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 561  بررسى تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى

عملكرد پليس

بررسى تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى

عزيزاهللا تاجران1 و حسن كالكى2

چكيده
زمينه و هدف:  احساس امنيت يكى از ابعاد اساسى مفهوم امنيت در معناى كلى آن است. پيش فرض 
اساسى تحقيق حاضر نقش پليس در تامين و فراهم كردن امنيت است. عملكرد اين نهاد امنيتى انتظامى 
هدف  باشد.  موثر  شهروندان  امنيت  احساس  استمرار  و  توليد  فرايند  در  مى تواند  گوناگون  اشكال  به 

تحقيق بررسى تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى است. 
پرسشنامه  بوسيله  اطالعات  جمع آورى  ابزار  است.  توصيفى  و  پيمايشى  تحقيق،  روش  وروش ها:  مواد 
مى باشد. جامعه آمارى تحقيق، كليه افرادى باالى 16 سال و ساكن شهر تهران مى باشند كه با روش 

نمونه گيرى خوشه اى و تصادفى ساده، 980 نفر به صورت نمونه انتخاب شده اند.
يافته ها: يافته هاى تحقيق نشان مى دهند كه توانمندى پليس يعنى قدرت سخت افزارى و تظاهرى پليس 
بر عوامل اخالقى و فعاليت هاى اجتماعى ارجحيت دارد. آزمون فرضيات بيانگر آن است كه بين دو متغير 
توانمندى عملياتى پليس (سرعت عمل، امكانات و تجهيزات پيشرفته، و گشت هاى منظم) و فعاليت هاى 
اجتماعى پليس (مشاركت و ارتباط بيشتر با مردم) با احساس امنيت شهروندان رابطه معنادارى وجود دارد. 
همچنين اگر پليس در نقش خود از رفتار حرفه اى شامل: تعهد و صحت عمل، قانون مدارى، عدم انجام 

پارتى بازى و عدم دريافت رشوه بهره ببرد، شهروندان احساس امنيت بيشترى خواهند كرد. 
نتيجه گيرى: نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان مى دهدكه توانمندى عملياتى پليس به تنهايى نمى تواند 
بر احساس امنيت شهروندان اثرگذار باشد بلكه آموزش و رفتار حرفه اى پليس در تعامل با جامعه و 
ارتقاء كيفيت عملكرد نيروى انتظامى در سطح جامعه، احساس امنيت شهروندان نيز افزايش خواهد داد.

واژگان كليدى
شهروندان  رضايت   ،Feeling of security امنيت  احساس   ،Police Performance پليس  عملكرد 

  Police پليس  حرفه اى  رفتار   ،Opera onal poten als عملياتى  توانمندى   ،Client sa sfac on
.Social police ac vi es فعاليت هاى اجتماعى پليس ،occupa onal behavior

1. كارشناسى ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى، پژوهشگر سازمان مطالعات و تحقيقات ناجا (ساتوم)
2. كارشناسى ارشد رشته مطالعات فرهنگى، پژوهشگر سازمان مطالعات و تحقيقات ناجا (ساتوم)

تاريخ دريافت: 88/8/16
تاريخ پذيرش: 88/11/11

امنيت  احساس  بر  پليس  عملكرد  تاثير  بررسى  زمستان).   ،1388) حسن  كالكى،  عزيزاهللا؛  تاجران،  استناد:   
شهروندان تهرانى. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال چهارم، شمارة چهارم، 586-561.
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مقدمه
ديگر  مفاهيم  بسياري  مانند  كه  است  انساني  علوم  در  مطرح  مفاهيم  جمله  از  امنيت 
(جامعه، فرهنگ، ارزش و...). پيچيدگي و گنگ بودن خصيصه ذاتي و ماهوي آن است. 
پر رمز و راز بودن و فرو رفتن آن در هاله اي از پيچيدگى هاى تئوريكي، ايدئولوژيكي و 
روزمرگي امنيت. تا جايي است كه بوزان، از نظريه پردازان برجسته در اين باره بيان كرده: 
كه «هر كوششي براي درك مفهوم امنيت، بدون آگاهي كافي از تناقضات و نارسايي هاى 

موجود در خود اين مفهوم ساده اند.شانه است» (تاجيك، 1379، ص 37). 
نويسندگان و پژوهشگران برجستة حوزة مطالعات امنيت، توصيف هاي مختلفي از اين 
مفهوم ارائه داده اند كه همگي بيانگر چند چهره بودن و ابهام مفهوم امنيت اند. آرنولد ولفرز  
در مقاله اي با عنوان «امنيت ملي چونان نمادي مبهم» كه در سال 1952 منتشر شد، 
امنيت را « نمادي مبهم » خواند: «...نماد امنيت ملي چيزي نيست مگر عاملي براي افزايش 
ابهام كه داراي پيچش معنايي خاصي است» (افتخاري، 1381، ص25). هيو مك دونالدو  
كوشيد با استفاده از برخى طبقه بندي ها، ابهام مفهوم امنيت را رفع كند. اما در چنبره 
طبقه بندي هاي خود با شكست روبه رو شد و اعالم كرد كه امنيت مفهومي«نارسا» است 
سالمتي  مانند  باره مى گويد: «امنيت  اين  مورگان  در  پاتريك  ص 17).  (بوزان، 1378، 
يا منزلت نوعي شرايط است كه به آساني تعريف و تحليل نمي پذيرد» (تريف و ديگران، 
1383، ص 9-10). مك سوييني امنيت را واژه اى لغزنده و بي ثبات مي خواند كه در گستره 
گيج كننده اي از زمينه هاي متنوع و در جهت اهداف چندگانه به وسيله افراد، شركت ها، 
حكومت ها و انديشمندان دانشگاهى به كار رفته است و در اين فضا مجموعه اى از چيزها، 
مردم، وسايل، اهداف، حوادث خارجي و احساسات دروني منظور شده اند (كيوان حسيني، 
1379، ص84-85). تعبير بوزان دربارة پيچيدگي مفهوم امنيت اين است كه امنيت يك 
مفهوم توسعه نيافته است. به نظر وي امنيت هنوز توسعه الزم را پيدا نكرده است كه بتوان 
يك مصداق واحد خارجي براي آن قايل شد و تعريف مشخصي از آن ارائه داد (تاجيك، 

1378، ص 7). 
و  است  اجتماعى  امنيت  تامين  حكومت ها،  حتى  و  انتظامى  نيروى  وظيفه  مهم ترين 
حتى اگر كسانى با عدم اعتقاد به نظريه دولت رفاه منكر وظيفه دولت در دخالت مستقيم 
براى تامين رفاه و آسايش آحاد مردم جامعه و ايجاد عدالت اجتماعى بوده و معتقد باشند 
كه اين هدف بايد بدون دخالت مستقيم دولت ها از طريق تنظيم روابط صحيح اقتصادى و 
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ارائه امكانات آموزشى الزم و نظاير آن فراهم گردد، كمتر كسى است كه منكر وظيفه اصلى 
دولت ها در تامين امنيت مردم باشد. به عبارتى ديگر، اصل وجود دولت ها و جوامع مبتنى 
بر نياز مردم به برخوردارى از امنيت بوده است و در صورت فقدان اين امر، مردم نيازى به 
گرد هم شدن و تشكيل جوامع و اعطاى برخى از اختيارات نامحدود به دولت ها در مقابل 

برخوردار شدن از امنيت را نمى ديدند (ميرمحمد صادقى، 1384).
بنابر اهميت امنيت و تحقق آن در جوامع مختلف، هر جامعه اى به فراخور امكانات و 
شرايط خود، نهادهايى را جهت تأمين و تحقق كامل امنيت در جامعه ايجاد نموده است 
كه هر يك وظايف خاصى را در اين راستا بر عهده دارند و از جمله مهم ترين آنها مى توان 
به سازمان انتظامى جوامع يعنى پليس اشاره نمود. از آنجا كه نيروي انتظامي تالش هاي 
گوناگوني در جهت نيل به ارتقاي سطح امنيت اجتماعي، طرح هاى گوناگوني را به اجراء 
مي گذارد، لذا ضروري است تا به وسيلة ابزارهاي علمي و مطالعات دقيق، مورد بررسي قرار 
گيرد. از اين رو تحقيق حاضر با شيوه هاي علم اجتماعي، ميزان امنيت و احساس امنيت 
را در بين شهروندان تهراني به آزمون مي گذارد تا اثر عملكرد پليس را در سطح جامعه 
در  امنيتي  نهاد  اين  اثرگذاري  ميزان  شناخت  بسنجد.  امنيت  احساس  و  امنيت  روي  بر 
توليد و حفظ احساس امنيت از جمله پرسش هاي مهمي است كه پاسخ به آن، مى تواند 
جايگاه نيروي انتظامي را در اين عرصه تبيين نمايد. همچنين شناسايي عملكرد پليس در 
ابعاد مختلف توانمندي، رفتار حرفه اي و فعاليت هاي اجتماعي پليس بر احساس امنيت 
شهروندان مى افزايد كه حاكى از ضروريات اصلى تحقيق مي باشد. بنابراين به طور دقيق تر، 
تحقيق حاضر به دنبال شناسايي اين مسئله است كه عوامل عملكرد مؤثر پليس بر احساس 

امنيت شهروندان كدامند؟
درباره  نمى توان  را  زيادى  مشترك  ويژگى  آمده،  دست  به  تحقيقات  نتايج  ميان  از 
اثرات عملكرد پليس بر احساس امنيت جستجو نمود. زيرا از يك طرف، بخشى زيادى از 
تحقيقات به امنيت اجتماعى پرداختند؛ بخش ديگرى از تحقيقات، عوامل غير از عملكرد 
پليس بر امنيت را مورد مطالعه قرار داده و لذا تحقيقات انگشت شمارى را مى توان يافت 

كه به اثرات عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان توجه نموده اند. 
نتايج يافته هاى تحقيقات ليلى و هندوجا (1387) و ولز (1387) در خصوص تامين 
امنيت در اياالت متحده نشان داده كه اقدامات پليس جامعه محور، توانسته نقش مهمى 
در رضايت كلى شهروندان از سازمان هاى پليسى داشته باشد. اما اين اقدام جامعه محورانه 
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كه  بوده  پليسى  سازمان هاى  حرفه اى  آموزش هاى  تحت  پليس  بى طرفانه  رفتار  از  ناشى 
موجب كسب رضايت كلى شهروندان از پليس شده است. 

در ايران نيز پژوهش هايى همانند آن به اجراء درآمده است. بنى اسدى  و حسينيان 
در  را  امنيت  احساس  نمى تواند  تنهايى  به  پليس  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به   (1386)
احساس  مى تواند  اجتماعى،  مشاركت هاى  و  مردم  با  تعامل  در  بلكه  سازد؛  برقرار  جامعه 
و   (1383) فاتب  اجتماعى  معاونت  تحقيقات  همچنين  كند.  تامين  جامعه  در  را  امنيت 
معاونت اجتماعى ناجا (1382) نشان داده كه عملكرد نيروى انتظامى بر احساس امنيت 
شهروندان اثر معنا دار و مثبتى دارد. اما نقش رسانه ها و خانواده را به دليل ويژگى آموزشى 
و نقش جامعه پذيرى شان نسبت به ساير نهادهاى اجتماعى و سازمان هاى پليسى، اثرات 
بسيار مهم ترى در توليد امنيت دارند. بنابراين، صرف عملكرد نيروى انتظامى، نمى تواند 
بر احساس امنيت شهروندان، اثر مثبتى داشته باشد بلكه عملكرد و رفتارى كه مبتنى بر 

آموزش هاى حرفه اى باشد، احساس امنيت شهروندان را تحت تاثير قرار خواهد داد.
ابعاد  داراى  كه  است  اجتماعى  ـ  روان شناختى  پديدة  امنيت1  احساس  نظري:  مباني 
گوناگون مى باشد. اين احساس ناشى از تجربه هاى مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايط و 
اوضاع محيط پيرامونى است و افراد مختلف به صورت هاى گوناگون آن را تجربه مى كنند. 
به لحاظ روش شناسى، احساس امنيت سازة چندبعدى و در ارتباط با شرايط اجتماعى و 
افراد مختلف به گونه هاى متفاوت ظهور يافته و به اشكال مختلف نيز قابل سنجش و اند.

زه گيرى است.
امنيت  و  امنيت  احساس  كه  است  مهم  همان اند.زه  به  جامعه  يك  در  امنيت  وجود 
روانى در آن جامعه. البته برخى از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه مهم تر 
از وجود امنيت در آن مى دانند كه سخنى به جاست (بيابانى، 1384، ص45).  شخص 
برنامه ريزى  خود  پيش بينى  قابل  اهداف  براى  و  كرده  راحتى  احساس  امنيت،  وجود  با 
زندگى  امور  پيش بينى  و  برنامه ريزى   قدرت  ناامنى  حالت  در  شخص  همين  حاليكه  در 
كرد:  تعريف  گونه  اين  مى توان  را  امنيت  احساس  ص 63).  (شاكرى نيا، 1381،  ندارد  را 
«احساس آزادى نسبى از خطر» (رجبى پور، 1382، ص 47). به گفتارى ديگر احساس 
امنيت عبارت است از نوعى ذهنيت و جهت گيرى روانى مثبت (رضايت بخش، قانع كننده و 
آرام بخش) شهروندان نسبت به عدم تاثيرگذارى حضور و بروز رويدادها و وقايع ضدامنيتى 
1. secure feeling 
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هويتى  انسجام  سياسى،  ثبات  اجتماعى،  امنيت  حوزه هاى  در  آتى،  و  فعلى  شرايط  در 
يكپارچگى، امنيت سرزمينى. 

در سطح فردى احساس امنيت در يك جامعه به احساس روانى شهروندان از ميزان يا 
عدم وجود جرم در آن جامعه برمى گردد و هر چه ميزان فراوانى جرم باالتر باشد احساس 
منبعث از عدم وجود امنيت در يك  امنيت پايين تر است. ولى اين احساس ناامنى صرفاً 
جامعه نخواهد بود. ممكن است در يك جامعه امنيت وجود داشته باشد ليكن شهروندان 

در آن احساس امنيت نداشته باشند و بالعكس (كالهچيان، 1382، ص 93).
اصوال در خصوص امنيت و احساس امنيت در جامعه، ممكن است يكى از حاالت زير 

وجود داشته باشد:  
 امنيت وجود دارد، احساس امنيت نيز وجود دارد.

 امنيت وجود ندارد، احساس امنيت نيز وجود نخواهد داشت. 
 امنيت از نظر پليس و معيارها و شاخص هاى آن وجود دارد اما مردم احساس امنيت 

نمى كنند. 
 امنيت با شاخص هاى پليس وجود ندارد اما احساس امنيت در مردم وجود دارد. 

(عربى، 1384، ص 33).
منابع تأمين كننده احساس امنيت براى آحاد و گروه هاى مختلف جامعه نيز از همديگر 
متفاوت است و آن منابع در سه سطح كالن، ميانى و فردى اثرگذار مى باشند. در سطح 
سيل  زلزله،  خشكسالى،  قحطى،  جنگ،  از  آن  بودن  ايمن  و  جامعه  كلى  ساختار  كالن، 
خويشاوندان،  و  اقوام  تحصيل،  كار،  حوزه  در  افراد  بين  روابط  نيز  فردى  سطح  در   ... و 
همسايگان، همكاران و نيز تجربه هاى غيرمستقيم و مستقيم روزانه افراد، در سطح ميانى 
از عوامل سازنده احساس امنيت در جامعه شامل: روابط ميان نهاد هاى سياسى، اجتماعى 
نيروهاى  كاركرد  سياسى،  مختلف  جناح هاى  و  گروه ها  بين  چالش  جامعه،  اقتصادى  و 
انتظامى، ارتش، قوه قضاييه، نظام پولى، نظام مندى شغلى، تعامالت جناح هاى سياسى، 
بهره ورى اقتصادى و غيره مى باشد. بنابراين، نيروى انتظامى با توجه به نقش ها، وظايف و 
به طور كلى عملكردى كه در سطح ميانى ساختار كلى جامعه دارد؛  بر احساس امنيت 

شهروندان جامعه اثرگذار است.
هس و ميلر(1382) بر وجود سه دوره مشخص تاريخى عملكرد پليس در تامين امنيت 
تاكيد دارند و معتقدند كه در جريان شكل گيرى  نيروهاى پليس در جوامع مختلف سه 
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تغيير عمده در عملكرد آنان روى داده است و اين تغيير الگوها را به عنوان دوره هاى خاص 
عملكرد پليسى توصيف مى كنند. در اين سه دوره پاراديم يا  الگوى خاصى حاكم بوده 
است كه عبارتند از:  1-  دوره سياسى؛ 2- دوره اصالحات؛ 3- دوره جامعه گرا (ص 33).

كه  بود  زمانى  و  يافت  ادامه  بيستم  قرن  اول  ربع  تا  سياسى  دوره  سياسى:  دوره   -1
سياست  با  نزديكى  پيوند  پليس  دوره،  اين  در  بودند.  شكل گيرى   حال  در  پليس  ادارات 
بودند.  اكثريت  گروه  عضو  و  مى كردند  زندگى  جامعه  در  معموالً  پليس  افسران  داشت. 
چون گشت پياده معمول ترين راهبرد مورد استفاده بود، افسران رابطه نزديكى با مردم 
پيدا مى كردند. در اين دوره انتصاب روساى پليس با انگيزه هاى سياسى و به منظور حفظ 
منصوب كنندگان در جايگاه هاى قدرت صورت مى گرفت (ص 33). پارادايم حاكم بر دوره 
سياسى، اقتدارگرايى بود. پليس در اين دوره قوه سركوبگر و قوه قاهره اى است كه صرفاً 
عامل حفظ و حافظ منافع طبقه مسلط مى باشد. گفتنى است كه اين دوره پليسى، دوره 

اقتدارگرايى و توانمندى پليس در عرصه امنيت جوامع بوده است. 
2- دوره اصالحات:  از ولمر و ويلسون به عنوان سردمداران حركت اصالحى و خواستار 
تغيير جدى در شيوه سازماندهى و كاركرد ادارات پليس ياد مى كنند. از اين دوره تحت 
عنوان دوره پيشرو نام مى برند. در دوره اصالحات رابطه پليس با جامعه مخدوم خويش 
از لحاظ حرفه اى دور بود و سازمان پليس به يك سازمان تخصصى تبديل شد كه هدف 
اصلى و اساسى آن مبارزه با جرم و تبهكاران بود و به شيوه هاى پليسى به تعقيب و سركوب 
بزهكاران و كسانى مى پرداخت كه امنيت عمومى را به خطر مى انداختند. پارادايم حاكم بر 
دوره اصالحات، حرفه اى بودن پليس است و لذا عده اى اين دوره را دوره پليس حرفه اى 
نام نهاده اند. ويژگى اين دوره اين است كه پليس به كنترل جرائم مى پردازد (هس و ميلر، 
1382، ص 34-36). لذا عملكرد پليس در اين دوره، مبارزان حرفه اى با جرم و جنايت 
تلقى شدند. پليس در اين دوره از نظر تخصصى به يك سازمان حرفه اى تبديل شده كه 
راه اند.زى گشت هاى اتومبيل پليس و پاسخ سريع به درخواست كمك مردم از شاخصه هاى 
اين عصر محسوب مى شود. در دوره اصالحات، عصر پليس حرفه اى يا رفتار حرفه اى پليس 
را  اصالحات  دوره  در  پليس  عملكرد  بنابراين  دارد.  ادامه  سال 1980  تا  سال 1930  از 

مى توان دوره رفتار حرفه اى پليس ناميد.
3- عصر مشاركت پليس با جامعه [جامعه گرايى]: در دهه 1980 بسيارى از ادارات 
پليس شروع به تجربه كردن افزايش مشاركت جامعه در مبارزه با جرم و جنايت كردند. 
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مجريان قانون به تدريج نسبت به خواست مردم براى انجام نوع ديگرى از كار پليس پاسخ 
دادند. امروزه ميزان تعامل پليس، شهروندان و حل مساله به حد قابل مالحظه اى رسيده 
است. عصر مشاركت را با نام هاى متعددى ناميده اند. كار پليس با مشاركت جامعه، كار 
پليس جامعه گرا، پليس در محالت و.... در حال حاضر رايج ترين اصطالح در اين دوره كار 

پليس با مشاركت جامعه است.
است.  محورى  جامعه  مى باشد  سازگار  امنيت  مدرن  مفهوم  با  كه  سوم  دوره  پارادايم 
فصل منطقى جامعه محورى اعتماد متقابل پليس و مردم و مشاركت توأم با همدلى و 
رعايت هنجارها و ارزش هاى اجتماعى است. در ديدگاه جامعه محورى امنيت امرى جدا از 
ساير امور و عوامل اجتماعى نيست بلكه در گرو سازگارى با فعاليت هاى نهادهاى اجتماعى 
سرمايه هاى  و  اخالقى  فضايل  با  مفهوم  اين  صورت  اين  در  كه  است  خانواده  جمله  از 
اجتماعى و مشاركت فعال مردمى همراه خواهد بود (عبدى، 1382). هدف پليس در اين 
دوره باال بردن آرامش و رضايت شهروندان است و امنيت رابا مشاركت نهادهاى اجتماعى 
نكند  مبارزه  جرم  با  پليس  كه  نيست  اين  آن  مفهوم  و  مى كند  تامين  خانواده  جمله  از 
بلكه در اين پارادايم برخورد شديدتر نيز صورت مى گيرد ولى در بسترى كه با حمايت و 
مشاركت مردمى است. پليس بخشى از جامعه است و نه جداى از آن و به گفته رابرت پيل 
« پليس ها مردمند و مردم پليس هستند»؛ ماموران پليس حقوق بگيرانى هستند كه تمام 
توجه خود را صرف خدمت به شهروندان مى كنند (هس و ميلر، 1382، ص 43- 47). 
بنابراين، دوره سوم عملكرد پليس را بايد در حوزه فعاليت هاى اجتماعى پليس جستجو 

نمود.
 با توجه به رويكرد هس و ميلر در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر، مى توان چنين 
استنباط كرد كه مهم ترين عملكرد پليس در سطح جامعه تامين امنيت براى جامعه و 

شهروندان است كه در طول سه دوره تاريخى اشكال متفاوتى به خود گرفته است. 
1ـ اقتدار و توانمندى پليس در دوره سياسى تا اوايل قرن بيستم؛

2ـ پليس حرفه اى يا رفتار حرفه اى پليس در دوره اصالحات از سال 1930 تا 1980؛
3ـ پليس جامعه محور يا فعاليت اجتماعى پليس در عصر مشاركت پليس با جامعه از 

سال 1980 تا كنون. 
بنابراين، پليس در طول تاريخ براى تامين امنيت و احساس امنيت در ميان جامعه، 
از سه شيوه بهره گيرى نموده كه متناسب با شرايط اجتماعى، اثرات متفاوتى از خود بر 
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جاى مى گذارد: 1- توانمندي پليس، 2- رفتار حرفه اي پليس، و 3- فعاليت هاي اجتماعي 
پليس، لذا ممكن است براى تامين امنيت در جامعه، اقتدارگرايى پليس حاكم باشد و در 
جامعه پيشرفته رفتار حرفه اى پليس و در جامعه مترقى تر، فعاليت هاى اجتماعى پليس 
نسبت به رفتار هاى ديگر، در تعامل با مردم و شهروندان برجسته شده باشد. بنابراين در 
تحقيق حاضر، عملكرد پليس را  مى توان به عنوان يك متغير مستقل دانست كه بر تامين 
امنيت و تقويت احساس امنيت به يكى از شيوه هاى سه گانه فوق متوسل مى شود. اين سه 
عامل شامل توانمندي پليس، رفتار حرفه اي پليس و فعاليت اجتماعي پليس مى باشد كه 

در الگوى نظرى تحقيق زير قابل استنباط است.

نمودار 1. الگوى نظري تحقيق بررسى عوامل موثر عملكرد پليس بر احساس امنيت

سوال اصلى تحقيق: از ميان سه عوامل عملكرد پليس (1- توانمندى پليس، 2- رفتار 
حرفه اى پليس، 3- فعاليت هاى اجتماعى پليس) كدام عامل بيشترين اثر را بر احساس 

امنيت شهروندان تهرانى دارد.
سواالت فرعى تحقيق:

1ـ آيا توانمندى پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى اثرگذار است.
2ـ آيا رفتار حرفه اى پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى اثرگذار است.

3ـ آيا فعاليت هاى اجتماعى پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى اثرگذار است.

احساس امنيت 
شهروندان

توانمندي 
پليس

رفتار حرفه اي 
پليس

فعاليت هاي 
اجتماعي پليس

عملكرد
 پليس
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فرضيات تحقيق:
1ـ به نظر مى رسد توانمندي عملياتي پليس بر احساس امنيت شهروندان تاثير دارد. 

2ـ به نظر مى رسد رفتار حرفه اي پليس بر احساس امنيت شهروندان تاثير دارد.
3ـ به نظر مى رسد فعاليت هاى اجتماعي پليس بر احساس امنيت شهروندان تاثير دارد.

4ـ  به نظر مى رسد بين سه شيوه عملكرد پليس (توانمندى پليس، رفتار حرفه اى و رفتار 
اجتماعى پليس) بر احساس امنيت شهروندان، تفاوت آمارى معنا دارى وجود دارد.

مواد و روش ها
روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و همبستگي مى باشد. جامعه آماري در اين تحقيق 
كليه افراد 16 سال به باال اعم از زن و مرد هستند كه در سال 1387 ساكن شهر تهران بودند. 
براى نمونه گيرى جامعه از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شده است. سپس از بين اين 
خوشه ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، افراد نمونه انتخاب گرديدند. با استفاده 

از فرمول كوكران، حجم نمونه در اين تحقيق 980 نفر برآورد گرديد.
آلفاى  آزمون  از  تحقيق  شاخص هاى  پايايى  سنجش  براى  پرسشنامه:  پايايى  و  روايى 
كرونباخ استفاده شده است بدين منظور از 30 پرسشنامه، قبل از اجراى پرسشنامه نهايى 

.(α=0/70) پر شد و ميزان آلفاى كرونباخ آن مورد سنجش قرار گرفته است

جدول 1. نتايج ميزان آلفاى كرونباخ شاخص هاى پرسشنامه
فعاليت هاى اجتماعىرفتار حرفه اىتوانمندى عملياتى پليسعامل ها

0/750/830/87ميزان آلفاى كرونباخ

  MiniTab و    SPSS نرم افزار  دو  از  آزمون ها  انجام  جهت  داده ها:  تحليل  و  تجزيه  ابزار 
استفاده كرده ايم.

انجام  و  پليس  نقش  ايفاي  نحوه ي  به  كلي  طور  به  عملكرد  تحقيق:  عملياتي  تعريف 
عملياتي  توانمندي  پليس،  عملكرد  از  منظور  تحقيق  اين  در  دارد.  اشاره  پليسي  وظايف 
پليس، رفتار حرفه اي پليس و فعاليت هاى اجتماعي پليس است. بنابراين عملكرد پليس به 
عنوان متغير مستقل داراي سه بعد است: 1- توانمندي پليس، 2- رفتار حرفه اي پليس، 

3- فعاليت اجتماعي پليس.
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به  حضور  شامل  پليس  توانمندي  از  منظور  پليس:  توانمندي هاى  عملياتي  الف)تعريف 
موقع در صحنه جرم، توانايى پيشگيري از جرم و دارا بودن امكانات و تجهيزات الزم و 
غيره مى باشد. گفتنى است كه توانمندى پليس در قالب 12 گويه از طريق طيف پنج تايي 

ليكرت سنجيده شده است. 
شاخص هايي  با  پليس  حرفه اي  رفتار  و  اخالق  پليس:  حرفه اي  رفتار  عملياتي  ب)تعريف 
چون دارا بودن دانش حرفه اي و مهارت تخصصي، برخورداري از آموزش پيشرفته، دارا 
بودن اصول اخالقي، فرهنگ كاري و حرفه اي، دارا بودن شهرت اجتماعي و اعتبار عمومي 

كه شامل 12 گويه مى باشد؛ سنجيده مى شود.
ج)تعريف عملياتي فعاليت هاى اجتماعي پليس: در اين تحقيق مراد از فعاليت هاى اجتماعي 
پليس، افزايش ارتباط پليس با جامعه و اطمينان دادن به مردم (كاهش ترس شهروندان) 
نمايشگاه ها،  ايجاد  عمومي،  مشاركت  ها،  رسانه  از  ارشادي  برنامه هاى  پخش  طريق  از 
راه اندازي سايت پليسي و نظاير آن مى باشد. كه در قالب 12 گويه از طريق طيف 5 تايي 

ليكرت سنجيده شده است.
است  عبارت  امنيت  احساس  امنيت):  وابسته(احساس  متغير  عملياتي  و  نظري  تعريف  د) 
بخش)  آرام  و  كننده  قانع  بخش،  (رضايت  مثبت  رواني  گيري  جهت  و  ذهنيت  نوعي  از 
در  امنيتي  ضد  وقايع  و  رويدادها  بروز  و  حضور  گذاري  تاثير  عدم  به  نسبت  شهروندان 
شرايط فعلي و آتي در حوزه هاى امنيت اجتماعي،  ثبات سياسي، انسجام هويتي و امنيت 

سرزميني مى باشد.

يافته ها
داده هاي توصيفى: عملكرد پليس در سه عامل: عامل اول، «توانمندي هاى پليس»؛ عامل 
دوم، «رفتار حرفه اي پليس» و در عامل سوم، «فعاليت هاى اجتماعي پليس»؛ ذيل سه 

جدول هر بعد به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته است.
«توانمندي هاى  عنوان  به  ذيل  (گويه)  شاخص  دوازده  پليس:  توانمندي هاي  الف) 
شهروندان  امنيت  احساس  بر  موثر  پليس  عملكرد  مولفه هاي  مهم ترين  از  يكي  پليس»؛ 
تهراني مورد ارزيابي قرار گرفته است. به طوركلي جدول 2 نشان مى دهد كه پاسخگويان، 
12 گويه ذيل را در سطح زياد و خيلي زياد ارزيابي نموده اند. اين ارزيابي بدان معناست كه 
موارد زير از مهم ترين گويه هايي هستند كه از منظر شهروندان تهراني در احساس امنيت 
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نماييم؛  انتخاب  را  مهمترين  گويه ها  اين  ميان  از  بخواهيم  اگر  و  دارند  فراوان  تاثير  آنان 
جدول 2 نشان مى دهد كه پنج گويه ذيل به ترتيب اولويت در احساس امنيت شهروندان، 

 در سطح خيلي زياد ارزيابي شده اند:
1ـ جمع آوري معتادان ولگرد و تابلو از سطح جامعه با 64/7٪؛

2ـ جمع آوري اراذل و اوباش و مزاحمين نواميس مردم با 60/4٪؛
3ـ حضور سريع و به موقع فوريت هاي پليسي 110 در هنگام ضرورت با 58/6٪؛

4ـ سرعت عمل پليس در كشف جرم با 58/3٪؛
5ـ در دسترس بودن و حضور به موقع پليس در هنگام نياز شهروندان با ٪56/9.

بنابراين با توجه به پنج گويه فوق مي توان گفت كه جمع آوري گروه هاي معتاد و اراذل 
و اوباش از سطح جامعه با حضور به موقع و سرعت عمل پليس، احساس امنيت شهروندان 
تحقيق، مي توان گفت كه حركت  اين نتيجه  توجه با  لذا با  تهراني را گسترش مي دهد. 
عمليات هاي ويژه پليسي در جهت جمع آوري اراذل و اوباش از منظر شهروندان تهراني 

حركت مثبتي تلقي مي گردد.
صحنه  در  موقع  به  حضور  پليس  توانمندى هاى  از  منظور  پليس:  الف)توانمندي هاي 

جرم، توانائى پيشگيرى از جرم و دارا بودن امكانات و تجهيزات الزم مى باشد.

جدول 2. توزيع فراوانى و درصد معتبر شاخص هاى موثر توانمندى پليس بر احساس امنيت

شاخص هاي توانمندي پليسي

ياد
ى ز

خيل

ياد
ز

سط
كممتو

كم
ى 
خيل

مع
ج

رنگ و شكل لباس پليس
2603332356656950فراوانى

27/435/124/76/95/9100درصدمعتبر

سرعت عمل پليس در كشف جرم
557281851914956فراواني

58/329/48/921/5100درصدمعتبر

استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته
5232891052219958فراواني

54/630/2112/32100درصدمعتبر

وجود گشت هاي منظم و كافي پياده پليس 
در منطقه

5102821063025953فراواني
53/529/611/13/12/6100درصدمعتبر
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وجود گشت هاي منظم و كافي سواره (خودرويي و 
موتوري) پليس در منطقه

519319102143957فراواني
54/233/310/71/50/3100درصدمعتبر

در دسترس بودن و حضور به موقع پليس 
در هنگام نياز شهروندان

544292891813956فراواني
56/930/59/31/91/4100درصدمعتبر

حضور سريع و به موقع فوريتهاي پليسي 
110 در هنگام ضرورت

55929470922954فراواني
58/630/87/30/92/3100درصدمعتبر

سالم سازي محيط هاي عمومي از مجرمين و 
برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي

4823281081219949فراواني
50/834/611/41/32100درصدمعتبر

جمع آوري معتادان ولگرد و تابلو از سطح  
جامعه

620238662014958فراواني
64/724/96/92/11/5100درصدمعتبر

اجراي رزمايش مقطعي براي پاكسازي مناطق 
و اماكن آلوده

4102911734135950فراواني
43/230/618/23/43/7100درصدمعتبر

ورزيدگي و آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي 
پليس

4113221494428954فراواني
43/133/815/64/62/9100درصدمعتبر

جمع آوري اراذل و اوباش و مزاحمين نواميس 
مردم

574264802310951فراواني
60/427/88/42/41/1100درصدمعتبر

از ميان 12 گويه، 3 گويه وجود داشته كه از نظر شهروندان تهراني به عنوان «توانمندي 
و كارآمدي پليس» نقش كمتري در احساس امنيت دارا مى باشند. اين گويه ها به ترتيب 
و  با 27/4٪، 2-ورزيدگي  پليس  لباس  شكل  و  است: 1-رنگ  ذيل  موارد  شامل  اولويت 
براي  مقطعي  رزمايش  3-اجراي   ،٪43/1 با  پليس  عملياتي  نيرهاي  جسماني  آمادگي 
پاكسازي مناطق و اماكن آلوده با 43/2٪. بنابراين، اين 3 گويه نشان مى دهد كه ظاهر 
پليس و اجراي رزمايش مقطعي، نمي تواند به عنوان معيار اصلي توانمندي هاي پليس به 
شمار آيد؛ بلكه توانمندي پليسي در جامعه بايد بنيادين و مستمر باشد. گفتنى است كه 
متغير توانمندى پليس به عنوان متغير اثرگذار بر احساس امنيت شهروندان در نمودار زير 

ترسيم شده است.

ادامه جدول 2. توزيع فراوانى و درصد معتبر شاخص هاى موثر توانمندى پليس بر احساس امنيت
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نمودار 2. توانمندى موثر پليس بر احساس امنيت

همان گونه كه از نمودار 2 مشاهده مى گردد 52/15٪ از پاسخگويان ابراز داشتند كه 
زيادى دارد .٪30/87  تاثير بسيار  احساس امنيت  افزايش  عملياتى  پليس بر  توانمندى 
زياد، 11/95در صد متوسط، 2/78در صد كم، 2/25در صد خيلى كم، البته الزم به ذكر 
است جمع آورى معتادان، حضور به موقع فوريتهاى پليس 110، جمع آورى ارازل و اوباش، 
سرعت عمل پليس، وجود گشت هاى منظم و كافى از گويه هاى اين شاخص مى باشد. در 

نتيجه توانمندى عملياتى  پليس 83/02٪ بر احسا س امنيت اثر دارد .
ب)رفتار حرفه اي پليس: در اين تحقيق، اخالق و رفتار حرفه اى پليس با شاخص هايى 
چون دارابودن دانش حرفه اى و مهارت تخصصى، برخوردارى از آموزش پيشرفته، دارابودن 
عمومى  اعتبار  و  اجتماعى  شهرت  بودن  دارا  حرفه اى،  و  كارى  فرهنگ  اخالقى،  اصول 

سنجيده مى شود. 
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جدول 3. توزيع فراوانى و درصد معتبر شاخص هاى موثر رفتار حرفه اى پليس بر احساس امنيت

رفتار حرفه اي پليس

ياد
ي ز

خيل

ياد
ز

سط
كممتو

كم
ي 
خيل

مع
ج

513309982013953فراوانيتعهد و صحت عمل پليس در حين انجام وظيفه
35/832/410/31/21/4100درصدمعتبر

قانون مداري و عمل به ضوابط توسط پليس در 
حين انجام وظيفه

543278931919952فراواني
5729/29/822100درصدمعتبر

5172701003026943فراوانيبرخورد قاطع پليس با مجرمين و خالفكاران
54/828/610/63/22/8100درصدمعتبر

برخورداري نيروهاي پليس از تخصص و 
آموزش هاي حرفه اي

5012801212128951فراواني
52/729/412/72/22/9100درصدمعتبر

خوش رفتاري و متانت در رفتار در هنگام 
برخورد با مردم

3833531722919956فراواني
40/136/91832100درصدمعتبر

عدم پارتي بازي و دريافت رشوه از سري 
مامورين پليس

4912941252223955فراواني
51/430/813/12/32/4100درصدمعتبر

توجه و رسيدگي به شكايت و انتقادات 
شهروندان از طريق تلفن 197 (دفتر نظارت 

همگاني)

4153291402629939فراواني
41/93514/92/83/1100درصدمعتبر

3983521374320950فراوانيكنترل سيستمي اعمال مجرمين سابقه دار
41/937/114/44/52/1100درصدمعتبر

ايثار و از خودگذشتگي پليس در انجام وظايف 
و ماموريت هاي محوله

4123771381614957فراواني
43/139/414/41/71/5100درصدمعتبر

انگيزه و عالقه مندي پليس در انجام وظايف و 
ماموريت هاي محوله

4013591463316955فراواني
4237/615/33/51/7100درصدمعتبر

توجه به نظارت و خواسته هاى مردم و تكريم 
ارباب رجوع

4343391322917951فراواني
45/635/613/931/8100درصدمعتبر

حساسيت و دقت الزم در انجام ماموريت هاي 
محوله

4783131182913951فراواني
50/332/912/431/4100درصدمعتبر

  
مولفه هاي  مهم ترين  از  پليس»  حرفه اي  عنوان «رفتار  به  فوق  شاخص(گويه)  دوازده 
عملكرد پليس موثر بر احساس امنيت شهروندان تهراني مورد ارزيابي قرار گرفته است. به 
طور كلي جدول 3 نشان مى دهد كه پاسخگويان 12 گويه ذيل را در سطح زياد و خيلي 
زياد ارزيابي نموده اند. اين ارزيابي بدان معناست كه موارد زير از مهم ترين گويه هايي است 
كه از منظر شهروندان تهراني در احساس امنيت آنان تاثير فراوان دارد. و اگر بخواهيم از 
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ميان اين گويه ها، مهمترين را انتخاب نماييم؛ جدول 3 نشان مى دهد كه پنج گويه ذيل 
به ترتيب اولويت در احساس امنيت شهروندان، در سطح خيلي زياد ارزيابي شده است:

1-قانون مداري و عمل به ضوابط توسط پليس در حين انجام وظيفه با 57 ٪؛
2-برخورد قاطع پليس با مجرمين و خالفكاران با 54/8 ٪؛

3-برخورداري نيروهاي پليس از تخصص و آموزش هاى حرفه اي با 52/7 ٪؛
4-عدم پارتي بازي و دريافت رشوه از سوي مامورين پليس با 51/4 ٪؛

5-حساسيت و دقت الزم در انجام ماموريت هاى محوله با 50/3 ٪.
بنابراين شهروندان تهراني از پليس مى خواهند تا كه در ماموريت هاى خود با عمل به 
قانون و ضوابط، برخورد قاطع و عدم پارتي بازي با مجرمين و خالفكاران برخورد كنند. 
امنيت  احساس  بر  موثر  اصلى  مولفه هاى  از  ديگر  يكى  عنوان  به  پليس  حرفه اى  رفتار 

شهروندان، به صورت نمودار 3 ترسيم شده است.

نمودار 3. رفتار حرفه اى موثر پليس بر احساس امنيت

همان گونه كه از نمودار 3 مشاهده مى گردد 48/07٪ از پاسخگويان ابراز داشتند كه 
زياد،  دارد. ٪33/76  زيادى  بسيار  تاثير  امنيت  احساس  افزايش  بر  پليس  حرفه اى  رفتار 
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13/32٪ متوسط، 2/77٪ كم، 2/58٪ خيلى كم، در نتيجه رفتار حرفه اى پليس ٪81/83 
بر احساس امنيت اثر دارد.

ج) فعاليت هاى اجتماعى پليس

جدول 4. توزيع فراوانى و درصد معتبر شاخص هاى موثر فعاليت هاى اجتماعى 
پليس بر احساس امنيت

شاخص هاي فعاليت هاى پليسي
ياد

ي ز
خيل

ياد
ز

سط
كممتو

كم
ي 
خيل

مع
ج

مصاحبه هاي مطبوعاتي و رسانه اي فرماندهان پليس 
(در خصوص پيشگيري جرايم، جرائم و خطرات 

مبتال به جامعه)

3403641882828948فراواني
35/938/419/833100درصد معتبر

اطالع رساني به موقع وقايع و حوادث مهم جنايي 
مثل حادثه پاكدشت

4912831282522949فراواني
15/729/813/52/62/3100درصد معتبر

راه اندازي سايت پليس و ارائه آخرين اخبار اطالعات 
انتظامي و  اجتماعي مورد نياز جامعه

3712761645344908فراواني
40/930/418/15/84/8100درصد معتبر

3363211905552954فراوانيتوليد و نمايش فيلم ها و انيميشن هاى پليسي
35/233/619/95/85/5100درصد معتبر

برگزاري نمايشگاه هاى عمومي و تخصصي براي آگاه 
سازي و تعامل با جامعه از سوي پليس

2403222787829947فراواني
25/33429/48/23/1100درصد معتبر

ارائه آموزش هاى مورد نياز جوانان و دانش آموزان از 
سوي پليس در خصوص پيشگيري اجتماعي رفتارهاي 

پرخطر، حفاظت از خود ....

4303541322214952فراواني
45/237/213/92/31/5100درصد معتبر

مشاركت و تعامل با سازمان هاي دولتي و غيردولتي 
براي برقراري نظم و امنيت در جامعه

3543511922927952فراواني
73/236/920/232/7100درصد معتبر

برگزاري همايش و نشست هاي علمي پليس با 
نخبگان و مراكز دانشگاهي

2562932817441945فراواني
001¾27/13129/77/8درصد معتبر

بكارگيري اقشار و گروه هاي مردمي براي حفظ نظم و 
امنيت مانند نگهبان محله، پاركبان و...

3793451573833952فراواني
39/836/216/543/5100درصد معتبر

پژوهش و انتشار مطالعات علمي در خصوص نظم و 
امنيت اجتماعي براي ارتقاء آگاهي جامعه

4333272015732951فراواني
35/134/421/163/4100درصد معتبر

نظرسنجي از مردم و توجه به آن از سوي پليس (نظير 
آسيب ها، جرائم و عملكرد نيروي انتظامي)

3953121634930949فراواني
41/632/917/25/23/2100درصد معتبر

انتشار نشريه و روزنامه از سوي پليس در جهت 
آموزش و آگاه سازي انتظامي

3153351984454946فراواني
33/353/402/94/75/7100درصدمعتبر
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دوازده شاخص(گويه) فوق به عنوان «فعاليت هاي اجتماعي پليس»؛ يكي از مهم ترين 
قرار  ارزيابي  مورد  تهراني  شهروندان  امنيت  احساس  بر  موثر  پليس  عملكرد  مولفه هاي 
گرفته است. به طور كلي جدول 4 نشان مى دهد كه پاسخگويان 12 گويه ذيل را در سطح 
زياد و خيلي زياد ارزيابي نموده اند. اين ارزيابي بدان معناست كه موارد زير از مهم ترين 
گويه هايي است كه از منظر شهروندان تهراني در احساس امنيت آنان تاثير فراوان دارد. 
و اگر بخواهيم از ميان اين گويه ها، مهم ترين را انتخاب نماييم؛ جدول 4 نشان مى دهد 
كه چهار گويه ذيل به ترتيب اولويت در احساس امنيت شهروندان، در سطح خيلي زياد 

ارزيابي شده است:
1ـ اطالع رساني به موقع وقايع و حوادث مهم جنايي مثل حادثه پاكدشت با 51/7٪؛

2ـ ارائه آموزش هاى مورد نياز جوانان و دانش آموزان از سوي پليس در خصوص پيشگيري 
اجتماعي رفتارهاي پرخطر، حفاظت از خود و... با 45/2٪؛

3ـ نظرسنجي از مردم و توجه به آن از سوي پليس(نظير آسيب ها، جرائم و عملكرد نيروي 
انتظامي) با 41/6٪؛

نياز  مورد  اجتماعي  انتظامي،  اطالعات  اخبار  آخرين  ارائه  و  پليس  سايت  راه اند.زي  4ـ 
جامعه با ٪40/9.

بنابراين، آنچه كه شهروندان تهراني در حوزه فعاليت هاى اجتماعي از پليس مى خواهند، 
وجود يك سازمان آگاهي دهنده و اطالع رسان از وقايع، آسيب ها و جرائم در سطح جامعه 

مى باشد. 
 فعاليت هاى اجتماعي پليس همانند دو مولفه فوق يعنى، رفتار حرفه اى و توانمندى 
عملياتى پليس، به عنوان يكى ديگر از مولفه هاى اصلى موثر بر احساس امنيت شهروندان، 

به صورت نمودار 4 ترسيم شده است.
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نمودار 4. فعاليت هاى اجتماعى موثر پليس بر احساس امنيت

همان گونه كه از نمودار 4 مشاهده مى گردد37/35٪ از پاسخگويان ابراز داشتند كه 
فعاليت اجتماعى  پليس بر افزايش احساس امنيت تاثير بسيار زيادى دارد. 34/2٪ زياد، 
پليس  اجتماعى   فعاليت  نتيجه  در  كم،  خيلى  كم، ٪3/575  متوسط، ٪4/86   ٪20/01

71/5٪ بر احساس امنيت اثر دارد.
عملكرد پليس: عملكرد به طور كلى به نحوه ايفاى نقش پليس و انجام وظايف پليسى 
اشاره دارد. در اين تحقيق عملكرد پليس از طريق شاخص هاى توانمندى عملياتى، رفتار 

حرفه اى و فعاليت هاى اجتماعى پليس سنجيده مى شود.

نمودار 5. عملكرد موثر پليس بر احساس امنيت
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ابراز  پاسخگويان  از  مى گردد ٪45/88  مشاهده   5 نمودار  از  كه  همان گونه  پايان  در 
دارد  زيادى  بسيار  تاثير  امنيت  احساس  افزايش  بر  پليس  عملكرد  كل  در  كه  داشتند 
32/94٪ زياد، 15/08٪ متوسط، 3/47٪ كم، 2/63٪ خيلى كم، در نتيجه در كل عملكرد 

پليس 78/82 ٪ بر احسا س امنيت اثر زياد دارد
به طور كلي، داده هاى فوق در چند بُعد مهم قابل مفهوم سازي و تفسيراند. از اين رو، 
جداول فوق از چند جنبه قابل توجه است. نتايج بدست آمده نشان مى دهد كه شهروندان، 
سازي  سالم  جرايم،  با  برخورد  در  فعال  و  حاضر  نيروي  يك  عنوان  به  بيشتر  را  پليس 
محيط هاي عمومي، جمع آوري معتادان ولگرد و اراذل و اوباش و... مي پذيرند. و حضور و 
نقش پليس در مراكز تحقيقاتي و علمي، در مرتبه بعدي قرار مى گيرد. زيرا وظيفه اصلي 
پليس، حفظ امنيت است و مراكز و نهادهاي گوناگون نظير دانشگاه ها، موسسات پژوهشي، 
صدا و سيما و...  نقش بهتر و موثرتري مى توانند در حوزه هاى تحقيقاتي داشته باشند و اين 
به معناي انتظار از نقش ها و جامعه پذيري و تمايزپذيري نقش ها درجامعة رو به پيشرفت 

و توسعه مى باشد.
 تجزيه و تحليل داده ها: جهت تاييد يا رد فرضيات از دو آزمون t  يك نمونه اى  و آزمون 
عالمت استفاده شده است. دليل استفاده توام از دو آزمون براى هر فرضيه اين است كه 
چون داده ها كيفى بوده و استفاده از آزمون هاى پارامترى ممكن است نتايج را خدشه دار 
كند، لذا از آزمون ناپارامترى عالمت نيز در كنار آزمون t- يك نمونه اى استفاده شد و 

فرضيات را با اطمينان و توان بيشترى رد يا قبول شد.

امنيت  احساس  ميزان  بر  پليس  عملياتى  توانمندى  مى رسد  به نظر   .1 فرضيه   
شهروندان تهران تاثير دارد.

جدول 5. اثر توانمندى عملياتى پليس بر ميزان احساس امنيت با استفاده از آزمون تى
فراوانى كلميانگينانحراف معياركران پايين با اطمينان 95٪آزمون tسطح معنادارى

0/00075/874/260/524/28958

t = 75/87  sig = 0/  000   

باتوجه به مقدار آماره t =75/87  و سطح معنا دارى  (sig=0/000) فرضيه شماره 1 
با اطمينان 99٪ تاييد مى شود. همچنين در مرحله بعدى در جدول 6 از آزمون عالمت 
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استفاده شده است.

جدول 6. نتيجه آزمون عالمت فرضيه اول
فراوانى مقادير بيشتر سطح معنادارىميانه

از ميانه
فراوانى مقادير برابر 

با ميانه
فراوانى مقادير كمتر 

از ميانه
فراوانى كل

4/330/000937219958

t = 4/33   sig =0/  000   
با توجه به مقادير به دست آمده از آزمون عالمت و سطح معنادارى sig=0/000 با 
نيز  عالمت  آزمون  مى كنيم  مالحظه  شد.  خواهد  تاييد   1 شماره  فرضيه  اطمينان ٪99 
نتيجه آزمون t را مورد تاييد قرار مى دهد. لذا نتيجه مى گيريم بين توانمندى عملياتى 

پليس و احساس امنيت شهروندان رابطه معنادارى وجود دارد. 

امنيت  احساس  ميزان  بر  پليس  حرفه اى  رفتار  كه  مى رسد  نظر  به   .2 فرضيه   
شهروندان تهران تاثير دارد.

جدول 7. تأثير رفتار حرفه اى پليس بر ميزان احساس امنيت با استفاده از آزمون تى
كران پايين با اطمينان آمار tسطح معنادارى

٪ 95
فراوانى كلميانگينانحراف معيار

0/00067/314/200/574/23958
t = 67/31    sig=0/  000   

با توجه به مقدار آماره t= 67/31 و سطح معنادارى sig =0/000  با اطمينان ٪99 
مى توان گفت كه فرض صفر رد شده و در نتيجه فرضيه مورد تاييد قرار مى گيرد. 

جدول 8. نتيجه آزمون عالمت فرضيه دوم
فراوانى مقادير سطح معنادارىميانه

بيشتر از ميانه
فراوانى مقادير 
برابر با ميانه

فراوانى مقادير 
كمتر از ميانه

فراوانى كل

4/250/0009241123958
Med =4/25   sig= 0/000   

با توجه به مقادير به دست آمده از آزمون عالمت و سطح معنادارى sig=0/000 با 
آزمون  كه  مى شود  مالحظه  مى گيرد.  قرار  تاييد  مورد   2 شماره  فرضيه   ٪99 اطمينان 
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عالمت نيز نتيجه آزمون t را تاييد مى كند. لذا مى توان ادعا كرد كه بين توانمندى حرفه اى 
پليس با ميزان احساس امنيت شهروندان تهران رابطه معنادارى وجود دارد. 

امنيت  احساس  ميزان  بر  پليس  اجتماعى  فعاليت هاى  مى رسد  نظر  به   .3 فرضيه   
شهروندان تاثير دارد. 

جدول 9. اثر فعاليت هاى اجتماعى پليس بر ميزان احساس امنيت با استفاده از آزمون تى
فراوانى كلميانگينانحراف معياركران پايين با اطمينان 95٪آماره tسطح معنادارى

0/00054/293/960/563/99958

t = 54/29   sig=0/000   
با توجه به مقادير بدست آمده از جدول فوق و سطح معنادارىsig=0/000  با اطمينان 

99٪ مى توان فرضيه شماره 3 را مورد تاييد قرار داد. 

جدول 10. نتيجه آزمون عالمت فرضيه سوم
سطح ميانه

معنادارى
فراوانى مقادير بيشتر

 از ميانه
فراوانى مقادير
 برابر با ميانه

فراوانى مقادير
 كمتر از ميانه

فراوانى كل

3/990/000906844958

med= 3/99   sig=0/000  
با مالحظه مقادير حاصله از جدول 10 و سطح معنادارى sig= 0/000  با اطمينان 
99٪ مى توان فرضيه شماره 3 مورد تاييد قرار داد. مالحظه مى شود كه مقادير بدست آمده 
از آزمون عالمت نتايج حاصله از آزمون t را نيز مورد تاييد قرار مى دهد.  لذا مى توان ادعا 
كرد كه بين فعاليت هاى اجتماعى پليس با ميزان احساس امنيت شهروندان تهران رابطه 

معنادارى وجود دارد.

رفتار   -2 پليس،  توانمندى   -1) پليس  عملكرد  عوامل  سه  ميان  از    .4 فرضيه   
حرفه اى پليس، 3- فعاليت هاى اجتماعى پليس) كدام عامل بيشترين اثر را بر احساس 

امنيت شهروندان تهرانى دارد.
جهت رتبه بندى فرضيه ها از حيث اهميتشان  براى پاسخگويان از آزمون ناپارامترى 
اساس  بر  فرضيه ها  از  يك  هر  به  رتبه دادن  آزمون  اين  اساس  كه  شد.  استفاده  فريدمن 
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محاسبه تفاوت ميانگين متغيرهاى اثرگذار بوده است. لذا فرضيه هايى كه ميانگين باالترى 
نظر  از  و  مى دهند  اختصاص  خود  به  نيز  باالترى  رتبه  مى دهند،  اختصاص  خود  به  را 

پاسخگويان داراى اهميت باالترى هستند. 

جدول 11. تفاوت اثرات متغيرهاى مستقل (توانمندى، رفتار حرفه اى و فعاليت هاى
 اجتماعى پليس) بر ميزان احساس امنيت با استفاده از آزمون فريدمن

ميانگين رتبه هاگزاره هاى تحقيقفرضيه ها
2/32اثر توانمندى پليس بر ميزان احساس امنيتفرضيه شماره 1
2/18اثر رفتار حرفه اى پليس بر ميزان احساس امنيتفرضيه شماره 2
1/51اثر فعاليت هاى اجتماعى پليس بر ميزان احساس امنيتفرضيه شماره 3

فراوانى: 958   آماره كاى اسكوئر: 387/812   درجه آزادى: 2  سطح معنادارى: 0/000
يك يعنى  شماره  آمده نشان مى دهد كه فرضيه  توجه به ميانگين رتبه اي بدست  با 
توانمندي عملياتي پليس با ميانگين 2/32 بيشترين اثرگذارى و فرضيه شماره دو رفتار 
حرفه اي پليس و فرضيه شماره سه فعاليت هاي اجتماعي پليس به ترتيب با ميانگين هاى 

2/18 و 1/51 در رده هاى بعدي قرار گرفته اند.

بحث و نتيجه گيري
در تحقيق حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي به رابطه بين نگرش شهروندان نسبت 
به احساس امنيت وعملكرد پليس پرداخته شده است. در سطح توصيفي داده ها، نگرش 
خواستار  مردم  جامعه،  در  امنيت  احساس  افزايش  براي  كه  است  داده  نشان  شهروندان 
توقعاتي از پليس هستند. اما در سطح استنباطي داده ها نشان داده است كه توانمندي 
عملياتي پليس به عنوان قدرت سخت و انتظامى نسبت به رفتار حرفه اي و فعاليت هاى 

اجتماعي پليس (به عنوان قدرت نرم ) ارجحيت بيشتري دارد.
  نتايج بدست آمده از جدول توانمندي هاى عملياتي پليس نشان مى دهد كه گويه هايي 
نظير حضور به موقع و سريع فعاليت هاي پليسي 110، جمع آوري اراذل و اوباش، سرعت 
عمل پليس در كشف جرايم، وجود گشت هاي منظم پليسي و در دسترس بودن به موقع 
پليس در شرايط اضطراري بيانگر اين مفهوم است كه اولين و مهم ترين توقع شهروندان از 
پليس جهت افزايش احساس امنيت، صرف حضور فيزيكي نيست، بلكه حضور فعال پليس 
در 24 ساعت احساس امنيت شهروندان را افزايش خواهد داد. اما ارزش پايين گويه هايي 
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نظير ظاهر پليس (رنگ و شكل لباس پليس ) و اجراي رزمايش مقطعي، نشان مي دهد كه 
نمي تواند به عنوان مولفه هاي اصلى توانمندي عملياتي پليس به شمار آيد. زيرا توانمندي 
پيشرفته  تجهيزات  كاربرد  البته  باشد.  مستمر  و  بنيادين  جامعه  در  بايد  پليس  عملياتي 
پليس براي نظم عمومي الزم است. زيرا همگام با تحول جامعه، جرم و جنايت نيز افزايش 
و  تجهيزات  به  بايد  پليس  خارجي،  و  داخلي  تهديدات  مهار  براي  رو  اين  از  است؛  يافته 

تكنيك هاى پيشرفته مجهز گردد تا فرصت ارتكاب جرم از مجرم گرفته شود.
عمل  صحت  و  تعهد  نظير  هايي  گويه  با  پليس  حرفه اي  رفتار  به  مربوط  دوم  جدول 
پليس، قانونگذاري و عمل به ضوابط در برخورد با مجرمين و خالفكاران، بيانگر اين مفهوم 
است كه توقع دوم شهروندان از پليس، خوش رفتارى و متانت، اجراي قانون و عمل به 

ضوابط حين انجام وظيفه است.
پليس  اجتماعي  فعاليت هاى  يعنى  سوم،  جدول  خصوص  در  تهراني  شهروندان  نظر   
به عنوان بعد سوم عملكرد پليس، نشان مى دهد كه وجود يك سازمان آگاهي دهنده و 
اطالع رسان از وقايع، آسيب ها و جرائم در سطح جامعه مى باشد. اين مطلب بدان معناست 
اجتماعي  مسائل  از  دارند  تمايل  بيشتر  امنيت  احساس  به  رسيدن  براي  شهروندان  كه 
آگاهي يابند. لذا با اخذ  آگاهي از شيوه هاى مجرمانه توسط پليس، فرصت ارتكاب جرم از 
مجرم گرفته مى شود. اگرچه اين بعد از نقش پليسي، مي تواند احساس امنيت شهروندان را 
افزايش داد، اما افزايش اين احساس به اند.زه اي اولويت هاى قبلي نيست. لذا مردم خواستار 

يك نقش پليسي از پليس هستند، نه ايفاي نقش فرهنگي و آموزشي صرف.
نتايج استنباطي داده ها نشان داده كه عملكرد پليس در ايران شامل توانمندى عملياتى 
شهروندان  امنيت  احساس  بر  كه  پليس  اجتماعى  فعاليت هاى  و  حرفه اى  رفتار  پليس، 
اثرگذار بوده است. همچنين نشان داده كه عملكرد پليس در حوزه قدرت سخت افزاري 
رفتار  حوزة  يعنى  نرم  قدرت  به  نسبت  اول)  (فرضيه  پليس  عملياتي  توانمندي  يعني 
حرفه اي (فرضيه دوم) و فعاليت هاي اجتماعي (فرضيه سوم) اثرات بيشترى بر احساس 
امنيت شهروندان دارد. بنابراين، عملكرد پليس صرفا توانمندى عملياتى نيست بلكه رفتار 
حرفه اى و عملكرد اجتماعى پليس در كنار آن، احساس امنيت شهروندان را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. لذا عملكرد پليس به تنهايى نمى تواند بر احساس امنيت شهروندان اثرگذار 
باشد. تحقيقات ديگران نيز همسو با تحقيق حاضر نيز بر اين باورند كه عملكرد نيروى 
انتظامى، به تنهايى نمى تواند بر احساس امنيت شهروندان، اثر مثبتى داشته باشد بلكه 
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عملكرد و رفتارى كه مبتنى بر آموزش هاى حرفه اى پليس باشد، احساس امنيت شهروندان 
را تحت تاثير قرار خواهد داد. بنابراين، پليس در حين انجام وظايف و ماموريتهاي سخت 
و انتظامى، بايد رفتار حرفه اى خود كه شامل آموزش هاى حرفه اى پليس و فعاليت هاى 
اجتماعى است؛ در تعامل با جامعه تقويت تا با ارتقاء كيفيت عملكرد نيروى انتظامى در 

سطح جامعه، احساس امنيت شهروندان نيز افزايش يابد.

كتابنامه
منابع فارسى:

افتخارى، اصغر (1381). تحليل انتقادى امنيت. فصلنامه مطالعات راهبردى، سال پنجم، شماره 16، ص25؟
بنى اسدى، على (1386، پاييز). تاثير نظارت همگانى بر افزايش احساس امنيت در جامعه. فصلنامه علمى- تخصصى 

بازرسى كل ناجا، شماره اول.
مطالعات  پژوهشكده  تهران:  راهبردي،  مطالعات  پژوهشكده  ترجمه  هراس.  و  دولت ها  مردم،  بارى (1378).  بوزان، 

راهبردي. 
بنى اسدى، على؛ و حسينيان، سيمين (1386، پاييز). تاثير نظارت همگانى بر افزايش احساس امنيت در جامعه. 

فصلنامه علمى- تخصصى بازرسى كل ناجا، شماره اول، 56-40.
تاجيك، محمد رضا (1379). جامعه اى امن در گفتمان خاتمى. تهران: نشر نى.

تاجيك، محمدرضا (1378). گفتمان امنيت ملى در جمهورى اسالمى ايران، (از جزوه مفهوم شناسى امنيت). تهران: 
پژوهشكده مطالعات راهبردى.

پژوهشكده  تهران:  بزرگى.  وحيد  و  طيب  عليرضا  ترجمه  نوين.  امنيتى  مطالعات   .(1383) ديگران  و  ترى  تريف، 
مطالعات راهبردى.

روي، پل (1382). معماي امنيت اجتماعي. ترجمة منيژه نويدنيا، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة21.
ساروخانى، باقر (1381). روش هاى تحقيق در علوم اجتماعى، جلد اول، اصول و مبانى. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى 

و مطالعات فرهنگى.
صمديان، منيرالسادات .(1388). دانستنى هاى آمارى براى مديران تحقيقاتى. تهران: سازمان تحقيقات و مطالعات 

ناجا، ص 76.
كيوان حسيني، اصغر (1379). دوازده نكته محوري درباب امنيت. فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي، سال هفتم، 

شمارة 25.
كالهچيان، محمود (1384). راهكارهاى تحقق امنيت اجتماعى، (مجموعه مقاالت همايش امنيت اجتماعى). معاونت 

اجتماعى ناجا. تهران: گلپونه.
كيوان حسيني، اصغر (1379). دوازده نكته محوري درباب امنيت. فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي، سال هفتم، 

شمارة 25، 84- 85.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 585  بررسى تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهرانى

ليلى، ديويد؛ و هندوجا، سمير (1387، پاييز). رابطه ارزيابى عملكرد افسران پليس و رضايت مندى كلى. فصلنامه 
علمى- تخصصى بازرسى كل ناجا، شماره پنجم.

موذن جامى، محمدهادى (1383). نگاهى به آسيب شناسى امنيت ملى. فصلنامه مطالعات دفاعى استراتژيك، سال 
يكم، شماره 1.

(گزارش  تهراني،  شهروندان  ديدگاه  از  اجتماعي  امنيت  احساس  ميزان  بررسي   .(1382) ناجا  اجتماعي  معاونت 
نظرسنجي شمارة 189).،تهران: معاونت اجتماعي ناجا.

معاونت اجتماعي و ارشاد فاتب (1383). بررسي ميزان احساس امنيت در بين حاشيه نشينان تهران بزرگ به تفكيك 
مناطق، ( گزارش نظرسنجي، آذرماه 1383)، تهران: معاونت اجتماعي و ارشاد فاتب.

نويدنيا، منيژه (1382). درآمدي بر امنيت اجتماعي. فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة 19
هافندورن، هلگا (1371). معماي امنيت:  نظريه پردازي و ايجاد قواعد در زمينه امنيت بين المللي. ترجمه عليرضا 

طيب، مجله سياست خارجي، سال ششم، شمارة 4
هس، كارن ام.؛ و ميلر، ليندا اس. (1382). پليس در اجتماع، راهبردهايى براى قرن بيست و يكم. ترجمه رضا كلهر، 

تهران: دانشگاه علوم انتظامى.
ولز، ويليام (1387، تابستان). نوع برخورد افسران پليس و ارزيابى عملكرد آنان. فصلنامه علمى- تخصصى بازرسى 

كل ناجا، شماره 4.
ويور، ال. (1380). امنيتي كردن و غيرامنيتي كردن. ترجمه مرادعلي صدوقي، فصلنامه فرهنگ اند.شه، سال اول، 

شمارة 3 و 4

منابع انگليسى:
Mitar, M. (1996). Assessment of societal security in recent past and today. Slovenia: 

College of police and security studies / www.ncjrs.org/internet
Roe, P. (2005). Securi za ons & minority rights: condi ons of desecuri za on. Cen-

tral European University, Budapest, Hungary/www.sdi.sagepub.com/internet.
Watson, S. (2004). Agents in search of an actor: Societal security for the Pales nians 

and Turkish Kurds. New York: Columbia University Press.

منابع جهت مطالعه بيشتر

منابع فارسى:
فالحي، علي(1379). سازوكار ايجاد رژيم هاي اعتماد- امنيت سازي. فصلنامه راهبرد، شمارة 18.

كاظمي پور، شهال(1376). جمعيت و امنيت ملي:توسعه و امنيت عمومي، جلد2، تهران: وزارت كشور.
پورموذن جامى، محمد هادى (1383). نگاهى به آسيب شناسى امنيت ملى. فصلنامه مطالعات دفاعى استراتژيك، 

سال يكم، شماره 1.
عزيزي علويجه، حسن و ديگران (1379). مفهوم شناسي امنيت، (پلي كپي شمارة 2/24)، تهران:موسسه مطالعات 

راهبردي.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 5861388 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان

عسگري، محمود (1382). رهيافت هاي شناخت شناسي امنيت. فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة 20.
مطالعات  موسسه  تهران:  شناسي).  مفهوم  (جزوه  امنيت،  شناسي  جامعه  بر  مقدمه اي   .(1378) محمود  عسگرى 

راهبردي.
سال  خارجي،  سياست  مجله  سوم.  درجهان  ملي  امنيت  مفهوم  به  نظري  رويكردي  غالمعلي (1379).  چگني زاده، 

چهارم، شمارة 1.
خوش فر، غالمرضا (1380). نقش امنيت در تحقق قانونگرايي در جامعه. اطالعات سياسي و اقتصادي، شمارة 144 

.143 -
ربيعي، علي (1378). امنيت ملي،  مفهومي درحال تكوين. اطالعات سياسي- اقتصادي، شماره 197-198.

ويور، اُل (1380). امنيتي كردن و غير امنيتي كردن، ترجمه مرادعلي صدوقي. فصلنامه فرهنگ اند.شه، سال اول، 
شمارة 3 و 4.

نويدنيا، منيژه (1382). درآمدي بر امنيت اجتماعي. فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة 19.
نصري، قدير(1378). معنا و اركان جامعه شناسي امنيت. (از جزوة مفهوم شناسي امنيت). تهران: مؤسسه مطالعات 

راهبردي.
نويدنيا، منيژه(1382). درآمدي بر امنيت اجتماعي. فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شمارة 19

نويدنيا منيژه (1381).  امنيت اجتماعي: روايتي جامع، (گزارش پژوهشي). تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.  
هافندورن، هلگا (1371). معماي امنيت:  نظريه پردازي و ايجاد قواعد در زمينه امنيت بين المللي. ترجمه عليرضا 

طيب، مجله سياست خارجي، سال ششم، شمارة 4.

منابع انگليسي:
Isakovic, Z.  (2002), Human security: concepts, characters cs, and main problems: The 

ins tute of interna onal poli cs and economics, Belgarde, Serbia and Montenegra 
& the United Na ons University, Tokyo, Japan / www.ccmr-bg.org/,internet. 

Watson, S. (2005), Societal security. Applying the concept to the process of Kurdish 
iden ty construc on. New York: Columbia University Press.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

