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چکیده
نظم وامنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی وجزء مهمی از حقوق
شهروندی محسوب می شود در پژوهش حاضر عملکرد پلیس را می توان به عنوان
یک متغیر دانست که در تأمین نظم وامنیت وتقویت احساس امنیت شهروندان
براساس پارامتر توانمندی فردی پلیس وابتکار وخالقیت فردی واستفاده از امکانات
وتجهیزات پیشرفته متوسل می شود برای دستیابی به این منظور در پژوهش حاضر ،
دو فرضیه وجود دارد  -1به نظر می رسد بین توانمندی فردی پلیس وعملکرد پلیس
رابطه معناداری وجود دارد -2به نظر می رسد بین عملکرد پلیس وبرقراری نظم
وامنیت در سطح شهرستان درگز رابطه معناداری وجود دارد.روش پژوهش توصیفی
 .1کارشناس ارشدحقوق جزا
 .2کاردانی مدیریت انتظامی
 .3کارشناس ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
 .4کارشناس علوم اجتماعی

ABSTRACT
تحلیلی بارویکرد موردی می باشد وابزار گردآوری اطالعات بااستفاده ازروش
کتابخانه ای واستفاده از نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه وبا استفاده از روش
پرسشنامه وبه منظور تجزیه وتحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار spss ,وآزمونهای
آماری میانگین ،انحراف استاندارد آزمون های مربع (خی )2وضریب همبستگی
پیرسون بهره گیری شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ازآزمودنی ها که
کارکنان نیروی انتظامی در حوزه کالنتری ،پلیس آگاهی ،پلیس مبارزه با مواد
مخدر وستاد فرماندهی می باشند .براساس نظر آزمودنی ها بین توانمندی وویژگیهای
فردی پلیس وعملکرد مطلوب پلیس رابطه معنادارومستقیمی

وجود دارد که

باارتقاءعملکرد حرفه ای پلیس در سطح جامعه نهایتاٌمیزان نطم وامنیت واحساس
امنیت شهروندان درسطح شهر افزایش می یابد.

مقدمه:
امروزه نیروی انتظامی و مأموران پلیس یکی از مهمترین ارکان هر
حکومت و جامعه می باشد که وظیفه برقراری و استقرار نظم و امنیت را برعهده
دارد مهمترین مشکل برای یک کشور وقتی به وجود می آیدکه در محیط کار ،
زندگی  ،تحصیل و در فضای عمومی جامعه مردم احساس امنیت نکنند  .عمده
وظایف پلیس براساس بند های ماده  4قانون نیروی انتظامی مصوب  1331شامل -1
استقرار نظم وامنیت  -2اقدام الزم جهت کسب اخبار و اطالعات در محدوده ی

وظایف محوله  ،حراست از اماکن و تجهیزات و حفاظت از شهر می باشد  ( .عباس
درویشی ص تا  ) 33تنوع و وظایف و مأموریت ها  ،پیچیدگی ساختار تشکیالتی و
دامنه های جغرافیایی فعالیتهای پلیس از یک سوء و ضرورت انطباق پذیری و پاسخ
گوی به شرایط و تغییرات محلی از سوی دیگر ضرورت ارتقاءسطح آگاهی  ،بینش
 ،دانش و مهارتهای حرفه ای کارکنان پلیس را در جهت تأمین امنیت عمومی
جامعه اجتناب پذیر می سازد آموزش و یادگیری در سازمان پلیس تا بدان جا
اهمیت دارد که امروزه بحث توانمند سازی کارکنان به عنوان بخش مهم و مرتبط با
آموزش مطرح شده است منظور از توانمندسازی آموزش کارکنان جهت توانمند
نمودن آنان در ایجاد انگیزه در کارکنان و ارائه خدمات بهتر و بهبود کارایی و
اثربخشی آنان را فراهم نمایند ( .جعفری  1313ص ) 134
هدف اصلی این تحقیق بررسی توانمندی های فردی و ارزیابی میزان عملکرد
پلیس در رابطه با استقرار نظم وامنیت در سطح شهرستان درگز و از سوی دیگر ارائه
راه کار و پیشنهادهای مبتنی بریافته ها و نتایج پژوهش است .

بیان مسئله :
جامعه ما اکنون شاهد شیوع گسترده برخی از معضالت است گسترش و
انحرافات اجتماعی از مشکالت عمده ای است که امروزه گریبان گیر بسیاری از
جوامع کنونی که جامعه شهری شهرستان در گز نیز ازاین قاعده مستثنا نبوده  .فقدان

ABSTRACT
نظم و امنیت و یااختالل در آن پیامدهای خطرناک رشد جرایم و انحراف اجتماعی
و زمینه های ناامنی در سطح جامعه را ایجاد می کندنظم اجتماعی مبین توقع های
اساسی زندگی اجتماعی است هرجامعه باهر نوع اعتقادها ،سنت ها گرایش ها ی
سیاسی ویا هر سیستم حکومتی نیازمند داشتن نظم وترتیب خاص برای اداره خود
است حتی جوامع اولیه  ،انسانهادارای نظم اجتماعی بوده است که به خودی خود به
وجود آمد کما اینکه جنبه طبیعی این نظم رانمی توان نادیده گرفت را ایجاد کند
سنت ها ،آداب ورسوم قومی هر جامعه به تنهایی تأمین کننده نظم اجتماعی نیستند
اما اهمیت هریک حسب درجه وابستگی آنها به جامعه غیرقابل انکار است وقوانین
ومقررات باتوجه به این سنت هاتدوین می شوند (.نوربها ، )1311،اما باوجود تنوع
وپیچیدگی ،جوامع کنونی نیازمند قوانینی هستند که این نظم نیروی انتظامی کانون
اصلی قدرت و برقراری امنیت در درون جامعه است و یکی از ابزارهای مهم تأمین
کننده امنیت اجتماعی است و با حمایت از حقوق ضایع شده شهروندان می تواند در
افزایش و برقراری نظم و امنیت اجتماعی را برای مردم برقرار کنند.شواهد تاریخی
نیز گویای آن است که هرزمانی درجامعه ای امنیت وآرامش حکمفرما بوده است
آن جامعه روبه پیشرفت نهاده ودر سایه این آرامش بسیاریاز دستاوردهای علمی
بشر رشد وترقی کرده است .اما برعکس وقتی آرامش یک اجتماع دستخوش تغییر
وتحول وحتی جنگ می شده احساس امنیت به شدت افول می کرده وشهروندان
ازبیم جان خودحتی نمی توانسته اند کوچکترین امور زندگی خود سامان دهند
(کرامتی )1332،بنا براین می توان اظهار داشت که دولت ونهادهای دولتی به ویژه
پلیس ونیروی انتظامی نقش بسیار تعیین کننده ای درامنیت واحساس امنیت یک

اجتماع دارند .نیروی انتظامی به عنوان یکی ازمهمترین نهادهای حکومتی به دلیل
تعددمأموریت های محوله برای استقرار نظم وامنیت وتأمین آسایش وآرامش
عمومی ازمناسبات گسترده ای بامحیط اجتماعی درابعاد منطقه ای ،ملی وبین المللی
برخوردار است (شفیعی ومحقر )1334امروزه نقش واهمیت امنیت درپیشرفت
هرجامعه ای تا بدان جاست که آنرا بستر هر توسعه ای می دانند در جوامع درحال
توسعه که باانواع بحران ها وچالشهای مستمر ناشی از از عقب ماندگی وبی ثباتی
ساختارهای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و...مواجه می باشند امنیت نقش ویژه
ای راایفا می کند .به طور کلی می توان گفت بدون تردید پلیس باتولید سرمایه
های اجتماعی می تواند درارتقاء سطح اعتماد مردم به پلیس ومشارکت معنی دار
آنان باناجا وگسترش ارتباطات فی ما بین آنان در حوزه های مختلف بسیار موثر
باشد( منبع فیض نژاد )1314,

سواالت پژوهش:
 -1به چه میزان توانمندی فردی پلیس در بهبود عملکرد پلیس تأثیر دارد؟
– 2تأثیر گذاری عملکرد پلیس براستقرار نظم وامنیت در سطح جامعه چگونه
است؟

اهداف تحقیق :
اهداف اصلی در این پژوهش

ABSTRACT
-1شناسایی وارزیابی توانمندیهای فردی پلیس وتأثیر آن بربهبود عملکرد پلیس
-2بررسی میزان عملکرد پلیس وبررسی رابطه آن با ارتقاء وحفظ وبقاءنظم وامنیت
در سطح شهر درگز
 -3ارائه راهکاروپیشنهادات به منظور باال رفتن سطح توانمندی وبه تبع آن عملکرد
بهینه پلیس در سطح شهر

فرضیه ها:
فرضیه اول :به نظر می رسد بین ارتقاء توانمندی وویژگیهای فردی پلیس وعملکرد
شایسته پلیس رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه دوم :به نظر می رسد میان میزان عملکرد پلیس و استقرار و برقراری نظم و
امنیت درسطح شهر رابطه معناداری وجود دارد.

مباحث نظری :
مفهوم نظم اجتماعی:

مفهوم نظم اجتماعی می تواند به طور مستقیم هماهنگی  ،تعادل و انسجام روابط
اجتماعی را به ذهن واردکند  .نظم اجتماعی عدم وجود انحراف در رفتار افراد از
هنجارهای اجتماعی است ( ساعی  ، 1334ص  ) 33دونگرش نسیت به نظم وجود

دارد دیگر نگرش نظم فردی جامعه و نگرش دیگر نظم را عارضی دانسته و آن را
برای نظام اجتماعی معرفی می داند  .در دیدگاه اول مسائلی نظیر تعاون اجتماعی ،
وفاق اجتماعی نظارت اجتماعی و  ...مطرح می شد و در دیدگاه دوم مسائلی نظیر
استبداد  ،استعمار  ،تضاد و منافع و  ...مطرح می گردد (ذوالفقاری )1311،
امنیت:

امنیت از لحاظ لغوی مأخوذ از ریشه ((أمن )) یک زبان عربی است امنیت از لحاظ
لغوی – مصدر جعلی می باشد – و به معنای بی بیمی– ایمنی – در امان بودن و
ایمن شدن است امنیت دادن به معنای راحت و آسوده ولی گردانیدن است و
همچنین در لغت به معنای ایمن شدن در امان بودن بی بیمی ( فرهنگ معین  ،ص
 ) 354مفهوم امنیت مصونیت از تعرض ،تصرف اجباری بودن ورضایت می باشد و
در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادیهای
مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آن به مخاطره نیفتد(خسروشیری
،1314،ص  ( )11خسروشیری ،صالح نیا ص ) 11
امنیت یعنی رفع خطرورفع خطریعنی استفاده بهینه ازفرصت .به طوراصولی انسان
برای رسیدن به اهداف واالی انسانی بعدازبرآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیازبه
وجودامنیت واحساس امنیت داردبدرشهرامن ایمنی درفضاهای شهری تأمین شده
وفرددرشهراحساس امنیت خاطروفقدان خطرمی کند(صالحی -1333ص)33-12
برقراری و استقرار نظم :

ABSTRACT
در تعریف استقرار نظم می توان گفت  :اسقرار نظم عبارت است از فراهم نمودن
موقعیت و وضعیت مطلوب و شرایط سالم در جامعه توسط مأمورین انتظامی در
چارچوب قانون با هدف صیانت از ارزشهای معتبر اخالقی  ،اجتماعی و فقط منافع
فردی و اجتماعی است ( دکتر محمد صالح وحیدی مقاله بررسی و تبین مفاهیم نظم
 ،امنیت و آسایش عمومی و فر د ی ص 51و)52
توانمندی فردی :

توانمندی فردی معنای ساده ی قدرتمند شدن می باشد ایجادتوانمندی فردی شامل
بازتاب دادن ارزشها مهارت هاواهداف شخصی وآمادگی برای تغییر رفتارخود.
توانمندی یک حالت ذهنی است که در آن کارکنان احساس  -1کنترل برنحوه
انجام وظیفه شان  -2آگاهی از وظایف  -3مسئولیت پذیری – برای نتایج کار -4
تفهیم مسئولیت  -5داشتن سهم در نتایج عملکرد فردی و گروهی را داشته باشد.
وتوانمند سازی به معنای  :اعطای قدرت و اختیار به زیر دستان به گونه ای که آنان
بتوانند تصمیمات مرتبط با کارخود را کنترل نمایند و مسئولیت های ناشی از
تصمیمات خود را برعهده بگیرند.(.پریشانی فروشانی ،1315،ص)21توانمند سازی
فردی شامل افزایش اعتماد به نفس و توانایی تعیین اهداف واقع بنیانه و تحقق
بخشیدن به توانایی های بالقوه شان است هر شخصی دارای نقاط قوت و ضعف و
همچنین طیف وسیعی از مهارتهایی است که هر روزه در موقعیت های مختلف از
آنها استفاده می کند اما بسیاری از مردم .توانمند سازی عنصرحیاتی سازمانها در
دنیای نوین است و اهدافی مانند نزدیک تر شدن به بهبود خدمات و ادامه مداوم
نوآوری با توانمند سازی کارکنان اتفاق می افتد  .در واقع توانمند سازی  ،یک

حرکت دائمی می باشد .توانمند سازی کارکنان  ،سازمان ها را قادر می سازد که
منعطف تر باشند و پیشرفت هایی در انجام کارهای سازمانی و همچنین شخصی
کارکنان دست یابند(.آقاوبردی ,مقدم  .منظور از توانمنندیهای پلیس حضور به موقع
درصحنه جرم وتوانایی پیشگیری از جرم و دارابودن امکانات وتجهیزات الزم می
باشد.

عملکرد پلیس :

به طور کلی عملکرد عبارتست از از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از
خود بروز می دهند درواقع عملکرد واژه ای ست که مفهوم فعالیت بر ای انجام کار
وهم نتیجه کار را یکجا در برداردبرای اینکه عملکرد شغلی افراد در حد ایده آل
باشدالزم است افراد رابراساس توانایی وعالیق شان درشغل های مختلف گمارد
(.قادری ،رستمی،1315،ص)41
عملکرد پلیس به عنوان ابزار کنترل بیرونی افراد می تواند در ایجاد احساس امنیت
 ،اجتماعی موثر باشد و مهمترین عملکرد پلیس در سطح جامعه تأمین امنیت برای
جامعه و شهروندان است پلیس در طول تاریخ برای تأمین امنیت و احساس امنیت
در میان جامعه از سه شیوه بهره گیری نموده است که متناسب با شرایط اجتماعی ،
اثرات متفاوتی از خود برجای گذارده و می گذارد -1 .توانمندی پلیس  -2رفتار
حرفه ای پلیس  -3فعالیت های اجتماعی پلیس  .اصوالً،هدف پلیس کاهش ترس
شهروندان  ،افزایش سطح رضایتمندی نسبت به پلیس و تالش درجهت حل

ABSTRACT
مشکالت جامعه کنترل  ،نظارت و کاهش جرم به روش های مختلف باشد ( ابراهیم
زاده1312:ص)22

پیشینه پژوهش :
علی کریمی خوزانی و همکاران ()1313در پژوهشی تحت عنوان «تبین و بررسی
نقش و جایگاه مدیریت نیروی انتظامی و راهبرد تأمین امنیت ملی » به بررسی نقش
وجایگاه پلیس در تأمین امنیت ملی با توجه به تغییرات صورت گرفته در مفهوم
امنیت ملی پرداخته براساس یافته های تحقیق در بعد سلبی امنیت ملی وظیفه پلیس
این است که با مدیریت کارآمد انتظامی از تبدیل مسائل امنیت عمومی به مسائل
امنیت ملی جلوگیری نماید در بعد ایجابی نیز با عرضه خدمات با کیفیت و مدنظر
قرار دادن نگرانیهای شهروندان در مأموریتهای خود به دنبال کسب رضایتمندی
مردم و ارتقای احساس امنیت است .سازمان پلیس در جامعه با نهادینه کردن امر
پیشگیری وضعی و نیزتوانمندسازی افراد در حل مشکالت شان به دنبال تحقق
اجتماعی خود مسئول محور است با ترکیب وظایف پلیس در بعد سلبی و ایجابی
امنیت ملی الگوی مدیریتی پلیس برای تأمین امنیت ملی با محورهای عناوین و
موضوعات سیاست گذاری روشها و اهداف و نتایج مورد انتظار به مثابه نتیجه
پژوهش عرضه می گردد .دکتر علی اعظم کریمایی وهمکاران () 1331درپژوهشی
تحت عنوان «نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی » به بررسی میزان نقش
نیروی انتظامی بعنوان متغییر مستقل و رابطه آن با احساس امنیت اجتماعی پرداخته
نتایج نشان میدهد که مأموریت اصلی نیروی انتظامی که در قالب نقش نیروی
انتظامی در پژوهش آورده شده برمتغییروابسته امنیت اجتماعی تاثیر معنی دار داشته

و مهم ترین شاخص در مولفه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی
شاخص حضور عینی و علنی پلیس در مناطق جرم خیزمهمترین مولفه در تأمین
امنیت اجتماعی است  .اسماعیل کرم زاده و همکاران ( )1313در پژوهشی تحت
عنوان «الگوی تعامل پلیس و رسانه های ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع جرم و
نقش آن در احساس امنیت »
با توجه به ماهیت اجتماعی پلیس و روی کرد نیروی انتظامی به سمت پلیس جامعه
محور و تعامل مناسب با اقشار مردم و ارائه الگوی مناسب برای تعامل با رسانه ها به
منظور پیشگیری از وقوع جرم و شناخت مولفه ها و شاخص های آن انجام شد نتیجه
پژوهش نشان می دهد مهمترین شاخص های تعامل پلیس و رسانه اطالع رسانی و
افزایش آگاهی های عمومی  ،برنامه سازی  ،افزایش مشارکت عمومی  ،شناساندن
جرائم و مجازات های آن دشوار ساختن ارتکاب به جرم می باشد الگوی تعامل
پلیس و رسانه برابر نتایج به دست آمده ناشی از میزان رابطه همبستگی زیاد میان
پلیس و رسانه می باشد  .ابوالفضل پورمنافعی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان
«بررسی رابطه عملکرد پلیس اماکن عمومی خراسان رضوی در امنیت گردشگران
مذهبی مطالعه موردی مشهد مقدس » به بررسی عملکرد پلیس اماکن عمومی
خراسان رضوی ( شامل :گشت  ،کنترل و پیشگیری ،رسیدگی به شکایات و تعامل
با ارگانهای مرتبط با گردشگری در رابطه با تأمین امنیت گردشگران مذهبی شهر
مشهد مقدس پرداخته برابر نتایج به دست آمده گشتهای کنترل پلیس اماکن بر
روی امنیت گردشگران تأثیر مثبت گذاشته که بنظر می رسد در صورت تجهیز و به
روز نمایی این کنترلها و رسیدگی سریع و قاطع پلیس به شکایات زائران یکی از

ABSTRACT
مهمترین و اساسی ترین شاخص ها در ایجاد احساس امنیت است و ارتقاء سطح
همکاری و تعامل پلیس با سایر ارگانها موجبات رفاه زائران را فراهم می نماید و
رابطه معناداری میان عملکرد پلیس اماکن عمومی و امنیت گردشگران مذهبی وجود
دارد  .عزیزاهلل تاجران و همکاران ( ) 1333در پژوهشی تحت عنوان شناسایی
توانمندی های پلیس در افزایش احساس امنیت برابریافته های تحقیق نشان میدهد
که توانمندی پلیس در تقویت احساس امنیت مردم به ترتیب اولویت شامل  1عامل
است -1 .قانونمند بودن در اجرای وظایف  -2حضور فعاالنه در سطح جامعه  -3دارا
بودن تجهیزات پیشرفته پلیسی  -4دقت نظم و حساسیت نسبت با عملکرد پلیس -5
داشتن تخصصها و آموزشهای پلیسی  -3توجه به خواستها و انتقادات شهروندان -3
دارابودن توانمندیهای فردی پلیس -3تعامل بامردم وحمایت ازآنها -1فعالیت
درمراکز تحقیقاتی وعلمی کشور .حمید اکبری نسب وهمکاران ()1313درپژوهشی
تحت عنوان«شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرارتقاءوبهبودعملکردپلیس پیشگیری
مشهد « عوامل موثر برارتقاءبهبود عملکردپلیس پیشگیری مشهدرا موردارزیابی
قرارداده که برابریافته های بدست آمده عوامل مدیریت منابع انسانی ،خالقیت
وسرمایه فکری ،سنجش واندازه گیری سرمایه استراتژی منابع انسانی ،مدیریت
عملکردوارزیابی پاداش،ویژگی های شخصیتی وسازمانی ،آموزش وتوسعه منابع
انسانی وسرمایه گذاری مردمی کارکنان برارتقاء وبهبود عملکرددرپلیس پیشگیری
مورد تأییدقرار می گیرد لذا پیشنهاد میشود که در پلیس پیشگیری به بررسی عوامل
تأثیر گذار در توسعه منابع انسانی از قبیل آموزش استراتژی ها  ،سرمایه فکری ،
توانایی و ویژگی های شخصیتی کارکنان و همچنین سنجش ارزیابی کارکنان

برنامه ریزی مدون و دراز مدت به منظور بهره وری بیشتر داشته باشند  .دکتر عیسی
ابراهیم زاده و همکاران در پژوهشی تحت عنوان« احساس امنیت شهروندان و
عملکرد پلیس ( مورد مطالعه شهر زاهدان ) » در این پژوهش الزمه احساس امنیت
شهروندان زاهدانی با تأکید برعملکرد پلیس می باشددر تحقیق حاضر عملکرد پلیس
را به عنوان یک متغییر دانسته که با بهره گیری از سه پارا متر -1توانمندی پلیس
 -2رفتار حرفه ای پلیس  -3فعالیتهای اجتماعی پلیس در تأمین امنیت و تقویت
احساس امنیت شهروندان تأثیر به سزایی داشته و در نتیجه با افزایش توانمندی و
فعالیت اجتماعی پلیس امنیت شهروندان تأمین می گردد .

ویژگی های محدوده موردمطالعه:

درگزیادره گاز ،یکی ازشهرستان های استان خراسان رضوی واقع درشمال شرقی
ایران وتامشهد255کیلومتر فاصله داردازشمال به مرز ایران وترکمنستان ازمشرق
وجنوب

شرقی

به

مشهدازجنوب

به

چناران

وازمغرب

به

قوچان،

3/333/33کیلومترمربع مساحت دارد وجمعیت آن درحدود 33323نفر ومختصات
آن 23درجه و23دقیقه عرض شمالی و51درجه و3دقیقه طول شرقی است سهم
جمعیت این شهرستان ازکل جمعیت استان خراسان رضوی 3/1درصد است.این
شهرستان به علت مجاورت بامرز ایران وترکمنستان ازاهمیت سیاسی ونظامی خاصی
برخورداراست.(.سایت فرمانداری شهرستان درگز )

ABSTRACT
روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق دراین پژوهش روش توصیفی تحلیلی دربستری زمینه ای بارویکرد
موردی که درآن هدف بررسی وارزیابی توانمندیها وویژگیهای فردی پلیس
وتأثیرآن برروی عملکرد بهینه پلیس دربرقرای نظم وامنیت وارتقاء احساس امنیت
شهروندان می باشد دراین پژوهش درگام اول به منظور دستیابی به مبانی نظری
تحقیق از روشهای کتابخانه ای ،استفاده ازمقاالت ونشریه ها واسناد دولتی
وتحقیقات پیشین ومراجعه به سازمانها وادارات مربوطه ومنابع اینترنتی وروش
پرکردن پرسشنامه وبه منظور تچزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
spssوآزمونهای آماری میانگین،خی 2وضریب همبستگی .سواالت پرسشنامه
براساس طیف لیکرت تدوین گردیده که براساس  5گزینه ارزش گذاری شده است
ودر اختیار آزمودنی ها قرار می گیرد.

آراستگی ظاهری و آمادگی جسمانی

مدل مفهومی پژوهش :
خالقیت وابتکار فردی سطح دانش

استفاده بهینه ازفرصت ها

برقرای ارتباط مناسب بادیگران

توانمندی فردی
پلیس

استقرارنظم وامنیت

حضوربه موقع وفعال درصحنه

عملکرد پلیس

برخوردقاطع وبه موقع

ایثاروازخودگذشتگی

اجرای مانور وطرحهای مقطعی

برگزاری نشستهای تخصصی

منبع (:یافته های پژوهشی نگارندگان)
را ه اندازی سایت تخصصی

یافته های تحقیق :

ABSTRACT
در بخش ابتدایی پرسشنامه قبل از شروع پرسشهای اصلی فرضیات پژوهش
مشخصات پاسخ دهنده پرسشنامه مورد پژوهش قرارگرفته سواالت مطرح شده در
مورد مشخصات آزمودنی شامل بخش اول نامه درمورد

 -1سن فرد می باشد 2

سنوات خدمت وبخش سوم قسمت ابتدایی پرسشنامه درمورد وضعیت تأهل فرد
آزمودنی است .

جدول شماره ()1

تأهل

سنوات خدمت

سن

17
0
1.94
2.00
.243
.059
1
2

17
0
1.82
2.00
.636
.404
1
3

17
0
2.00
2.00
.707
.500
1
3

Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
N

طبق جدول شماره تعدادآزمودنی ها  n=17می باشد که براساس گزینه دوم
(missing=0یعنی تعدادسواالت بی پاسخ برابربا صفر می باشد .که براساس نمودار
شماره ()1که نشان دهنده میزان فراوانی ودرصد آزمودنی ها می باشد همانطور که
برروی نمودار مشخص است تعداد افراد بین سنین 21تا 31سال وسنین 31تا 41سال

بیشترین درصد فراوانی آزمودنیها%53/14 سال باالتر با41 می باشند وسنین%23/53
.را به خود اختصاص داده اند

 وضریب همبستگی پیرسون2 )جدول کای مربع یا خی2( جدول شماره

Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)
.001
.001

Pearson Chi-Square 19.267a
4
Likelihood Ratio
19.586
4
Linear-by-Linear
11.127
1
.001
Association
N of Valid Cases
17
a. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .47.

ABSTRACT

برابرنتایج بدست آمده از جدول فوق میزان خی دو بدست آمده حاصل از دو متغییر
سن وسنوات خدمت (11,23ودرجه آزادی برابربا()4وارزش ()p=0/001می باشد
که این میزان به لحاظ آماری معنادار می باشد بنابراین افراد مورد مطالعه از لحاظ
سنوات خدمت تفاوت معنا داری باهم دارند.
بخش اول پرسشنامه : -1به چه میزان توانمندی فردی پلیس در بهبود عملکرد پلیس
تأثیر دارد؟

جدول شماره()3جدول آزمون میانگین وانحراف استاندار

ردیف

1

2

شاخص ومتغییرهای ارزیابی توانمندی
فردی پلیس
ازآراستگی ظاهری وآمادگی جسمانی خوبی
برخورداراست

از سطح دانش کاری وخلتاقیت وابتکار فردی

میانگین

انحراف
استاندارد

.16.1

.131

16.1

16011

مطلوبی برخوردار است

3

4

1

.

1

.

1

10

استفاده بهینه از فرصت ها وسرعت درانجام
مأموریتهای محوله
سعی دربرقراری ارتباط مناسب بادیگران
(همکاران،سرپرستان ،ارباب رجوع)
از سابقه حضور به موقع در ساعات کاری
وضرورت های کاری
تحمل فشار شرایط بحرانی در قبول مسئولیتها
ومأموریتهای سخت وغیرخوشایند
سعی در تشویق زیردستان وحمایت روانی از آنها
سعی در ایجاد جایگاه اعتباری مطلوب بین
همکاران
داشتن مهارت الزم درتصمیم گیری برای اتخاذ
تصمیمات دقیق

سازگاری واثرگذاری مطلوب دراجرای صحیح

16.2

...3

1641

.112

1611

.120

1611

..10

1641

..11

1641

.111

1611

.120

2612

16311

ABSTRACT
فعالیتها ومأموریتها

11

اعتقاد ولزوم رعایت قانون حاکمیت ضوابط برروابط
(عدم پارتی بازی )وحقوق شهروندی

16.2

16131

در بخش اول پرسشنامه برای ا رزیابی معیارها وشاخصهای توانمندی فردی پلیس
ازآزمون میانگین وانحراف استاندارد بهره گیری شده است
جدول باال میانگین وانحراف استاندارد پاسخ های افراد به قسمت اول پرسشنامه در
راستای بررسی میزان تأثیر گذاری توانمندی فردی پلیس برعملکرد پلیس رانشان
می دهد در صورتی که میانگین معیار برای هرسوال راعدد  2درنظر بگیریم میتوان
گفت بطور میانگین  1,32از موارد استفاده بهینه از فرصت ها وسرعت در انجام
مأموریتهای محوله واعتقاد والتزام به رعایت قانون حاکمیت ضوابط برروابط
بیشترین تأثیر گذاری در بهبود عملکرد پلیس داشته وبعد ازآن موارد داشتن
مهارتهای الزم در اتخاذ تصمیمات دقیق و حضور به موقع در ساعات کاری
وبرخورداری از آراستگی ظاهری وآمادگی جسمانی به ترتیب اولویت در رتبه
های دوم ،سوم ،وچهارم قرار دارد.
بخش دوم پرسشنامه – 2تأثیر گذاری عملکرد پلیس براستتقرار نظم وامنیت در
سطح جامعه چگونه است؟
جدول شماره ( )4جدول آزمون میانگین وانحراف استاندارد

ردیف

12

13

14

11

1.

11

1.

شاخصه ها وپارامترهای ارزیابی عملکرد
پلیس در برقراری نظم وامنیت
حضور به موقع وفعال پلیس در صحنه حوادث
ومواقع اضطراری
دسترسی سهل وآسان به مأموران نیروی انتظامی
وجود گشت های محسوس ومنظم وکافی در
تمام نقاط شهر به ویژه نقاط آسیب پذیر
برخورد قاطع وبه موقع مأموران نیروی انتظامی
با خالفکاران مجرمان
عملکرد دقیق وحساس در اجرای امور محوله
ایثار واز خود گذشتگی مأموران نیروی انتظامی
در هنگام اجرای وظیفه وحوادث پرخطر
بکارگیری افرادوتشکل های مردم نهاد(پلیس
جامعه محور)

میانگین

انحراف
استاندارد

16.1

.11.

1611

.112

16.1

.1..

16...

16014

1611

.112

1641

1611

.111

.112

ABSTRACT

11

20

21

22

23

تعامل فکری وبرگزاری نشست های تخصصی
باسایر ارگانها
اجرای مانورها ورزمایشهای وطرحهای مقطعی
راه اندازی سایت تخصصی پلیس وارائه آخرین
اخبار انتظامی
انتشار نشریه وروزنامه وبرگزاری نمایشگاههای
عمومی از سوی سازمان
سعی در برقراری نظم وامنیت وآرامش بین
مردم در هنگام بروز حوادث وشرایط بحرانی1

16.1

.1..

161.

.112

1611

....

1631

..0.

2600

160.1

در بخش دوم پرسشنامه از افراد آزمودنی خواسته شده که مشخص کننده تا چه
میزان از عوامل فوق در بهبود عملکرد پلیس در برقراری نظم وامنیت در سطح شهر
در گز دارد ؟
با توجه به پاسخها ی جدول فوق اگر طبق فرمول میانگین باال اگر میانگین معیاررا
عدد2در نظر بگیریم از کل گویه های بخش دوم می توان گفت که عملکرد پلیس
در استقرار وبرقراری نظم وامنیت تأثیرگذار بوده که از میان عوامل تأثیر گذار که

در جدول شماره  5ذکر شده و گویه آن در برقراری نظم وامنیت وآرامش بین مردم
در هنگام بروز حوادث وشرایط بحرانی باعددمیانگین

 2,11وانحراف

استاندارد 1,131بیشترین تأثیر گذاری رابرعملکرد مطلوب پلیس داشته وبعدازآن
گویه برخورد قاطع وبه موقع مأموران نیروی انتظامی با خالفکاران مجرمان با
میانگین 1. 33.و انحراف استا ندارد  1,154و اجرای مانورها ورزمایشهای وطرحهای
مقطعی بامیانگین  1,33و بکارگیری افرادوتشکل های مردم نهاد(پلیس جامعه
محور) با میانگین 1,31و عملکرد دقیق وحساس در اجرای امور محوله بامیانگین
 1,31وراه اندازی سایت تخصصی پلیس وارائه آخرین اخبار انتظامی بامیانگین 1,31
به ترتیب اولوییت تأثیر گذاری در رتبه های دوم تا ششم قرار دارند.

جدول شماره ( )5جدول فراوانی ودرصد نظرات آزمودنی ها
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ABSTRACT

جدول شماره ()6

در تفسیر جدول شماره ( )5که بیانگر فراوانی آزمودنی ها ودرصد نظرات آزمودنی
ها دردوبخش پرسشنامه می باشند نشان دهنده میزان باالی پاسخگویی پاسخ

دهندگان به سواالت پرسشنامه که براساس تعدادپاسخ دهندگان درصد بدست
آمده %111بوده است ودر صد سواالت بی پاسخ( %1,1 )missingمی باشد

جدول شماره ()7جدول کای مربع یاآزمون خی  2ضریب همبستگی پیرسون
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a. 100 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .06.

باتوجه به نتایج بدست آمده از جداول شماره  3و3به بررسی میزان همبستگی دو
متغییر توانمندی فردی وعملکرد پلیس می باشددر تفسیر جدول فوق می توان گفت
که ضریب همبستگی بین دو متغییر()111,553چون عددبدست آمده بزرگتر عدداز
عدد  3می باشد نشان دهنده میزان باالی همبستگی بین دو متغییر توانمندی فردی
پلیس وعملکرد پلیس می باشد ودرجه آزادی  )31(dfوارزش  pباتوجه به نتایج
بدست آمده از جداول شماره  3و3به بررسی میزان همبستگی دو متغییر توانمندی
فردی وعملکرد پلیس می باشددر تفسیر جدول فوق می توان گفت که ضریب
همبستگی بین دو متغییر()111,553چون عددبدست آمده بزرگتر عدداز عدد  3می
باشد نشان دهنده میزان باالی همبستگی بین دو متغییر توانمندی فردی پلیس

ABSTRACT
وعملکرد پلیس می باشد ودرجه آزادی  )31(dfوارزش  .111 pکمتر از عدد یک
می باشد نشان دهنده رابطه معناداری بسیار باالیی میان دو متغییر توانمندی فردی
پلیس وعملکرد مطلوب پلیس در برقراری نظم وامنیت می باشد

ارائه راهکارهاو پیشنهادهایی برای ارتقاء توانمندی و عملکرد پلیس درزمینه
تأمین نظم و امنیت در سطح جامعه

 -1اعطای نشان های سازمانی و تکریم کارکنان فعال و همچنین اعطای یاداش در
ازای عملکرد مطلوب
 -2ایجادبستری مناسب برای رشد استعداد و شکوفایی خالقیت فردی پلیس
-3برنامه ریزی و طراحی و ترسیم برنامه های آموزشی پیشرفته که باعث بهره
برداری بیشتر و بهتر از ظرفیت و توانایی ها فردی و گروهی آنان در راستای
اهداف سازمان .
 -4به کارگیری افراد توانمنددر مشاغل و مأموریت های سازمانی مرتبط با رشته
تحصیلی .
 -5فراهم نمودن بستری برای ارتقاء و ایجاد حس انگیزش و آزادکردن نیروهای
درونی افراد برای دستیابی و کسب دستاوردهای عملی .
 -3برگزاری کالسهای توجیهی و آگاه سازی به منظور تشویق و ترغیب قابلیتها و
شایستگی افراد در زمینه بهبود عملکرد .
 -3برگزاری کالسهای آمادگی جسمانی و رزم مقدماتی به منظور باال رفتن توان
جسمی فرد .

 -3برگزاری چلسات مشاوره ای به منظور آموزش مهارتهای زندگی و حس باال
بردن شهامت و اعتماد به نفس .
 -1باالبردن حقوق و مزایای کارکنان سازمان و فراهم نمودن بستری برای تأمین
رفاه آسایش نسبی برای خانواده های آنان به منظور باال رفتن روحیه کاری و
عملکرد بهتر و مستمر در سازمان .
 -11فراهم ساختن تسهیالت و حمایت مالی و تجهیز منابع به طور مساوی و عادالنه
میان کارکنان به منظور افزایش احساس مسئولیت پذیری کارکنان  -11التفات و
توجه به خواسته ها و نیازهای فردی کارکنان به منظور فراهم نمودن زمینه رضایت
شغلی و ارتقاء تعهدکاری وحس مسئولیت پذیری .
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.فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،ش )2
 -4شفیعی ،حسن .محقر،علی (.)1334سرمایه اجتماعی وامنیت اجتماعی پایدار
،مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی ،معاونت اجتماعی ناجا تهران )
 -5پریشانی فروشانی ،حمیده)1315(,مقاله نقش توانمندی روانشناختی درشکوفایی
خالقیت واثرگذاری برتعهد ،فصلنامه مطالعات منابع انسانیص215
-3شیری ،خسرو،صالح نیا ،نسترن(،تابستان  )1314مقاله جایگاه امنیت و نقش
پلیس درتأمین امنیت جامعه اسالمی،ص 11
امنیت ملی در جهان سوم  ،پژوهش حقوق و سیاست شماره 14
-3ابراهیم زاده ،عیسی ،یاری منیره )1312(،مقاله احساس امنیت شهروندان
وعملکرد پلیس (نمونه موردی شهرزاهدان ).ص22
-3آقا وبردی،بابک،مقدم علیرضا ،عوامل موثر برتوانمندسازی نیروی انسانی به
منظور تعالی سازمانی
-1وحیدی ،محمد صالح ،مقاله بررسی و تبین مفاهیم نظم  ،امنیت و آسایش عمومی
و فر د ی ص 51و52
-11ذوالفقاری ،حسین ،علیزاده ،عظیم ،بهرامی مهدی(بهار  )1311بررسی تأثیر
قانونی مناسب بر نظم اجتماعی ) فصلنامه نظم و امنیت انتظامی
-11صالحی ,اسماعیل 1333ویژگیهای محیطی فضایی شهرامن.مرکز مطالعاتی
وشهرسازی ومعماری تهران ,صص114-113

-12کریمی خوزانی ،علی ،جباری غالم،ملکی ،مسعود ،پازوکیان ،اسداهلل()1313
تبیین وبررسی نقش وجایگاه مدیریتی نیروی انتظامی درراهبرد تأمین امنیت ملی
،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس سال یازدهم ،شماره 51
 -13اعظم کریمایی،علی ،مرادیان ،محسن،عباسی علی (.)1331نقش نیروی انتظامی
درتأمین امنیت اجتماعی،فصلنامه دانش انتظامی ،سال دوازدهم ،شماره دوم.
-14کرم زاده ،اسماعیل ،عرفانی ،سهراب ( )1313الگوی تعامل پلیس ورسانه های
ارتباط جمعی درپیشگیری از وقوع جرم ونقش آن براحساس امنیت ،فصلنامه امنیت
ملی ،ش 24
-15تاجران ،عزیزاهلل،کاللی ،حسین (،)1333شناسایی توانمندیهای پلیس درافزایش
احساس امنیت ،فصلنامه نظارت وبازرسی ،سال سوم ش3:
-13اکبری نسب ،حمید ،قربانی ،محمود،رأفتی محمود( )1313شناسایی ورتبه بندی
عوامل موثربرارتقاء وبهبود عملکرد پلیس پیشگیری مشهد ،فصلنامه دانش انتظامی
خراسان رضوی.

