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 101  تبيين ابعاد و مؤلفه هاى بحران انتظامى

مديريت بحران
تبيين ابعاد و مؤلفه هاى بحران انتظامى1

دكتر سهراب خان محمدى2، دكتر غالمرضا معمارزاده3و 
سرهنگ ستاد حسين وفادار4

چكيده 
زمينه و هدف: تعريف مشخص هر پديده، امكان تحليل منطقى و علمى آن را فراهم نموده و با ايجاد زمينه براى 
هدف گذارى دقيق، تدوين درست راهبردها و هدايت مناسب اقدامات اجرايى، شرايط را براى مديريت كارآمد 
آن مهيا مى سازد. هدف اصلى اين پژوهش، مفهوم شناسى بحران در حوزه دانش پليسى از طريق تبيين ابعاد و 
مؤلفه هاى بحران انتظامى است. دو سؤال اصلى پژوهش عبارت اند از: بحران از ديدگاه انتظامى چيست؟ ابعاد و 

مؤلفه هاى تشكيل دهنده بحران با رويكرد انتظامى كدام اند؟
روش: تحقيق از نوع توصيفى تحليلى است و مطالعات اكتشافى به روش كتابخانه اى و بررسى اسنادى انجام و 
پس از تدوين ادبيات موضوع، جامعه خبره از متخصصان انتظامى انتخاب با استفاده از پرسشنامه و به روش 
دلفى از آنها پيرامون ابعاد و مؤلفه هاى تشكيل دهنده بحران انتظامى نظرسنجى شد. براساس روش فرايند تحليل 

سلسله مراتبى داده ها (AHP) نظرات تخصصى خبرگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
يافته ها: مناسب ترين تعريف بحران انتظامى عبارت است از مجموعه شرايط و وضعيتى كه ارزش ها و اهداف 
سازمانى نيروى انتظامى در خطر باشند و ابعاد سه گانه تهديدات عليه دستاوردهاى انقالب اسالمى، تهديدات 
عليه نظم و امنيت اجتماعى و تهديدات عليه آسايش عمومى و فردى، ابعاد اصلى بحران در اين رويكرد مى باشند.

نتيجه گيرى: وقوع بحران از هر نوعش تهديدات امنيتى و نيازهاى امنيتى مرتبط با وظايف و مأموريت هاى نيروى 
انتظامى را ايجاد مى نمايد و ناجا در تمامى بحران ها داراى مسئوليت بحران ستيزى است. ابعاد سه گانه بحران 
انتظامى به مؤلفه  ها و شاخص هاى ديگر تقسيم مى شوند و از تجزيه و تركيب آنها اَشكال گوناگون بحران در سطوح 

مختلف قابل تعريف و تحليل است. 

كليدواژه: 
بحران Crisis، مديريت بحران Crisis management، امنيت Security، فرايند تحليل سلسله مراتبى داده ها 

.Police نيروى انتظامى ،Analytic Hierachy Process(AHP)o

1. مقاله حاضر، مستخرج از رساله دكترى تحت عنوان «طراحى مدل مديريت بحران براى نيروى انتظامى» است.
2. استاد گروه مديريت صنعتى دانشگاه آزاد اسالمى. 

3. استاديار مديريت دولتى دوره عالى تحقيقاتى دانشگاه آزاد اسالمى.
4. دانشجوى دكترى مديريت دولتى واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى 

تاريخ دريافت: 88/10/11
تاريخ پذيرش: 89/2/20

 استناد: خان محمدى، سهراب و معمارزاده، غالمرضا و وفادار، حسين (1389، بهار). تبيين ابعاد و مؤلفه هاى 
بحران انتظامى. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال پنجم، شمارة اّول، 117-101.
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مقدمه 
احساس  و  قطعيت  عدم  شديد،  تهديد  با  كه  مى گردد  اطالق  وضعيتى  به  بحران 
فوريت1همراه است. طيف وسيعى از پديده ها مانند فجايع طبيعى و تكنولوژيك، ستيزه ها، 
 ،1383 (روزنتال،  گيرند  جاى  تعريف  اين  در  مى توانند  تروريستى  اقدامات  و  آشوب ها 
فرهنگى  سياسى،  اقتصادى،  اجتماعى،  زندگى  مختلف  جوانب  و  ابعاد  بحران  ص 135). 
و.... را تحت تأثير قرار مى دهد و عوامل ايجادكننده آن نيز متفاوت هستند. لذا با توجه به 
ديدگاه هاى مختلف، توسط انديشمندان حوزه هاى متنوع علمى براى آن تعاريفى ارائه شده 
است. اين تعاريف اغلب بر: شرايط فقدان تصميم، غافلگيرى و زمان محدود براى واكنش، 
مورد تهديد قرار گرفتن اهداف و ارزش ها، افزايش احتمال بى ثباتى، درگيرى، خصومت و 

خشونت داللت دارند (بوث، 1993، ص67).2
تعاريف متعدد و داللت هاى آنها نشان مى دهند كه بحران داراى ماهيتى چندوجهى و با 
وجود تنوع مصاديق در سطوح مختلف، قابل تحليل است (ميتراف، 1994، 10)3. هر نوع آن 
با شدت و ضعف متفاوت، با سالمت و امنيت جامعه مرتبط و نيروى انتظامى به عنوان متولى 

اصلى نظم و امنيت جامعه، مسئوليت فراگير در كنترل انواع بحران ها را برعهده دارد.
پليسى  دانش  حوزه  در  بحران  از  مشخص  تعريف  عدم  و  ناجا  بحران ستيزى  ويژگى 
موجب شده است تا واحدهاى نيروى انتظامى در هر بحرانى ـ كه مى تواند ناشى از كاركرد 
ساير نهادهاى جامعه باشد ـ در قالب نيروى واكنشى وارد عمل شده و تنها به اقدامات 
مقابله اى در حين بحران بپردازد و از فرصت هايى كه در قبل و پس از بحران وجود دارند 
آشوب هاى  و  تير 1378  حادثه 18  مانند  گذشته  سال هاى  وقايع  بررسى  مى شود.  غافل 
به وجود آمده در مناطق مختلف كشور، مؤيد اين ادعا است. به عنوان نمونه در حادثه كوى 
دانشگاه، خواسته صنفى دانشجويان با سوءتدبير مسئولين دانشگاه به مسئله اى سياسى 
تبديل شد و بعد از ايجاد شرايط بحرانى، نيروى انتظامى را براى كنترل امور در مرحله 
حين بحران وارد نمودند. در حالى كه اهداف سازمانى ناجا محدود به شرايط اوج بحران 
نبوده و بايستى با اقدامات پيشگيرانه از تبديل شدن پديده هاى عادى به شرايط بحرانى 

جلوگيرى نمود. 
اين مهم با تعريف دقيق بحران تحقق مى يابد و با شناسايى و تعيين ابعاد و مؤلفه هاى 
1. sense of emergency
2. Booth, 1993, p. 67
3. Mitroff, 1994, p. 10
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آن است كه نيروى انتظامى قادر خواهد بود در اجراى مسئوليت بحران ستيزى خود، نسبت 
به كنترل و مقابله با ابعاد و مؤلفه هاى بحران قبل از تبديل شدن آن به موضوع امنيتى 
اقدام نمايد. شرايطى كه باعث مى شود تدابير ناجا در مرحله قبل از بحران كارساز گردد و 
هزينه هاى مادى و معنوى اقدامات واكنشى در مرحله حين بحران، كاهش يابد. لذا نيروى 
انتظامى نيازمند تعريف بحران در حوزه علمى مربوط به خود است و اين تحقيق با هدف 
تامين اين نياز از طريق مفهوم شناسى  بحران در حوزه دانش پليسى، به دنبال پاسخگويى 

به سواالت اساسى زير است : 
1. بحران از ديدگاه انتظامى چيست؟

2. ابعاد و مؤلفه  هاى تشكيل دهنده بحران در رويكرد انتظامى كدام اند؟

مرورى بر مبانى نظرى
تعاريف مفهومى

 مفهوم بحران: بحران جزء جدايى ناپذير و هميشگى جوامع نوين است (ميتراف و نگناس، 
بر  است  ممكن  كه  است  فرآيندهايى  در  اساسى  تغيير  آن  بارز  ويژگى  ص60)و   ،1381
در  مفهوم  اين  ص 96).  جيمز، 1368،  و  بگذارد (برچر  تأثير  نظام  ساختارى  متغيرهاى 
يك رابطه هم نشينى و يا جانشينى با مفاهيم ديگر همچون، امنيت، قدرت، منافع، اهداف، 
مصالح، ارزش ها، تهديدات و فرصت ها كه جملگى از مفاهيم مبهم و سيال هستند مصاديق 
خود را پيدا مى كنند (بوزان، 1983، ص8)1. براين مبنا در پاره اى از ادبيات موضوعى و 
تخصصى، انديشمندان ترجيح داده اند به جاى مفهوم بحران از مفاهيم جايگزين مانند 

عدم ثبات، جنگ، شورش و غيره استفاده نمايند (برچر، 2000، ص43)2.
 تعريف بحران: از ديدگاه واژه شناسان، بحران عبارت است از تغيير عظيمى كه به طور ناگهانى 
در يك وضعيت خاص صورت مى پذيرد. فرهنگ لغات وبستر3 بحران را نقطه عطف بهتر بودن 
يا بدتر بودن معنا كرده است (كالنتا، 1383، ص301). در ديدگاه اقتصادى، بحران بر حسب 
حركت منفى در متغيرهاى اقتصاد كالن و شكست سياست هاى اقتصادى دولت تعريف 
مى شود و پژوهشگران اين عرصه براى مطالعه بحران و نحوه اداره آن به دنبال محرك هاى 

1. Buzan, 1983, p. 8
2. Brecher, 2000, p. 43
3. Webster
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اقتصادى و سياسى هستند (اسالتر، 1984). 1 جامعه شناسان، بحران را در بى عدالتى موجود 
در جامعه، مشكالت اجتماعى و موارد مشابه مى دانند (گر، 1379، ص97). روان شناسان، 
بحران را بى هويتى افراد و يا پوچ گرايى انسان ها و هيجانات كاذب آنها تعريف مى كنند. 
از اين منظر فرد و عكس العمل وى در برابر بحران مورد مطالعه قرار مى گيرد (كاپالن، 
1970). 2 دانشمندان علم مديريت، بحران را بر اساس ميزان اثراتى كه بر سازمان و ساز 
و كارهايى كه براى كنترل بحران به كار مى گيرند تعبير و تفسير مى كنند (رضوى، 138، 
ص24). ديدگاه سيستمى نيز بحران را عبارت از شرايطى مى داند كه در كاركرد سيستم 

اخالل ايجاد نمايد.
در تعريف وضعيت بحراني با رويكرد تصميم گيرى  بر سه عامل زير تاكيد شده است: 
اهداف مطلوب،3 محدوديت و فشار زمانى براى تصميم گيرى،4 غافلگيرى5 و عدم آگاهى.
را  واكنش  زمان  مي كنند،  تهديد  را  تصميم گيرنده  واحد  حياتي  و  عالي  هدف هاي  يعني 
براي اتخاذ تصميم محدود مي سازند و عناصر و عوامل تصميم گيرنده را با بروز ناگهاني 

خود غافل گير مي كنند.
و  رشته  چه  در  اينكه  حسب  بر  و  است  لفظي  اشتراك  يك  بحران  مفهوم  بنابراين 
موضوعي مورد استفاده قرار مي گيرد معني و ويژگي متفاوتي مي يابد (پرو، 1987)6 و چون 
گرايش ها و بينش هاي افراد بر درك و برداشت از آن تأثير به سزايي دارد لذا نمي توان يك 

تعريف جامع و مورد قبول همگان ارائه داد.
 چرخه بحران: برخى انديشمندان معتقدند كه به طور اصولى تكرار رويدادها بدين معنى 
است كه اتفاقات به گونه چرخه يى  حركت مى كنند و چرخه هاى كوتاه مدت، ميان مدت، 
بلندمدت و بسيار بلندمدت را تشكيل مي دهند و تأكيد مي كنند با تشخيص اين چرخه ها 
 ،1368 (باترا،  نمود  پيش بينى  را  تحوالت  آينده  مى توان  آنها  صحيح  تعبير  و  تفسير  و 
ص2). هرمان كان7 در يك تعريف ماهوي از بحران 44 پله يا مرحلة قابل تشخيص را در 
نردبان «تشديد وضعيت» معين كرده است. اين مراحل از يك تحريك خيلي جزيى شروع 

1. Slatter, 1994
2. Capllan, 1970
3. Threat to valued goal
4. Restricted decision time
5. Surprise
6. Perrow, 1987
7. Herman Kahn
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و به مرحلة نهايي جنگ تمام عيار هسته اي ختم مي شود وي در اين مرزبندي افــزايش 
(كاظمي، 1379،  مي داند  بحران ها  مديريت  بـراي  مفيدي  وسيلـة  را  بحــران  تدريجي 

ص26). 
عبور  مختلف  مرحله  چهار  از  بحران ها  وضعيت»،  تشديد  «نردبان  الگوى  براساس 

مى نمايند:
1. انباشت بحران كه طى آن نشانه هاى بحران به مرور خود را نشان مى دهند؛

2. شكل گيرى بحران يا بروز آن كه به شكل يك واقعيت ملموس و تهديدكننده خود را 
نشان مى دهد؛

3. مرحله واكنش بحران يا مرحله مزمن كه دامنه بحران به شدت كاهش يافته و در اليه هاى 
زيرين قرار مى گيرد؛

4. مرحله بهبود و برطرف شدن تهديدات كه مرحله پايانى بحران است و آن را مى توان 
خاتمه يافته تلقى كرد.

نمودار1. الگوى نردبان تشديد وضعيت
درجه بندى و انواع بحران: با شناخت سطوح و درجات بحران به آمادگى و اقدامات 
اوليه مقابله با آن كمك مى شود (ميتراف، 1988، ص 15) 8 و بر اساس اين سطح بندى 
وضعيت  بروز  مورد  در  مسئول  مراكز  و  سازمان ها  به  بايد  زمان  چه  كه  فهميد  مى توان 

8  Mitroff, 1988, p. 15 
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اضطرارى در جامعه هشدار داد، در چه صورت براى مقابله با بحران به امكانات و كمك هاى 
چه  تحت  آيا  و  شود.  اعالم  فوق العاده  شرايط  زمانى  چه  داشت،  خواهيم  احتياج  ويژه 
شرايطى نياز به بسيج ساكنين و تخليه مناطق هست؟ (درابك و هواتمر، 1383، ص3). 
لذا از اقدامات اساسى براى مديريت بحران، درجه بندى بحران ها و تشخيص اندازه و حجم 
آنها همراه با پيش بينى توانمندى مورد نياز براى حل بحران است. مبناهاى متفاوتى را 

مى توان براى طبقه بندى بحران ها مورد توجه قرارداد:
پارسونز سه نوع بحران را بيان مى كند:

نيستند  قبلى  هشداردهنده  عالمت  هيچ گونه  داراى  بحران ها  اين  فورى:  بحران هاى   .1
و سازمان ها نيز قادر به تحقيق در مورد آنها و نيز برنامه ريزى براى دفع آنها نمى باشند.

2. بحران هايى كه به صورت تدريجى ظاهر مى شوند: اين بحران ها به آهستگى ايجاد 
مى شوند و مى توان آنها را متوقف كرد و يا از طريق اقدامات سازمانى محدود ساخت.

3. بحران هاى ادامه دار: اين بحران ها، هفته ها و ماه ها حتى سال ها به طول مى انجام اند و 
استراتژى مواجه شدن با اين بحران ها به فشارهاى زمانى، گستردگى كنترل و ميزان عظيم 

بودن وقايع بستگى دارد (رضوى، 1385، ص21).
بحران ها را با توجه به وسعت و محدوده جغرافيايى آنها مى توان به سه دسته تقسيم 

نمود (اميرى، 1387، ص47):
1. سطح محلى: زمانى كه منابع محلى كافى و براى پاسخگويى سريع فراهم باشد.

به  سريع  پاسخگويى  براى  و  نبوده  كافى  محلى  منابع  كه  زمانى  منطقه اى:  سطح   .2
فوريت هاى چندگانه نياز است.

3. سطح ملى: زمانى كه پاسخگويى از توانايى محلى و منطقه اى خارج است.
بر اساس اين تقسيم بندى هر چه از بحران محلى به سمت بحران ملى حركت كنيم، 

طبق نمودار 2 شدت آن افزايش مى يابد.
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ملى
 شدت بحران  

 منطقه اى

 محلى
 

نمودار 2. شدت بحران برحسب وسعت و محدودة جغرافياى

درباره  جهت  همين  به  و  است  وجهى  چند  مفهوم  يك  امنيت  انتظام:  و  نظم  امنيت،   
معناى آن اختالف نظر زيادى وجود دارد. تعاريف مندرج در لغت نامه ها درباره مفهوم كلى 
امنيت، بر روى «احساس آزادى از ترس» يا «احساس ايمنى»كه ناظر بر امنيت مادى و 
روانى است تأكيد دارند (ماندل، 1377، ص43). لذا از نظر لغوى به معناى «ايمن شدن، 
در امان بودن و بيمناك نبودن» است و از نظر اصطالحى امنيت عبارت است از اطمينان 
جان،  حفظ  به  نسبت  مى كنند  زندگى  كه  جامعه اى  در  افراد  آن  اساس  بر  كه  خاطرى 

حيثيت و حقوق مادى و معنوى خود بيم و هراسى نداشته باشند.
جمع كردن اجزا مختلف بر يك شيوه و روش و مرتب كردن آنها را نظم گويند. نظم در 
فرهنگ لغت وبستر چنين تعريف شده است: «به نظم قرار دادن يعنى مرتب كردن يا در 
معناى ديگر، مجموعه اى از مردم كه به روال مخصوص قرار گيرند و در معناى توصيفى آن 

قرار گرفتن افراد و اشيا در جايگاه ويژه خودشان نسبت به يكديگر».
انتظام كه از واژه نظم گرفته مى شود، به معناى فعل چيدن و قرار دادن اجزاء در يك 
روش خاص است (كلهر، 1388، ص86). نظم، انتظام و امنيت الزم و ملزوم يكديگر هستند. 
جامعه بدون نظم و انتظام فاقد امنيت است و فقدان امنيت مصداقى براى بى نظمى است.

 امنيت، انتظامى: امنيت انتظامى مفهومى است كه از دو واژه امنيت به معناى سلبى 
آن يعنى «عدم تهديد منافع حياتى و ارزش هاى يك واحد سياسى» و انتظام به معناى 
«ساماندهى يك محيط و تنظيم عوامل و مقررات در يك جامعه يا محيط در تعامل ميان 
دولت و مردم» تركيب مى گردد. چون پليس متولى اصلى امنيت انتظامى، هر كشور است، 
بر اين مبنا، آنچه مى تواند در حوزه امنيت فردى و انسانى تأمين كننده امنيت آحاد اجتماع 
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باشد، مى تواند وظيفه و مأموريت هاى اصلى و عمده پليس و نيروى انتظامى را در سطح 
جامعه تعريف كند (رولند، 2001، ص89)1. 

روش
اين تحقيق از نظر نوع و هدف كاربردى و از نظر روش و ماهيت توصيفى تحليلى است و 
براى تدوين ادبيات موضوع، از روش هاى كتابخانه اى و ميدانى استفاده شده است. جامعه 
آمارى 25 نفر از افسران ناجا كه از نظر تحصيالت، سنوات خدمت، سوابق اجرايى و تجارب 
منظور  به  و  شدند  انتخاب  بودند  بحران  و  انتظامى  امور  در  خبرگى  ويژگى  داراى  عملى 
بهره گيرى از نظرات آنان در تبيين ابعاد و مؤلفه  هاى بحران انتظامى، تكنيك دلفى كه 
روش مناسبى براى نظر سنجى و تعيين اهميت مؤلفه  ها در تصميم گيرى گروهى است 
ابعاد  حضورى  مصاحبه هاى  انجام  و  مراجعه به خبرگان  با  لذا  قرار گرفت.  استفاده  مورد 
بحران انتظامى و مؤلفه هاى آنها شناسايى و زمينه براى تنظيم پرسشنامه نهايى به وجود 
ابعاد  در  تفكيك  به  شاخص ها  طبقه بندى   به  گرديد  درخواست  پاسخ دهندگان  از  و  آمد 
از  بعد  نمايند.  اعالم  باشد  مدنظر  نيز  ديگرى  شاخص  چنانچه  و  بپردازند  بحران  سه گانه 
جمع آورى نتايج و تلفيق و تعديل هاى الزم، شاخص هاى نهايى براى ابعاد بحران و سطوح 
مختلف آن مشخص شده و پرسشنامه اصلى پس از اعتباريابى صورى دوباره به اعضاى 
جامعه ارسال و درخواست شد، اهميت نسبى شاخص ها را در هر سطح به صورت دو به دو 
نسبت به يكديگر مشخص سازند و همچنين به طور ذهنى نيز اولويت بندى شاخص هاى 
اولويت بندى  از  حاصله  نتايج  هم خوانى  و  تطبيق  تا  دهند،  انجام  را  سطح  هر  در  مطرح 
شاخص ها به صورت كّمى و نظرى امكان پذير شود. براى اولويت بندى  مؤلفه  ها از تكنيك 

فرآيند تحليل سلسله مراتبى2 كه به AHP موسوم است استفاده گرديد. 

يافته ها
در تعاريف متعددى كه از بحران با رويكردهاى متفاوت ارائه گرديد، به طور ويژه به اين 
موضوع تأكيد شده است: «بحران عبارت از وضعيتى است كه ارزش ها را مورد تهديد قرار 
داده و مانعى براى تحقق اهداف سازمانى باشد.» به استناد اين موضوع، جامعه خبره در 
تعريف بحران انتظامى، آن را مجموعه شرايطى دانستند كه ارزش هاى نيروى انتظامى مورد 
تهديد قرار گرفته و اهداف سازمانى آن در معرض خطر باشد. ماده چهار قانون تشكيل 

1. Roland, 2001,, p. 89
2.  Analytic Hierarchy- Process (AHP) 
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ناجا اهداف سه گانه نگهبانى و پاسدارى از دستاوردهاى انقالب اسالمى، استقرار نظم و 
امنيت و تامين آسايش عمومى و فردى را به عنوان اهداف نيروى انتظامى دانسته است 
بر اين اساس در معناى عينى بحران انتظامى عبارت از وضعيتى است كه اهداف موصوف 
مورد تهديد واقع شوند ودر بيان ديگر مى توان گفت :1-تهديد عليه دستاوردهاى انقالب 
اسالمى2-تهديد عليه نظم و امنيت اجتماعى3-تهديد عليه آسايش عمومى و فردى، ابعاد 
اصلى بحران انتظامى را تشكيل مى دهند كه پس از توزيع و جمع آورى پرسشنامه بر اساس 

يافته هاى تحقيق مؤلفه هاى مربوط به هر كدام از ابعاد به شرح ذيل شناسايى شدند:
الف) تهديدات عليه آسايش عمومى و فردى: در اين بخش 6 مؤلفه نهايى گرديد و با 

استفاده از تكنيك AHP مورد مقايسه قرار گرفتند (جدول 1).

جدول 1. مؤلفه هاى تهديدات عليه آسايش عمومى و فردى
رتبهوزن (٪)مؤلفه

881قاچاق و توزيع مواد مخدر
752وقوع جرايم جنايى

733قاچاق كاال
644وقوع جرايم منكراتى و مفاسد اجتماعى

335فرار مجرمين
306معظالت ترافيكى

اجماع  مؤلفه  مورد 7  در  زمينه  اين  در  اجتماعى:  امنيت  و  نظم  عليه  تهديدات  ب) 
نهايى حاصل شد و به صورت زوجى مورد مقايسه قرار گرفتند (جدول 2). 

جدول 2: مؤلفه هاى تهديدات عليه نظم و امنيت
رتبهوزن (٪)مؤلفه

1001بحران هاى طبيعى
1001شورش
872اغتشاش

633برقرارى اجتماعات غير قانونى
594برهم زدن اجتماعات قانونى

545ورود و خروج و اقامت غير مجاز در كشور
436نگهدارى سالح و مهمات
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 ج) تهديدات عليه دستاوردهاى انقالب اسالمى: در اين رابطه، نسبت به 5 مؤلفه اجماع 
حاصل گرديد و مؤلفه ها به صورت زوجى مورد مقايسه قرار گرفتند (جدول 3 ). 

 جدول 3. مؤلفه هاى تهديدات عليه دستاوردهاى انقالب
رتبهوزن (٪)عنوان مؤلفه

731ترور شخصيت ها و مسئولين نظام
662تهديد و تجاوزات مرزى

583حمله به اماكن و تأسيسات داراى طبقه بندى 
524خرابكارى

485جاسوسى براى بيگانگان
 

الزم به توضيح است نرخ سازگارى (CR) رتبه بندى مؤلفه  ها در مراحل سه گانه فوق 
به ترتيب 0/04، 0/05، 0/07 مى باشد و چون در هر سه مرحله CR < 0/1 مى باشد، لذا 
ابزار  و  گرفته  صورت  منطقى  و  صحيح  به صورت  پرسشنامه ها  تكميل  نمود  ادعا  مى توان 

تحقيق از روايى و پايايى خوبى برخوردار مى باشد. 

بحث و نتيجه گيرى 
تحوالت اجتماعى باعث شده نظريه هاى مختلف امنيتى، براى حفاظت مناسب از جامعه، با 
توجه به شرايط و پيچيدگى هاى جديد، تحول يافته و نقش پليس در ايجاد امنيت، به ويژه 
در سطح فراملى، كاركرد بسيار تعيين كننده و تقويت كننده اى براى امنيت ملى پيدا كند. 
بررسى  داد.  قرار  بررسى  مورد  كالن  و  خرد  سطح  دو  در  مى توان  را  امنيتى  نظريه هاى 
كاركردهاى پليس نشان مى دهد مباحث امنيت ملى و بين المللى، به عنوان حوزه امنيتى 
كالن، تا حد زيادى از قلمرو موضوعات اصلى پليس خارج و مأموريت آن بيشتر به مسايل 

داخلى مربوط است. لذا تعريف بحران بايد بر حسب اين اولويت صورت گيرد. 
امروزه وظيفه اصلى پليس با توجه به پيچيدگى هاى جامعه متحول شده است. جرايم 
در جامعه به شكل سازمان يافته پديدار مى شوند (تريف، كرآفت، جيمز و مورگان، 1381، 
ص5). برخالف كاركرد اصلى پليس كه سلبى است و به فعاليت غيرجنگى و غيرنظامى 
اختصاص دارد، كاركردهاى جديد وجهه ايجابى دارد و معطوف به انتقال شرايط جنگى 
به صلح است (اروين، 2009، ص4).1 مباحثى كه در اين رابطه مورد نظر مى باشد ابتدا 
1  Erwin, 2009, p. 4
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پيشگيرى از زمينه هاى وقوع جرم و ايجاد فضا و جو آرامش در جامعه است. رسيدگى سريع 
به تخلفات، عادالنه بودن اِعمال قانون و خويشتن دارى در موقعيت حساس، زمينه جرم را 
كاهش مى دهد (روكسان، 1997، ص10).1 يافته هاى تحقيق با اين ديدگاه همسويى دارد 
و چنانچه نيروى انتظامى در مسئوليت بحران ستيزى به كنترل و مقابله با جرايم بپردازد 

نوعى پيشگيرى از بحران را انجام داده است.
يكى از وظايف پليس در شكل سنتى، مقابله با شورش هاى اجتماعى است؛ اما در شكل 
جديد، پليس مى تواند فراتر از نيروى سركوب گر شورش و ناامنى، به عنوان ميانجى براى 
ايجاد صلح در جامعه يا فراتر از جامعه عمل نمايد (اوكلى، 2009).2 اين كار در فرآيند 
كلى، در سه مرحله طراحى مى گردد. اقدامات پليس در مرحله اول شامل كاهش شورش 
از طريق حضور و هدايت ديپلماسى يا ميانجى گرى بى درنگ براى رفع اختالف مى شود. 
در مرحله دوم، پليس بايد با دفع حمله، اقداماتى براى جدا كردن گروه هاى مبارز، ايجاد 
منطقه حايل بين نيروهاى درگير، نظارت بر جمع شدن، تجهيز دوباره نيروها، پاكسازى 
تسليحات (مثل مين ها) جمع آورى اسلحه، ايجاد آرايش نظامى، نظارت بر گروه هاى غير 
مسلح يا شبه مسلح بپردازد و اقدامات مرحله سوم شامل كنترل شورش و ناآرامى، مداخله 
عليه گروه هاى مسلح، حفظ نظم و قانون داخلى، كشف و جلوگيرى از جرايم و بيرون بردن 

افراد عادى از منطقه خشونت آميز است (بيلينگر، 2009، ص21). 3
از جمله اقدامات مهم پليس، آمادگى براى مقابله با حمالت تروريستى به منابع زيربنايى، 
حمل و نقل (به ويژه هوايى و مترو)، امور اقتصادى و بهداشتى است كه در حوزه امنيت 
سرزمينى و داخلى قرار مى گيرد. اين بخش از وظايف نيروى پليس به طور معمول با همكارى 
ديگر بخش هاى امنيتى كشور انجام مى پذيرد. مجموعه كاركردهاى جديد پليس نشان مى دهد 
پليس مى تواند در حوزه امنيت داخلى و سرزمينى نقش بسيار پررنگى  بازى كند (زندى، 
1387، ص19). هرچه نقش پليس در ايجاد امنيت براى فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى 
بهتر فراهم گردد، تأمين امنيت توسط پليس براى ايجاد بستر امن براى فعاليت هاى اقتصادى 
فعاليت هاى  براى  محل  جذابيت  در  منطقه  هر  امنيت  برقرارى  و  شده  بهينه  اجتماعى  و 

جهان گردى، بهره ورى و موقعيت اقتصادى، تأثيرگذار مى باشد (ويكى پديا، 2009)4.

1  Roxane, 1997, p. 10
2  Oakley, 2009
3  Billinger, 2009, p. 21
4  Wikipedia, 2009
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نماد  پليس  اگر  است.  برخوردار  گوناگونى  وجوه  از  هم  ملى  امنيت  در  پليس  نقش 
ادارة جمعى، اجتماعى، ملى و رسمى كشور باشد، در خدمت امنيت ملى است (فوكوياما، 
1370، ص 63). هر چند پليس با مباحث امنيتى فراملى يا مباحث امنيتى كه ثبات نظام 
سياسى را به خطر مى اندازد، ارتباط وثيقى ندارد و اگر چنين شرايطى در كشورى پديد 
آيد مسئوليت اصلى پيگيرى آن بر عهده ديگر دستگاه ها است. اين مبانى مؤيد يافته هاى 
آنها  شدن  بدل  از  جلوگيرى  براى  مسأله  حل  امر،  بدو  در  پليس  وظيفه  و  است  تحقيق 
به بحران امنيتى است. مطالعه حاضر بر مبناى تاكيد بر اين مهم بود تا با تعيين ابعاد 
و مؤلفه  هاى مسائلى كه مى توانند در حوزه مأموريتى ناجا بحران ساز شوند، زمينه براى 
مديريت مطلوب بحران فراهم شود. لذا در جمع بندى كلى مى توان گفت: نتيجه تحقيق 
در پاسخ دهى به سؤال اول نشان داد بحران انتظامى عبارت از شرايط و وضعيتى است كه 
ارزش ها و اهداف سازمانى ناجا در خطر باشند و سه بُعد تهديد عليه دستاوردهاى انقالب، 
تهديد عليه نظم و امنيت اجتماعى و تهديد عليه آسايش عمومى و فردى، ابعاد اصلى آن را 
تشكيل مى دهند. اما براى پاسخ سؤال دوم، مؤلفه  ها و شاخص هاى مرتبط با نظم و انتظام 

شناسايى و با تجزيه و تحليل داده ها مشخص شد:
صورت  به  كدام  هر  اينكه  ضمن  هستند  مرتبط  همديگر  با  مذكور  تهديدات   - الف 
انتزاعى قادر خواهند بود زمينه را براى يك بحران انتظامى ايجاد نمايند و قابليت تبديل 
به يكديگر را نيز دارا مى باشند. همچنين مى توانند همديگر را تقويت كرده و سرعت ايجاد 

بحران را افزايش دهند. 
در  تعريف شده  استانداردهاى  رعايت  با  و  عادى  صورت  به  ابعاد  اين  مؤلفه هاى   – ب 
ادبيات پليسى نمى تواند بحران تلقى شود، ليكن عبور آنها از حد استاندارد و تأثيرگذارى 
انتظامى  بحران  به  موارد  اين  تبديل  در  مؤثر  گامى  اصلى  سه گانه  ابعاد  در  مؤلفه ها  اين 
جمعيت،  مانند  متغيرهايى  به  نگرش  با  جرايم  از  كدام  هر  وقوع  همچنان كه  بود  خواهد 
در  و  قابل قبول  مشخص،  ميزان  در  و...  منطقه  جرم خيزبودن  استحفاظى،  حوزه  وسعت 

صورت افزايش بيش از حد شرايط بحرانى را براى واحد انتظامى ايجاد خواهد كرد.
شاخص ها  تعيين  با  و  دارد  وجود  مؤلفه  ها  شاخص سازى  امكان  بعدى  گام  در   – ج 
تبيين دقيق ترى براى بحران انتظامى ايجاد مى شود. براى مثال مؤلفه  وقوع جرايم جنايى 
با مواردى مانند قتل، گروگانگيرى، آدم ربايى، سرقت مسلحانه و... شاخص سازى مى شود 

(ابعاد و مؤلفه  ها در نمودار درختى 3 بخش يافته ها نشان داده شده اند).
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تهديد عليه دستاوردهاى انقالب

تهديد عليه نظم و امنيت

تهديد عليه آسايش عمومى و فردى

سطح ملى

سطح منطقه اى

سطح محلى

بحران  هستند،  تحليل  قابل  مختلف  سطوح  در  انتظامى  بحران  گانه  سه  ابعاد   - د 
تهديد عليه آسايش عمومى و فردى در پايين ترين سطح، بحران تهديد عليه نظم و امنيت 
اجتماعى در سطح فراتر از آن و بحران تهديد عليه دستاوردهاى انقالب در باالترين سطح 

بايستى مورد تحليل قرار گيرند.

پيشنهادها:
1. براى بهره گيرى  كاربردى از نتايج تحقيق، ابعاد سه گانه بحران انتظامى با سطوح محلى، 
منطقه اى و ملى حاصل از سطح بندى  كلى بحران ها تلفيق شود تا الگوى زير حاصل 

گردد. 

نمودار 4: الگوى ابعاد سه گانه بحران انتظامى براساس سطوح مختلف

2. با استفاده از اين الگو وظايف و مسئوليت هاى رده هاى مختلف ناجا در مقابله با بحران تا 
پايين ترين سطح تفكيك شوند. بحران تهديد عليه آسايش عمومى و فردى در سطح 
محلى قابل تحليل است و يگان هاى محلى مانند كالنترى و پاسگاه ها مسئوليت مقابله 
با آن را دارند، بحران تهديد عليه نظم و امنيت، بحرانى است كه در سطح منطقه و 
فراتر از سطح محلى بايد مورد تحليل قرار گيرد و اين نشان دهنده اهميت بيشتر آن 
در مقابل تهديد عليه آسايش عمومى و فردى است. براى مقابله با اين بحران واحدهاى 
منطقه اى ناجا مانند فرماندهى استان ها و شهرستان ها به كار گرفته مى شوند. بحران 
تهديد عليه دستاوردهاى انقالب در سطح ملى تحليل مى شود و فراتر از دو بحران قبلى 

است و مسئوليت مقابله با رده هاى كشورى نيروى انتظامى است.
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3. اثرگذارى و قابليت تبديل هر كدام از بحران ها به بحران ديگر و وجود زمينه تقويت 
بحران ها توسط يكديگر نيز در اين الگو مورد توجه قرار گيرد.

4. براى مقابله با تبديل شدن يك بحران به بحران بزرگتر، متناسب با هر رده، ستاد بحران 
پيش بينى شود تا بتوانند در حيطه مسئوليت خود اقدامات مورد نياز براى پيشگيرى 

و مقابله با بحران را انجام دهند. 
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