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بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي
(مطالعه موردي شهر كرمان)
جالل ميرزايي
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تاریخ دریافت1393/03/12 :

تاریخ پذیرش1393/04/07 :

چکیده

چارچوب نظري اين تحقيق كه در سال  1388با هدف بررسي جامعه شناختي تأثير رفتار
پليس بر احساس امنيت شهروندان كرماني صورت گرفته ،برگرفته از آراي جامعهشناسان
كاركردگرا نظير پارسونز و ديويد ايستون است كه براساس آن چگونگي بازخورد كاركرد
نهادهاي فرعي يك نظام سياسي بر كل سيستم يا بخشي از آن مورد ارزيابي و مطالعه قرار
ميگيرد .اين تحقيق به روش پيمايش و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته است.
جامعه آماري تحقيق ساكنان باالي  18سال شهر كرمان و حجم نمونه آن  600نفر ميباشد.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه ميان رفتار پليس و احساس امنيت رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد .همچنين ميزان احساس امنيت در زنان بيشتر از مردان و در متأهالن بيشتر از افراد
مجرد است .نتيجه ديگر تحقيق نشان ميدهد كه در افراد با سطح تحصيالت ليسانس به باال
احساس امنيت كمتري نسبت به افراد با تحصيالت پايين ديده ميشود.
كليد واژهها :رفتار پليس ،احساس امنيت اجتماعي ،شهروندان ،كرمان.
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مقدمه

بيان مسأله

در نظرسنجي كه از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در سال ( 1383پيمايش
اول) در خصوص سنجش ميزان امنيت اجتماعي مراكز استانهاي كشور صورت گرفته
است ،ميانگين احساس امنيت در شهر كرمان برابر با ( )74/34است كه در مقايسه با ميانگين
احساس ناامني در كل مراكز استانهاي كشور ،رتبه سوم را به خود اختصاص داده است
(ناجا.)1383 :
اين سطح از احساس ناامني در شهر كرمان را ميتوان از زواياي مختلف مورد بررسي
قرار داد.
برخي از ديدگاه جامعهشناسي،احساس امنيت را يك توليد اجتماعي ميدانند كه همه
نهادهاي اجتماعي در شكل گيري آن نقش ايفا ميكنند (رضايي و دالور؛ )5 :1385؛ لذا از
وجود مشكالت و نارسايي در حوزههاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بهعنوان عوامل مؤثر
در بروز احساس ناامني نام ميبرند .برخي ديگر براساس رهيافت روان شناسانه احساس
امنيت را از راه عكس آن يعني احساس ناامني مورد بررسي قرار ميدهند و احساس امنيت و
ناامني را ناشي از تجربه هاي عيني و اكتسابي افراد از شرايط و اوضاع پيراموني است (بيات،

بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر كرمان)

احساس امنيت از موضوعات بين رشتهاي است كه در سالهاي اخير توجهات زيادي را به
خوب جلب كرده است .حوزه هايي چون روانشناسي ،جامعهشناسي ،روانشناسي اجتماعي
ـ مطالعات امنيتي ،علوم سياسي و حتي علوم تربيتي ،هر يك از منظر خاصي به ابعاد و زواياي
آن پرداختهاند.
احساس امنيت با طرح مسائلي چون جامعة خطرپذير ،امنيت وجودي و امنيت ذهني،
بعد از دهة  60ميالدي در قرن بيستم وارد مطالعات تجربي شد و مطالعات و پژوهشهاي
متعددي با سنجش «موقعيتهاي خطرزا» به اندازهگيري و سنجش احساس امنيت پرداختند
(بيات ،1381 ،ص .)9با توسعه اين رويكرد احساس امنيت به عنوان موضوعي قلمداد شد
كه در فضاي اجتماعي جامعه با منطق خاصي توليد ،حفظ و باز توليد ميشود ،و بر اين مبنا
براي خود استقالل پيدا كرد ،چنان كه امروزه برخي نظريهپردازان (باري بوزان و بايرن موالر)
احساس امنيت را از حيث اهميت و ضرورت توجه ،به خود امنيت ترجيح ميدهند و عقيده
دارند كه تجزيه و تحليل و مطالعه ابعاد ،ويژگيها و سطوح احساس امنيت براي شرايط امروز
جوامع مهمتر از امنيت ميباشد.
به هر حال در شرايط امروز ،احساس امنيت به اندازه امنيت در كانون توجه نظريهها و نيز
مطالعات و پژوهشهاي تجربي قرار گرفته است و پژوهش حاضر نيز در اين راستا به بررسي
تأثير رفتار پرسنل يكي از نهادهاي امنيتي بر احساس امنيت شهروندان كرماني پرداخته است.
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همان .)110:لذا بروز مواردي از گروگانگيري و يا فعاليت شبكههاي مواد مخدر را در استان
از عوامل مؤثر بر افزايش احساس ناامني در ميان شهروندان كرماني ميدانند.
واقعيت آن است كه احساس امنيت به عنوان پويشي اجتماعي با بسياري از عناصر
اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ارتباط دارد و عوامل متعددي در ارتقاء يا كاهش
سطح آن دخالت دارند كه در اين زمينه ميتوان به مواردي چون كاهش باور عمومي نسبت
به مجريان ،برقراري و حفظ نظم ،وجود فرهنگ شفاهي با كاركرد قوي ،ايجاد شايعه در ميان
مردم ،فقدان نظام اطالع رساني فعال و بينش امنيتي جامعه اشاره كرد (مركز افكارسنجي
دانشجويان ايران.)10 :1382 ،
در اين ميان يكي از عواملي كه بهنظر ميرسد با توجه به تصريح مسئولين نيروي انتظامي
(ناجا) در افزايش يا كاهش احساس امنيت مؤثر است رفتار پليس است .چنان كه سردار
سرتيپ احمدي مقدم اذعان ميكند كه «بررسيهاي آماري سامانه نظارت همگاني  197نشان
ميدهد بين  50تا  % 70شكايات مردم به رفتار پرسنل ناجا است».
با توجه به چنين تأكيدي كه توسط عاليترين مقام پليس صورت گرفته است و همچنين
با توجه به وظايفي كه پليس در برقراري و حفظ امنيت شهروندان به عهده دارد و با توجه به
انتظار عمومي از پليس بهعنوان نماد قانون ،نظم ،بيطرفي و تحقيق حاضر در پي شناسايي
ابعاد وشاخصهاي تأثيرگذار رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي شهروندان كرماني
است.

اهداف و ضرورت پژوهش

اهميت بررسي و شناخت تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت شهروندان از اين جهت
ضرورت دارد كه برنامهريزان انتظامي با مراجعه به بازخورد اقدامات و تصميمات خود در
بستر اجتماعي ميتوانند به ارزيابي عملكرد خود اقدام كرده ،بازخوردهاي مثبت را تقويت
و موارد منفي را به تدريج كاهش دهند تا ضمن جلب اعتماد بيشتر شهروندان بستر ذهني را
براي ارتقاء احساس امنيت آنان فراهم سازند.

پيشينه پژوهش
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پس از پايان جنگ سرد ،باري بوزان به همراه ال ويور ،جاب دوويلد و غیره در مكتب
كپنهاگ ،در پي گسترش مفاهيم امنيت ،تحليل هاي ظريفي ارایه داده و ايدة امنيت اجتماعي
را مطرح كردند .موضوعي كه آنها مطرح كردند اين بود اوالً؛ امنيت ـ ناامني ،فقط به عوامل
نظامي بستگي ندارد ،بلكه امروزه مسائل اجتماعي ،فراتر از عوامل نظامي ايفاي نقش ميكنند.
ثاني ًا ،متصدي امنيت فقط دولتها نيستند ،بلكه نيروهاي اجتماعي نقش برجستهاي دارند
(افتخاري و نصيري.)238 :1383 ،

چارچوب نظري

امنيت بهعنوان يكي از مسائل اساسي و حياتي جامعه انساني از ديرباز كانون توجه
انديشمندان بوده است .در يك ديدگاه امنيت صرف ًا به معناي حصول شرايط فردي ،گروهي
و اجتماعي است كه عاري از خشونت و پرخاشگري باشد و در ديدگاهي ديگر (مدرن) هم
به معناي ايمني ناشي از فقدان خشونت است و هم مبتني بر شرايطي است كه انسان به لحاظ
شغلي ،خانوادگي ،فكري و عقيدتي ،سياسي ،فرهنگي و مانند آن نيز در آسودگي يا در رفاه
و آسايش باشد .در نگرش نوين هر نوع تأمين اجتماعي و هر نوع مصونيت انسان در برابر

بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر كرمان)

باري بوزان نخستين بار اصطالح امنيت اجتماعي را در كتاب «مردم ،دولتها و هراس»
به كاربرد .از نظر او تهديدات تأثيرگذار بر امنيت اجتماعي زماني روي ميدهند كه جوامع به
اين نتيجه ميرسند كه در شرايط كنوني ،هويت «ما» مورد تهديد و تعرض واقع شده است
(نبوي.)13 :1387 ،
در زمينه امنيت اجتماعي در داخل كشور نيز مطالعاتي صورت گرفته است .از جمله نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ناجا) در سال  1383بهمنظور «بررسي ميزان احساس امنيت
در بين شهروندان مراكز استانهاي كشور» نظرسنجياي به عمل آورده است كه هدف آن
سنجش ميزان ناامني در جامعه بوده كه نتايج حاصل از آن نشان ميدهد كه ميزان احساس
امنيت در ميان شهروندان در آن سال  % 93/1بوده است.
همچنين در پژوهشي ديگر كه معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا انجام داده و پيمايش دوم
طرح اول است ميزان احساس ناامني در بين شهروندان مراكز استانهاي كشور مورد بررسي
قرار گرفته است (كرامتي.)35 :1385 ،
پژوهش ديگري توسط جميل صمدي در ارتباط با موضوع اين پژوهش انجام گرفته است
كه طي آن محقق تأثير متغيرهايي همچون پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،امنيت مالي ،سرمايه
گذاري ،هويت قومي و امنيت سياسي را بر امنيت اجتماعي ساكنان شهر سنندج در استان
كردستان مورد بررسي قرار داده است .مهمترين نتيجه اين تحقيق اين است كه امنيت اجتماعي
افراد و خانوادهها از سوي عوامل موجود در حوزه اقتصادي سلب و تهديد ميشود (صمدي
بگه جان.)78 :1384 ،
البته در سالهاي اخير با تغيير رويكرد پليس در جهت برقراري امنيت ،مطالعات و
پژوهشهاي ديگري در خصوص سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي و نيز چگونگي
استانداردسازي رفتار پليس صورت گرفته است كه نشان ميدهد دست اندركاران نيروي
انتظامي اهتمام ويژهاي به مطالعات علمي جهت دگرگوني در رفتارها و نيز مأموريتهاي
موجود دارند تا در پرتو آن بتوانند با شناخت نقاط ضعف نسبت به ارتقای عملكرد پليس و
نيز بهبود وضعيت امنيت جامعه اقدام كنند.
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آسيب هاي اجتماعي و حتي آسيب هاي جسمي و بيماريها در زمرة امور امنيت قرار ميگيرد
(كاشاني.)128 :1384 ،
و اما احساس امنيت به عنوان زمينه و بستر قضاوت شهروندان در دو سطح فردي و
اجتماعي قابل بررسي است .احساس امنيت در سطح فردي در حوزه روانشناسي قرار دارد
كه براساس آن تجربه هاي عيني و اكتسابي افراد از شرايط و اوضاع پيراموني مورد توجه قرار
ميگيرد و احساس امنيت در سطح اجتماعي كه موضوع اصلي اين پژوهش محسوب ميشود
در واقع يك توليد اجتماعي است كه از ديدگاه جامعهشناسي همه نهادهاي اجتماعي در شكل
گيري آن نقش ايفا ميكنند.
دوركيم يكي از جامعهشناساني است كه ريشة پديدههاي اجتماعي را در محيط اجتماعي
ميجويد و نه در نهاد انسانها .فرض هايي از نوع هابز را كه نظم اجتماعي و بقاي جامعه را بر
محور قرارداد اجتماعي تبيين نموده و در تحليل ،به ريشههاي روان شناختي ـ انسان مراجعه
ميكند ،طرد نموده و معتقد است قرارداد نميتواند به عنوان اساس سازمان اجتماعي و نظم
در نظر گرفته شود .بهنظر دوركيم عنصر اصلي تداوم حيات اجتماعي نظم اخالقي است ،نظم
اخالقي شامل مجموعهاي از قواعد كه بر روابط اجتماعي حكم فرماست و اين نظم زماني با
اختالل مواجه ميشود كه جامعه به وضعيت «آنومي» دچار شود .از نظر دوركيم «آنومي» يا
آشفتگي اجتماعي ميتواند نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و احساس ناامني و نااميدي بر
افراد تحميل نمايد .بهنظر وي «در شرايط اجتماعي مستحكم و پايدار آرزوهاي انسانها از
طريق هنجارها تنظيم و محدود شده است .با از هم پاشيدگي هنجارها ،آنومي با يك وضعيت
بي حد و حصر به وجود ميآيد .از آنجا كه اين آرزوهاي بي حد و حصر نميتوانند ارضا
شوند ،در نتيجه يك وضعيت نارضايتي اجتماعي پيش ميآيد (رفيع پور.)35 :1376 ،
از نظر دوركيم آرزوها و اميال انسان نامحدود است ،اينكه شخص چقدر بهدست ميآورد
مهم نيست ،چون هميشه بيشتر ميخواهد .بهنظر او اگر اميال قدري محدود شوند شخص
ميتواند ارضا شود و اين جامعه است كه اين محدوديت را اعمال ميكند.
در واقع ابهامي كه در تحليل دوركيم وجود دارد اين است كه مشخص نميكند كه جامعه
چه ابزارهايي براي اعمال محدوديت اميال بي حد و حصر در اختيار دارد و از نقش نهادها
سخني به ميان نياورده است.
در مقابل ماكس وبر در تكميل بحثهاي دوركيم به اهميت نهادهاي مذهبي در جامعه
تأكيد ميورزد و معتقد است كه تمايالت انساني در درون جامعه شكل مييابد و جامعه
متشكل از ايستارهايي است كه او را جهت ميدهد و نهادينه شدن اين ايستارها و ارزشها در
روابط اجتماعي كه با محوريت مذهب صورت ميگيرد به نظم اجتماعي كمك كند (استونز،
.)62 :1379
بهنظر تالكوت پارسونز كه خود بهويژه تحت تأثير دوركهايم بود و تأثير پايداري بر بسياري

از نظر پارسونز ندرت منابع و ارزشها موجب رقابت ميگردد و از اين رقابت منازعه
برميخيزد .بنابراين توزيع منابع و ارزشها يكي از مهمترين مسائل نظام اجتماعي است و از
اينرو ضرورت كنترل اجتماعي پيش ميآيد .اين كنترل توسط نظام اجتماعي از طريق چهار
كار ويژه اصلي صورت ميگيرد كه عبارتند از:
 )1حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي ،اين كار بهويژه بهوسيله نهادهايي چون مذهب،
فرهنگ و خانواده انجام ميشود كه روي هم رفته تشكيل دهندة نظام ارزشي جامعه هستند.
 )2ايجاد همبستگي و حل منازعه به موجب نظام هنجاري يا حقوقي.
 )3كار ويژه نيل به اهداف ،كه به وسيله نظام سياسي انجام ميشود.
 )4كار ويژه انطباق با شرايط متغير و جديد كه به وسيله نهادهاي نظام اقتصادي اجرا
ميگردد (همان.)86 :
البته پارسونز به مسأله زور و نقش آن در ايجاد نظم نيز پرداخته و معتقد است كه اعمال
زور به عنوان ضمانت اجرا جهت تضمين پيروي از هنجارها ضرورت پيدا ميكند .وي هر
چند زوري را كه براي رعايت ارزشها و هنجارهاي مستقر اعمال ميگردد مشروع ميداند
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از جامعهشناسان معاصر گذاشته است كار ويژه اصلي جامعه محدود ساختن اميال بي حد و
حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتي بر اين اميال است .بهنظر پارسونز بهترين شيوه و روش
براي درك كل واقعيت اجتماعي (نظم) آن است كه جامعه را به عنوان «سيستم» درك كنيم.
در واقع پارسونز با پرهيز از يكسويهنگري دوركهايم و وبر در تأكيد بر يكي از اجزاء نظام
اجتماعي نظير وجدان اجتماعي و نهاد مذهب ،جامعه را مجموعهاي از اجزاء مي داند كه بين
آنها روابط متقابل وجود دارد .از نظر وي چنين مجموعه اي صرف ًا بر زور و قدرت (آنطور
كه هابز و رئاليستها معقتدند) متكي نيست بلكه بر مكانيسمهاي همبستگي پيچيده و از آن
جمله مباني اخالقي استوار است (بشيريه.)85 :1377 ،
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اما بر اين باور است كه نظام سياسي وقتي كارآست كه كار ويژههاي خود را (به طور مثال
اعمال زور براي رعايت هنجارها و مقررات) به خوبي انجام دهد .يعني بتواند بهطور منظم
دادهها را دريافت و به بازده تبديل كند و در حوزة بازخورد پيوندهاي الزم را براي تطبيق و
مقايسه ميان دادهها و بازدهها بهوجود بياورد.

الگوي تحليلي پژوهش
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با بررسي ديدگاههاي مختلف جامعهشناسي در ارتباط با چگونگي توليد يا حفظ نظم و
امنيت كه پاية اصلي احساس امنيت هم محسوب ميشود ميتوان چنين استنباط كرد كه عالوه
بر وجدان جمعي ،اخالق ،باورهاي اعتقادي و مذهب ،نهادي چون پليس كه نماد قدرت در
يك جامعه محسوب ميشود و انحصار مشروع زور را در دست دارد در ايجاد نظم و امنيت و
همچنين احساس امنيت نقش مؤثري دارد .اما براي نيل به اين هدف كه يكي از اهداف متعالي
يك نظام سياسي است بايستي به درستي دادهها (وضعيت امنيتي) را دريافت كند و تصميمات
الزم را اتخاذ نمايد (بازده) و پس از آن بايد بهطور مستمر عملكرد خود را با استناد به بازخورد
افكار عمومي اقدامات و برنامهها و مأموريتهايش مورد بازبيني قرار دهد.
بنابراين با چنين رويكردي و با در نظر گرفتن برخي مفروضات ،تأثير رفتار پليس را بر
احساس امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار دادهايم.

فرضيه هاي تحقيق

صرفنظر از فرضيههاي زمينهاي (سن ،جنس ،ميزان تحصيالت و  )...كه اغلب در اكثر
تحقيقات اجتماعي در نظر گرفته ميشوند .در اين تحقيق فرضيات مطرح شده عبارتند از:
ـ بهنظر ميرسد بين خوشرويي پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود
دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين برخورد مقتدرانه پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري
وجود دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين تندخويي پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود
دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين قانونمندي پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود
دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين رفتار عادالنه پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود
دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين رازداري پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين انتقادپذيري پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري وجود

دارد.
ـ بهنظر ميرسد بين مسئوليتپذيري پليس و احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري
وجود دارد.
9ـ بهنظر ميرسد بين حضور بهموقع پليس در صحنه و احساس امنيت اجتماعي رابطه
معناداري وجود دارد.
پژوهش حاضر در سال  1388با روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت
گرفته است .جامعة آماري شامل همه افراد باالي  18سال ساكن در شهر كرمان است .با
استفاده از فرمول نمونهگيري 600 ،نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب و با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند.
در ساخت پرسشنامه ،عالوه بر استفاده ازشاخصهاي استفاده شده در تحقيقات پيشين
سعي شده است كه با گزينش معتبرترين تعاريفي كه از مفاهيم اصلي پژوهش بهدست آمده
شاخصسازي صورت گيرد .براي اطمينان از پايايي ابزار تحقيق ،از ضريب آلفاي كرونباخ
استفاده شده است.

يافتههاي تحقيق

الف) ويژگي پاسخگويان
طبق يافتههاي پژوهش % 40/2 ،پاسخگويان در گروه سني 18ـ 25سال % 27/8 ،در گروه
سني 35ـ 26سال % 16/8 ،در گروه سني 45ـ 36سال و  % 11/8در گروه سني  46سال و
باالتر قرار داشتند .همچنين ميانگين سني پاسخگويان  31سال ميباشد.
 % 62/5پاسخگويان مرد و  % 36/2زن هستند % 44/5 .مجرد و  % 53/7خود را متأهل
دانستهاند .بيشترين تعداد پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس (با  )% 31/5و بقيه ديپلم
( )% 30/7و فوق ديپلم ( )% 18/3هستند % 30/5 .شاغل بخش خصوصي % 19/7 ،محصل
و دانشجو و  % 14/5كارمند هستند.
ب) سنجش ميزان احساس امنيت (در نتيجه رفتار پليس) پاسخگويان
در اين پژوهش جهت ارزيابي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت شهروندان از
شاخصهایي نظير؛ تندخويي ،برخورد و مواجهه ،اولويت قراردادن مراجعه به پليس در هنگام
بروز مشكل ،خوشرويي ،برخورد مقتدرانه ،قانونمندي ،رفتار عادالنه ،رازداري،انتقادپذيري،
مسئوليتپذيري و حضور بهموقع استفاده شده است كه نتايج حاصل از آن بهشرح جدول
شماره  1آمده است:

بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر كرمان)

روش شناسي
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جدول شماره 1ـشاخصهاي رفتار پليس و وجه نظر پاسخگويان
رفتار پليس
خوشرويي پليس
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متوسط

كم

9/7

15/7

جمع كل

زياد

98/3

73

برخورد مقتدردانه با متخلفين

13/8

21/8

64

99/7

تندخويي و خشونت پليس

39/3

26/5

32/5

98/3

قانونمندي پليس

24/5

46

29/5

100

35/2

48/78

16

100

28/2

30/5

38/8

97

39/3

47/8

12

99/2

32/7

32

34/8

99/5

27

28/8

43/3

99/2

برخورد عادالنه پليس
رازداري پليس
انتقادپذيري پليس
مسئوليتپذيري پليس
حضور بهموقع پليس

براساس نتايج جدول فوق و با يك جمعبندي ازشاخصهايي كه براي سنجش رفتار پليس
در اين تحقيق مطرح شدهاند( .يعنيشاخصهاي خوشرويي ،برخورد مقتدرانه ،رفتار عادالنه،
رازداري ،انتقادپذيري ،مسئوليتپذيري و حضور بهموقع) نتايج زير بهدست آمده است:
جدول شماره  :2توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وجه نظرشان درباره رفتار پليس
رفتار پليس

درصد فراواني

فراواني
104

بد
متوسط
خوب
جمع

17/3

406

67/7

90

15

600

100

بنابراين ميتوان گفت كه  104نفر از افراد پاسخگو ،برابر با  ،%17/3رفتار پليس با
شهروندان را خوب نميدانند %67/7 ،رفتار پليس را در حد متوسط و  %15رفتار پليس را
خوب ارزيابي ميكنند.
ج) متغيرهاي زمينهاي و احساس امنيت
نتايج يافتههاي دو متغيره و چند متغيره كه براساس متغيرهاي زمينهاي و اصلي تحقيق و
نوع ارتباطي كه با متغير وابسته تحقيق (احساس امنيت) برقرار مينمايند نشان ميدهد كه بين
جنسيت و احساس امنيت رابطه وجود دارد.
جدول شماره 3ـ بررسي رابطه بين جنسيت پاسخگويان و احساس امنيت
احساس امنيت

جنس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

زن

217

23/5

5/2

مرد

375

21/7

5/6

جدول شماره 4ـ بررسي رابطه نوع شغل پاسخگويان و احساس امنيت
نوع شغل
محصل و دانشجو
خانهدار
مدرس دانشگاه
بازنشسته
سرباز
بيكار
كارمند
شاغل بخش خصوصي
معلم
كارگر
جمع كل

تعداد
118

ميانگين
21/52

انحراف معيار
5/06996

46

24/93

5/55939

4

21/25

8/80814

20

24/05

5/95134

2

24/50

10/60660

111

19/54

6/69871

87

22/75

5/83288

183

22/54

5/11056

49

20/65

5/94962

12

23/83

6/49242

532

22/40

5/56426

بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت پاسخگويان و احساس امنيت آنان براساس آزمون
 dnovaنشان ميدهد كه كمترين ميزان احساس امنيت در بين ليسانسها و فوقليسانسها
وجود دارد و بيشترين احساس امنيت بين ديپلمها و زير ديپلمها وجود دارد.

نتايج تحقيق

بررسي نظر پاسخگويان و جمعبندي نظرات آنان در زمينهشاخصهاي احساس امنيت
اجتماعي كه شامل احساس اضطراب از برخورد با پليس ،احساس آرامش از حضور پليس
و در اولويت قرار دادن مراجعه به پليس ميشود نشان ميدهد كه احساس امنيت در بين
پاسخگويان  %60/2و در حد متوسط است.
در رابطه با رفتار پليس نيز ميتوان گفت كه بيشتر شهروندان كرماني معتقدند خوشرويي

بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر كرمان)

نتايج حاصل از آزمون tـ testبراي بررسي تفاوت ميانگين بين دو جنس زن و مرد بيانگر
اين مطلب است كه زنان نسبت به مردان احساس امنيت بيشتري دارند.
در رابطه بين وضعيت تأهل پاسخگويان و احساس امنيت نتيجه حاصل از آزمون فوق
بيانگر اين مطلب است كه تفاوت معناداري بين متأهلين و مجردين در ميزان احساس امنيت
وجود دارد .در واقع افراد متأهل از احساس امنيت باالتري برخوردارند.
نتايج حاصل از بررسي رابطه بين نوع شغل پاسخگويان و احساس امنيت نشان ميدهد كه
كمترين ميزان احساس امنيت در بين بيكاران وجود دارد .سربازان و زنان خانهدار نيز احساس
امنيت بيشتري نسبت به ساير گروههاي شغلي دارند.
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پليس ،برخورد مقتدرانه پليس با متخلفين و حضور بهموقع پليس در هنگام بروز حوادث
در ايجاد احساس امنيت در آنها نسبت به ديگرشاخصهاي مورداستفاده در سنجش رفتار
پليس نقش مؤثرتري دارند .در واقع  406نفر از پاسخگويان كه عددي معادل  %66/7از
پاسخگويان را شامل ميشوند ،عملكرد پليس را در حد متوسط ارزيابي كردهاند و تنها %15
از افراد پاسخگو عملكرد پليس را خوب ارزيابي كردهاند كه جاي تأمل و درنگ دارد .نتايج
مربوط بهشاخصهاي رفتار پليس به تفصيل ارایه شده است:
فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال پنجم/شماره هشتم/تابستان 1393
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نتيجه گيري و پيشنهادات

همانطوري كه پيش از اين اشاره شد ،احساس امنيت شهروندان تابعي از متغيرهاي
گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و نظامي است كه در اين ميان پليس بهعنوان
ت براي برقراري امنيت عمومي و پيشگيري و برخورد با جرایم
يكي از ابزارهاي حكوم 
مختلف نقش مؤثري در امنيت عيني و ذهني جامعه دارد؛ لذا آنچه كه در اين پژوهش مورد
بررسي قرار گرفته ،طيفي از رفتارهاي پرسنل پليس است كه هر كدام به نوبه خود در جلب
اعتماد و درنتيجه افزايش احساس امنيت شهروندان و يا بالعكس مؤثر واقع ميشوند.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه ضمن اينكه بين وجوه مختلف رفتار پليس با احساس
امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد اما ميزان تأثيرگذاري شاخصهاي رفتاري بر
احساس امنيت شهروندان يكسان نيست .چنان كه از ديدگاه بيشتر پاسخگويان خوشرويي
پليس ،برخورد مقتدرانه با متخلفين و مسئوليتپذيري آن به ترتيب با  64 ،73و  %43/3تأثير
بيشتري در افزايش احساس امنيت شهروندان دارد .اين نتايج در كنارشاخصهايي ديگر كه
اعتماد به پليس را نشان ميدهد و طي آن  %77/6پاسخگويان در صورت مواجه شدن با
مشكل مراجعه به پليس را در اولويت قرار دادهاند و نيز  %75/3در برخورد با پليس احساس
امنيت ميكنند گواه اين مطلب است كه در صورتي كه رفتار پرسنل و مأموران پليس توأم با
خوشرويي و مسئوليتپذيري با شهروندان باشد و در عين حال با متخلفين برخورد قاطع
داشته باشند احساس امنيت شهروندان نيز افزايش مييابد.
در رابطه بين متغيرهاي زمينهاي با متغير مستقل تحقيق (رفتار پليس) نتايج زير بهدست
آمده نشان ميدهد كه كمترين احساس امنيت در بين افراد بيكار بوده است و از طرفي سربازان
و زنان خانهدار و بازنشستهها باالترين احساس امنيت را در بين گروههاي شغلي پاسخگويان
داشتهاند .نتايج حاصل از وضعيت تأهل به عنوان متغير زمينهاي ديگر نشان ميدهد كه افراد
متأهل احساس امنيت باالتري نسبت به مجردين دارند .فرضيه مبتني بر رابطه بين ميزان
تحصيالت و احساس امنيت نيز نشان داد كه در واقع در ميان ليسانسها و فوق ليسانسها
نسبت به ديپلمهها احساس امنيت كمتري وجود دارد.
بنابراين با توجه به يافتههاي اين تحقيق و همچنين در راستاي استاندارد سازي رفتار پليس

منابع
1ـ استونز ،راب)1379( .؛ متفكران بزرگ جامعهشناسي ،ترجمه مهرداد ميردامادي ،تهران :نشر مركز.
2ـ افتخاري ،اصغر و قدير نصيري)1383( .؛ روش و نظريه در امنيت پژوهي ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
3ـ بشيريه ،حسين)1377( .؛ جامعهشناسي سياسي ،تهران :نشر ني.
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بررسي تأثير رفتار پليس بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر كرمان)

كه اين روزها مورد توجه مسئولين محترم نيروي انتظامي قرار گرفته پيشنهادات زير ارایه
ميشود:
ـ يكي از شاخصهايي كه بر احساس امنيت شهروندان تأثير مثبت ميگذارد حضور
بهموقع پليس در هنگام بروز حادثه است كه  %70پاسخگويان بر آن تأكيد دارند .از اين رو
تقويت امكانات درجهت سرعت عمل در اين زمينه تأثير بهسزايي در ارتقاء احساس امنيت
شهروندان دارد.
ـ بيش از  %88پاسخگويان معتقدند كه با خوشرويي پليس احساس امنيت بيشتري
ميكنند .با توجه به اين طرز تلقي ،آموزش پرسنل پليس جهت برخورد مناسب با شهروندان
توصيه ميشود.
ـ  %59پاسخگويان معتقدند كه رفتار پرسنل پليس توأم با تندخويي و خشونت است لذا
بايد با آموزشهاي مناسب از يك سو رفتار پرسنل اصالح شود و از سوي ديگر با انعكاس
جنبههاي مثبت رفتاري پرسنل ذهنيت افكار عمومي اصالح شود.
ـ از آنجا كه  %32از پاسخگويان ،پليس را در حد كمي مسئوليتپذير ميدانند و اين وجه
نظر بر احساس امنيت آنان تأثيرگذار است لذا بايستي با اطالع رساني مناسب از فداكاريها و
ايثارگريها و از خودگذشتگي مأموراني كه حتي در موارد بهشهادت برخي از آنان ميانجامد
در اصالح اين ذهنيت منفي از طريق رسانههاي گروهي اقدام شود.
ـ نتايج بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت و احساس امنيت نشان داد كه كمترين ميزان
احساس امنيت در ميان افراد ليسانس به باال است .در اين زمينه رفتار سنجيدهتر پليس با ارباب
رجوع بهطور عام و افراد تحصيل كرده بهطور خاص توصيه ميشود.

5ـ صمدي بگه جان ،جميل)1384( .؛ «امنيت اجتماعي در شهر سنندج»( .پايان نامه كارشناسي ارشد) تهران ،دانشگاه
تهران.
6ـ كاشاني ،مجيد)1384( .؛ «نقش نهادهاي آموزشي در برقراري حفظ امنيت ملي» ،مجموعه مقاالت همايت امنيت
اجتماعي ،معاونت اجتماعي ناجا.
7ـ كرامتي ،مهدي)1385( .؛ «بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان مراكز استانهاي كشور (پيمايش
دوم)» فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ،معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا ،شماره  7و .6
8ـ رضايي ،علي محمد و علي دالور)1385( .؛ «هنجاريابي ازمون احساس امنيت ناجا و بررسي اين احساس در سطح
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شهر تهران بزرگ» ،مركز مطالعات و تحقيقات آموزش و نيروي انساني ناجا.
9ـ رفيع پور ،فرامرز)1376( .؛ آنومي يا آشفتگي اجتماعي ،انتشارات سروش.
10ـ مركز مطالعات و افكار سنجي ناجا)1379( .؛ «احساس امنيت شهروندان در ارتباط با وظايف ناجا» به سفارش
معاونت اجتماعي ناجا.
11ـ مركز افكارسنجي دانشجويان ايران)1382( .؛ «بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان» به سفارش معاونت اجتماعي
ناجا.
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12ـ نبوي ،سيد عبدالحسين)1387( .؛ «بررسي تأثير پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و هويت قومي بر احساس امنيت
اجتماعي» ،فصلنامه دانش انتظامي ،سال دهم ،شماره دوم.
13ـ ناجا)1383( .؛ گزارش نظرسنجي «بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين حاشيه نشينان تهران بزرگ به
تفكيك مناطق» تهران :معاونت اجتماعي ارشاد فاتب.

