فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96
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چکیده

زمینــه و هــدف :بخشــی از كارآمــدی و اثربخشــی ســازمان پلیــس بــه عنــوان یــك نهــاد مؤثــر و گســترده

کــه وظیفــه اصلــی آن ایجــاد نظــم و امنیــت در جامعــه اســت ،وابســته بــه شــناخت دیــدگاه و رضایــت
مــردم جامعــه از پلیــس و عملكــرد آن اســت .از ایــن منظــر؛ شــناخت دیــدگاه مــردم از پلیــس راهــور ناجــا

بــه عنــوان یکــی از پلیس هــای تخصصــی ناجــا بــا توجــه بــه نــوع ماموریت هــا و ارتبــاط نزدیکــی کــه

بــا مــردم دارد از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت تــا جایــی کــه؛ هــدف اصلــی ایــن تحقیــق شناســایی

ویژگی هــای عملکــردی پلیــس راهــور و رتبه بنــدی آن از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی اســت.

روش :روش تحقیــق کمی(پیمایــش) و نــوع تحقیــق توصیفــی اســت .جامعــه آمــاری افــراد بــاالی 18

ســال ســاکن تهــران ،حجــم نمونــه تعــداد  400نفــر بــا اســتفاده از فرمــول حجــم نمونــه کوکــران بدســت

آمــده اســت .روش نمونه گیــری ،نمونــه گیــری خوشــه ا ی چند  مرحلــه ای اســت تــا جایــی کــه ،پرسشــنامه ها
در بلوک هــای مناطــق  3و  17شــهر تهــران تکمیــل شــده اســت .بــا اســتفاده از آزمون هــای تــی تــک نمونــه،

آزمــون فریدمــن ،و آزمــون كرویــت بارتلــت داده هــای تحقیــق مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
اعتبــار تحقیــق ،محتوای(صــوری) و از نظــر نخبــگان و صاحبنظــران اســتفاده شــده اســت.

یافته هــا و نتیجه گیــری :نتایــج آزمــون تــی تــک نمونــه ای نشــان می دهــد کــه بــه ترتیــب بیشــترین

میانگیــن بــه میــزان  3.9476متلعــق بــه متغیــر ویژگی هــای اعتقــادی ،میانگیــن  3.8813متعلــق بــه متغیــر

ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی پلیــس ،میانگیــن  3.8789متعلــق بــه متغیــر تعامــل اجتماعــی پلیــس
و متغیــر ویژگی هــای رفتــاری پلیــس بــه میــزان  3.8596کمتریــن میانگیــن را نشــان می دهــد .در ایــن

پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت کــه چهــار شــاخص ویژگی هــای اعتقــادی ،ظاهــری ،تعامــل اجتماعــی
و رفتــاری بــه عنــوان ویژگی هــا و شــاخص های عملکــردی پلیــس راهــور مــورد تاییــد اســت بویــژه

داشــتن ویژگــی اعتقــادی از دیــدگاه مــردم از بیشــترین اولویــت برخــوردار اســت.
کلیدواژه ها :پلیس راهور ،اعتقاد ،رفتار ،عملکرد ،تعامل اجتماعی ،شهروندان ،تهران

 - .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی-نویسنده مسئولmohammadi.nader.2015@gmail.com .
2.

 - .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن .
 - .3دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه -رایانامه rahimmosavi85@yahoo.com
h
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مقدمه و بیان مساله
ایجــاد نظــم و امنیــت همــواره از دیربــاز تا کنــون مــورد توجــه ملت هــا و جوامــع
انســانی بــوده و اصــوالً نظــم و امنیــت یــک مقولــه کامـ ً
ا حیاتــی و یــک ضــرورت
غیــر قابــل انــکار می باشــد .از ایــن رو؛ ایجــاد نظــم و امنیــت پایــه ،از اصلی تریــن
وظایــف حکومت هاســت به ویــژه در دنیــای معاصــر و بــا پیدایــش دولــت -ملت هــای
مســتقل و گســتردگی جوامــع و کثــرت نفــوذ انســان و پیچیــده شــدن تخصــص بــرای
مدیریــت جوامــع ،پلیــس جدیــد به عنــوان یــک نهــاد تخصصــی بــرای حفــظ امنیــت
جوامــع بــه وجــود آمــده اســت .بــه عبارتــی؛ پلیــس را می تــوان ســازمان عصــر مــدرن
دانســت بطــوری کــه امــروزه نهــاد و ســازمان پلیــس در تمامــی کشــورهای جهــان
نقــش به ســزایی را در فرآینــد تامیــن امنیــت داخلــی و مبــارزه بــا عناصــر مخــل آن
ایفــاء می کنــد و پلیــس مظهــر و نمــاد عدالــت و مبــارزه بــا ظلــم ،قانون گریــزی و
تجــاوز بــه حقــوق دیگــران اســت .بــه عبــارت دیگــر؛ در تمــام جوامــع نویــن پلیــس
و نیروهــای امنیتــی از اهمیــت و حساســیت قابــل توجهــی برخوردارنــد و نظام هــای
سیاســی بــا هــر روش و نــوع حکومــت ،بــرای اســتقرار نظــم و امنیــت نیازمنــد
نیروهــای پلیــس هســتند.
مامــوران پلیــس در کشــورهای پیشــرفته بــه عنــوان نمــاد نظــم و انضبــاط و الگــوی
قابــل قبــول بــرای مــردم جامعــه شــناخته می شــوند و مــردم در اکثــر شــئونات
اجتماعــی از پلیــس کمــک می گیرنــد و بــه آنهــا اعتمــاد می کننــد تــا جایــی کــه در
دوران اســتراتژیک پلیــس مردمــی ،ســه تغییــر بــا ســه دگرگونــی عمــده الگو در ســیر
تکاملــی پلیــس مردمــی از قبیــل؛ سیاســت ،آموزش و دســتگاه قضایی ،رخ داده اســت.
کلینــگ و مــور ( )1991ایــن روش هــای جدیــد تفکــر را بــه عنــوان «دوران خــاص
پلیــس مردمــی» توصیــف می کننــد و در پاســخ بــه وجهــه منفــی پلیــس در دهــه 1960
و توســعه آن ،ســه برنامــه؛ روابــط عمومــی ،روابــط مــردم و برنامه هــای پیشــگیری
ارائــه داده اند(میلــر و ام هــس .)15 -14 :1383 ،ســازمان پلیــس کــه متولــی برقراری نظم
و امنیــت انتظامــی اســت ،افــزون بــر اجــراء و عملیاتــی نمــودن ماموریت هــا و وظایف
خــود ،بایــد از تــوان ابــداع ،نواندیشــی و آینده نگــری برخــوردار باشــد .ایــن مهــم
در عصــری کــه تغییــر و تحــوالت روزافــزون در عرصه هــای مختلــف حیــات انســانی
در جریــان اســت ،اهمیــت و ضــرورت بیشــتری پیــدا می کند(غفــاری.)22:1390 ،

1. Goldstein
2. Lyman
3. Paik & Gelnesor
4. Viznand & Ferguson
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همچنیــن؛ تعــداد زیــادی از صاحــب نظــران امــور پلیســی ،نظیــر کنسرســیوم پلیــس
جامعــه محــور( ،)1994گلداشــتاین ،)1990( 1لیمــان ،)2002(2پیــک و گلنســور،)2002( 3
ویزنانــد و فرگوســن ،)2002( 4بــر ایــن باورنــد کــه ،مبانــی کلــی و راهبردهــای پلیــس
در صــورت تکیــه بــر مشــارکت جویــی در جامعــه و تــاش بــرای حــل مشــکالت
اجتماعــی می تواننــد برداشــت عمومــی نســبت بــه پلیــس و کارایــی و اثــر بخشــی
او را بهبــود بخشــند (اورتمایــر )401-395 :1385 ،کــه از ایــن منظــر دیــدگاه و نظــر
مــردم در خصــوص عملکــرد و ویژگی هــای مامــوران پلیــس مهــم بــه نظــر می رســد.
در ایــران نیــروی انتظامــی بــه مثابــه یکــی از نهادهــای مهــم و بنیــادی اجتماعــی و
امنیتــی ،دارای وظایــف و ماموریت هــای خطیــری در فرآینــد تامیــن نظــم -امنیــت
و مراقبــت از آن اســت .نقشــی کــه جامعــه بــه پلیــس در برقــراری نظــم و امنیــت
محــول نمــوده بســیار مهــم ،اثرگــذار و فرابخشــی اســت .بدین گونــه کــه مــردم کشــور
(به خصــوص شهرنشــینان) از زمــان خــروج از منــزل ،تــردد در مســیرهای داخــل و
خــارج شــهرها ،انجــام امــور شــغلی ،شــخصی و اجتماعــی خــود بــه نوعــی بــا مأموران
ناجــا در قالــب مأمــوران کالنتــری ،آگاهــی ،اماکــن ،گذرنامــه ،مــواد مخــدر و بویــژه
مامــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مواجــه هســتند .ایــن آمیختگــی زندگــی
روزمــره آنــان بــا نیــروی انتظامــی در حــدی اســت کــه تلقــی بســیاری از مــردم ایــن
شــده کــه پلیــس را آیینــه نظــام می داننــد .بــه همیــن دلیــل نیروهــای پلیــس از میــان
افــراد بــا ویژگی هــای خــاص گزینــش و اســتخدام می شــوند و مدیــران ناجــا همــواره
بــه دنبــال تقویــت و تجهیــز نیــروی پلیــس و مامــوران آن بــا ویژگی هــا و خصوصیــات
مناســب و ویــژه بــرای برقــراری هــر چــه بهتــر نظــم و امنیــت هســتند .از ایــن رو؛ در
ســال های اخیــر بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص عصــر کنونــی و جایــگاه سیاســی
و اجتماعــی کــه کشــور دارد ،شــرایط خاصــی بــه وجــود آمــده کــه بیــش از پیــش
نــوع ارتبــاط پلیــس و مــردم اهمیــت یافتــه اســت .به  ویــژه ایــن کــه پــس از ســال ها
از تحــوالت پلیــس در ایــران معاصــر در ســال  1370آخریــن تحــول پلیــس در قالــب
ادغــام نیروهــای شــهربانی ،ژاندارمــری ،کمیته هــای انقــاب اســامی و پلیــس قضایــی
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بوجــود آمــده و ســازمان جدیــد پلیــس جمهــوری اســامی ایــران تحــت عنــوان
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت.
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا نیــز کــه بــه اختصــار پلیــس راهــور ناجــا
نامیــده می شــود یکــی از پلیس هــای تخصصــی در ســطح نیــروی انتظامــی اســت
کــه وظیفــه برقــراری نظــم و کنتــرل ترافیــک ،معابــر و خیابان هــای درون شــهری
و جاده هــا در بیــرون از شــهرها را دارد .از ایــن رو پلیــس راهــور بــه صــورت
مســتمر و شــبانه روزی در راســتای ماموریت هــا و وظایــف محولــه اش فعالیــت
می کنــد .همچنیــن نــوع ماموریت هــای پلیــس راهــور بــه نحــوی اســت کــه در میــان
پلیس هــای تخصصــی ناجــا بــه نظــر می رســد بیشــترین ارتبــاط بــا مــردم و جامعــه
دارد تــا جایــی کــه نــگاه و انتظــار مــردم نســبت بــه پلیــس راهــور از چنــان حساســیت
و اهمیتــی برخــوردار اســت کــه پلیــس راهــور را ملــزم بــه رعایــت و تــاش
بیشــتر مبنــی بــر انجــام درســت ماموریت هــا و وظایــف اش را دارد .بــه عــاوه
بدســت آوردن رضایــت مــردم ،کنتــرل نظــم و ترافیــک و همچنیــن رســیدن بــه
یــک وضعیــت آرمانــی و مطلــوب در پلیــس راهــور ،داشــتن مامــوران و نیروهــای
مجــرب بــا ویژگی هــای خــاص را می طلبــد چنانچــه پژوهــش حاضــر؛ پویشــی
علمــی در فرآینــد شــناخت ویژگی هــای عملکــردی ایــن نــوع پلیــس از دیــدگاه
شــهروندان تهــران می باشــد .بــر ایــن اســاس؛ هــدف اصلــی ایــن تحقیــق شناســایی
ویژگی هــای عملکــردی پلیــس راهــور و رتبه بنــدی آنهــا از دیــدگاه شــهروندان
تهرانــی اســت .ایــن پژوهــش در صــدد پاســخگویی بــه ایــن ســوال اصلــی اســت کــه
از دیــدگاه شــهروندان شــهر تهــران ویژگی هــای عملکــردی پلیــس راهــور کدام انــد
و کــدام یــک از ویژگی هــای احصــاء شــده در رتبــه باالتــری قــرار دارنــد؟ ســواالت
فرعــی ایــن تحقیــق عبارتنــد از -1 :ویژگی هــای اعتقــادی پلیــس راهــور از دیــدگاه
شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟  -2ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی پلیــس راهــور
از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟ -3ویژگی هــای رفتــاری پلیــس راهــور از
دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟  -4ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی پلیــس
راهــور از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟
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پیشینه پژوهش
عبــدی( )1383در مقالــه ای بــا عنــوان «تبییــن رویکــرد جامعه محــوری پلیــس»
ســعی داشــته تــا یکــی از مدل هــای حاکــم بــر کار پلیســی بــرای تأمیــن امنیــت ،کــه
همــان جامعه محــوری اســت را تبییــن کنــد .در ایــن مقالــه عــاوه بــر تبییــن رویکــرد
جامعه محــوری ،اصــول حاکــم بــر ایــن تئــوری و ویژگی هــای آن مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و بــه برخــی از مهم تریــن مولفه هــای فــردی پلیــس اجتماعــی از جملــه؛
داشــتن رابطــه صمیمــی بــا مــردم ،حمایــت از حقــوق مدنــی و اجتماعــی شــهروندان،
پاســخگویی بــه وظایــف و اختیــارات اشــاره شــده و در پایــان بــه راهکارهایــی بــرای
توســعه جامعه محــوری در ســازمان پلیــس ،پرداختــه شــده اســت(عبدی.)1383 ،
حمیــد انصــاری ( )1384در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی وجهــه نظرهــا و رفتار هــای
مشــارکتی مــردم شهرســتان تهــران در مســایل مرتبــط بــا وظایــف ناجــا و عوامــل موثــر
بــر آن »؛ ،نحــوه برخــورد ،ســرعت رســیدگی بــه کار هــا و دقــت عمــل در انجــام وظایــف
قانونــی مامــوران را در ایجــاد احســاس رضایــت موثــر دانســته اند .همچنیــن نتایــج ایــن
تحقیــق نشــان می دهنــد ،احســاس امنیــت شــهروندان ،احســاس رضایــت از عملکــرد ناجا را
در پــی خواهــد داشــت .بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش ،اعتماداجتماعــی ،میــزان قانــون
گرایــی و تمایــل مــردم بــه شــرکت در امــور اجتماعــی ســه متغیــری هســتند کــه بــر اثــر
افزایــش میــزان رضایــت مــردم ازعملکــرد ناجــا افزایــش می یابند(انصــاری.)141:1384،
افتخــاری( )1387در مقالــه ای بــا عنــوان جامعــه امــن و پلیــس جامعه محــور؛ به بررســی
واقعیت هــای تأمیــن و صیانــت از امنیــت جوامــع مــدرن ،پرداختــه اســت بــا ایــن توضیــح
کــه؛ بــه دلیــل پیچیدگــی جوامــع مــدرن نســبت بــه جوامــع ســنتی ،صیانــت از امنیــت ایــن
جوامــع نیــز بســیار دشــوار اســت .در نتیجــه ،تحلیل گــران حــوزه «امنیــت اجتماعــی» را بــه
آنجــا رهنمــون می كنــد كــه ایــده «اجتماعــی شــدن امنیــت» را طــرح و در دســتور کار
قــرار دهنــد .در نتیجــه حاکمیــت ایــن رویکــرد جدیــد ،بازخوانــی نظریه هــا و نهادهــای
امنیت ســاز در پرتــو مکاتــب جامعه شــناختی ،باعــث می شــود تــا «پلیــس جامعه محــور»
از جملــه مصادیــق مهــم آن بــه شــمار آید(افتخــاری.)1387 ،
بیــات و بهرامــی( )1388در پژوهشــی در پــی شــناخت و تبییــن عوامــل جامعــه
شــناختی موثــر بــر نحــوه نگــرش بــه عملکــرد نیــروی انتظامــی در شــهر تهــران بودنــد.
مهمتریــن یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیــن امنیــت ذهنــی و امنیــت عینــی تفــاوت

234

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96

معنــاداری وجــود دارد و از طرفــی بیشــترین عاملــی کــه باعــث رضایــت مــردم از پلیــس
می شــود حفــظ احتــرام افــراد و پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای آنــان اســت .نتایــج بــه
دســت آمــده از آزمون هــای آمــاری حاکــی از آن اســت کــه از میــان ســه متغیــر مســتقل
رضایتمنــدی ،اعتمــاد ،و احســاس امنیــت ،متغیرهــای رضایــت منــدی و احســاس امنیــت
بــر نحــوه نگــرش بــه عملکــرد نیــروی انتظامــی تاثیــر معنــادار و مثبــت دارنــد و رابطــه
متغیــر اعتمــاد و نگــرش رابطــه ای معنــادار نیســت(بیات و بهرامــی)1388 ،
آذری و همــکاران( )1393در کتابــی تحــت عنــوان «الگــوی راهبــردی مدیریــت
عملکــرد ســازمان» بــه تببیــن مدل هــای مختلــف ارزیابــی عملکــرد ســازمانی پرداختــه
اســت و مدل هــای مختلــف ارایــه داده انــد تــا جایــی کــه در ایــن کتــاب بیشــتر عملکــرد
پلیــس ارزیابــی شــده و الگویــی بــرای ارزیابــی عملکــرد پلیــس ارایــه گردیــده اســت کــه
مبتنــی بــر خروجی هــای ســازمانی می باشــد(.آذری و همــکاران)1393 ،
اســکالیون و کانــدان در تحقیقــی بــا عنــوان «تعییــن کننده هــای نگــرش بــه پلیــس» بــه
بررســی  273نفــر از شــهروندان پیتســبورگ و پنســیلوانیا پرداختنــد .نتایــج ایــن تحقیــق
نشــان می دهــد کــه ســابقه شــخصی برخــورد افــراد بــا پلیــس تعییــن کنندگــی بیشــتری
نســبت بــه متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی از جملــه نــژاد و درآمــد دارد .همچنیــن
محققــان نتیجــه می گیرنــد کــه تعامــل پلیــس و شــهروندان در زمینــه اجــرای قانــون
احتمــال موفقیــت پلیــس را افزایــش می دهد(اســکالیون و کانــدان.)1980،
لیــن 1و همكارانــش( )2000در تحقیقــی بــا عنــوان «اعتبــار ســازه ای ســنجش نظریــه
بیكــر دربــاره تعهــد ســازمانی»؛  327نفــر كارگــر را بــه شــیوه پیمایشــی مــورد مطالعــه
قــرار داده انــد .نتایــج ایــن تحقیــق  5عامــل را از همدیگــر متمایــز می ســاخت ،ســه عامــل
كــه نظریــه بیكــر را تأییــد می نمودنــد ،مدیریــت بوروكراتیــك غیرشــخصی ،ســازگاری
فــرد بــا موقعیت هــای اجتماعــی متفــاوت و بحــث عــدم كارایــی بــود .تعهــد هنجــاری و
ارزشــی نیــز از مســائل اصلــی در ایــن تحقیــق بودنــد .همچنیــن صــور اطاعــت در ســازمان
و پذیــرش شــهروندی بــه معنــای احســاس تعلــق داشــتن در ســازمان نیــز در ارتبــاط بــا
تعهــد ســازمانی بودند(.لیــن و همــکاران)2000 ،
شــوارتز و همــکاران ( )2001رابطــة میــان عــزت نفــس افســران پلیــس و میــزان موفقیت
شــغلی آنــان را مــورد بررســی قــرار داده انــد .آنــان نشــان داده انــد بین ایــن دو عامــل رابطة
1. et al Lynn
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معنــادار باالیــی وجــود دارد  ،بــه عبــارت دیگــر  ،ایــن محققــان نشــان داده انــد افســران و
کارکنــان بــا عــزت نفــس بــاال ،عملکــرد شــغلی بهتــری از خــود نشــان می دهنــد  .آنــان
در تبییــن یافته هــای خــود تأکیــد کرده انــد کــه آن دســته از افــراد پلیــس کــه خــود را
واجــد مهــارت و توانایــی بــاال ارزیابــی می کننــد و عــزت نفــس بــاال دارنــد بــر ایــن
باورنــد کــه از عهــدة انجــام هــر مأموریتــی بــر می آینــد ،در نتیجــه آنــان ســعی و تــاش
بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد و بــر اثــر آن بــه موفقیت هــای بیشــتری دســت می یابنــد.
در نهایــت ،محققــان براســاس یافته هــای خــود بــه ســازمان های پلیــس توصیــه می کننــد
کــه افزایــش عــزت نفــس کارکنــان خویــش را در اولویــت فعالیت هــای آموزشــی قــرار
دهنــد ،چــرا کــه بــا افزایــش عــزت نفــس کارکنــان پلیــس ،احســاس مســئولیت و وجــدان
کاری آنــان افزایــش می یابــد( .شــوارتز و همــکاران)2001 ،
بالجــر و همــکاران )2003( ،در مطالعــه ای به منظــور «بررســی ویژگی هــای شــخصیتی
داوطلبــان پلیــس» بیــن ســنین و خصوصیــات شــخصیتی آنهــا ،بــا  106نفــر( 12زن و 94
مــرد) بیــن ســنین  19تــا  35ســال را بــا مجموعــه ای از آزمون هــای روانشــناختی اســتاندارد
شــامل پرسشــنامه شــخصیتی ایزنــگ ،آزمــون ام.ام.پــی.آی(( ،MMPIآزمــون ریون(خــرده
مقیاس هــای شــباهت ها و گنجینــه لغــات مقیــاس هوشــی بزرگ ســاالن و کســلر
 Tبه عنــوان یــک ابــزار تشــخیصی مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد ضریــب
هوشــی گــروه مــورد بررســی در دامنــه متوســط بــوده و تحلیــل نیمرخ هــای شــخصیتی
به دســت آمــده از آزمــون ام.ام.پــی.آی(( ،MMPIثابــت نمــود ،تعییــن هر گونــه آشــفتگی
محســوس شــخصیتی در داوطلبــان پلیــس غیر  ممکــن اســت و نتایــج به دســت آمــده
از آزمــون آیزنــگ ،ایــن آزمــون را به عنــوان یــک ابــزار تشــخیصی مفیــد در تعییــن
صالحیــت داوطلبــان پلیــس ،زیــر ســوال می برنــد ،در ایــن مطالعــه هیــچ همبســتگی بیــن
ســنین داوطلبــان و ویژگی هــای شــخصیتی آنهــا یافــت نشــد (بالجــر وهمــکاران 2003 ،بــه
نقــل از محمــدی)57 :1388 ،
گارســیا و کااو نیــز( )2005در تحقیــق خــود بــه بررســی رابطــه بیــن نیــاز و رضایــت از
پلیــس پرداختنــد .آنهــا بــا بررســی  235نفــر از ســاکنان یــک شــهر کوچــک در شــمال
شــرقی ایالــت متحــده نشــان دادنــد کــه رضایــت عمومــی اســپانیایی ها از پلیــس پاییــن
تــر از ســایرین اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ســفید پوســتان باالتریــن رضایــت را از
پلیــس دارنــد .همچنیــن رضایــت در بیــن آمریکایی هــای آفریقایــی تبــار در حــد متوســط
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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،
ویــچ( )2005در مقالــه ای تحــت عنــوان «شــیوه های مطلــوب برقــراری ارتبــاط پلیــس
بــا مــردم» چهــار نــوع ارتبــاط را مــورد توجــه قــرار می دهــد -1:ارتبــاط ســاده کــه
می توانــد شــامل مبادلــه اطالعــات ســاده میــان افــراد گروه هــا ،مبادلــه افــکار ،نظریه هــا
و احساســات باشــد؛ -2همــکاری عبــارت اســت از ارتبــاط غیر رســمی کــه هیــچ ســاختار
مشــترک و تالشــی بــرای برنامه ریــزی در ایــن نــوع ارتبــاط وجــود نــدارد؛  -3نــوع ســوم
ارتبــاط ،عبــارت اســت از ارتبــاط رســمی درک بهتــر از ماموریت هــا و اهــداف ،ایــن
ارتبــاط نیــز بــه برنامه ریــزی مشــترک نیازمنــد اســت؛ -4ارتبــاط بــرای همــکاران کــه
عبــارت اســت از ارتبــاط دو جانبــه تعریف شــده ای کــه بــرای هــر دو طــرف دارای منافــع
باشــد(.ویچ بــه نقــل از محمــدی)59 :1388 ،
هینــدس و مورفــی( )2007در تحقیقــی بــا عنــوان «نگــرش عمومــی از پلیــس» بــه دنبــال
بررســی عدالــت رویــه ای و مشــروعیت پلیــس و نگــرش عمومــی از پلیــس می باشــند.
در ایــن تحقیــق آنهــا تاکیــد فراوانــی بــر اهمیــت روابــط پلیــس و مــردم بــرای افزایــش
اثربخشــی پلیــس در کاهــش بــی نظمــی و جــرم دارنــد .پرسشــنامه آنهــا در بیــن 2611
نفــر و بــه صــورت پســتی انجــام شــد .یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 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.)2007 ،
بــه طــور کلــی بــا مروری کــه بــر پیشــینه تجربــی موضــوع داشــتیم برخــی از پژوهش ها
بــه موضــوع پژوهــش حاضــر نزدیــک اســت امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه ویژگی هــا و
شــاخص های عملکــردی پلیــس می توانــد همــواره تحــت تاثیــر دگرگونی هــا و
تغییــرات جامعــه باشــد و مهم تــر ،ایــن پژوهــش رویکــرد پلیــس جامعه محــوری را
اســاس نظــری کار خــود قــرار داده اســت لــذا ایــن پژوهــش متفــاوت از تحقیقــات
پیشــینی اســت کــه حداقــل در بخــش پیشــینه بــه آن پرداختــه شــده اســت.

 - .1در این خصوص بندهای  5و 9و  12و  16و  21قانون ناجا به روشنی به این وظایف اشاره كرده است.
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ادبیات و مبانی نظری تحقیق
تعریــف پلیــس :پلیــس در مفهــوم امــروزی آن در درجــه اول یــک ســازمان دولتــی
یــا محلــی اســت کــه مســئول حفــظ نظــم ،امنیــت ،آســایش و آرامــش عمومــی و متصدی
حراســت از جــان و مــال و حیثیــت اشــخاص می باشــد و در درجــه دوم ،بازرســی و
کشــف جرایــم ،جمــع آوری دالیــل ،دســتگیری متهمــان و مجرمــان و ســرانجام اجــرای
احــکام کیفــری را بر عهــده دارد(.انصــاری)30 :1380 ،
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران :نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی
ایران(ناجــا) ،کــه ســازمانی مســلح و در تابعیــت فرماندهــی کل قــوا و وابســته بــه وزارت
کشــور می باشــد ،از ادغــام ســه ســازمان ژاندارمــری جمهــوری اســامی ایران(ژاجــا)،
شــهربانی جمهــوری اســامی ایران(شــاجا) و کمیتــه انقــاب اســامی ایــران شــکل
گرفتــه اســت(ترابی  .)113 :1381نیــروی انتظامــی عضــوی از اعضــای نیروهــای مســلح
کشــور اســت کــه وظیفــه ایجــاد نظــم و امنیــت داخلــی کشــور را بــه عهــده دارد و
بــه عنــوان ضابــط عــام قــوه قضاییــه انجــام وظیفــه می کنــد .بطــوری کــه مــاده  3قانــون
تشــكیل نیــروی انتظامــی مصــوب 69/4/27مهم تریــن وظیفــه پلیــس اســتقرار نظــم و
امنیــت و تأمیــن آســایش عمومــی و فــردی ،حفــظ دســتاوردهای انقــاب اســامی و
حفــظ ارزش هــا دانســته شــده اســت(.قانون ناجــا )4،1369  ،همچنیــن وظایــف اصلــی ایــن
پلیــس شــامل؛  )1وظایــف انتظامــی )2 ،وظایــف امنیتــی  )3وظایــف ضابطــی )4وظایــف
خدماتــی  )5وظایــف نظامــی و  )6وظایــف اجتماعــی می باشــد .وظایــف پشــتیبانی نیــز
شــامل )1وظایــف نیــروی انســانی )2وظایــف لجســتیكی  )3وظایــف تحقیقاتــی و)4
وظایــف اخالقــی و ارزشــی اســت .بــه تعبیــر دیگــر؛ وظایــف انتظامــی نیــروی انتظامــی
شــامل برقــراری نظــم و امنیــت در كشــور می باشــد ایــن وظیفــه به عنــوان ركــن اساســی
فعالیــت نیــرو محســوب می گــردد  .از ایــن منظــر می تــوان بــه برخــی وظایــف نظیــر
جلوگیــری از وقــوع جــرم  ،برقــراری و اجــرای قانــون و مقــررات ،حراســت از برخــی
از اماكــن و پیشــگیری از هرگونــه خــراب كاری و  ...اشــاره كــرد كــه عمدت ـاً از طریــق
فعالیــت كالنتری هــا و پاســگاه های انتظامــی تحقــق می یابــد 1.در رابطــه بــا وظایــف
امنیتــی نیــز می تــوان گفــت :نیــروی انتظامــی در چارچــوب وظایــف خــود ،در تبعیــت از
قوانیــن و مقــررات نظــام ،شــورای امنیــت ملــی ،وزارت اطالعــات و  ...در مســیر وظایــف
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امنیتــی ،برخــی وظایــف تخصصــی را برعهــده دارد كــه جمــع آوری اخبــار و پــرورش
و توزیــع ســریع اخبــار و اطالعــات بــه قســمت های ذیربــط  ،تجزیــه و تحلیــل اخبــار
و وقایــع ،انجــام اقدامــات عملیاتــی و  ...از جملــه آنهــا می باشــد بــه ایــن وظایــف در
بندهــای  1تــا  7و  10از مــاده  4اشــاره شــده اســت .طبــق وظایــف ضابطــی (قضایــی) نیــز
نیــروی انتظامــی در زمینــه كشــف جــرم و دســتگیری و جلوگیــری از فــرار مجــرم ،در
مقــام ضابــط قــوه قضائیــه عمــل می كنــد و تحــت نظــارت و دســتور مقامــات قضایــی
اجــرای وظیفــه می نماید(.اجرلــوی )4 :1385 ،بــه طــور کلــی جــدول شــماره ( )1وظایــف
نیــروی انتظامــی در قانــون را تشــریح می کنــد.
جدول شماره  :1وظایف نیروی انتظامی در قانون (منبع :قانون ناجا )1369 ،
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ردیف

وظایف اصلی

شاخص وظایف

1

(بر اســاس مــاده  4بندهــای  16 ،5،9،12و  21قانــون پلیــس) جلوگیــری از وقــوع جــرم،
وظایف انتظامی
برقــراری نظــم و اجــرای قانــون و مقــررات ،حراســت از برخــی از اماكــن و پیشــگیری از
و پیشگیرانه
هرگونــه خــراب كاری و....

2

(بر اســاس مــاده  4در بندهــای 1تــا  7و  10قانــون پلیــس) جمــع آوری اخبــار ،پــرورش
وظایف امنیتی
و توزیــع ســریع اخبــار و اطالعــات بــه قســمت های ذی ربــط ،تجزیــه و تحلیــل اخبــار و
و مقابله ای
وقایــع ،انجــام اقدامــات عملیاتــی و...

3

(بر اســاس مــاده  4در بنــد  8قانــون پلیــس) در زمینــه كشــف جــرم ،دســتگیری و
وظایف ضابطی
جلوگیــری از فــرار مجــرم ،در مقــام ضابــط قوه قضاییــه عمــل می كنــد و تحــت نظــارت
قوه قضاییه
و دســتور مقامــات قضایــی اجــرای وظیفــه می نمایــد.

4

امــور مربــوط بــه گذرنامــه ،اتبــاع خارجــی ،شــماره كــردن خــودرو ،صــدور گواهینامــه
وظایف خدماتی
رانندگــی ،امــور نظام وظیفــه ،امــور اماكــن عمومــی ،مركــز خدمــات پلیــس  ،10 +توســعه
و اجتماعی
فناوری هــای پلیســی و...

5

وظایف مراقبتی (بر اســاس مــاده  4در بندهــای  13 ،11و  14قانــون پلیــس) مراقبــت و كنتــرل مرزهــا،
و حفاظتی همــكاری بــا ســایر نیروهــای مســلح ،تأمیــن مراکــز ،تأسیســات و نقــاط حســاس كشــور.

6

(بر اســاس مــاده  4و بندهــای  18 ،17و  ،19قانــون پلیــس) همکاری با ســازمان های(دولتی
وظایف اجتماعی و غیردولتــی) در کاهــش جرایــم و آســیب ها ،ایجــاد و توســعه ی زمینه هــای فرهنگــی و
اجتماعــی و تســهیل مأموریت هــای محولــه ی نیــرو در ســطح جامعه.

دوره  هــای اداره امــور پلیســی :ســه دوره اســتراتژیک اداره امــور پلیســی عبارتنــد
از -1 :دوره سیاســی1؛ در ایــن دوره ،پلیــس پیونــد نزدیکــی بــا سیاســت داشــت .در
انگلیــس ،نیــروی پلیــس تحت نظــر شــاه بــود و رئیــس پلیــس ،اختیــار اخــراج مأمــوران
خــود را داشــت .در ایــن دوره ،انتصــاب رؤســای پلیــس بــا انگیزه هــای سیاســی و بــه
1. The political Era

جدول شماره :2ابعاد و ویژگی های سه دوره اداره امور پلیسی (منبع :کارن ام .هس ولیندا اس ،میلر؛
)45 :1382
ابعاد مقایسه

دوره
سیاسی(1840تا)1930

دوره
اصالحات(1930تا)1980

دوره جامعه محوری(1980تاکنون)

اختیارات

سیاست و قانون

قانون و حرفه گرایی

حمایت جامعه ،قانون و حرفه گرایی

عملکرد

خدمات گسترده اجتماعی

کنترل جرایم

ارائه گسترده خدمات

طرح سازمانی

غیرمتمرکز

رابطه با جامعه

صمیمی

تاکتیک و فناوری

گشت پیاده

پیامد

رضایت شهروندان،
رضایت سیاسی

متمرکز ،کالسیک	
حرفه ای ،از راه دور

غیرمتمرکز ،گروه کار ،ماتریسی
صمیمی

گشت پیشگیری و پاسخ سریع گشت پیاده ،مسأله یابی ،روابط عمومی
کنترل جرایم

بهبود کیفیت زندگی و رضایت
شهروندان
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منظــور حفــظ منصوب کننــدگان در جایــگاه قــدرت ،صــورت می گرفــت .عــدم کفایــت
و فســاد پلیــس ،منجــر بــه آغــاز دوره دوم اداره امــور پلیســی ،یعنــی دوره اصالحــات
شــد ؛  -2دوره اصالحــات؛ تغییــر اساســی در ایــن دوره ،تفکیــک اداره امــور پلیســی از
سیاســت بــود .بــا جــدا شــدن اداره امــور پلیــس از سیاســت ،تغییــری در تاکیــد بــر نقــش
پلیــس بــه وجــود آمــد .در ایــن زمــان ،شــهروندان اداره امــور پلیــس 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 آنهــا نمی پرداخــت .در دوره
اصالحــات ،رابطــه پلیــس بــا جامعــه مخــدوم خــود ،از لحــاظ حرفــه ای دور بــود .ترکیــب
نارضایتــی از عدالــت کیفــری و نقــش مامــوران گشــت ،نتایــج پژوهش هــا ،گرایــش
بــه اداره امــور پلیــس خصوصــی و  ، ...منجــر بــه آغــاز دوران ســوم اداره امــور پلیســی
یعنــی عصــر جامعه گرایــی شــد(.کارن ام .هــس ولینــدا اس ،میلــر؛ )27-26 :1382؛
 -3دوره جامعه محــوری؛ رشــد روزافــزون جرایــم ،تبهكاری هــا و آشــوب های دهــة
 1970كشــورهای توســعه یافته و صنعتــی جهان(به ویــژه انگلســتان ،فرانســه و آمریــكا)،
زمینه ســاز پیدایــی رویكــرد جدیــدی بــا عنــوان «پلیــس اجتماع محــور» در ســازمان های
پلیســی کشــورهای فــوق گردیــد كــه اساســاً بــر مشــاركت اجتماعــی پلیــس بــا مــردم
بــرای پیشــگیری از جرایــم و برقــراری امنیــت و احســاس امنیــت اجتماعــی تأكیــد داشــت.
(بیلــی . ) 69 :1380 ،بطــور کلــی در ادامــه ایــن مبحــث در جــدول شــماره ( )2ابعــاد و
ویژگی هــای ســه دوره فوق الذکــر با هــم مقایســه و ارائــه شــده اســت.

رویکرد پلیس جامعه محور :تعریف و ویژگی ها
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در رویکــرد پلیــس جامعــه محــور ،پلیــس از تمرکــز صــرف بــر جــرم و کشــف و ضبط
آن فراتــر رفتــه و حتــی در زمینــه پیشــگیری و جلوگیــری از بــروز بســترها و زمینه هــای
جــرم نیــز بــه ایفــای نقــش می پــردازد .بعــاوه هــدف ایــن رویکــرد آن اســت کــه
جامعــه قوی تــر شــود و بتوانــد در همــکاری بــا پلیــس قــرار گیــرد و لــذا از آن نقــش
انفعالــی خویــش خــارج می گــردد .همچنیــن اصــل مهــم دیگــر در پلیــس جامعه محــور
آن اســت کــه نــه تنهــا تــا حــد امــکان از بــروز و ظهــور بــزه و جــرم خــودداری شــده و
بســترهای جرم خیــز بــه حداقــل برســند ،بلکــه عــاوه بــر آن وضعیــت مطلــوب شــرایطی
اســت کــه کیفیــت زندگــی افــراد باالتــر مــی رود کــه یکــی از آنهــا موضــوع برطــرف
شــدن دغدغــه و دل نگرانــی ناشــی از فقــدان امنیــت اســت .الزمــه تحقــق ایــن امــور آن
اســت کــه پلیــس تنهــا و صرف ـاً از نقــش کســی کــه بــا جــرم برخــورد می کنــد ،بــه در
آمــده و بــا فراتــر رفتــن از آن عمــ ً
ا نقش هایــی هماننــد مشــاور ،پشــتیبان و مســئول
افــراد جامعــه را هــم ایفــا نماید(کپلــر و جینــز .)3 : 2011،1بــه عبــارت دیگــر؛ پلیــس
جامعه محــور بیــش از هــر چیــز خــود را در فلســفه تــازه ای کــه ترســیم نموده اســت،
خــود را نشــان می دهــد و بــا آنکــه از حــد و انــدازه ظواهــر و امــور فراتــر مــی رود ولــی
از همــان آغــاز در قالــب نمادهــای خــود را نشــان داده اســت کــه نشــانه نزدیکــی پلیــس
بــه افــراد جامعــه و مــراوده بــا آنــان باشــد بــرای مثــال پلیــس پیــاده در حــال گشـت  زنی
در نقــاط مختلــف شــهر و نیــز حرکــت پلیــس بــا دوچرخــه و اســب در شــهر کــه پیونــد
نزدیکتــری بیــن ایشــان بــا مــردم ایجــاد نمایــد .البتــه ایــن نماهدهــا و ســمبل ها کافــی
نبــوده ولــی هــدف ایــن گــون ابتــکارات ،یــادآوری و تأکیــد مجــدد بــر ایــن نکتــه اســت
کــه پلیــس هــم بخشــی از خــود جامعــه بــوده و اقداماتــش را بــا یــاری مــردم انجــام
می دهــد و لــذا نبایــد پلیــس را نهــادی مجــزا و متمایــز از مــردم دانســت ( اســکوگان
و هــارت نــت .) 6-5 :1999 ،2بــا ایــن اوصــاف؛ فریدمــن)1997( 3پلیــس جامعه محــور
را «راهبــرد و خط مشــی بــا هــدف دســتیابی بــه كنتــرل موثــر و كارآمــد جرایــم ،كاهــش
تــرس از جنایــت ،توســعه كیفیــت زندگــی ،گســترش خدمــات پلیــس و مشــروعیت كار
پلیــس از طریــق تكیــه بــر منابــع جامعــه كــه در صــدد تغییــر شــرایط جرم خیــز هســتند،
1. Kappeler and Gaines
2. Skogan and Hartnett
3. Friedman

ویژگی ها و شاخص های عملکردی پلیس

 -1ویژگی هــای عملکــردی پلیــس بــا تاکیــد بــر جامعه محــوری پلیــس:

عملکــرد بــه رفتــار کنونــی کــه فــرد انجــام می دهــد و نتایجــی کــه در حــال حاضــر
به بــار مــی آورد بــر   می گــردد .پلیــس می توانــد بــا عملکــرد مثبــت در کاهــش
جرائــم در جامعــه و افزایــش نظــم و امنیــت اجتماعــی ،نــگاه مــردم بــه پلیــس را مثبــت و
اعتمادآمیــز کنــد .بــه زعــم گیدنــز؛ خصوصیــات ظاهــری پلیــس ،قیافــه او ،نحــوه ســخن
گفتــن بــا مــردم ،لهجــه ،تمایــل بــه لبخنــد زدن ،مــدل مــو ،لبــاس ،آرایــش و ابزار آالتــی
کــه بــه همــراه دارد همــه می تواننــد در جلــب اعتمــاد مــردم بــه او تاثیرگــذار باشــند.
گیدنــز می گویــد کســانی کــه اونیفــورم نظامــی می پوشــند به عنــوان افــراد قابــل
اعتمــاد شــناخته می شــوند عــاوه بــر آن ،تناســب ظاهــری ،کنتــرل بدنــی ،ســامتی،
تناســب اندام ،پاکیزگــی و آراســتگی بــدن طــرف مقابــل مــا را بــه اعتمــاد بــه او وا
می دارد(گیدنــز .)56 :1382،همچنیــن بــا توجــه بــه تعاریــف جامعه محــوری پلیــس،
می تــوان بــه مردمــی بــودن ،جمع گرایــی و دوری از هرگونــه انزواطلبــی ،فریادرســی
و دلســوزی ،مــورد اعتمــاد و احتــرام مــردم بــودن ،مســئولیت پذیری و پاســخگویی،
آینده نگــر و آینده ســاز بــودن ،داشــتن تعصــب ســازمانی ،مشــاور و راهنمــای خــوب
بــودن ،داشــتن ســامت رفتــاری ،ارزش دادن بــه نظــرات دیگــران به ویــژه مــردم،
برخــورد بــا نزاكــت بــا اربــاب رجــوع ،تعامــل مســتمر و متقابــل بــا مــردم ،ارتبــاط بــا
صنــوف و اقشــار متفــاوت مــردم ،شــناخت نقــاط آســیب پذیری مــردم و اجتمــاع بــه
1. Goldishtain
2. Muller
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می داند(فریدمــن .)29 :1383 ،گلداشــتاین )1997( 1نیــز پلیــس جامعه مــدار را یــك
مكتــب جامــع فكــری ،روش مدیریتــی و راهبــردی ســازمانی می دانــد كــه همــة عوامــل
پلیــس را در برگرفتــه و شــیوه های مؤثــر حــل مشــكل و مشــاركت پلیــس و جامعــه را
ارتقــاء می بخشد(گلداشــتاین .)45 :1997 ،در نهایــت؛ بــه زعــم مولــر ( )2010پلیــس
جامعــه محــور نــه فقــط وعــده ارتقــاء امنیــت شــهری را بــه شــهروندان می دهــد بلکــه
عــاوه بــر آن در جســتجوی نوعــی از الگــوی حکمرانــی نیــز هســت کــه مبتنــی بــر
ارزش هایــی هماننــد دموکراتیــک بــودن ،فرهنــگ سیاســی مشــارکتی و نیــز پاســخگویی
بــه شــهروندان اســت(مولر.):22: 2010 ،2
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چشــم انداز  20ســاله ،ویژگی هــای پلیــس در حوزه هــای متعــدد عبــارت اســت
از :الــف -ویژگی هــای نیــروی انســانی؛ صالــح و امیــن بــودن؛ کارآمــدی؛ ایثارگــر و
فــداکاری؛ خــاق و ســخت کوش بــودن؛ شــجاعت و مــردم داری؛ دارای انگیــزه الهــی
و مســئولیت پذیر بــودن؛ برخــوردار از منزلــت و معیشــت مطلــوب؛ ب -ویژگی هــای
ســازمانی؛ یکپارچــه و فراگیــر؛ منســجم و هماهنــگ؛ کارآمــد؛ منعطــف و نــوآور؛ پویــا؛
پاســخگویی در مقابــل حاکمیــت و مــردم؛ حامــی افــراد مظلــوم؛ مظهــر اقتــدار ،رحمــت
و عطوفــت؛ برقــرار کننــده امنیــت اســامی؛ بهره منــد از دانــش و فنــاوری و تجهیــزات
پیشــرفته متناســب بــا نیازهــای جامعــه؛ توانــا در تولیــد علــوم سیاســی؛ برخــوردار از
ســامانه های جامــع در باالبــردن ســرعت ،دقــت و صحــت عمــل ناجــا .ج -ویژگی هــای
کارکــردی؛ امیــن والیــت و مــورد اعتمــاد ملــت؛ فراهــم کننــده رضایت منــدی مــردم؛
فراهــم کننــده اقتــدار نظــام در برافراشــتن چتــر نظــم و امنیــت بــرای عمــوم مــردم ایــران
بــه دور از مناقشــات جناحــی؛ حافــظ ســرمایه های اجتماعــی؛ زمینه ســاز رشــد فضائــل
و طــرد رذایــل در جامعــه؛ توانــا در بهره بــرداری از تــوان بســیج مردمــی و مردمــی
کــردن امنیــت بــا جلــب مشــارکت موثــر و همگانــی مــردم در اســتقرار امنیــت پایــدار د-
ویژگی هــای تعاملــی :دارای تعامــل و ارتبــاط ســازنده بــا ســایر ســازمان های کشــوری و
لشــگری در بســط عدالــت اســامی و تحقــق امنیــت پایــدار و توســعه همه جانبــه کشــور
و مشــارکت در تامیــن و حفــظ امنیــت ملــی؛ برخــوردار از ارتبــاط حرفــه ای بــا پلیــس
کشــورها به ویــژه پلیــس جوامــع مســلمان در گســترش و توســعه الگــوی پلیــس اســامی.
(فرهــی بوزنجانــی)93 :1394 ،
 -3ویژگیهــا و شــاخصهای پلیــس از منظــر ســازمان عقیدتــی –سیاســی ناجــا:

پاســداری از ارزش هــا و دســتآوردهای انقــاب اســامی؛ تبعیــت محــض از والیــت فقیــه؛
حركــت بــه ســوی تعالــی ،ترقــی و اصــاح امــور؛ گســترش روح ایمــان ،تقــوی و دیــن
بــاوری در مجموعــة ناجــا؛ مبــارزه بــا هواهــای نفســانی و شــیطانی و پرهیــز از فســاد؛
دشــمن شناســی و ضــرورت بیــداری و هوشــیاری در برابر توطئه هــا و تهدیدات دشــمنان؛

كســب اقتــدار قانونــی بــه طــور كامــل (اقتــدار ظاهــری و اقتــدار معنــوی)؛ عــدم عضویــت
و طرفــداری از حــزب یــا جنــاح سیاســی خــاص؛ تأمیــن شایســته امنیــت جامعــه؛ برخــورد
قاطــع بــا متخلفــان و مجرمــان؛ برخــورد محبــت آمیــز بــا مــردم (رحمــت و مهربانــی)؛
خدمتگــزاری بــه مــردم؛ امیــن مــردم بــودن؛ رعایــت انضبــاط و سلســله مراتــب( .دفتــر
سیاســی ســاعس ناجــا – )1381
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 -4ویژگی هــا و شــاخص های پلیــس از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری:

مدل مفهومی تحقیق

شکل شمار  :1مدل مفهومی تحقیق

بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری یــک پلیــس شایســته بایــد دارای ویژگی هــای زیــر
باشــد :احســاس رضایــت درونــی كاركنــان ،بــه دلیــل توفیــق انجــام وظیفــه ؛عــدم توقــف
در مســیر تعالــی و راضــی نبــودن بــه وضــع فعلی؛امنیــت اخالقــی ،یكــی از مهم تریــن
مقوالتــی اســت كــه مــردم بــه آن احتیــاج دارنــد .ناامنــی اخالقــی ،ایــن اســت كــه مــردم
در محیــط جامعــه و در كوچــه و خیابــان نتواننــد طبــق اعتقــادات و دیــن و ایمــان خــود،
آســوده و بی دغدغــه حركــت كننــد و بــا مناظــری مواجــه شــوند كــه وجــدان دینــی آنهــا
را آزرده می كند؛پــاك نگــه داشــتن درون ســازمان؛ الزمــة پیچیدگــی هــا و ظرافت هــای
كار در نیــروی انتظامــی ،اعمــال قاطعیــت و برخــورد بی اغمــاض از یك ســو و مهربانــی
بــا مــردم و رعایــت حریــم شــخصی آنهــا از ســوی دیگــر اســت؛چیزی كــه جامعــه بــه
آن نیــاز دارد و خــدا هــم از انســان خواســته اســت :تــاش همــراه بــا تقــوی ،طهــارت،
پاكیزگــی ،پاكدامنــی؛ عــزت و عزیــز بــودن ( .بیانــات هفتــه ناجــا – )1374
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روش تحقیق
روش تحقیــق کمــی و نــوع تحقیــق توصیفــی اســت .جامعــه آمــاری شــامل افــراد باالی
 18ســال ســاکن تهــران اســت کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران ،حجــم نمونــه ای بــه
تعــداد  400نفــر انتخاب شــده اســت .ابــزار گــردآوری داده هــای تحقیق پرسشــنامه محقق
ســاخته می باشــد .روش نمونــه گیــری ،نمونــه گیــری احتمالــی خوشــه ای چنــد مرحلــه
ای اســت بدیــن صــورت کــه ،ابتــدا از مناطــق  22گانــه شــهر تهــران دو منطقــه یکــی از
شــمال و دیگــری از جنوب(منطقــه  3و  17تهــران) انتخــاب و ســپس هر کــدام از مناطــق
مذکــور به صــورت بلوک هــای مشــخص تقســیم شــده و پرسشــنامه ها به صــورت
تصادفــی ســاده بیــن افــراد ســاکن بلوک هــای عالمــت گــذاری شــده ،تقســیم و در
نهایــت تکمیــل شــده اســت .بعــاوه بــا اســتفاده از آزمون هــای تــی تــک نمونــه ،آزمــون
فریدمــن و آزمــون كرویــت بارتلــت داده هــای تحقیــق مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت .اعتبــار تحقیــق محتوای(صــوری ) اســت بطــوری کــه بــا اســتفاده از نظــر
نخبــگان و اســاتید مطــرح حــوزه علــوم اجتماعــی و انتظامــی روایــی پرسشــنامه تحقیــق
بدســت آمــده اســت و پایایــی تحقیــق از طریــق آزمــون آلفــای کرونبــاخ بــه شــرح
جــدول زیــر بدســت آمــده اســت.
جدول شماره : 4عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق و میزان آلفای کرونباخ

متغیر

شاخص ها

مقدار آلفا

ویژگی های ظاهری و
جسمانی پلیس راهور

سالمت جسمی سرعت عمل چابکی ،قدرت و استقامت جسمانی ،آراستگی
ظاهری ،توانایی رزمی و مهارت های جسمانی خاص و تناسب جسمانی

./823

ویژگی های رفتاری
پلیس راهور

ادب و تواضع و نظم و انضباط ،برخورد قاطع ،شجاعت ،سخت کوشی ،اعتماد
به نفس ،صداقت در رفتار ،رفتار منصفانه داشتن ،صبور و با حوصله بودن ،با
مهربانی و عطوفت رفتار کردن ،از خود گذشتگی و ایثار ،خویشتن داری و
خود کنترلی ،خالقیت و ابتکار عمل ،گویه نشاط و شادابی

./859

ویژگی های اعتقادی
پلیس راهور

امانتداری ،عفت و پاکدامنی ،مومن بودن ،راز داری ،پرهیزکاری و رعایت
تقوای درونی ،پایبندی به هنجارها و ارزش های اسالمی و بصیر بودن ،آگاه
بودن به مسائل شرعی و اعتقادی

./842

تعامل اجتماعی پلیس
راهور

تعهد و مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن ،قدرت بیان داشتن ،جلب رضایت
مردم ،برخورد مناسب با مردم ،ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم ،توجه به
خواسته های مردم مشارکت جو و مشارکت پذیر بودن

./857

شاخص های عملکردی ویژگی های ظاهری و جسمانی پلیس ،ویژگی های رفتاری پلیس ،ویژگی های
اعتقادی پلیس ،تعامل اجتماعی پلیس
پلیس راهور

842/0

یافته های تحقیق
)1توصیف متغیرهای تحقیق
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جدول شماره  :5میانگین متغیرهای تحقیق

ویژگی های ظاهری و
جسمانی

389

3.8813

0.81306

0.04122

ویژگی های رفتاری

389

3.8596

0.79052

0.04045

اعتقادی

389

3.9476

0.82883

0.04202

تعامل اجتماعی

380

3.8789

0.91687

0.04703

شاخص عملکردی

400

3.9231

.72436

.03855

تفســیر:نتایج جــدول فوق الذکــر نشــان می دهــد کــه؛ میانگیــن شــاخص ظاهــری
 3.8813و انحــراف معیــار آن برابــر  0.81306اســت .میانگیــن شــاخص رفتــاری 3.8596
و انحــراف معیــار آن برابــر  0.79052اســت .میانگیــن شــاخص رفتــاری  3.9476و
انحــراف معیــار آن برابــر  0.82883اســت .میانگیــن شــاخص تعامــل اجتماعــی 3.8789
و انحــراف معیــار آن برابــر 0.91687اســت .میانگیــن شــاخص عملکــردی  3.9231و
انحــراف معیــار آن برابــر  .72436اســت.
 )2نتایج آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق

جدول شماره :6نتایج آزمون تی تک نمونه ای؛ متغیرهای تحقیق
Test Value = 3
t

درجه آزادی

سطح معناداری تفاوت میانگین

ویژگی های ظاهری و جسمانی

21.379

388

0.000

0.88132

ویژگی های رفتاری

21.252

381

0.000

0.85957

ویژگی های اعتقادی

22.550

388

0.000

.94762

ویژگی های تعامل اجتماعی

18.687

379

0.000

0.87895

ویژگی های و شاخص عملکردی
پلیس

23.942

400

0.000

.92307

بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف از
میانگین
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تفســیر :نتایــج جــدول فــوق بــرای متغیــر ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی پلیــس راهور
نشــان می دهــد کــه ( ))388(t= 21.379 , < 0/05مقــدار آزمــون  tبــا  388درجــه آزادی
برابــر  21.379اســت کــه در ســطح  0/05درصــد معنــی دار می باشــد .بنابرایــن می تــوان
نتیجــه گرفــت کــه مقــدار شــاخص ظاهــری ( )3.8813از مقــدار میانگیــن فرضــی 3بزرگتــر
اســت .در نتیجــه می تــوان گفــت شــاخص ظاهــری از منظــر شــهروندان تهرانــی یکــی از
شــاخص های مــورد تاییــد می باشــد .نتایــج جــدول فــوق بــرای متغیــر ویژگی هــای رفتــاری
پلیــس راهــور نشــان می دهــد کــه ( t( )381 = 21.252 < 0/05مقــدار آزمــون  tبــا 381
درجــه آزادی برابــر  21.252اســت کــه در ســطح  0/05درصــد معنــی دار می باشــد .بنابراین
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مقــدار شــاخص رفتــاری( )3.8596از مقــدار میانگیــن فرضــی3
بزرگتــر اســت.نتایج جــدول فــوق بــرای متغیــر ویژگی هــای اعتقــادی پلیــس راهــور نشــان
می دهــد کــه؛ ( t( )388( = 22.550 ,< 0/05مقــدار آزمــون  tبــا  388درجــه آزادی برابــر
 22.550اســت کــه در ســطح  0/05درصــد معنــی دار می باشــد .بنابرایــن می تــوان نتیجــه
گرفــت کــه مقــدار شــاخص اعتقــادی( )3.9476از مقــدار میانگیــن فرضــی 3بزرگتــر
اســت .نتایــج جــدول فــوق بــرای متغیــر ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی پلیــس راهــور نشــان
می دهــد کــه ( t( )379( =18.687 ,< 0/05مقــدار آزمــون  tبــا  379درجــه آزادی برابــر
 18.687اســت کــه در ســطح  0/05درصــد معنــی دار می باشــد .بنابرایــن می تــوان نتیجــه
گرفــت کــه مقــدار شــاخص اعتقــادی( )3.8789از مقــدار میانگیــن فرضــی 3بزرگتر اســت.
نتایــج جــدول فــوق بــرای متغیــر ویژگی هــا و شــاخص های عملکــردی پلیــس راهــور
نشــان می دهــد کــه ( t( )352( = 23.942 ,< 0/05مقــدار آزمــون  tبــا  352درجــه آزادی
برابــر  23.942اســت کــه در ســطح  0/05درصــد معنــی دار می باشــد .بنابرایــن می تــوان
نتیجــه گرفــت کــه مقــدار شــاخص اعتقــادی( )3.9231از مقــدار میانگیــن فرضــی 3بزرگتر
اســت.

)3نتایــج آزمــون فریدمــن در خصــوص رتبه بنــدی متغیرهــای مرتبــط بــا
شــاخص های عملکــردی پلیــس

جدول شماره  : 7نتایج آزمون فریدمن در  خصوص رتبه بندی متغیرهای تحقیق
ویژگی های اعتقادی

2.67

ویژگی های ظاهری

2.51

تعامل اجتماعی

2.50

ویزگی های رفتاری

2.31

میانگین کل رتبه ها

2.50

تفســیر :نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه میانگیــن رتبــه مولفــه ویژگی هــای
اعتقــادی  ،2.67ویژگی هــای ظاهــری  ،2.51ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی  2.50و
ویژگی هــای رفتــاری  2.31می باشــد .بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت باالتریــن
میانگیــن رتبه هــا متعلــق بــه شــاخص اعتقــادی و پایین تریــن رتبــه متعلــق بــه ویژگی هــای
رفتــاری بــوده و میانگیــن کل رتبه هــا  2.50اســت .در نتیجــه میــان رتبــه شــاخص های
عملکــردی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
)4نتایــج آزمــون فریدمــن در خصــوص رتبه بنــدی گویه هــای مرتبــط بــا شــاخص
ظاهــری و جســمانی پلیــس

جدول شماره  : 8نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بندی گویه های مرتبط با شاخص ظاهری
پلیس
شاخص

تعداد

رتبه میانگین

سالمت جسمی

400

4.1075

آراستگی ظاهری

400

3.8291

سرعت عمل و چابکی

400

3.8945

تناسب جسمانی

400

3.7330

توانایی رزمی و مهارت های جسمانی خاص

400

3.75

قدرت و استقامت جسمانی

400

3.8690

بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

مولفه ها

میانگین رتبه ها

247

248

تفســیر :نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد از گویه هــای شــاخص ظاهــری پلیــس،
باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه ســامت جســمی و بعــد از آن گویــه ســرعت
عمــل و چابکــی ،قــدرت و اســتقامت جســمانی ،آراســتگی ظاهــری ،توانایــی رزمــی و
مهارت هــای جســمانی خــاص و در آخــر گویــه تناســب جســمانی می باشــد.
)5نتایــج آزمــون فریدمــن در خصــوص رتبه بنــدی گویه هــای مرتبــط بــا شــاخص
رفتــاری پلیــس

جدول شماره  : 9نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بندی گویه های مرتبط با شاخص رفتاری
پلیس
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شاخص

تعداد

رتبه میانگین

ادب و تواضع

400

3.9950

با مهربانی و عطوفت رفتار کردن

400

3.8045

نظم و انضباط

400

3.977

خویشتن داری و خود  کنترلی

400

3.7506

برخورد قاطع

400

3.9698

خالقیت و ابتکار عمل

400

3.5589

سخت کوشی

400

3.9500

صداقت در رفتار

400

3.9123

صبور و با حوصله بودن

400

3.8489

نشاط و شادابی

400

3.5567

از خود گذشتگی و ایثار

400

3.7719

شجاعت

400

3.9599

اعتماد به نفس

400

3.9400

رفتار منصفانه داشتن

400

3.8997

تفســیر :نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد از گویه هــای شــاخص رفتــاری پلیــس،
باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه ادب و تواضــع و بعــد از آن نظــم و انضبــاط،
برخــورد قاطــع ،شــجاعت ،سخت کوشــی ،اعتمــاد بــه نفــس ،صداقــت در رفتــار ،رفتــار
منصفانــه داشــتن ،صبــور و بــا حوصلــه بــودن ،بــا مهربانــی و عطوفــت رفتــار کــردن ،از
خــود گذشــتگی و ایثــار ،خویشــتن داری و خود کنترلــی ،خالقیــت و ابتــکار عمــل ،و در

آخــر گویــه نشــاط و شــادابی می باشــد .بنابرایــن از رتبه بنــدی شــاخص ها بــه ترتیــب
بــاال می تــوان نتیجــه گرفــت بیــن میانگین هــا تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.
)6نتایــج آزمــون فریدمــن در خصــوص رتبه بنــدی گویه هــای مرتبــط بــا شــاخص
اعتقــادی پلیس

249

جدول شماره  :10نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بندی گویه های مرتبط با شاخص اعتقادی
پلیس

پرهیزکاری و رعایت تقوای درونی

400

3.9219

مومن بودن

400

3.9649

بصیر بودن

400

3.8460

امانتداری

400

4.1637

رازداری

400

3.9446

آگاه بودن به مسائل شرعی و اعتقادی

400

3.7814

پایبندی به هنجارها و ارزش های اسالمی

400

3.8568

عفت و پاکدامنی

400

3.9698

تفســیر:نتایج جــدول فــوق نشــان می دهــد از گویه هــای شــاخص اعتقــادی پلیــس،
باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه امانتــداری و بعــد از آن عفــت و پاکدامنــی،
مومــن بــودن ،رازداری ،پرهیــزکاری و رعایــت تقــوای درونــی ،پایبنــدی بــه هنجارهــا و
ارزش هــای اســامی و بصیــر بــودن و در آخــر گویــه آگاه بــودن بــه مســائل شــرعی و
اعتقــادی می باشــد.
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شاخص

تعداد

رتبه میانگین

)7نتایــج آزمــون فریدمــن در خصــوص رتبه بنــدی گویه هــای مرتبــط بــا شــاخص
تعامــل اجتماعــی پلیــس

250

جدول شماره  : 11نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بندی گویه های مرتبط با شاخص تعامل
اجتماعی پلیس
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شاخص

تعداد

رتبه میانگین

پاسخگو بودن

400

3.9899

جلب رضایت مردم

400

3.8550

مشارکت جو و مشارکت پذیر بودن

400

3.6650

تعهد و مسئولیت پذیری

400

4.0076

مردم داری

400

3.9068

قدرت بیان داشتن

400

3.9343

برخورد مناسب با مردم

400

3.8283

ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم

400

3.7425

توجه به خواسته های مردم

400

3.7150

تفســیر :نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد از گویه هــای شــاخص تعامــل اجتماعــی
پلیــس ،باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه تعهــد و مســئولیت پذیری و بعــد از آن
پاســخگو بــودن ،قــدرت بیــان داشــتن ،جلــب رضایــت مــردم ،برخــورد مناســب بــا مــردم،
ارتبــاط مســتقیم و بــی واســطه بــا مــردم ،توجــه بــه خواســته های مــردم و در آخــر گویــه
مشــارکت جو و مشــارکت پذیر بــودن می باشــد.

)8آزمــون فریدمــن جهــت معنــی داری متغیرهــای مرتبــط بــا شــاخص های
عملکــردی پلیــس

جدول شماره  : 12آزمون فریدمن جهت معنی داری متغیرهای مرتبط با شاخص های عملکردی
پلیس

تعداد

353

خی دو

14.300

درجه آزادی

3

سطح معنی دار

003.

تفســیر :نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه ویژگی هــای اعتقــادی ،ویژگی هــای
ظاهــری و جســمانی ،ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی و ویژگی هــای رفتــاری بــا توجــه
بــه مقــدار خــی دو14.300مرتبــط بــا شــاخص های عملکــردی پلیــس و در ســطح معنــی
داری  003.معنــی دار اســت.
)9مقــدار  ،KMOو آزمــون كرویــت بارتلــت بــرای ماتریــس همبســتگی پرسشــنامه
شــاخص های عملکــردی پلیــس

جدول شماره : 13مقدار  ،KMOو آزمون كرویت بارتلت برای ماتریس همبستگی پرسشنامه
شاخص های عملکردی پلیس
آزمون  KMOبرای کفایت نمونه برداری
آزمون كرویت بارتلت

953.
8611.253
666
000.

تفســیر :نتایــج اطالعــات جــدول فــوق نشــان می دهــد مقــدار  KMOبرابــر بــا 0/953
و ســطح معنــادار بــودن مشــخصه كرویــت بارتلــت در ســطح  0/000اســت و بــه ایــن
ترتیــب اجــرای تحلیــل عامــل بــر پایــه همبســتگی مــورد مطالعــه نیــز قابــل توجیــه خواهــد
بــود.
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آماره

مقدار

251

 )10مشخصه های آماری پرسشنامه شاخص های عملکردی پلیس
252

جدول شماره : 14مشخصه های آماری پرسشنامه شاخص های عملکردی پلیس
مجموع بارهای استخراج شده بعد از چرخش
واریماکس

ارزش های ویژه اولیه

مولفه ها
ارزش ویژه

درصد واریانس درصد واریانس
تراکمی
تبیین شده

ارزش ویژه

درصد واریانس درصد واریانس
تراکمی
تبیین شده

1

44.741

44.741

7.803

21.088

21.088

44.741

2

5.329

50.070

6.510

17.595

38.684

5.329

3

4.484

54.554

5.872

15.871

54.554

4.484
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تفســیر :بــا توجــه بــه تعــداد ســواالت بــر روی عامل(حداقــل 6ســوال) و هم چنیــن
مقــدار ارزش هــای ویــژه باالتــر از یــک تعــداد  3عامــل بــر اســاس مولفه هــای پرسشــنامه
شــاخص های عملکــردی پلیــس اســتخراج گردیــده اســت .همچنیــن ،ارزش هــای
ویــژه اولیــه و مجمــوع مجــذورات بارهــای اســتخراج شــده بعــد از چرخــش در جــدول
فــوق ارائــه شــده اســت .اطالعــات حاصلــه بیانگــر ایــن اســت كــه ارزش هــای ویــژه
عامل هــای اســتخراج شــده یــك تــا ســه قبــل از چرخــش بــه ترتیــب44.741؛ 5.329؛
 4.484می باشــد .در حالــی كــه بعــد از چرخــش ارزش هــای ویــژه عامل هــا بــه گونــه
یكنواخت تــری بیــن عوامــل توزیــع شــده اســت ،بــه نحــوی كــه مقــدار ارزش ویــژه
بــرای عامــل یــک تــا ســه بــه ترتیــب عبــارت از  15.871 ،17.595 ،21.088می باشــد.
قابــل ذكــر اســت كــه مقــدار كل واریانــس تبییــن شــده توســط هــر ســه عامــل ،قبــل از
چرخــش  5.872و بعــد از چرخــش  4.484درصــد اســت .

نمودار شماره ( : )1مشخصه های آماری پرسشنامه شاخص های عملکردی پلیس با روش تحلیل
مولفه های اصلی(.)PC
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نتیجه گیری و پیشنهاد
ایــن پژوهــش بــا هــدف پاســخگویی بــه ایــن ســوال اصلــی انجــام گرفتــه کــه از
دیــدگاه شــهروندان شــهر تهــران ویژگی هــای عملکــردی پلیــس راهــور کدام انــد و
کــدام یــک از شــاخص های احصــاء شــده از نظــر تاثیرگــذاری در رضایــت شــهروندان
در رتبــه باالتــری قــرار دارنــد؟ نتایــج آزمــون تــی تــک نمونــه ای نشــان می دهــد کــه؛
بــه ترتیــب بیشــترین میانگیــن به میــزان  3.9476متلعــق بــه متغیــر ویژگی هــای اعتقــادی،
میانگیــن  3.8813متعلــق بــه متغیــر ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی پلیــس ،میانگیــن
 3.8789متعلــق بــه متغیــر تعامــل اجتماعــی پلیــس و متغیــر ویژگی هــای رفتــاری پلیــس
به میــزان  3.8596کمتریــن میانگیــن را نشــان می دهد.نتایــج آزمــون فریدمــن نیــز مویــد
همیــن نکتــه اســت و ایــن آزمــون نشــان می دهــد کــه بــه ترتیــب میانگیــن رتبــه مولفــه
ویژگی هــای اعتقــادی باالتریــن ،و میانگیــن رتبــه ای مولفه هــای ویژگی هــای ظاهــری،
ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی و ویژگی هــای رفتــاری در مراتــب بعــدی قــرار دارنــد.
در رابطــه بــا ســوال اول تحقیــق یعنــی ویژگی هــای اعتقــادی پلیــس راهنمایــی و
رانندگــی از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟ نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان
می دهــد؛ از گویه هــای شــاخص اعتقــادی پلیــس ،باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه
گویــه امانتــداری و بعــد از آن عفــت و پاکدامنــی ،مومــن بــودن ،راز داری ،پرهیــزکاری
و رعایــت تقــوای درونــی ،پایبنــدی بــه هنجارهــا و ارزش هــای اســامی و بصیــر بــودن و
در آخــر گویــه آگاه بــودن بــه مســائل شــرعی و اعتقــادی می باشــد.
در رابطــه بــا ســوال دوم تحقیــق یعنــی ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی پلیــس راهــور
از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟ نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان می دهــد؛ از
گویه هــای شــاخص ظاهــری پلیــس ،باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه ســامت
جســمی و بعــد از آن گویــه ســرعت عمــل و چابکــی ،قــدرت و اســتقامت جســمانی،
آراســتگی ظاهــری ،توانایــی رزمــی و مهارت هــای جســمانی خــاص و در آخــر گویــه
تناســب جســمانی می باشــد.
در رابطــه بــا ســوال ســوم تحقیــق یعنــی ویژگی هــای رفتــاری پلیــس راهــور از دیــدگاه
شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟ نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان می دهــد؛ از گویه هــای
شــاخص رفتــاری پلیــس ،باالتریــن رتبــه میانگیــن مربــوط بــه گویــه ادب و تواضــع و
بعــد از آن نظــم و انضبــاط ،برخــورد قاطــع ،شــجاعت ،سخت کوشــی ،اعتمــاد بــه نفــس،
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صداقــت در رفتــار ،رفتــار منصفانــه داشــتن ،صبــور و بــا حوصلــه بــودن ،بــا مهربانــی
و عطوفــت رفتــار کــردن ،از خود گذشــتگی و ایثــار ،خویشــتن داری و خود کنترلــی،
خالقیــت و ابتــکار عمــل ،و در آخــر گویــه نشــاط و شــادابی می باشــد.
در رابطــه بــا ســوال چهــارم تحقیــق یعنــی ویژگی هــای تعامــل اجتماعــی پلیــس
راهــور از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی کدام انــد؟ نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان
می دهــد؛ از گویه هــای شــاخص تعامــل اجتماعــی پلیــس ،باالتریــن رتبــه میانگیــن
مربــوط بــه گویــه تعهــد و مســئولیت پذیری و بعــد از آن پاســخگو بــودن ،قــدرت
بیــان داشــتن ،جلــب رضایــت مــردم ،برخــورد مناســب بــا مــردم ،ارتبــاط مســتقیم و
بی واســطه بــا مــردم ،توجــه بــه خواســته های مــردم و در آخــر گویــه مشــارکت جو و
مشــارکت پذیر بــودن می باشــد.
نتایــج ایــن تحقیــق در مقایســه بــا تحقیقات پیشــین بــا پژوهــش حمید انصــاری ()1384
مشــابهت دارد .انصــاری نحــوه برخــورد ،ســرعت رســیدگی بــه کار هــا و دقــت عمــل
در انجــام وظایــف قانونــی مامــوران را در ایجــاد احســاس رضایــت موثــر دانســته اند.
همچنیــن؛ نتایــج ایــن پژوهــش بــا تحقیــق بیــات و بهرامــی( )1388نقــاط مشــترکی دارد.
بیــات و بهرامــی در تحقیــق شــان بــه ایــن نتایــج رســیده بودنــد کــه بیشــترین عاملــی کــه
باعــث رضایــت مــردم از پلیــس می شــود حفــظ احتــرام افــراد و پاســخگویی مناســب بــه
نیازهــای آنــان اســت.
بــه طــور کلــی ،در ایــن پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت کــه چهــار شــاخص
ویژگی هــای اعتقــادی ،ظاهــری ،تعامــل اجتماعــی و رفتــاری بــه عنــوان شــاخص های
عملکــردی پلیــس راهــور از دیــدگاه شــهروندان تهرانــی مــورد تاییــد اســت و از ان جا که
ویژگــی اعتقــادی پلیــس از باالتریــن میانگیــن بــه نســبت شــاخص های دیگــر برخــوردار
اســت ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــردم پایتخــت ویژگی هــای پلیــس راهــور مطلــوب
را در وهلــه اول پلیــس معتقــد و اخالق محــور دانســته و ســپس شــاخص های دیگــر
مــورد توجــه ایشــان اســت .بــه عــاوه می تــوان چنیــن بحــث نمــود کــه حســن خلــق
و رفتــار مناســب مامــوران پلیــس راهــور بــا مــردم باعــث افزایــش مشــارکت مــردم بــا
پلیــس راهــور می شــود کــه ایــن مهــم خــود بــه نظــر یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در
برقــراری بهتــر عبــور و مــرور و کنتــرل ترافیــک درون و بــرون شــهری اســت .بــه عبــارت
دیگــر؛ پلیــس راهــور بایــد در قبــال اعمــال و رفتار هایــی کــه انجــام می دهــد پاســخگو

بر این اساس با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود؛

■■عــاوه بــر چهــار شــاخص به دســت آمــده در ایــن پژوهــش ،تحقیقــات بیشــتری
در ایــن زمینــه بــا شــاخص های بیشــتری انجــام گیــرد به ویــژه ایــن کــه؛ عملکــرد
پلیــس به عنــوان متغیــر وابســته نیــز مــورد پرســش و پژوهــش واقــع شــود .همچنیــن،
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن تحقیــق بــه طــور خــاص بــه شناســایی شــاخص های
عملکــردی پلیــس راهــور ناجــا پرداختــه اســت ،در حالیکــه چندیــن رده تخصصــی
دیگــر در پلیــس وجــود دارد کــه زمینــه مناســبی بــرای انجــام تحقیقــات آتــی توســط
پژوهشــگران عرصــه علــوم اجتماعــی اســت.
■■بــه مدیــران و برنامه ریــزان پلیــس راهــور توصیــه می شــود کــه بــه بازنگــری برخــی
ســاختارها و عملکردهــای خــرد و کالن ایــن پلیــس تخصصــی بپردازنــد و بــا
به کارگیــری نظریه هــای کاربــردی صاحب نظــران پلیــس جامعــه محــور ،بهبــود
کیفیــت رفتــار و عملکــرد مامــوران راهــور را در ســرلوحه برنامه هــای اصلــی خــود
قــرار دهنــد.
■■بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر کــه نشــان داد کــه ویژگی هــای اعتقــادی از
دیــدگاه شــهروندان تهرانــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،توصیــه می شــود
مســئولین ناجــا و بویــژه پلیــس راهــور در برنامــه ریزی هــای آموزشــی و کالن و
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و مســئول باشــد .ایــن پاســخگو بــودن بــه مــردم باعــث تقویــت ادراک مثبــت مــردم از
پلیــس راهــور و بــاال رفتــن اعتمــاد بــه آن خواهــد شــد .همچنیــن ،تأکیــد بــر تقویــت
فرهنــگ ســازمانی ،رفتارهــای حرفــه ای و اســتاندارد بــا اســتفاده از شــاخص های نظــارت
بیرونــی و نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی فعــال در جهــت تقویــت و توســعه رفتارهــای
مامــوران پلیــس راهــور در انجــام ماموریت هــای ســازمانی خــود در نهایــت باعــث بــاال
رفتــن اعتمــاد مــردم بــه ایــن پلیــس خواهــد شــد .داشــتن ظاهــر مرتــب ،قیافــه ورزشــی
و نیرومنــد پلیــس راهــور نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه در ذهــن و روح مــردم اقتــدار
پلیــس را بــه نمایــش گذاشــته و در نتیجــه ایــن مقولــه باعــث رعایــت بیشــتر مقــررات
راهنمایــی و رانندگــی توســط راننــدگان خواهــد شــد .در نهایــت معتقــد بــودن ،والیــت
مــداری ،و اعتقــاد و پایبنــدی بــه دیــن و مذهــب یکــی از عواملــی اســت کــه می توانــد
باعــث بــاال بــردن رضایــت و ذهنیــت مثبــت مــردم بــه پلیــس کــه آینــه نظــام نیــز در آن
نمایــان اســت می توانــد باشــد.
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جــذب و اســتخدام نیــرو ایــن مهــم را لحــاظ نماینــد.
■■بــرای جلــب رضایــت مــردم بایــد کارکنــان یــا مامــوران پلیــس راهــور آموزش هــای
الزم را جهــت ارتبــاط و تعامــل بهتــر و بیشــتر بــا مــردم ببیننــد.
■■پلیــس راهــور بایــد در جــذب نیــرو از افــراد توانمنــد بــه لحــاظ جســمی و قیافــه
اســتفاده کنــد تــا باعــث بــاال رفتــن اقتــدار ایــن پلیــس در دیــدگاه مــردم شــود.
همچنیــن از ایــن منظــر اســتفاده از توانمندی هــا و ظرفیت هــای فرهنگــی و ورزشــی
جهــت تقویــت و بــاال رفتــن تــوان جســمی و قیافــه مامــوران پیشــنهاد می شــود.
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