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دكتر حبيب اهللا ابراهيم پور،١ دكتر طاهر روشندل اربطانى٢ و دكتر عبدالرضا اميرى٣

چكيده
زمينه وهدف: اعتماد عمومى به پليس به عنوان شاخص اصلى عملكرد پليس تلقى مى  شود. از اين رو جلب 
اعتماد شهروندان و تأمين رضايت آنها از سوى پليس براى ارزيابى و بهبود عملكرد پليس اهميت حياتى 
دارد. ادراك و نگرش افراد نسبت به پليس به ارزش ها، هنجارها و باور هاى اجتماعى بستگى دارد. به همين 
دليل در جوامع با فرهنگ  هاى مختلف، نگرش  هاى متفاوتى نسبت به پليس وجود دارد. بررسى اعتماد عمومى 
به پليس در فرهنگ ها و ارزش  هاى اجتماعى مختلف، دانش و بينش متفاوتى طلب مى  كند. در مقاله حاضر 

سعى كرديم اين عوامل را در پليس ايران بررسى نماييم.
روش: تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر ماهيت و روش، توصيفى- همبستگى مى  باشد. براى 
گردآورى داده ها ازپرسش نامه استفاده شده است. جامعه آمارى تحقيق شهروندان باالى 18 سال شهر تهران 

بوده كه از بين آنها نمونه اى آمارى به تعداد 400 نفر بر اساس نمونه  گيرى  خوشه اى تعيين شده است.
نتيجه  گيرى  و پيشنهاد: نتايج تجزيه و تحليل يافته هاى تحقيق نشان داد كه بين سه عوامل نگرشى و اعتماد 
براى  پيشنهادهايى  آمده،  به دست  نتايج  اساس  بر  پايان  در  دارد.  وجود  معنادارى  و  مثبت  رابطه  عمومى، 

افزايش اعتماد عمومى به پليس ارائه شده است.
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مقدمه
جامعه  يك  در  اجتماعى  واپايشى  رسمى  نظام  از  بخشى  و  دولت  قدرت  ظاهرى  نمود  پليس 
محسوب مى  شود. در كشور هاى دموكراتيك، نظام  هاى رسمى واپايش نمى توانند به خواست  هاى 
اساس  بر  بايستى  پليس  فعاليت  هاى  همه  كه  است  معتقد  والكر(1999)  باشند.  بى تفاوت  مردم 
قانون و نمايانگر تعهد آنها به قانون باشد. افزون بر آن در جوامع دموكراتيك، پليس بخش مهمى 
از نظام رفاه اجتماعى تلقى مى  شود(چاو و ژائو، 2005: 403). در اين نوع جوامع، مردم انتظار دارند 
رفتار  نيز  منصفانه  و  محترمانه  آنها  با  براين،  و عالوه  نمايد  اقدام  جرائم  واپاشى  به  نسبت  پليس 
كند(فيليپس،اما و تورن،2002: 4). عمل بر اساس قانون، تأمين امنيت، رفتار محترمانه و منصفانه 
از  يكى  عمومى  اعتماد  مى  شود.  عمومى  اعتماد  توليد  موجب  مردم  براى  اجتماعى  رفاه  تأمين  و 
سرمايه هاى اجتماعى است كه وحدت را در نظام  هاى اجتماعى، ايجاد و حفظ نموده و ارزش  هاى 
آنها  نمايندگان  كه  سازمان هايى  و  نهادها  به  را  شهروندان  اعتماد،  مى  دهد.  پرورش  را  دموكراتيك 
هستند پيوند د اده، بدين طريق مشروعيت و اثر بخشى دولت را افزايش مى  دهد(الوانى و دانايى 
فرد،1380؛ 5). وقتى سخن از اعتماد به ميان مى  آيد بدين معنا است كه عامه مردم انتظار دارند 
مقامات و كاركنان سازمان  هاى دولتى با اقدامات خود در تعامل با عامه كه در اين تعامل نوعى 
اطمينان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان  هاى دولتى وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ 
دهند. به عبارت ديگر اعتماد عمومى يعنى انتظار عموم از دريافت پاسخ مثبت به خواسته هايشان 

از طرف متوليان امور عمومى(همان: 9). 
سازمان پليس نيز به مانند ديگر سازمان ها براى ارتقاى سرمايه اجتماعى و ارائه اثربخش خدمات 
خود نيازمند اعتماد عمومى است تا از اين طريق، زمينه هاى تعامل با مردم و مشاركت مطلوب آنها 
را براى ارتقاى توانمندى خدمت رسانى و برقرارى نظم و امنيت فراهم آورد. سازمان پليس به دليل 
ارتباط گسترده با عموم مردم، بيشتر از سازمان  هاى ديگر نيازمند اعتماد عمومى است. اعتماد عمومى 
به پليس موضوع با اهميتى براى همه كشورها است؛ زيرا ارتباط نزديكى به مشروعيت نيرو هاى 
پليسى دارد. به همين دليل بررسى عوامل مؤثر بر اعتماد عمومى به پليس موضوع تحقيقات بسيارى 
قرار گرفته است(هانگ و ديگران،2010: 57). با توجه به نقش با اهميت اعتماد عمومى به پليس 
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در شكل  گيرى  پليس جامعه محور، افزايش همكارى شهروندان با پليس، افزايش نظم و امنيت در 
جامعه و ارتقاى كارآمدى و ارائه بهتر خدمات پليس به مردم، موضوع اعتماد عمومى مورد توجه جدى 

محققان اين حوزه قرار گرفته است(چاو و هو،2001: 58).
عوامل متعددى در دهه هاى اخير موجب شده اعتماد عمومى نسبت به پليس تقليل پيدا كند؛ از 

جمله مى  توان به موارد زير اشاره كرد:
ــ در دهه هاى اخير تغييرات شگرفى در جوامع رخ داده است و به تبع آن نيازها و خواسته هاى 

متفاوتى ايجاد شده است.
ــ از دهة1970و اواخر دهة1980توّرم افسار گسيخته، افزايش بيكارى و افزايش سطح تعارض 
و  مسائل  و  تغييرات  اين  دنبال  به  است.  بوده  جوامع  گريبان گير  مسائل  جمله  از  اجتماعى 
مشكالت اجتماعى كه تنش  هاى اجتماعى را به همراه دارد، پليس نقش عمده اى به عهده گرفته 

است و با افزايش ميزان روابط تنش زا، نقش پليس برجسته تر شده است.
از  مردم  ديگر  و  است  يافته  تغيير  گذشته  دهه هاى  به  نسبت  خواسته ها  و  انتظارات  ارزش ها،  ــ 

حكومت ها به ويژه دولت  هاى اقتدار گرا تبعيت نمى كنند.
ــ جوامع نسبت به گذشته متنوع تر شده اند و اين تنّوع، انتظارات متعددى را به وجود آورده است. 
با اين تنّوع، فردگرايى فزاينده و جوامع تكثر گرا چطور مى  توان انتظار داشت كه پليس بتواند 

به عنوان «نماد برقرارى نظم و وحدت» ايفاى نقش كند(جكسون وبردفورد،2009: 8).
ــ از سوى ديگر، خدمات پليس نيز در طى دهه هاى اخير، دست خوش تغيير و تحول بوده است. 
سازمان پليس از يك مجموعه محدود و محلى به يك سازمان بزرگ ديوان ساالر تبديل شده است و 
نگرش هاى بدبينانه و سوگيرانه اى نسبت به پليس بين مردم ايجاد شده است. از جمله عواملى كه اين 

نگرش را شكل داده اند وجود فساد در دستگاه پليس و بى احترامى آنها نسبت به حقوق مردم است.
ــ ميزان جرم و جنايت در دهه هاى اخير افزايش يافته است به طورى كه به معضل اجتماعى تبديل 
شده و مردم پليس را در اين زمينه پاسخگو مى  دانند. وجود رسانه هاى قوى و آزاد و اطالع 
رسانى شفاف نيز موجب شده تا اطالعات مربوط به ارتكاب به جرم و جنايات به سرعت در 

اختيار مردم قرار گيرد. 
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در  جوانان  بين  در  اجتماعى  انحرافات  و  نافرمانى ها  و  كارى  خراب  نظير  مدنى  نافرمانى  هاى  ــ 
خيابان ها افزايش يافته است و اين عوامل موجب تقليل اعتماد عمومى به پليس شده است. 
افزون بر آن، عوامل متعدد ديگرى وجود دارد كه اعتماد عمومى به پليس و مشروعيت آنها 
را كاهش مى  دهد. برخى از اين عوامل عبارتند از: جرائم و بى نظمى و آشوب. وجود جرم و 
جنايت و آشوب و بى نظمى در جامعه موجب مى  شود اعتماد مردم نسبت به پليس تقليل پيدا 
اين  عوامل،  اين  وجود  ولى  مى  كنند  تصّور  پاسخگو  و  اخالقى  نيرو هاى  را  پليس  مردم  كند. 
و  پاسخگو  اعتماد،  قابل  نيروى  يك  وجهه  پليس  تا  مى شود  سبب  و  مى برد  بين  از  را  تصّور 
نماد اخالق بودن را از دست بدهد. يافته هاى تحقيقى نشان مى  دهد كه قربانيان جرائم، مردان، 
جوانان، دهك  هاى پايين و كم درآمد جامعه، و ساكنان داخل شهرها نسبت به پليس اعتماد 
كمترى دارند. همچنين افرادى كه آشوب و بى نظمى را تجربه كرده اند در مقايسه با ديگران 

اعتماد كمترى به پليس دارند.
جامعه ايران نيز به دور از اين تغييرات نبوده است. تغييرات اجتماعى در جامعه ايران در بعد از 
انقالب به ويژه در دهه هاى دوم و سوم به لحاظ جمعيت شناختى از جمله افزايش سطح سواد، ورود 
زنان به عرصه هاى مختلف اجتماعى، افزايش تقاضاى اشتغال به ويژه در مقاطع دانشگاهى، ظهور 
رسانه هاى شفاهى و مكتوب، جريان آزاد اطالعات، آشنايى مردم با حقوق اجتماعى خود و به ويژه 
تأثيرپذيرى از جوامع ديگر، انتظارات و ساخت متفاوتى در جامعه ايران به وجود آورده است. اين 
تغييرات و دگرگونى ها، شناسايى و تأمين انتظارات شهروندان را پيچيده كرده است. سازمان  هاى 
دولتى و به تبع آن نيروى انتظامى به دليل فعاليت عظيم و گسترده براى فعاليت در چنين جامعه اى 
نيازمند شناخت خواسته ها و انتظارات جامعه و هماهنگ ساختن عملكرد خود با آنها مى  باشد. از 
سوى ديگر، تغييرات و دگرگونى  هاى مختلفى نيز در سازمان پليس در ايران به وجود آمده است. 
از جمله تغيير در ساختار سازمانى پليس، گسترش حيطه و قلمرو فعاليت پليس، درگير شدن با 
نيازها و خواسته هاى مختلف و تغيير در ساختار نيروى انسانى كه مستلزم باز مهندسى ساختارى 
و رفتارى براى همراه شدن با جامعه است. تحقق اين مأموريت نيازمند مشاركت و همراهى عموم 
مردم با پليس در حوزه هاى مختلف فعاليت پليسى است. براى دستيابى به اين هدف، اولين گام 
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جلب اعتماد عمومى به پليس است. تحقيق حاضر با طرح پرسش  هايى در صدد بررسى عوامل مؤثر 
بر اعتماد عمومى به پليس و تعريف شاخص ها و دستيابى به مدل سنجش اعتماد عمومى به پليس 
جامعه  در  پليس  به  عمومى  اعتماد  سنجش  متغير هاى  از:  عبارتند  پرسش ها  اين  است.  ايران  در 
ايران كدامند؟ چگونه و با استفاده از چه عواملى مى  توان اعتماد عمومى به پليس را اندازه  گيرى  
نموده و افزايش داد؟ مدل مناسب براى اعتماد عمومى به پليس كدامند؟ اين تحقيق سعى دارد با 
عمق شكافى متغير هاى مختلف براى مسائل عمده اى كه سازمان پليس در ايران با آن مواجه است 

راهكارهايى ارائه نمايد. 

مبانى نظرى
اعتماد عمومى:

تعاريف متعددى از اعتماد و اعتماد عمومى ارائه شده است. گامبتا(1988) اعتماد را اعتقاد به اينكه 
ديگران به شيوه اى رفتار خواهند كرد كه براى ما سودمند است يا دست كم زيان آور نيست، تعريف 
مى  كند. از ديد گرنديسون و اسلومن(2000) اعتماد عبارت است از اعتقاد راسخ به شايستگى يك 
فرد يا يك شىء در مورد عملكرد مطمئن، ايمن و معتبر او در يك موقعيت معين(عبدالملكى، 
و  ديويس  و  ماير  نظر  به  و  است  انتخاب  شامل  اعتماد   (1998) لومان  ديد  از   .(110:1387
اسچومن(1995) اعتماد متضمن خطر است و از ديد داس و تنگ (2001) اعتماد دربردارنده حالت 
ذهنى از انتظارات مثبت است(الوانى و دانايى فرد، 7:1380). از ديدگاه چلبى(1375) اعتماد ريشه 
در وابستگى عاطفى دارد. به اعتقاد او هر گاه عواطف مثبت، امكان رشد داشته باشند و بتوانند بين 
افراد جريان پيدا كنند، اعتماد، ايجاد و تقويت مى  شود(گروسى و همكاران، 32:1386). همچنين 
چلبى(1375) اعتماد را داشتن حسن ظن نسبت به همة افراد در روابط اجتماعي جداي از تعلق 

آنها به گروه قومي و قبيله اي مي داند(شايگان، 49:1387).
شديد(چميشنكو،2009:  سختى  هاى  با  مواجهه  در  حتى  است،  بخشيدن  الهام  توانايى  اعتماد   
22). در فرهنگ معين، اين تعريف ذيل اعتماد آمده است: اعتماد در لغت به معنى تكيه كردن، 
اطمينان داشتن و كارى را به كسى واگذاشتن است. از نظر رحمانى و اميرى(1386)، اعتماد در 
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اصطالح به معنى باور به عملى است كه از ديگران انتظار مى  رود و همان گونه كه فوكوياما(1384) 
تأكيد مى  كند، مفهوم اعتماد ممكن است براى پيش نگرى رفتار يك شريك با توجه به تعهدها و 
الزام  هاى وى و امكان پيش بينى رفتارش در مذاكره ها و تعامل بيان شود، گرچه ممكن است با 
اطمينان  از  اعتماد     .(44:1388 مقدم،  منتظرى  و  پور  باشد(نظر  روبرو  نيز  فرصت طلبانه  رفتار 

مى  آيد. اعتماد لذت اطمينان به افرادى است كه براى فرد مهم هستند(چميشنكو،2009: 22).
از نظر چلبي، اعتماد ريشه در وابستگي عاطفي دارد. به اعتقاد او هرگاه عواطف مثبت، زمينه 
با  ارتباط  در  مي گردد.  تقويت  و  ايجاد  اعتماد  يابند،  انتقال  افراد  ميان  در  بتوانند  و  يافته  رشد 
چگونگي انتقال عواطف، او معتقد است كه تعامالت اظهاري يا روابط گرم در اين زمينه نقش 
و  صميميت  و  دوستي  عواطف،  حامل  ابزاري  تعامالت  برخالف  اظهاري  تعامالت  دارند.  كليدي 
اعتماد مي باشند. چلبي در نظريه خود عالوه  بر تأثير روابط اظهاري و ابزاري بر اعتماد بين شخصي 
به بررسي نقش اين گونه روابط بر اعتماد تعميم يافته مي پردازد. به اعتقاد او تمايل به ايجاد روابط 
روابط  تركيب  با  ارتباط  در  هستند.  يكديگر  معكوس  ابزاري  روابط  ايجاد  به  تمايل  و  اظهاري 
سنخ شناسي  در  مذكور  روابط  تركيب  داوطلبانه،  انجمن هاي  و  جامعه مدني  در  اظهاري  و  ابزاري 
يا  «اجتماع»  يك  با  ديگر  ما  كه  معنا  اين  به  مي دهد.  دست  از  را  خود  مفهوم  تونيس  قطبي  دو 
مطرح  جامعه اى»  اجتماع  قالب «  در  كه  دو  اين  از  تركيبي  با  بلكه  نيستيم،  مواجه  ناب»  «جامعه 
مي شود سروكار داريم. مشخصه اجتماع جامعه اي، اين است كه ويژگي هاي مثبت اجتماع و جامعه 
مورد نظر تونيس را دارا است(معيدفر و جهان گيرى ، 55:1388). تعاريف اعتماد در رويكرد هاى 

مختلف در جدول (1) آمده است.
بر اين اساس، تعريف كلى اعتماد عبارت است از حالتي رواني كه بر اساس آن فرد اعتقاد يا 
اطمينان راسخ به صداقت، درستي و عدالت يك شخص، گروه يا كليت جامعه داشته و انتظار دارد 
كه ديگري به طريقي عمل مي كند كه براي وى مهم باشد. اعتماد عمومى تجربه شخصى افراد در 

مواجهه با قدرت  هاى محلى يا ملى مى  باشد.
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 جدول 1: تعاريف رايج اعتماد(خنيفر و همكاران، 5:1388)
نويسندهتعريف

كوك، جى و وال،تد(1980)ميزانى كه يك نفر تمايل دارد تا به سخنان و اعمال ديگري اطمينان داشته باشد.

داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگيزه هاي ديگري با توجه به اينكه فرد اعتماد 
كننده خود را در موقعيتي از خطر قرارمي دهد.

بون،اس.، دى وهولمس،جى 
(1991)

مك اليستر، دى.جى (1995)حدي كه فرد به ديگري اطمينان داشته و طبق نظرها و تصميمات او عمل نمايد.

تمايل فرد به در معرض آسيب قرار گرفتن نسبت به اعمال شريك ديگر وداشتن انتظار اينكه 
ديگري به طريقي عمل مى  كند كه براي اعتماد كننده مهم باشد.

ماير،ار.سى،داويس،جى.
اچ،چرمان،اف.دى (1995)

انتظار خاصي كه كسي از اعمال ديگري دارد، مبني بر اينكه اعمال او سودمند بوده و 
درخواست هاي او را پاسخ دهد.

كريد،دبليو.اى،مايس،ار.اى 
(1996)

ليويكى،ار،مك اليستر،دى.انتظارات مثبت و مطمئن درباره رفتار ديگري كه در زمينه اى از خطر واقع مي شود.
جى،بايس،ار.جى (1998)

ويتنر،اى.ام،بروت،اس.اى،كورس اعتماد، انعكاس اين باور است كه ديگري به طور خير خواهانه عمل خواهد كرد.
گارد،ام.ا،ورنر،جى.ام(1998)

حالتي رواني كه بر اساس آن فرد تمايل دارد تا آسيب پذيري در مقابل ديگري را بپذيرد و بر 
مبناي انتظارات مثبتي كه از رفتار ديگري دارد عمل نمايد.

راسيو،دى.،ستكين،اس.
بى،بورت،ار.اس،كامرر،سى.

(1998)

* منبع:  
بوويرد(2005) معتقد است كه اعتماد عمومى تجربه شخصى افراد در مواجهه با قدرت  هاى 
محلى در نظر گرفته  شده است. اعتماد بر نگرش ها و اعمالى داللت دارد كه از مدارك و شواهد 
نتيجه  كه  است  خصومت  و  همدردى  احساس  شامل  و  شواهد  مدارك  اين  مى  شود.  ناشى  آشكار 

سطح فعلى اطمينان است(كوول،ار وديگران،2005: 20).
اعتماد عمومى به پليس

همكاري و تعامل پليس با شهروندان موجب حضور بيشتر پليس در بين مردم مى  شود و از اين 
اليور(2005)  و  روحه  مى  آيد.  وجود  به  شهروندان  در  خاطر  فراغ  و  امنيت  احساس  نوعي  طريق 
مى  كند،  مساعى  تشريك  و  همكاري  مردم  با  فعال  بسيار  طور  به  پليس  كه  آنجايي  از  معتقدند 
باشد،  بيشتر  پليس  از  شهروندان  رضامندي  هرچه  و  مى  شود  شهروندان  رضامندي  افزايش  موجب 
ترس شهروندان از جرم كاهش مى  يابد. هنگامي كه پليس با شهروندان از طريق گروه هاي محلي 
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همسايگي، فعاليت هاي نوجوانان، مدارس و غيره تعامل مى  كند اين همكاري و مشاركت، پيوندهاي 
واقعي بين پليس و شهروندان را تقويت و تحكيم كرده، بنابراين ترس از جرم شهروندان را تقليل 
و  ديد  اجتماع محور،  پليس  كه  مى  دهد  نشان  ديگران، 2005)  و  طولي(روزنبام  تحقيقات  مى  دهد. 
نگرش شهروندان نسبت به پليس را بهبود بخشيده است. اگر رفتار پليس به عنوان ضامن امنيت 
و آرامش مردم، ناعادالنه و ناشايست ارزيابي شود، ممكن است منجر به اتخاذ برداشت هايي شود كه 
متضمن احساس ناامني است؛ زيرا شهروندان، ديگر ايمان و اعتقادي به عملكرد واپايش اجتماعي 
نيروي انتظامي ندارند. فرگوسن و مى ندل(2007) نيز اضافه مى  كنند همكاري و تعامل روزافزون 
پليس با شهروندان به طور مستقيم از طريق افزايش احساس اثربخشي و كارايي شهروندان، تحكيم 
روابط بين همسايگان و دخالت دادن آنها در امور همسايگي و شهر، احساس ترس و ناامني آنها 
را كاهش مى  دهد. مشاركت شهروندان در گروه هاي پايش محل، آموزش نوجوانان و برنامه هاي پاك 
سازي، احساس همبستگي اجتماعي شهروندان را افزايش داده و به كاهش ترس و افزايش احساس 
امنيت آنها كمك مى  كند. حضور پليس در بين مردم و تعامل با آنها مى  تواند موجب تشويق مردم 
گزارش هاي  و  محل  از  نگهباني  همچون  محل  در  جرم  از  پيشگيرانه  راهبردهاي  در  مشاركت  به 

ناشناس از فعاليت هاي مجرمانه شود (همتى، 142-141:1386).
نگرش و تعامل پليس با مردم امري دو سويه است كه به رفتار متقابل پليس با مردم از يك سو، و 
مردم با پليس از سويي ديگر باز مى  گردد. عالوه برآنچه به مهارت هاي پليس و نحوة مواجهه وتعامل او 
با مردم مربوط است با مشكالت و موانعي روبه رو مى  شويم كه خارج از سازمان پليس است و عمدتًا 
به ساختارهاي فرهنگي واجتماعي جامعة ايراني باز مى  گردد(رضايى، 93:1388). در ارتباط با تعامل 
پليس با مردم، كاربرد زبان امرى است كه بايد به آن توجه داشت؛ چرا كه زبان عامل ارتباط بين 
افراد جامعه است. كاربرد زبان به ويژه از سوي پليس بايد: مسئوالنه، صادقانه، آگاهانه وتا حد زيادي 
هنرمندانه باشد. پليس خوب پليسي است كه براي زبان و نحوة به كارگيري آن احترام قائل است و با 
توجه به جايگاه و منزلتي كه در جامعه دارد، از حساسيت هاي زباني بيشتري نسبت به ساير قشرهاي 
جامعه برخوردار است. سبك كالمي او بايستي فاخر و به اصطالح از اعتبار و تشّخص (پرستيژ) بااليي 
برخوردار باشد. بي ترديد، ارتقاي شأن و منزلت و جايگاه اجتماعي پليس، حساسيت وتوجه اعضاي 
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آن را نسبت به رفتار، نوع برخورد، نظم وآراستگي ظاهر و سبك و شيوة سخن گفتن و در كل نحوة 
تعامل و مواجهه با مردم بيشتر خواهد كرد(همان: 87).

اگر پليس اجتماع محور بتواند شهروندان را در فرايند تصميم  گيرى   هاى امنيتى دخالت دهد، نه 
تنها ميزان احساس، تفكر و عمل كنشگران اجتماعى به سوى پليس تغيير مى  كند بلكه اين تغيير 
جامعه  افراد  اجتماعى  تعهد  برميزان  تداومى  كه  يافت؛  خواهد  نيز  بيشترى  تدوام  زمان  طول  در 
مى  افزايد. افزون بر اين، مشاركت اجتماعى مردم با پليس اجتماع محور در امور امنيتى كاركر هاى 
آشكار و پنهان بسيارى خواهد داشت كه از آن جمله مى  توان به اين موارد اشاره كرد: افزايش 
نظم و انسجام اجتماعى، افزايش ميزان تعهد و اعتماد اجتماعى، قبول مسئوليت و انجام كار هاى 
روابط  برقرارى  و  پليس  اجتماعى  مقبوليت  افزايش  امنيت،  احساس  و  امنيت  افزايش  گروهى، 

عاطفى ميان پليس اجتماع محور و مردم(عبدالرحمانى، 36:1383).
پليس  به  شهروندان  نگرش  چگونگى  درك  به  روز افزونى  عالقه  سياست گذاران،  و  محققان 
جوامع  با  خود  روابط  بهبود  براى  اصولى  به طور  را  خود  منابع  پليس  ادارات  از  بسيارى  دارند. 
مختلف  نژاد هاى  و  قوميت ها  مورد  در  خاصى  به طور  سرمايه گذارى  اين  مى  كنند.  سرمايه گذارى 
اطمينان و اعتماد كمترى وجود دارد،  محلى، زمانى كه در مورد پليس احساسات منفى و احتماالً 
صادق است. تحقيق در مورد نحوه نگرش به پليس به چند دليل اهميت دارد؛ از جمله فهم تمايل 
ساكنان براى مشاركت در عمليات پليس جامعه محور، اطاعت از قانون و قضاوت  هاى مشروع 
نقش  پليس  از  محلى  ساكنان  ارزيابى  بنابراين،  پليسى.  ادارات  عملكرد  اندازه  گيرى   و  پليس، 
پليسى  شيوه هاى  و  پليسى  برخورد هاى  به  شهروندان  واكنش  جامعه،  در  امنيت  ايجاد  در  كليدى 
نظر  اتفاق  پليس  از  شهروندان  ادراك  به  دادن  شكل  در  اساسى  عامل  سه  روى  بر  محققان  دارد. 
و  اقتصادى  نامساعد  شرايط  چون  زمينه اى  عوامل  پليس،  با  برخورد  مستقيم  تجربه هاى  دارند: 

مشاهده كيفيت زندگى در محله ها(شوك امى،ام وديگران،2008: 497).
پليسى  كارايى  برنامه هاى  و  مؤثر  سياست  هاى  بيشتر  توسعه  باعث  نگرش ها  منبع  شناخت   
مى  شود. از ديدگاه سياسى در درجه اول اگر نگرش نسبت به پليس تابع تعامل شهروند و پليس باشد، 
پس بهبود نگرش ها نسبت به پليس، اثربخشى پليسى را نيز بهبود مى  دهد(وب و ماشال،1995: 
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46). معيار هاى سنتى در اندازه  گيرى  نگرش نسبت به پليس بر عملكرد پليس، خدمات پليسى، 
منابع پليسى، ويژگى  هاى افسران پليسى و عمليات پليس متمركز بود. اين معيارها بدون توجه 
به مشخصه هاى قومى و نژادى صورت مى  گرفت. براى مثال بى توجهى به تفاوت  هاى فرهنگى و 
ارزش  هاى سياه پوستان و سفيد پوستان در تحقيقات، روايى و پايايى آن را به چالش كشيده و 

شاخص مناسبى براى اندازه  گيرى  فراهم نمى كند.
 متغير هاى نگرشى:

آلبرت و گرين(1977) معتقدند كه نگرش نسبت به پليس، ارتباط تنگاتنگى با نظام  سياسى و 
قانونى دارد. به باور آنها بين نگرش نسبت پليس و نگرش نسبت به دادگاه ها و مشاركت سياسى 
و  مثبت  تأثير  زندگى  از  رضايت  كه  معتقدند  هو(2001)  و  كائو  دارد.  وجود  پويايى     همبستگى 
معنادارى بر  نگرش نسبت به پليس دارد. آنها تأثير شادى مردم، محافظه كارى سياسى و اعتماد به 
نظام سياسى و  اعتماد به پليس را مورد بررسى قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بين اين عوامل 

رابطه مثبت و معنى  دارى وجود دارد(چاوو و ژائو،2005: 406).  
عوامل نگرشى:

آلبرت و گرين(1977) پيشنهاد كردند كه نگرش  هاى مردم در مورد پليس با مجموعه اى از نگرش هايى 
كه در مورد نظام  هاى سياسى و قانونى وجود دارد، همبستگى قوى دارد. اطالعات آنها نشان مى  داد 
كه چندين همبستگى دوگانه بين نگرش  هاى مردم در مورد پليس، دادگاه ها و قضات، خدمت رسانى 
قانونى، بيگانگى سياسى و عدم مشاركت داشتن در فعاليت  هاى سياسى و مشاركت سياسى وجود 
دارد(چاوو و ژائو،2005: 406).  استفاده از نگرش ها در مورد مطالعات پليس به وسيله چندين مشاهده 
كلى در مورد پليس و خدمت پليس به شهروندان مورد حمايت قرار گرفته است. براى مثال، دكر(1981) 
بيان مى  كند كه پليس وابستگى بيشترى به كمك شهروندان دارد؛ زيرا اگر شهروندان ادراك مناسبى 
از پليس داشته باشند به پليس يارى خواهند رساند. همچنين آلبركت و گرين(1977) اشاره مى  كنند 
كه نگرش ها به پليس به طور كلى به عنوان انعكاس كننده ادراك شهروندان از حكومت خصوصًا نظام 
عدالت كيفرى است، بنابراين مطالعات نگرش  هاى مردم به پليس روش خوبى جهت اندازه  گيرى  اعتماد 

عمومى  به نهاد هاى حكومتى خاصه پليس است(ژانگ، اچ و ديگران،2010: 61).
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جنايت  و  جرم  تعارض،  تئورى  با  مطابق  همكاران(1998)  و  ُولد  كويينى(1977)؛  نظر  به 
نتيجه تعصب به اجراى قانون در طبقه پايين جامعه به عنوان سازوكارى براى واپايش اجتماعى 
است. به باور پريتز و كاتر(1999) افرادى كه اعتقاد دارند كشور آنها به وسيله تعداد اندكى از 
نخبگان اداره مى  شود و امكانات كشور نيز در اختيار آنان است، نگرشى مثبتى نسبت به پليس 
نگرش   1960 دهة  در  مى  كند.  پشتيبانى  آنان  قدرت  منافع  از  پليس  كه  معتقدند  زيرا  ندارند؛ 
شهروندان به پليس يك عقيده كلى براى متخصصان، محققان و سياستگذاران عدالت كيفرى به 

شمار مى  رفته است(ژانگ، اچ و ديگران،2010: 59).
نگرش نسبت به كارآمدى پليس: 

وورال(1999) حمايت و پشتيبانى از پليس را به دو بعد مجزاى كارآمدى١ و وجهه و اعتبار٢ تقسيم 
مى  كند. كارآمدى يعنى قدرت ادراك شده براى ايجاد يك اثر. وورال در ادامه توضيح مى  دهد كه 
ادراك مردم از كارآمدى پليس به معنى واپايش و پيشگيرى از جرائم، پشتيبانى از افراد بى گناه 
كشور  در  پليسى  نيرو هاى  اثربخشى  است  معتقد  هانتر(1990)  ال،1999: 48).  مى  باشد.(وورال، 
بلكه  نيست،  ملت  فرهنگ  و  تاريخ  شدن،  صنعتى  ميزان  سياسى،  ساختار  مردم،  به  وابسته  تنها 
همچنين به اندازه فيزيكى، ويژگى  هاى جغرافيايى و ميزان جرم و جنايت در جامعه بستگى دارد. 
جرائم  واپايش  و  و  رسانى  خدمت  در  ناكارآمدى  سنتى،  پليس  مدل  در  مى  دارد  بيان  ژائو(1995) 
به عنوان مشكالتى هستند كه در نهاد هاى پليسى در نظر گرفته شده است(اردم،2001: 67). گاهى 
اوقات، ناكارآمدى پليس نتيجه ساختار پراكنده٣ است. پراكنده شدن خدمات پليس اغلب نتيجه 
نيروى انسانى زياد و تلفيق نامناسب كاركنان، تجهيزات و داده هاست. براى مثال در كالن شهرها، 
نيرو هاى پليسى مختلف عمليات گشت زنى خود را با استفاده از نظام  هاى ارتباطى جداگانه انجام 
دهند، كه نتيجه آن دو برابر شدن خدمات پليس با هزينه باالست. اطمينان به پليس نيز موضوع 

مهمى است كه در چهار حوزه با ايمنى عمومى مرتبط است؛ اين چهار حوزه عبارتند از: 

1. Efficacy

2. Image

3. Fragmented
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كيفيت  و  دائمى  پوياى  جريان  يك  نيازمند  پليس  بازرسى  جنايى١:  اخبار  تفتيش  و  بازرسى  ــ 
اطالعاتى است كه اغلب به وسيله شهروندان فراهم مى  شود. به طور كلى منبع اصلى اطالعات 

براى پليس، پيگيرى شهروندان مى  باشد.
ــ ميزان جرم و جنايت: اين بُعد شامل جمع آورى اطالعاتى براى به دست آوردن آمار مطمئن و 
قابل اتكا مى  باشد. سطوح پايينى از اطمينان و رضايت منجر به عدم مشاركت شهروندان شده 

و ميزان واقعى جرائم براى پليس پوشيده مى  ماند.
ــ مصونيت از مجازات٢: اگر پليس اطالعاتى در مورد جرائمى كه رخ مى  دهد نداشته باشد، مسئول 

پيگيرى مجازات مجرمان نخواهد بود.
ــ ادراك ناامنى: نبود اطمينان بر ادراك ناامنى مؤثر خواهد بود، زيرا افراد احساس مى  كنند كه 

پليس نمى تواند از آنها پشتيبانى و مراقبت كند(وندوويل،جى،2008: 118).
وجهه و اعتبار پليس: 

مفهوم وجهه و اعتبار به معنى رفتار منصفانه و مؤدبانه با همه شهروندان مى  باشد(ورال،ال،1999: 
48). وورال در تحقيق خود به طور عملى به  اين نتيجه رسيد كه كارآمدى و وجهه و اعتبار ابعاد 
جداگانه اى هستند(ورال،ال،1999: 56)، و پشتيبانى از پليس بدون ايجاد تمايز بين آنها امكان پذير 
نيست(ورال،ال،1999: 53). دو موضوع اصلى در حوزه رضايت و اعتماد كم شهروندان به پليس 
وجود دارد. موضوع اول كارآمدى پليس در مبارزه با جرم و جنايت است (تحصيل كاال هاى مسروقه 
و حكم قضايى) و موضوع دوم مديرّيت ادراه پليس است. ارتباط مشهودى بين رضايت كم، فقدان 
اعتماد و ناكارآمدى وجود دارد، اما ميزان رضايت مندى از پليس، مديرّيت اداره پليس، رفتار پليس 

و زمان پاسخ با كارآمدى مبارزه با جرائم ارتباط مستقيمى وجو دارد(وندوويل،جى،2008: 117).
اعتماد به نظام سياسى: 

اعتماد عمومى به پليس يك موضوع نگرشى ساده اى نيست؛ بلكه يك موضوع سياسى است كه 
مرتبط با تصّور عمومى و مشروعيت سياسى نهاد هاى حكومتى است(چاو ال و هو، سى،2001: 94).

1. Intelligence

2. Impunity
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عالوه بر عوامل جمعيت شناختى، مطالعات انجام شده نمودار اين است كه ارزش  هاى شخصى، 
فرهنگ و گرايش هاى سياسى، نقش مهمى را در ادراك افراد از عملكرد پليس ايفا مى  كند. به طور 
كلى مطالعات صورت گرفته بين چندين متغير كليدى نگرشى(چون اطمينان به نظام سياسى و 
وجود دارد(ژانگ،اچ،2010: 59).به  رابطه معنادارى  پليس  به  و اعتماد  سياسى)  كارى  محافظه 
زياد  احتمال  به  باشند،  داشته  سياسى  نظام  به  بااليى  اطمينان  مردم  اگر  گلدستين(1977)  اعتقاد 
خواهند ديد كه سازمان  هاى پليسى نقش مهمى را در نگهدارى و ارتقاى ارزش  هاى دموكراتيك 
در جامعه ايفا مى  كنند. بنابراين اگر افراد جامعه از نظام سياسى كشورشان راضى باشند، نگرش 

مثبتى نسبت به پليس خواهند داشت.
التين  آمريكاى  كشور هاى  آمارى  جامعه  از  نمونه هايى  از  استفاده  با  ژائو(2005)  و  كائو   
تأثير  سياسى  نظام  به  اطمينان  و  سياسى  محافظه كارى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  متحده  اياالت  و 
معنادارى بر اعتماد به پليس دارد. بنابراين، انتظار مى  رود كه افراد محافظه كار اعتماد بااليى به 
پليس داشته باشند(ژانگ،اچ،2010: 59). موضوع اعتماد عمومى به پليس در اياالت متحده، امر 
مهمى است و واحد هاى پليس محلى ميزان اين اعتماد را جهت اندازه  گيرى  عملكرد پليس به كار 
مى  برند(ژانگ،اچ،2010: 58). مطالعات انجام شده توسط اپل و اوبرين١(1983)، ارز٢(1983)، 
آمريكايى ها اعتماد  عمومًا  كه  مى  دهد  نشان  ووگ۴(1996)  و  هونگ  آنشلى٣(1987)،  و  زامبل 
بااليى به پليس دارند اما به نظر كائو و همكاران(1996)، وييتزر و توچ(2006) اين اعتماد بين 
شهروندان به طور مساوى توزيع نشده است و اغلب در توده جامعه، متنوع است(ژانگ،اچ،2010: 
اشاره  گذر  حال  در  جوامع  در  سياسى  اعتماد  عنوان  با  خود  كتاب  در  گابريل(1995)   .(57
مى  كند كه اعتماد به نظام سياسي به مجموعه اي از نگرش هاي مثبت نسبت به موضوعات سياسي 
برمى  گردد كه اين موضوعات هم به رژيم سياسي و هم به متصديان اقتدار در جامعه بازمى گردد. 
تقسيم  عام  حمايت  و  خاص  حمايت  بخش  دو  به  را  سياسي  نظام  به  اعتماد  هزرينگتون(1998) 

1.  Apple and O’Brien

2. Erez

3. Zamble and Annesley

4. Huang and Vaughn
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مى  كند كه منظور از حمايت خاص، رضايت از عملكرد حكومت و اجراي اقتدار سياسي است، در 
حالي كه حمايت عام به نگرش مردم نسبت به رژيم و موضوعات سياسي آن برمى  گردد(شايگان، 

.(50:1387
اما اعتماد هميشه خوب نيست. تنها سطح متوسطى از اعتماد، كاركردى و سازنده است. در 
حالى كه اعتماد احساسى و افراطى مردم نسبت به دولت و مديران دولتى مانع نقد و اصالح عملكرد 
مواجهه  ترديد  با  را  دولتى  مديرّيت  و  سياسى  نظام  مشروعيت  نيز  اعتماد  كاهش  مى  شود،  آنها 

مى سازد. بنابراين مى  توان گفت:
از  مى انجامد.  گرى  اصالح  به  دولتى  سازمان  هاى  و  دولت  به  نسبت  گرى  انتقاد  و  شكاكى   -1
همين رو مردم نبايد كوركورانه ارزش  هاى مورد نظر سياست مداران را ارزش بدانند و نسبت به 
آنچه دولت و سازمان  هاى دولتى انجام مى  دهند، كوركورانه اعتماد كنند. شّكاكى مردم، نمودار 
نوعى استقالل فكرى، پرسشگرى و چالش وضع موجود است. اين امر داللت بر آن دارد كه 
رهبران كشورها بدانند كه اگر وظايف محوله را در حد توان به نحو شايسته انجام ندهند و 

ديدگاه هاى خود را تبيين نكنند، مردم آنها را باور نخواهند كرد.
2- شكاكى افراطى و كارشكنى در كار دولت و سازمان  هاى دولتى مضر و غير سازنده است. مشكل 
دولت  به  نسبت  اعتمادى  هيچ  مردم  كه  گردد  عميق  چنان  شكاكى  كه  مى  كند  بروز  هنگامى 
و سازمان  هاى دولتى نداشته باشند. اثربخشى سازمان  هاى دولتى متكى بر اعتماد متقابل بين 
مردم و مقامات دولتى است. هنگامى كه انتقادگرى به عيب جويى و بدگمانى نابجا تبديل شود 
نظام سياسى با دشوارى بيشترى كار هاى خود را انجام مى  دهد. اگر شخصيت سياست مداران 
آنها  ديدگاه هاى  مالحظه  و  منطقى  بحث هاى  قرار گيرد  حمله  مورد  پيوسته  آنها  انگيزه هاى  و 
ناممكن مى  شود و گفتگو كه مبناى دموكراسى بوده و نظام سياسى بر آن استوار است، به پايان 

مى  رسد(الوانى و دانايى فرد، 1383: 13-14).
رضايت و خشنودى از زندگى: 

و  رضايت  شامل  را كه  نگرش ها  از  مجموعه اى  و كائو(1998)  و استك  و همكاران(1998)  كائو 
خشنودى از زندگى و محافظه كارى سياسى مى  باشد، موشكافى كردند. تجزيه و تحليل چند متغيرى 
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آنها اثر مهم رضايت و محافظه كارى را بر اعتماد پليس در اياالت متحده و ساير جوامع صنعتى 
نشان داد. به طور مشابه، كائو و هو(2001) به اين نتيجه رسيدند كه رضايت از زندگى بر چگونگى 
نگرش ها در مورد پليس تأثير دارد(چاو، ال وژائو،جى:2005: 406). كائو و ژائو(2005) اثر شادى و 
خوشحالى، محافظه كارى سياسى و اطمينان بر نظام سياسى را در اعتماد به پليس بررسى كردند. 

انتظار مى  رود كه اين عوامل ارتباط مثبتى با اعتماد در پليس داشته باشد.
 گيدنز(1377) مبناى اعتماد را   در جوامع سنتى، نظام خويشاوندى، اجتماع محلى، كيهان شناسى 
مذهبى و سنتى مى  داند، در حالى كه كانون اعتماد در جوامع مدرن، نظام  هاى انتزاعى است؛ يعني 
بزرگسالي  در  اعتماد  منشأ  او  تخّصص.  و  دانش  به  اعتماد  همچنين  و  نشانه ها  عالئم،  به  اعتماد 
وي  مي كند.  جست وجو  بنيادي  اعتماد  در  را  انتزاعي  اعتمادهاي  و  شخصي  بين  متقابل  اعتماد  و 
مي گويد آدم هاي بهنجار در اوايل زندگي شان مقداري اعتماد اساسي به خوردشان داده مي شود كه 
آسيب پذيري وجودي را سركوب يا كند مي كند. اگر اين اعتماد در كودكي به خوبي شكل بگيرد و 
كودك به اعتماد پذيري شخصيت والدين اعتماد كند، پايه و بنياد همه گونه اعتماد بعدي در زندگي 

فرد شكل مى  گيرد(شايگان، 44:1387).
ادراك حضور پليس(قابليت دسترسى به پليس): 

پليس مي تواند به عنوان بخشي از يك رويكرد جمعي به امنيت، در محله ها حضور مشهود داشته 
باشد. اغلب اوقات، هدف از برنامه هاي حضور مشهود پليس در جامعه، بازدارندگي از جرم از طريق 
حضور قوي پليس در صحنه، برقراري نظارت و ايجاد اطمينان عمومي در مورد امكان دسترسي 
گشت  از  عبارت  پليس  مشهود  حضور  براي  رايج  شيوه هاي  از  بسياري  است.  پليس  به  سريع 
پياده، گشت سواره با ماشين و گشت سواره با موتور هستند(محمد نسل،1387: 379)، تحقيقات 
نشان دهنده  اين است كه عمليات گشت زنى مانع جرم و جنايت مى  شود(دوكينگ،ام،2003: 12). 
افزايش ترس از جرم، نگراني در مورد رفتار ضد اجتماعي در ميان ساكنان، و بازار رو به رشد براي 
ابزارهاي امنيتي در برخي موارد دولت ها را وادار به اولويت دادن به رفع ترس از جرم در سطح ملي 
نموده است(مانند شيلي، استراليا، انگلستان) به گونه اى كه شهروندان براي حضور مشهود پليس در 

جامعه نياز فزاينده اى داشته اند. 
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حد اعالي حضور مشهود پليس در جامعه، تحقق پليس در دسترس و مجاور است. اين الگو  ي 
پليسي نيز مشابه راهبردهاي كاري و سازماندهي الگوهاي پليس جامعه محور، در آغاز مبتني بر 
تفكر برقراري مشاركت مؤثر بين پليس و جامعه محلي براي تأمين امنيت و حفظ نظم است. يك 
نيروي پليس قابل دسترس و نزديك با مردم، به اصول پليس جامعة محلي (مسئوليت جغرافيايي، 

تمركز زدايي و سازماندهي سرزميني) متعهد است(محمد نسل، 1387: 379).
ادراك تعارض در نظام سياسى: 

به نظر شيهان و كردنر(1989) نظام سياسى و ادارى يكى از اصلى ترين بخش  هاى مديرّيت پليس 
است. به اعتقاد اسچولز و بكمن (1987) در نتيجه تصّور مديرّيت پليس بدون نفوذ سياسى محال 
است. در حقيقت، احزاب سياسى بر مديرّيت عمومى از جمله پليس كه تقريبًا در هر جامعه وجود 
محلى  پليس  مديرّيتى  سبك  كه  مى  كنند  اشاره  همكاران(2001)  و  اسوانسون  دارند.  تأثير  دارد، 

منعكس كننده فرهنگ سياسى محلى غالب در آن منطقه است(اردم،2001:31). 
رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك شده: 

ليبر و همكاران(1998) همبستگى منفى بين نگرش نوجوانان به رفتار هاى مجرمانه و نحوه نگرش 
به پليس را با مطالعه 337 نوجوان بزهكار در لووا يافتند. ژانگ و همكاران(2010) در تحقيق خود 
به اين نتيجه رسيدند كه اگر افراد رفتار بزهكارانه خود را توجيه كنند به احتمال قوى اعتماد كمى 

به پليس دارند(ژانگ،اچ،2010:59).

مدل مفهومى 
 مدل مفهومى تحقيق با مرور مطالعات مختلف نظرى و مشخصه هاى پليس در ايران به دست آمد. 
از اين رو، بررسى  هاى علمى و تجربى در ساخت اين مدل به طور همزمان مورد توجه بود. در بعد 
علمى از مدل  هاى تحقيقى كائو، استيون و سان(1998)، كائو و هو(2001)، كائو و زائو(2005) و 
كائو و ويلمر(2006) استفاده گرديد و در بعد عملى از نظر خبرگان علمى و مديران و كارشناسان 

پليس استفاده شد. با توجه به اين رويكرد مدل تحقيق، مدلى محقق ساخته است.
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نمودار 1: مدل مفهومى تحقيق(مدل محقق ساخته)

فرضيه اصلى:
 بين عوامل نگرشى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.

فرضيه هاى فرعى
1- بين ادراك از حضور پليس و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.

2- بين نگرش نسبت به كارآمدى پليس و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.

3- بين اعتبار پليس و اعتماد عمومى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.
4- بين اعتماد به نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.
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5- بين رضايت از نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.
6- بين رضايت و خشنودى از زندگى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد.

7- بين ادراك تعارض در نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود 
دارد.

8- بين رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك شده و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى 
وجود دارد.

روش 
 تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر ماهيت و روش توصيفى- همبستگى مى  باشد. 
براى تدوين مبانى نظرى از مطالعات كتابخانه اى و اينترنتى استفاده شد.  جامعه آمارى افراد 18 
سال به باالى شهر تهران است. با توجه به گسترده بودن جامعه آمارى، از روش نمونه  گيرى  خوشه اى 
استفاده گرديد. ابتدا مناطق  مختلف تهران بر اساس مناطق شهرى مشخص و با توجه به پراكندگى 
جغرافيايى، چهار منطقه از  شمال، جنوب، شرق و غرب تهران براى گردآورى اطالعات انتخاب شد. 
تعداد نمونه از هر  منطقه مطابق انتخاب نمونه در تحقيقات پيمايشى و ويژگى نمونه  گيرى  قابل 
دسترس (مانداى، جانسون و آندرسون، 2004: 206)، 100 نفر از  هر منطقه تعيين شد و در مجموع 
400 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد.  ابزار اصلى گردآورى اطالعات در بررسى حاضر پرسش نامه 
است. پرسش نامه بر اساس پرسش نامه هاى موجود و  پرسش نامه اكتشافى طراحى شد. براى عوامل 
 جمعيت شناختى 8 سؤال و عوامل نگرشى 15 سؤال طرح شد و در مجموع با 23 سؤال نسبت به 

گردآورى اطالعات اقدام  گرديد.
براى تجزيه و تحليل داده ها و آزمون  فرضيه ها از ضريب همبستگى اسپيرمن و براى دستيابى به 
ميزان و شدت رابطه بين متغير  هاى مستقل و وابسته استفاده گرديد. براى تعيين پايايى پرسش نامه 
تعداد 25 پرسش نامه در جامعه آمارى توزيع و گردآورى  شد.  ضريب  آلفاى كرونباخ  8 سؤال اول 
مربوط به عوامل جمعيت شناختى 0/86 و 15 سؤال  مربوط به عوامل عوامل نگرشى 0/87 بود.  
روايى پرسش ها با استفاده از روايى محتوا و بر اساس نظر خبرگان علمى و اجرايى آزمون شد.   براى 
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اين كار در  طراحى پرسش نامه به دو صورت عمل شد: نخست مراجعه به پرسش نامه هاى  موجود و 
 مرتبط با موضوع و دوم  طرح سؤال و مشورت با خبرگان علمى و متخصص. استفاده از  مفاهيم و 

 جمله هاى ساده و بررسى چندباره  پرسش ها با خبرگان به اطمينان از روايى پرسش نامه  كمك نمود. 

يافته ها
تأهل،  وضعيت  سن،  جنسيت،  لحاظ  از  پاسخگويان  كه  داد  نشان  داده ها  تحليل  و  تجزيه  نتايج 
بدين  وضعيتى  داراى  خانوار  ماهانه  تقريبى  هزينه  و  قوميت  اشتغال،  وضعيت  تحصيالت،  ميزان 

شرح مى  باشند:
از بين كل شركت كنندگان 41,7 درصد از پاسخگويان زن و 58,3 درصد از آنها مرد بودند. 
ميانگين سن پاسخگويان مرد 29,5 سال و زن 29,2 سال بوده است. ضمن اينكه پراكندگي سني 
مردان با دامنه تغييرات 51 سال، بيشتر از پراكندگي سن زنان با دامنه تغييرات 43 سال بوده 
است. بيشترين پاسخ دهندگان يعنى50 درصد، كمتر از 25 سال و 28 درصد بين 25 تا 35 سال 
سن داشته كه اين امر نشان مى  دهد، بيش از نيمى از شهروندان تهرانى شركت كننده در اين تحقيق 
را افراد كمتر از 35 سال تشكيل مى  دهند. از اين تعداد 40,3 درصد از پاسخگويان متأهل و 59,3 
درصد از آنها مجّرد بودند. بيشتر پاسخگويان يعنى 37,7 درصد، داراي تحصيالت كارشناسى بوده 

و 26,5 درصد داراى تحصيالت متوسطه و ديپلم مي باشند.
 بررسى وضعيت اشتغال پاسخگويان نمودار آن است كه 50 درصد از شهروندان شاغل، 8 درصد 
از آنها خانه دار و 3,3 درصد بازنشسته هستند. 32,6 درصد از پاسخگويان دانشجو يا محصل، 5,8 
درصد بيكار هستند. 23 نفر از پاسخگويان نيز به وضعيت شغل خود اشاره ننموده اند. بررسى قوميت 
پاسخگويان نشان داد كه بيش از نيمى از شهروندان، يعنى حدود 60 درصد آنها قوميت فارس داشته، 
20/7 درصد از آنها ُترك و باقى از ساير اقوام كشور مى  باشند. 16 نفر از پاسخگويان نيز به قوميت 
خود اشاره ننموده اند. هزينه ماهانه 46 درصد از خانوارها كمتر از 600 هزار تومان بوده است كه از 

اين ميان 35/3 درصد ماهيانه، بين 300 تا 600 هزار تومان هزينه دارند.
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جدول 2: نتايج توزيع فراوانى اطالعات جمعيت شناختى پاسخگويان 
درصد(100)فراوانى(تعداد كل پاسخ  دهنده  199)عنوان متغير

جنسيت 
بدون پاسخ(4)

22458/3مرد
16041/7زن

سن
 (بدون پاسخ10)

18950كمتر از 25 سال
10628بين 25 تا 35 سال
4511/9بين 36 تا 45 سال
225/8بين 46 تا 55 سال
164/2باالتر از 55 سال

تحصيالت
(بدون پاسخ 23)

287/4زير ديپلم
10026/5ديپلم

6617/5فوق ديپلم

14237/7ليسانس
349فوق ليسانس
61/6دكترى

10/3تحصيالت حوزوى

شغل(بدون پاسخ 
(23

5916,2كارمند
164,4معلم / مدرس

11932,6دانشجو يا محصل
164,4كارگر
297,9خانه دار
215,8بيكار

123,3بازنشسته
102,7نظامى
7721,1آزاد
61,6ساير
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درآمد
(بدون پاسخ 102)

3110,8كمتر از 300 هزار تومان

10135,3بين 300 تا 600 هزار تومان

6121,3بين 600 تا 900 هزار تومان
5017,5بين 900 تا 1,200,000 تومان
4315,0بيشتر از 1,200,000 تومان

قوميت
 (بدون پاسخ 16)

22359,9فارس
7720,7تُرك
195,1ُكرد
308,1لُر

195,1گيلكى و مازندرانى
10,3بلوچ
30,8ساير

آزمون فرضيه هاى تحقيق: براى بررسى وجود رابطه مثبت و معنادار بين عوامل نگرشى و اعتماد 
عمومى به پليس، از آزمون همبستگى اسپيرمن  استفاده شد. آزمون اسپيرمن فرضيه صفر و مقابل را 
با اطمينان 95 درصد به صورت زير مى  آزمايد.  اين رابطه در مورد فرضيه هاى فرعى نيز تكرار مى  شود.
فرض   صفر: بين عوامل نگرشى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود ندارد. 
فرض   مقابل: بين عوامل نگرشى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. 

 فرضيه اصلى «بين عوامل نگرشى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و معنادارى وجود 
دارد». با توجه به سطح معناداري مشاهده شده (Sig=0/000) در تحليل همبستگى اسپيرمن كه 
تأييد  پليس  به  عمومى  اعتماد  و  نگرشى  عوامل  بين  رابطه  وجود  مي باشد،  از 0/05  كوچك تر 
پليس 0/742  به  عمومى  و اعتماد  نگرشى  عوامل  ميان  همبستگى  اساس ميزان  اين  بر  مي شود. 
مى  باشد. نتايج اين آزمون در سطح اطمينان 99 درصد نيز معنادار مى  باشد. نتايج حاصل از آزمون 

فرضيه هاى فرعى عوامل نگرشى به شرح زير مى  باشد:
كه  اسپيرمن  همبستگى  تحليل  در   (Sig=0/000) شده  مشاهده  معناداري  سطح  به  توجه  با   
كوچك تر از 0/05 مي باشد، وجود رابطه بين ادراك از حضور پليس (و قابليت دسترسى به پليس) 
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و اعتماد عمومى به پليس با ضريب 0/45 تأييد شد. اين رابطه بين نگرش نسبت به كارآمدى پليس 
و اعتماد عمومى به پليس با ضريب 0/625، بين وجهه و اعتبار پليس و اعتماد عمومى به پليس با 
ضريب 0/679، بين اعتماد به نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس با ضريب 0/47، رضايت از 
نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس با ضريب 0/473، و بين رضايت از زندگى و اعتماد عمومى 
به پليس با ضريب 0/378 تأييد گرديد و نشان داد كه بين اين شاخص ها با اعتماد عمومى به پليس 
رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. نتايج اين آزمون در سطح اطمينان 99 درصد نيز معنادار مى  باشد. 
با توجه به سطح معناداري مشاهده شده (Sig=0/000) در تحليل همبستگى اسپيرمن كه كوچك تر 
از 0/05 مي باشد، وجود رابطه بين ادراك تعارض در نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس تأييد 
مي شود. اما فرض مبنى بر مثبت بودن اين رابطه رد شده و بر اين اساس ميزان همبستگى ميان ادراك 
تعارض در نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس 0,229- مى  باشد. افزون بر شاخص فوق، رابطه 
بين رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك شده و اعتماد عمومى به پليس نيز با ضريب 0/229- معنادار و 
معكوس مى  باشد. نتايج اين آزمون در سطح اطمينان 99 درصد نيز معنادار مى  باشد. در نتيجه بين اين 
شاخص ها و اعتماد عمومى به پليس رابطه معكوس وجود دارد، به اين معنى كه با كاهش سطح اين 

شاخص ها، اعتماد عمومى به پليس افزايش پيدا مى  كند.

جدول 3: نتايج آزمون  هاى معنادارى رابطه ميان متغير هاى عوامل نگرشى و اعتماد عمومى  به  پليس

نتيجه آزمون فرض عدد 
معنادارى

ضريب همبستگى 
(اسپيرمن) فرضيه هاى تحقيق

رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/742 عوامل نگرشى و اعتماد عمومى به پليس  فرضيه اصلى
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/450 ادراك از حضور پليس  

فرضيه هاى 
فرعى

رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/625 نگرش نسبت به كارآمدى پليس
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/679 وجهه و اعتبار پليس
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/470 اعتماد به نظام سياسى
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/473 رضايت از نظام سياسى
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 0/378 رضايت از زندگى
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 -0/229 ادراك تعارض در نظام سياسى
رابطه مثبت رد فرض صفر 0,000 -0/229 رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك شده
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بحث و نتيجه  گيرى  
 عوامل نگرشى مؤثر در تبيين اعتماد عمومى نيز با 8 شاخص(15 پرسش) مورد بررسى قرار گرفت 
و نتايج آزمون نشان داد كه بين شاخص  هاى نگرشى و اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبت و 
معنادارى وجود دارد. اين 10 شاخص بر اساس آزمون آمارى مرتبه اى فريدمن رتبه بندى شده كه به 
ترتيب اهميت آنها در تببين اعتماد عمومى به پليس، عبارتند از: وجهه و اعتبار پليس، نگرش 
نسبت به كارآمدى پليس، رضايت و خشنودى از زندگى، اعتماد به نظام سياسى، رفتار هاى ضد 
اجتماعى ادراك  شده و ادراك تعارض در نظام سياسى. بر اساس نتايج به دست آمده با شاخص  هاى 

ذكر شده، پيشنهادهايى براى افزايش اعتماد عمومى به پليس به تفكيك ارائه مى  شود:
1ـ قابليت دسترسى به پليس: ادراك حضور پليس و قابليت دسترسى شهروندان به پليس در مواقع 
نياز و حضور به موقع آنها در صحنه هاى جرم به عنوان مهم ترين عامل نگرشى تأثيرگذار در 
مجامع  در  پليس  مشهود  حضور  طريق  از  اين كار  مى  شود.  محسوب  پليس  به  عمومى  اعتماد 
عمومى و محالت امكان پذير است. اين حضور موجب ايجاد احساس امنيت در مردم، احساس 
مصونيت از آسيب  هاى اجتماعى و برقرارى نظم و همين طور ايجاد اطمينان عمومي به پليس 
مى  شود. برخى از شيوه هاى حضور شامل ايجاد ايستگاه هاى موقتى و سيار، گشت پياده، گشت 

با  ماشين و گشت زنى با موتور مى  باشد.
2ـ وجهه و اعتبار پليس: دومين عامل تأثيرگذار در اعتماد عمومى به پليس وجهه و اعتبار پليس 
است. وجهه و اعتبار ريشه در عملكرد پليس و تعامل مطلوب، منصفانه و مؤدبانه پليس با همه 
شهروندان دارد. پليس از طريق مؤثرسازى عملكرد خود و افزون بر آن از طريق تعامل توأم 
با احترام با مردم و ارائه خدمات با لحاظ ادب و احترام به حقوق شهروندى مى  تواند نسبت به 
ارتقاى وجهه و اعتبار خود اقدام نمايد. از اين رو پيشنهاد مى  شود از طريق آموزش  هاى رفتارى 
نحوة تعامل با مردم و رعايت حقوق شهروندى به عوامل پليس، زمينه هاى افزايش وجهه و 

اعتبار پليس فراهم شود.
3ـ نگرش نسبت به كارآمدى پليس: كارآمدى يعنى قدرت ادراك شده براى ايجاد يك اقدام و يا 
اثر، و ادراك مردم از كارآمدى پليس به معنى واپايش و پيشگيرى از جرائم، پشتيبانى از افراد 
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بى گناه است(وورال، ال، 1999: 48). ناكارآمدى در خدمت رسانى و واپايش جرائم، مسائلى 
هستند كه در نهاد هاى پليسى سنتى بسيار ديده مى  شد و اين ناكارآمدى ناشى از پراكنده شدن 
خدمات پليسى و به ويژه در حوزه نيروى انسانى تلفيق نامناسب كاركنان و و امكانات است. 
در نتيجه ايجاد تعادل بين منابع مالى، فيزيكى و انسانى و ايجاد تركيب مناسب بين آنها از يك 
سو و ارائه خدمات مناسب و به موقع و اطالع رسانى در مورد خدمات پليسى مى  تواند نسبت 

به كارآمدى پليس نگرش مثبتى در مردم ايجاد نمايد.
4ـ رضايت و خشنودى از زندگى: چهارمين عامل نگرشى تأثيرگذار در اعتماد عمومى به پليس 
وجود  به  زندگى  از  خشنودى  و  رضايت  اعظم  بخش  است.  زندگى  از  خشنودى  و  رضايت 
احساس امنيت فيزيكى و روانى در جامعه برمى گردد كه جزء وظايف و كاركرد هاى نيرو هاى 
پليسى محسوب مى  شود. اين احساس در گرو تسلط پليس به حوزه هاى مأموريتى خود و انجام 
درست كاركرد  هاى پليس عملى مى  شود. آگاهى عوامل پليس از تأثير نقش خود در رضايت 
و رفاه مردم، اين نيروها را نسبت به انجام درست وظايف خود بيشتر متعهد مى  كند. ارتباط 
امر  اين  به  جامعه محور  پليس  استقرار  و  پليس  اجتماعى  نقش  هاى  آموزش  و  مردم  با  پليس 

كمك مى  كند. 
5ـ اعتماد به نظام سياسى: افزون بر تأثير و نقش پليس در ايجاد رضايت مندى اجتماعى، اين نيروها 
نقش مؤثرى در ايجاد اعتماد به نظام سياسى دارند و اعتماد به نظام سياسى نيز موجبات اعتماد 
عمومى به پليس را فراهم مى  كند. از اين رو، اعتماد به نظام سياسى به عنوان پنجمين عامل 
نگرشى تأثيرگذار در ايجاد اعتماد عمومى به پليس تلقى مى  شود. در نتيجه تصّور عمومى از 
نهاد  هاى حكومتى و مشروعيت سياسى اين نهادها زمينه را براى ايفاى مؤثر نقش پليسى فراهم 
اندام  هاى  از  يكى  عنوان  به  پليس  عملكرد  كه  است  اين  دارد  بيشترى  اهميت  آنچه  مى  كند. 
سياسى  نظام  به  اعتما  آن  تبع  به  و  پليس  به  عمومى  اعتماد  موجبات  دولت ها  خدمت رسانى 
مى  شود. عملكرد مطلوب، منصفانه و اثربخش پليس در ايجاد اين اعتماد، نقش برجسته اى دارد. 
اين نكته در تحقيقات گلدستين(1977) نيز به طور مطلوبى منعكس شده است به اين صورت 
كه اگر مردم اطمينان بااليى به نظام سياسى داشته باشند، سازمان  هاى پليسى نيز نقش مهمى در 
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نگهدارى و توسعه ارزش  هاى دموكراتيك در جامعه ايفا خواهند كرد.
6ـ رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك  شده: رفتار هاى ضد اجتماعى ادراك  شده شاخص ششم مؤثر 
در ايجاد اعتماد عمومى به پليس محسوب مى  شود. هر چه رفتار ضداجتماعى و رفتار مغاير 
وجود  بين  ديگر،  عبارتى  به  مى  شود.  كمتر  پليس  به  اعتماد  باشد  بيشتر  جامعه  هنجار هاى  با 
رفتار هاى موافق با هنجار هاى اجتماعى با اعتماد عمومى به پليس رابطه مثبتى وجود دارد. اين 
مورد در تحقيق حاضر در تجزيه و تحليل نتايج ناشى از پيمايش با پرسش نامه مشاهده شد. 
وجود نگرش مثبت در جامعه نسبت به رفتار هاى اجتماعى كاركردى در بيشتر مواقع ناشى از 
كارآمدى پليس و انجام درست وظايف پليسى توسط سازمان  هاى پليسى بوده و به نوبه خود 

موجب اعتماد عمومى به پليس مى  شود. 
7ـ ادراك تعارض در نظام سياسى: ادراك تعارض در نظام سياسى در بين شاخص  هاى نگرشى 
مورد بررسى در تحقيق حاضر كمترين تأثير را در اعتماد عمومى به پليس به خود اختصاص 
داده است. با اين حال بين ادراك تعارض در نظام سياسى و اعتماد عمومى به پليس نيز به 
مانند ادراك رفتار هاى ضد اجتماعى رابطه معكوسى وجود دارد. هر ميزان درون نظام سياسى 
تعارض وجود داشته باشد، اعتماد به پليس كاهش پيدا مى  كند و سازمان  هاى پليسى در ايفاى 
سياسى  احزاب  عملكرد  اينكه  خاصه  مى  شوند.  مشكل  و  سردرگمى  دچار  خود  پليسى  نقش 
حاكم در جامعه در مقاطع زمانى مختلف در صورتى كه عملكرد مناسبى از خود نشان ندهند 
موجب اختالل در كاركرد هاى پليس مى  شوند. به همين دليل عوامل پليسى بايستى رويكردى 
بى طرفانه در منازعات سياسى داشته باشند تا بتوانند در صورت بروز اغتشاش  هاى سياسى و 
اجتماعى نقش مؤثرى در جامعه ايفا نمايند در غير اين صورت با بى اعتمادى شهروندان و عدم 

همراهى آنها در برقرارى نظم و امنيت مواجه خواهند شد.
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