــیده ،گاه پهــن و متــورم دارد .شــهر خرم آبــاد کــه در درون دره و در دو طــرف بســتر
رودخانــه ای بــه همیــن نــام قــرار دارد از طــرف شــمال بــه تپــه کیــو بــا ارتفــاع  1290متــر ،از
طــرف شــمال شــرقی بــه دامنه هــای کــوه کمرســیاه (مخمــل کــوه) بــه ارتفــاع  1802متــر ،از
طــرف جنــوب شــرقی بــه کوه هــای شیرکشــان بــه ارتفــاع  1765متــر و پشــته ی حســین آبــاد
و کــوه پشــته بــه ارتفــاع  1550متــر محــدود اســت .همچنیــن از طــرف غــرب شــاخه هایی

از ســفیدکوه (پیــش کوه هــا) تــا حاشــیه شــهر پیــش آمــده و شــهر را محــدود کــرده اســت
(پژوهشــکده اقتصــاد.)147 :1384 ،
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تکنیک IPA
هنگامــی کــه تــاش می شــود کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتری افزایــش یابــد،
تحلیــل اهمیت/عملکــرد ،ابــزاری ثمربخــش و ســودمند بــرای اولویت بنــدی شــاخص های
خدمــت اســت تــا بــر اســاس آن بتــوان عمــل ارزشــیابی را انجــام داد .اهمیــت فزاینــده مــدل
تحلیــل اهمیــت /عملکــرد در آسیب شناســی و مشــخص نمــودن نقــاط قــوت و ضعــف
سیســتم و کارایــی آن در شــناخت اولویت هــا و اتخــاذ راهبردهــای بهبــود ،موجــب شــده
کــه مــدل مذکــور در زمینه هــای پژوهشــی و عملیاتــی مختلــف بــه کار گرفتــه شــود (خلیفــه
و رضــوی .)39:1391،مــدل  ،IPAبــه لحــاظ مفهومــی ،مدلــی چنــد شــاخصه اســت .بــه منظور
کاربــرد ایــن مــدل ،می بایســت شــاخص هایی کــه قــرار اســت تحلیــل شــوند مشــخص
گردنــد .در واقــع ،اثربخشــی مــدل  IPAشــدیدا ً وابســته بــه شــاخص ها یــا مولفه هــای
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شکل .1شهر خرم آباد در استان لرستان
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تحلیلــی آن اســت .بنابرایــن ،در هــر حیطــه ای ،اولیــن گام در بهره گیــری از مــدل ،IPA
شناســایی مولفه هــای کیفیــت در آن زمینــه اســت .بدیهــی اســت کــه اســتخراج مولفه هــای
تحلیلــی بــر اســاس روش شناســی و مفاهیــم نظــری یــا رویکــرد نظــری معیــن ،می توانــد
تضمیــن تقویــت پشــتوانه نظــری مولفه هــا ،در خصــوص نحــوه شناســایی آنهــا ،راهبردهــای
الزم را ارایــه نمایــد (فتحــی واجــارگاه و همــکاران .)58:1390،همان طــور کــه بیــان شــد ،در
مــدل تحلیــل اهیمــت /عملکــرد ،هــر مولفــه از دو بعد»اهمیــت» و «عملکــرد» ،مــورد ســنجش
قــرار می گیــرد .داده هــای مربــوط بــه ســطح اهمیــت و عملکــرد شــاخص ها ،بــر روی یــک
شــبکه دو بعــدی کــه در آن ،محــور  Yنشــانگر بعــد اهمیــت و محــور Xنشــانگر بعــد عملکــرد
اســت ،نمایــش داده می شــوند .ایــن شــبکه دو بعــدی ،ماتریــس اهمیــت ـ عملکــرد نامیــده
می شــود .ماتریــس اهمیــت ـ عملکــرد ،کــه در واقــع دارای چهــار قســمت (یــا چــارک)
اســت و در هــر چــارک ،راهبــرد خاصــی قــرار دارد ،کمــک بــه فراینــد تصمیم گیــری
اســت .از ایــن ماتریــس ،بــرای شــناخت درجــه اولویــت شــاخص ها جهــت بهبــود ،اســتفاده
می شــود (خلیفــه و رضــوی .)39:1391،در مــدل  IPAســنجش شــاخص ها می توانــد در
مقیــاس  7 ،5یــا  9درجــه ای صــورت گیــرد ،داده هــای مربــوط بــه میــزان اهمیــت و ســطح
عملکــرد هــر یــک از آنهــا ،بــا اســتفاده از پرســش نامه جمــع آوری می شــود .بــرای ایــن
منظــور از مشــتریان در مــورد هــر شــاخص ،دو ســوال پرســیده می شــود ،میــزان اهمیــت
شــاخص مــورد نظــر و ســطح عملکــرد در آن شــاخص .از آنجــا کــه تحلیــل جداگانــه
داده هــای بعــد عملکــرد و بعــد اهمیــت ،بــه خصــوص هنگامــی کــه هــر دو مجموعــه
داده هــا ،همزمــان مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد ممکــن اســت معنــی دار نباشــد ،لــذا
داده هــای مربــوط بــه ســطح اهمیــت و عملکــرد شــاخص ها ،روی شــبکه ای دو بعــدی کــه
در آن ،محــور  Yنشــانگر بعــد اهمیــت و محــور Xنشــانگر بعــد عملکــرد اســت ،نمایــش داده
می شــوند (فتحــی و همــکاران .)59:1390،تکنیــک  IPAامــکان مقایســه همزمــان اهمیــت
ویژگی هــای مختلــف یــک محصــول و عملکــرد مربــوط بــه آن ویژگی هــا را فراهــم
کــرده و بــر اســاس ایــن مقایســه ،نقــاط قــوت و ضعــف آن محصــول را مشــخص می ســازد.
بــه ایــن ترتیــب ،عواملــی کــه بــرای مشــتری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،شناســایی
می شــود IPA .بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه میــزان رضایــت مشــتری از ویژگی هــای
یــک محصــول اصــوالً برگرفتــه از انتظــارات آن هــا و قضــاوت آن هــا دربــاره عملکــرد
آن محصــول اســت (ضیایــی و عباســپور .)83:1390،همانطــور کــه شــکل شــماره  2نشــان
می دهــد ،جــدول  IPAاز چهــار قســمت تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از:
کانــون توجــه (نقــاط ضعــف اصلــی) :ویژگی هایــی کــه از نظــر مشــتریان دارای اهمــت
باالیــی اســت ،ولــی عملکــرد محصــول در ایــن زمینــه ضعیــف بــوده و موجــب نارضایتــی

ماخذ( :ضیایی و عباسپور)84:1390،

شکل .2ماتریس IPA

یافته های پژوهش
داده هــای خــام  130پرسشــنامه وارد ماتریــس  IPAشــد و نتایجــی بــه شــرح ذیــل حاصــل
گشت :
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مشــتریان شــده اســت.
حفــظ (نقــاط قــوت اصلــی) :در ایــن قســمت ،ویژگی هــای مــورد بررســی از نظــر
مشــتریان دارای اهمیــت باالیــی اســت و عملکــرد محصــول بــه گونــه ای بــوده کــه باعــث
رضایــت مشــتری شــده اســت .ایــن ویژگی هــا فرصتــی بــرای کســب مزیــت رقابتــی
می باشــند.
اولویــت پاییــن (نقــاط ضعــف فرعــی) :در ایــن بخــش عملکــرد محصــول رضایت بخــش
نیســت ،ولــی ایــن ویژگی هــا بــرای مشــتریان چنــدان اهمیــت نــدارد.
کاســتن (نقــاط قــوت فرعــی) :در ایــن بخــش عملکــرد محصــول رضایــت بخــش اســت،
ولــی ایــن ویژگی هــا بــرای مشــتریان چنــدان مهــم نیســت ،بنابرایــن ،می تــوان منابــع ایــن
بخــش را بــه ســایر بخش هــا هدایــت کــرد (ضیایــی و عباســپور.)84:1390،

جدول .3داده های اهمیت ،عملکرد و شکاف عملکرد پلیس شهر خرم آباد
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اهمیت
I

عملکرد
P

1

رنگ و شکل لباس پلیس؛

4/3

4/5

0/2

2

سرعت عمل پلیس در کشف جرم؛

4/6

2/2

-2/4

3

استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته؛

4/5

2/9

-1/6

4

وجود گشت های منظم و کافی پیاده پلیس در منطقه؛

4/4

4/3

-0/1

5

در دسترس بودن و حضور به موقع پلیس در هنگام نیاز شهروندان؛

4/8

3/6

-1/2

6

حضور سریع و به موقع فوریتهای پلیسی  110در هنگام ضرورت؛

4/7

3/5

-1/2

7

جمع آوری معتادان ولگرد و مزاحمین نوامیس مردم از سطح جامعه؛

4/2

3/3

-0/9

8

اجرای رزمایش مقطعی برای پاک پاکسازی مناطق و اماکن آلوده؛

3/2

1/7

-1/5

9

ورزیدگی و آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی پلیس.

4/3

2/2

-2/1

10

تعهد و صحت عمل الزم پلیس در حین انجام وظیفه ؛

4/6

3/3

-1/3

11

قانون مداری پلیس در حین وظیفه؛

4/9

3/1

-1/8

12

پلیس با مجرمین و خالفکاران قاطع برخورد می کند؛

4/6

3/3

-1/3

13

برخورداری نیروهای پلیس از تخصص و آموزش های حرفه ای؛

4/7

2/4

-2/3

14

پلیس در هنگام برخورد با شهروندان با متانت و خوش رفتاری
برخورد می کند؛

4/8

1/9

-2/9

15

عدم پارتی بازی و رشوه گیری پلیس در حین انجام وظیفه؛

4/5

3

-1/5

16

کنترل اعمال مجرمین سابقه دار به طور سیستمی؛

4/7

1/3

-3/4

17

ایثار و از خود گذشتگی پلیس در انجام وظیفه؛

2/7

2/3

-0/6

18

عالقه مندی نیروهای پلیس به وظایف و مأموریت های محوله؛

3/1

3/5

0/4

19

توجه و تکریم به خواسته های شهروندان ارباب رجوع؛

4/5

2/2

-2/3

20

حساسیت و دقت در انجام مأموریت های محوله.

4/4

2/4

-2/2

21

مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای فرماندهان پلیس در خصوص
پیشگیری جرایم و خطرات؛

3

1/2

-1/8

22

اطالع رسانی به موقع وقایع و حوادث مهم جنایی؛

4

2

-2

24

تولید و نمایش فیلم ها و انیمیشن های پلیسی؛

2/3

1

1/3

25

برگزاری نمایشگاه های عمومی و خصوصی را برای آگاه سازی و
تعامل با جامعه؛

2/4

2

-0/4

26

آموزش های مورد نیاز در خصوص پیشگیری اجتماعی رفتارهای
پر خطر

3/5

1

-2/5

27

مشارکت و تعامل با سازمان های دولتی و غیردولتی جهت برقراری
نظم و امنیت در جامعه؛

2/4

1/4

-1

28

برگزاری همایش و نشست های علمی پلیس با نخبگان و مراکز
دانشگاهی؛

1

1/5

0/5

2/2

2

-/2

30

نظرسنجی از مردم در خصوص عملکرد پلیس؛

4/9

1

-3/9

31

انتشار نشریه و روزنامه در جهت آگاه سازی انتظامی.

1/2

1/1

-0/1
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ماخذ :یافته های پژوهش

بــا توجــه بــه جــدول شــماره ،2گویه هــای  1،18،24و  28دارای شــکاف مثبــت هســتند،
کــه نشــانگر عملکــرد خــوب هســتند ،گویــه ،1رنــگ و شــکل لبــاس پلیــس بــا شــکاف
مثبــت ،0/2گویــه  ،18عالقه منــدی نیروهــای پلیــس بــه وظایــف و مأموریت هــای محولــه
بــا شــکاف  ،0/4گویــه  ،24تولیــد و نمایــش فیلم هــا و انیمیشــن های پلیســی بــا شــکاف
مثبــت ،1/3گویــه  ،28برگــزاری همایــش و نشســت های علمــی پلیــس بــا نخبــگان و مراکــز
دانشــگاهی بــا شــکاف مثبــت  ،0/5کــه گویــه  1از عملکردهــای توانمنــدی پلیــس ،گویــه
 18از عملکردهــای رفتــار حرفــه ای پلیــس و گویه هــای  24و  28از عملکردهــای فعالیــت
اجتماعــی پلیــس می باشــند .و گویه هــای  16 ،14و  30دارای باالتریــن شــکاف منفــی
هســتند و نشــانگر اهمیــت بــاال از نظــر شــهروندان می باشــند .گویــه  ،14پلیــس در هنــگام
برخــورد بــا شــهروندان بــا متانــت و خوش رفتــاری برخــورد می کنــد .
بــا توجــه بــه شــکل .3ماتریــس ،IPAعملکــرد پلیــس (توانمنــدی پلیس)شــهر خــرم آبــاد،
گویه هــای در بخش هــای حفــظ و کانــون توجــه قــرار گرفته انــد 6 .گویــه در بخــش
حفــظ و  3گویــه در بخــش کانــون توجــه .گویــه» »1رنــگ و شــکل لبــاس پلیــس ،گویــه»»3
اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته ،گویــه» »4وجــود گشــت های منظــم و کافــی
پیــاده پلیــس در منطقــه ،گویــه» »5در دســترس بــودن و حضــور بــه موقــع پلیــس در هنــگام
نیــاز شــهروندان ،گویــه» »6حضــور ســریع و بــه موقــع فوریت هــای پلیســی  110در هنــگام
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23

ارائه آخرین اخبار اطالعات انتظامی و اجتماعی مورد نیاز جامعه با
راه اندازی سایت؛

1/9

1/2

-0/7
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ضــرورت ،گویــه» »7جمــع آوری معتــادان ولگــرد و مزاحمیــن نوامیــس مــردم از ســطح
جامعــه در بخــش حفــظ قــرار گرفتــن اینهــا از نظــر شــهروندان دارای عملکــرد بــاال و اهمیت
باالیــی می باشــند .گویــه « »2ســرعت عمــل پلیــس در کشــف جــرم ،گویــه» »8اجــرای
102
رزمایــش مقطعــی بــرای پــاک پاکســازی مناطــق و اماکــن آلــوده و گویــه» »9ورزیدگــی و
آمادگــی جســمانی نیروهــای عملیاتــی پلیــس در قســمت کانــون توجــه قــرار دارنــد بدیــن
معنــی کــه از نظــر شــهروندان دارای اهمیــت بــاال و عملکــرد ضعیفــی هســتند.

شکل .3ماتریس ،IPAعملکرد پلیس (توانمندی پلیس)شهر خرم آباد
بــا توجــه بــه شــکل .4ماتریــس ،IPAعملکــرد پلیــس (رفتــار حرفــه ای پلیس)شــهر خــرم
آبــاد ،گویه هــای رفتــار حرفــه ای پلیــس در بخش هــای حفــظ و کانــون توجــه 5 ،گویــه
در بخــش حفــظ و  6گویــه در بخــش کانــون توجــه قــرار می گیرنــد.
گویــه» »10تعهــد و صحــت عمــل الزم پلیــس در حیــن انجــام وظیفــه ،گویــه»»11
قانون مــدار ی پلیــس در حیــن وظیفــه ،گویــه» »12پلیــس بــا مجرمیــن و خالفــکاران قاطــع
برخــورد می کنــد ،گویــه» »15عــدم پارتــی بــازی و رشــوه گیــری پلیــس در حیــن انجــام
وظیفــه ،گویــه « »18عالقه منــدی نیروهــای پلیــس بــه وظایــف و مأموریت هــای محولــه
در قســمت حفــظ قــرار گرفته انــد .گویــه» »13برخــورداری نیروهــای پلیــس از تخصــص و
آموزش هــای حرفــه ای ،گویــه» »14پلیــس در هنــگام برخــورد بــا شــهروندان بــا متانــت و

خوش رفتــاری برخــورد می کنــد ،گویــه» »16کنتــرل اعمــال مجرمیــن ســابقه دار بــه طــور
سیســتمی ،گویــه» »17ایثــار و از خــود گذشــتگی پلیــس در انجــام وظیفــه ،گویــه» »19توجــه
و بــه تکریــم بــه خواســته های شــهروندان اربــاب رجــوع ،گویــه» »20حساســیت و دقــت در
103
انجــام مأموریت هــای محولــه در قســمت کانــون توجــه قــرار گرفته انــد.

منبع( :یافته های پژوهش)1393،

بــا توجــه بــه شــکل .5ماتریــس ،IPAعملکــرد پلیــس (فعالیــت اجتماعــی پلیــس ) شــهر
خــرم آبــاد ،گویه هــای فعالیــت اجتماعــی پلیــس در قســمت های کانــون توجــه اولویــت
پاییــن قــرار گرفته انــد 4 ،گویــه در قســمت کانــون توجــه و  7گویــه در قســمت اولویــت
پاییــن .گویــه « »21مصاحبــه مطبوعاتــی و رســانه ای فرماندهــان پلیــس در خصــوص
پیشــگیری جرایــم و خطــرات ،گویــه» »22اطــاع رســانی بــه موقــع وقایــع و حــوادث مهــم
جنایــی ،گویــه» »26آموزش هــای مــورد نیــاز در خصــوص پیشــگیری اجتماعــی رفتارهــای
پــر خطــر در حفاظــت از خــود بــه جوانــان و دانــش آمــوزان ،گویــه « »30نظرســنجی از
مــردم در خصــوص عملکــرد پلیــس در قســمت کانــون توجــه واقــع شــدند و گویــه»»23
ارائــه آخریــن اخبــار اطالعــات انتظامــی و اجتماعــی مــورد نیــاز جامعــه بــا راه انــدازی
ســایت ،گویــه» »24تولیــد و نمایــش فیلم هــا و انیمیشــن های پلیســی ،گویــه» »25برگــزاری
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شکل .4ماتریس ،IPAعملکرد پلیس (رفتار حرفه ای پلیس)شهر خرم آباد
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نمایشــگاه های عمومــی و خصوصــی را بــرای آگاه ســازی و تعامــل بــا جامعــه ،گویــه»»27
مشــارکت و تعامــل بــا ســازمان های دولتــی و غیردولتــی جهــت برقــراری نظــم و امنیــت در
جامعــه ،گویــه» »28برگــزاری همایــش و نشســت های علمــی پلیــس بــا نخبــگان و مراکــز
104
دانشــگاهی ،گویــه» »29پژوهــش و انتشــار مطالعــات علمــی در خصــوص نظــم و امنیــت
اجتماعــی بــرای ارتقــاء آگاهــی جامعــه ،گویــه» »31انتشــار نشــریه و روزنامــه در جهــت
آگاه ســازی انتظامــی در قســمت اولویــت پاییــن قــرار دارنــد.

شکل .5ماتریس ،IPAعملکرد پلیس (فعالیت اجتماعی پلیس ) شهر خرم آباد

منبع( :یافته های پژوهش)1393،

نتیجه
نقطــه شــروع توســعه اجتماعــات انســانی شــکل گرفتــن درک درســتی از نیازهــای مــردم
و پــس از آن پایــش دســتاوردهای توســعه اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان داد از  9گویــه الگــوی پلیــس ســنتی  6گویــه اهمیــت و عملکــرد
بــاال (حفــظ) و  3گویــه بــا اهمیــت بــاال و عملکــرد ضعیــف (کانــون توجــه) وجــود دارد،
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ایــن بدیــن معنــی اســت کــه عملکــرد پلیــس به صــورت پلیــس توانمنــد بــرای تأمیــن امنیــت
شــهروندان خــرم آبــاد خــوب بــوده و اهمیــت بــاالی ایــن شــاخص نشــان از تاثیــر گــذاری
ایــن الگــو بــر امنیــت شــهروندان اســت .ایــن شــاخص(پلیس توانمنــد ســنتی) در تأمیــن
امنیــت شــهروندان نقــش زیــادی دارد و عملکــرد خــوب پلیــس هــم موجــب رضایــت 105
شــهروندان شــده اســت .میانگیــن کلــی ایــن شــاخص بــا کــد  1در شــکل نشــان می دهــد
عملکــرد پلیــس ســنتی در بخــش حفــظ قــرار می گیــرد.
و همچنیــن از  11گویــه الگــوی پلیــس حرفــه ای  5گویــه دارای اهمیــت و عملکــرد
بــاال (حفــظ) و  6گویــه بــا اهمیــت بــاال و عملکــرد ضعیــف (کانــون توجــه) قــرار دارد.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه اهمیــت پلیــس در تأمیــن امنیــت شــهروندان به عنــوان پلیــس
حرفــه ای زیــاد اســت .میانگیــن کلــی ایــن شــاخص(پلیس حرفــه ای) بــا کــد  2در شــکل
نشــان می دهــد کــه پلیــس حرفــه ای در بخــش حفــظ ماتریــس  IPAبــه نســبت ضعیف تــری
از پلیــس ســنتی قــرار دارنــد .از  11گویــه الگــوی پلیــس جامعــه محــور  4شــاخص دارای
اهمیــت بــاال و عملکــرد ضعیــف (کانــون توجــه) و  7گویــه دارای اهمیــت و عملکــرد
ضعیــف (اولویــت پاییــن) می باشــد .اهمیــت پلیــس جامعــه محــور بــرای تأمیــن امنیــت
شــهروندان متوســط اســت .میانگیــن کلــی ایــن شــاخص (پلیــس جامعــه محــور) بــا کــد 3
در شــکل نشــان می دهــد کــه پلیــس جامعــه محــور در قســمت پاییــن بخــش اولویــت پاییــن
کانــون توجــه قــرار دارد .عملکــرد پلیــس به صــورت ســنتی و حرفــه ای (دو دوره اول) در
شــهر خــرم آبــاد امنیــت را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان آورده و ســبب رضایــت شــهروندان
شــده اســت .از آنجایی کــه جامعــه ،همــگام بــا تغییــر نیازهــای خــود ،روش هایــش را بــرای
«حفــظ آرامــش» تغییــر می دهــد .ایــن رویکــرد (پلیــس جامعــه محــور) یکــی از رویکردهای
راهبــردی اداره امــور پلیســی در جوامــع توســعه یافتــه می باشــد کــه پــس از دو دوره سیاســی
و اصالحــات بــه وجــود آمــده اســت و در صــدد رفــع نواقــص و کاســتی های ایــن دو دوره
می باشــد (لشــنی پارســا.)62:1387،
بــه طــور مســلم مأمــوران پلیــس جامعــه محــور وقتــی موفــق خواهنــد بــود کــه اجــازه
داشــته باشــند نقــش حقیقــی خــود را در جامعــه ایفــا کننــد .مشــکل پیـ ِ
ـش روی پلیــس ایــن
اســت کــه مأموریــن پلیــس جامعــه محــور ،بــه ویــژه آنهایــی کــه در شــهرهای بــزرگ انجــام
وظیفــه می کننــد ،بــه طــور پیوســته در وظایــف مربــوط بــه پلیــس جامعــه محــور دخالــت
ندارنــد بلکــه بــه طــور مرتــب بــرای انجــام وظایــف دیگــر منفــک می شــوند (قهرمانــی
و ابطحــی .)74:1388،اساســاً الگــوی جامعــه محــوری در پلیــس ســعی دارد ســرمایه های
اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه را شــناخته و آن هــا را در جهــت تحقــق اهــداف ســازمانی بــه
کار گیــرد .ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه مــا شــناختی دقیــق و موشــکافانه از اســتعدادها
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و پتانســیل های موجــود جامعــه داشــته باشــیم و از طــرف دیگــر ســاختار ،مأموریت هــا و
رفتارهــای ســازمانی خــود را متناســب بــا قابلیت هــای اجتمــاع موجــه و تعدیــل کنیــم .بــه
عبــارت دیگــر رویکــرد جامعــه محــوری بــر ایــن پیــش فــرض اســتوار اســت کــه حــال
106
مشــکالت اجتماعــی ،خــود مــردم هســتند ،بنابرايــن پلیــس بایســتی بــا بســیج عمومــی مــردم،
قابلیت هــای اجتماعــی نهفتــه در جامعــه را بــه منظــور حــل مشــکالت اجتماعــی بــه کار
گیــرد .در واقــع ســرمایه اجتماعــی در جامعــه بــه پلیــس امــکان می دهــد تــا اســتعداد ها و
پتانســیل های موجــود جامعــه را در جهــت کنتــرل موثــر بــر جرائــم و آســیب های اجتماعــی
رصــد نمایــد و ایــن امــر مســتلزم تعامــات ســازنده و پیگیرانــه پلیــس بــا مــردم می باشــد
کــه در جامــه محــوری نمــود پیــدا می کنــد (علــی نــژاد .)97:1388،پلیــس جامعــه محــور
چیــزی بیشــتر از چینــش نیروهــای پلیــس در خیابان هــا ،اعــزام گشــت پیــاده یــا پلیــس محلــه
اســت بلکــه پلیــس جامعــه محــور یــک مکتــب جامــع فکــری ،روش مدیریتــی و راهبــرد
ســازمانی اســت .در ایــن شــیوه معیــار عملکــرد پلیــس فقــط تعــداد دســتگیری ها ،ســرعت
پاســخگویی بــه تماس هــای مردمــی و تعــداد تبرئــه پلیــس از اتهــام خالصــه نمی شــود
بلکــه میــزان مشــارکت شــهروندان در امــور ،کاهــش احســاس تــرس و ناامنــی از وقــوع
جرائــم ،پیشــبرد کیفیــت زندگــی و یافتــن راه حــل بــرای مشــکالت مزمــن اجتمــاع را
شــامل می شــود (میــس و اورتمایــر .)406-405:1385،جامعــه محــوری در پلیــس بــا مفهــوم
ســرمایه اجتماعــی دارای پیونــد معنایــی و رویکــردی اســت ،یعنــی پلیــس بــرای رســیدن
بــه یــک رویکــرد جامعــه محورانــه بایســتی اعتمــاد و مشــارکت مردمــی و نهادهــای مدنــی
را جلــب کــرده و آن هــا را درجهــت تحقــق اهــداف ســازمانی خــود بــه کار گیــرد (علــی
نــژاد .)89:1388،شــکل  ،6نشــان از ایــن دارد کــه ،اهمیــت پلیــس جامعه محــور ،در کانــون
توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه رشــد آگاهی هــا ،پیشــرفت های ارتباطــی و...
کمــاکان بــر اهمیــت آن افــزوده مي گــردد .چنیــن امــری ایجــاب می نمایــد در راســتای
ارتقــای عملکــرد پلیــس جامعه محــور ،اقدامــات و راه کارهـ ِ
ـای علمــی ،منطقــی و منطبــق بــا
واقعیــات اتخــاذ گــردد.

107

(توانمندی پلیس ،رفتار حرفه ای پلیس ،فعالیت اجتماعی پلیس ) شهر خرم آباد

منبع( :یافته های پژوهش)1393،

پیشنهادات
1 .1حمایــت از بــزه دیــدگان اغلــب نیــاز بــه مراقبــت و حمایــت فــوری ،قوت قلــب و در
برخــی مــوارد مشــاوره دارنــد .ارائــه حمایــت قــوی بــه بــزه دیــدگان ،اعتمــاد عمومی
را بــه پلیــس برقــرار کــرده و بــزه دیــدگان را ترغیــب بــه گــزارش مــوارد جــرم بــه
پلیــس و درخواســت کمــک از آن می کنــد ،ماننــد ارجــاع افــراد و خانواده هــای
در معــرض خطــر بــه نهادهــای مناســب ماننــد تــرک اعتیــاد ،برنامه هــای مرتبــط بــه
والدیــن ،ارائــه برنامــه بــرای قربانیــان جــرم
2 .2کمــک بــه شــکل گیــری و ارتقــای مشــارکت های پیشــگیری از جــرم ،همانگونــه
کــه در رهنمودهــای ســازمان ملــل متحــد مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت ،یکــی
از اصــول کلیــدی پیشــگیری از جــرم اســتفاده از راهبردهایــی اســت کــه بــر مبنــای
ایجــاد همــکاری و مشــارکت بیــن موسســات دولتــی و وزارتخانه هــا ،ســازمان های
عمویــم و غیــر دولتــی ،بخــش بازرگانــی و جامعــه مدنــی اســت.
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شکل .6ماتریس ،IPAعملکرد پلیس
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3پلیــس می توانــد بــا ارائــه اطالعــات در دو زمینــه بــه برقــراری مشــارکت های
پیشــگیری از جــرم کمــک کند:ارائــه دسترســی بــه آمــار جــرم و اطــاع رســانی در
مــورد برنامه هــای موفــق پیشــگیری از جــرم توســط ادارات پلیــس
4افزایش درک و اعتماد بین پلیس و مردم و حاکم بودن روحیه احترام متقابل
5ضــرورت شــناخت ویژگی هــای فرهنگــی بومــی و محلــی در خــرم آبــاد و برخــورد
متناســب بــا آن توســط پلیــس
6تــاش بــرای درک ســرمایه های اجتماعــی و اســتفاده بهینــه از آن هــا در جهــت
کنتــرل اجتماعــی
7رویکــرد جامعــه محــوری پلیــس مســتلزم تعهد نســبت بــه ارزش هــا و اعــام نظرهای
ضــروری از طــرف شــهروندان در خــط مشــی ها و اولویت هــای پلیــس اســت .از
شــهروندان جوامــع آزاد و دموکراتیــک انتظــار مــی رود کــه بگوینــد چگونــه بــر
آن هــا حکــوت کننــد
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