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فصل نامه دانش انتظامی شرق استان تهران

بررسی تاثير عملكرد پليس در سال  1399بر احساس امنيت شهروندان قرچک
مهدی شيرمحمدی

1

از صفحه  108تا 89

تاريخ دريافت1400/12/20 :
تاريخ پذيرش1400/02/28 :

چكيده:
زمينه وهدف :احساس امنيت يكي از ابعاد اساسي مفهوم امنيت در معناي كلي آن است .در واقع
زماني كه فرد احساس كند در جامعه و تعامالت اجتماعي خطري جان ،مال يا سالمتي وي را مورد
تهديد و تعرض قرار نمي دهد ،مي توان گفت فرد داراي احساس امنيت است .اين احساس امنيت از
طريق اعتماد به ارگان هاي تامين كننده امنيت ،دولت ،مدرسه ،نظام اقتصادي ،خانواده ،شبكه دوستان
و  ...تامين مي شود .بنابراين درجه اعتماد ورزي فرد به ديگران مشخصه مناسبي براي تعيين درجه
احساس امنيت وي تلقي مي شود.تحقيق حاضر نقش پليس در تامين و فراهم كردن امنيت
است.عملكرد اين نهاد امنيتي انتظامي مي تواند در فرايند توليد و استمرار احساس امنيت شهروندان
موثر باشد.هدف تحقيق بررسي تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان قرچک است.
مواد و روش ها:
روش تحقيق،پيمايشي و توصيفي است.ابزار جمع آوري اطالعات بوسيله پرسشنامه مي باشدجامعه
آماري تحقيق،كليه افرادي باالي  18سال و ساكن شهر قرچک مي باشندكه با روش نمونه گيري
خوشه اي و تصادفي ساده 309،نفر بصورت نمونه انتخاب شده اند.
یافته ها :اين يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه توانمندي پليس يعني قدرت سخت افزاري و
تظاهري پليس بر عوامل اخالقي و فعاليت اجتماعي ارجحيت دارد.آزمون فرضيات بيانگر آن است كه
بين دو متغير توانمندي عملياتي پليس و فعاليت هاي اجتماعي پليس با احساس امنيت شهروندان
رابطه معناداري وجود دارد.
نتيجه :نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي يكي از متغيرهاي اساسي
تاثير گذار بر احساس امنيت و سرمايه اجتماعي است .توانمندي عملياتي پليس به تنهايي نمي تواند
بر احساس امنيت شهروندان اثر گذار باشدبلكه آموزش و رفتار حرفه اي پليس در تعامل با جامعه و
ارتقاء كيفيت عملكرد نيروي انتظامي در سطح جامعه،احساس امنيت شهروندان نيز افزايش خواهد
داد.
کليدواژه:احساس امنيت،اعتماد اجتماعي ،عملكرد پليس رضايت شهروندان

-1عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين،دكتراي علوم سياسي .
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مقدمه:
مسئله امنيت (اعم از عيني و ذهني) از جمله نيازهاي اساسي بشر در طول تاريخ است كه به گواه
بسياري از انديشمندان قدمتي بسيار طوالني تر از مفهوم اجتماع و جامعه دارد.امنيت يكي از نيازهاي
اصلي بشر مي باشد .بسياري از جنگ ها ،صلح ها جهت به دست آوردن و حفظ امنيت رخ مي دهد .با
پيچيده شدن جوامع متغيرهايي كه بر روي امنيت افراد تاثيرگذارند بسيار گسترده شده اند.شغل،
طبقه اجتماعي ،اميد به زندگي ،سياست ،عشق و ...مي توانند امنيت رواني افراد را مختل يا تضمين
نمايند و به لحاظ تاثير تعيين كننده امنيت رواني بر رفتار فرد ،مي توان نتيجه گرفت كه امنيت
اجتماعي برآيند امنيت رواني افراد جامعه مي باشد .همچنان كه نمي توان منكر تاثير امنيت اجتماعي
بر روي امنيت رفتاري افراد نيز شد.بنابراين امنيت از مهمترين پارادايم هاي روز دنياست و به لحاظ
نقشي كه در زندگي اجتماعي بشر ايفا مي كند از نگاه افكار عمومي بر مقوالت مهمي همچون صلح،
آموزش ،محيط زيست ،كيفيت ارتقاي زندگي و ...غلبه پيدا مي كند .در جامعه ما نيز اهميت امنيت
به حدي است كه امروز به گفتمان مسلط تبديل شده است.پس نبايد ترديد داشت كه احساس امنيت
پيش نياز پيشرفت و دستيابي بشر به نيازهاي توسعه اي است .اگرچه همواره مصاديق دولت ساخته
به نام امنيت و يا تهديد امنيت با آنچه كه افكار عمومي تشخيص مي دهد داراي تفاوت فاحش است.
ولي احساس امنيت خواست مشترک بشريت است.احساس امنيت تحت تاثير عوامل مختلفي شكل
مي گيرد كه يكي از اين عوامل سرمايه اجتماعي است .اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي از مولفه
هاي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود .اعتماد يكي از شاخص هاي سرمايه اجتماعي است در
صورت وجود اعتماد ميان افراد و اجتماع ها روابط ميان اعضاي خانواده ،دوستان ،همسايگان ،همكاران
و به طور كلي اعضاي جامعه ،روابطي موثرتر خواهد بود .در حالي كه نبود اعتماد با رفتارهايي چون
اعمال خشونت ،جرم همراه است .
سوالهاي مطرح شده درتحقيق كه عبارتنداز:
سوال اصلی:
تاثير عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک براحساس امنيت شهروندان قرچک چگونه است ؟
سوال فرعي تحقيق:
 -1ميزان احساس امنيت در شهر قرچک چگونه است؟
-2آسيب ها و جرائم تاثير گذار بر احساس امنيت درشهر قرچک كدامند؟
 -3تاثير عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک بر احساس امنيت شهر قرچک چگونه است؟
 -4تاثير طرح هاي فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک بر احساس امنيت چگونه است؟
فرضيات:
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-1به نظر مي رسدتوانمندي عملياتي فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک بر احساس امنيت
شهروندان قرچک تاثير دارد.
-2به نظر مي رسد رفتار حرفه اي پليس بر احساس امنيت شهروندان تاثير دارد.
-3به نظر مي رسد فعاليت هاي اجتماعي پليس بر احساس امنيت شهروندان تاثير دارد.
-4به نظر مي رسد اجراي طرح هاي فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک بر احساس امنيت تاثير گذار
باشد.
-5به نظر مي رسد آسيب ها و جرائم تاثير گذار بر احساس امنيت درشهر قرچک مي باشند.
مواد و روش ها:
روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و همبستگي داده هامي باشد .نتايج حاصله بوسيله نرم افزار
 EXCELمورد پردازش قرار گرفته است  .جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه افراد باالي 18
هستند كه در سال  1399ساكن شهر قرچک هستند.حجم نمونه گيري در اين تحقيق  309نفر از
شهروندان قرچک  ،ساكن مناطق مختلف شهر قرچک و از گروه هاي مختلف سني ،فرهنگي ،شغلي و
اجتماعي بودند.
شيوه نمونه گيری :
نمونه گيري و جمع آوري اطالعات اين پژوهش در دو گروه درب منازل و محيط باز و به صورت
تصادفي انجام شده است  .بدين صورت كه ابتدا هر شهر به پنج منطقه محمدآباد  ،زيباشهر ،پويينک ،
باقرآبادو طالييه تقسيم شد و سپس پرسشگران براساس بلوک بندي هاي مصوب  ،در هر بلوک به
صورت تصادفي به درب منازل مراجعه و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده اند  .با توجه به اينكه
 50درصد از نمونه ها مربوط به درب منازل بود  50 ،درصد بقيه نيز از بين افراد همان مناطق در
پارک ها  ،خيابان ها  ،بازارها و  . . .و با رعايت  50درصد مرد و  50درصد زن ( در هر دو گروه ) و 18
سال به باال و به صورت تصادفي نمونه ها را انتخاب كرده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده اند
.
تعریف عملياتی تحقيق:
امنيت اجتماعی :از جمله مولفه هاي اصلي امنيت است كه كانون توجه خود را بر مناسبات
اجتماعي معطوف كرده و در ارتباط و تعامل بين انسان و اعضاي جامعه معنا پيدا مي كند.اصطالح
امنيت اجتماعي نخستين بار توسط «باري بوزان» در كتاب «مردم ،دولت ها و هراس» به كار رفت.
وي در تعريف خود از امنيت اجتماعي آن را توانايي گروههاي مختلف صنفي ،قومي ،ملي ،جنسي و...
در حفظ هستي و هويت خود دانست( .كالهچيان )1382:138 ،و معتقد است امنيت اجتماعي به
مقابله با خطراتي مي پردازد كه به صورت نيروي بالقوه يا بالفعل هويت افراد جامعه را تهديد مي كند.
اعتماد اجتماعی:اعتماد به مثابه ارزشمندترين و مهمترين مولفه سرمايه اجتماعي ،نيرويي شگرف و
پايان ناپذير براي پيوند دادن حكومت و مردم  ،مردم و نهادهاي حكومتي و مردم با مردم دارد و
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امروزه يكي از مشخصات جامعه مدني ،اعتماد عمومي باالست.اعتماد پايه امنيت است و ميزان
اطمينان فرد به ديگران و كساني كه در حوزه تعامالت وي قرار دارند مي تواند در كاهش احساس
عدم امنيت بسيار مهم باشد.
کيفيت عملكرد پليس:عنصر بسيار اساسي ديگر در احساس امنيت كيفيت عملكرد پليس است .در
اين بخش سرعت ،دقت و صحت عمل پليس ،نوع برخورد و رفتار پليس با افراد چه مجرم و چه ديگر
افراد جامعه ،نحوه اطالع رساني و شفاف سازي و ...به شدت مي تواند بر احساس امنيت اثرگذار
باشد.اگر پليس يک سرقت يا قتل را در دوره زماني كوتاه و قابل قبولي كشف كند ميزان احساس
امنيت در جامعه را باال مي برد ولي هر چه قدر سرعت و زمان دستگيري مجرم طول بكشد به همان
ميزان احساس ناامني افزايش مي يابد و در اين ورطه حتي ميزان زياد كشفيات نيز خيلي در ارتقاي
احساس امنيت تاثير نخواهد داشت.مثال فردي را تصور كنيد كه خودرو شخصي اش به سرقت رفته
است ،وي پس از اطالع به پليس توقع دارد كه در مدت كوتاهي اين خوردو كشف شود و اگر اين
مسئله تحقق نيابد – حتي اگر بعد از يكسال اين خودرو كشف شود -مطمئناً احساس امنيت او تحت
الشعاع قرار مي گيرد.در اينجا نگرش فرد در خصوص توانمندي و كفايت پليس و ساير مراجع مسئول
كه در برقراري امنيت دخالت دارند در ايجاد احساس امنيت موثر است.
فعاليت های اجتماعی پليس :افزايش ارتباط پليس با جامعه و اطمينان دادن به مردم از طريق
پخش برنامه هاي ارشادي از رسانه ها،مشاركت عمومي،ايجاد نمايشگاه ها،راه اندازي سايت پليسي و
نظاير آن مي باشد.
احساس امنيت:نوعي ذهنيت و جهت گيري رواني مثبت شهروندان نسبت به عدم تاثير گذاري
حضور و بروز رويدادها و وقايع ضد امنيتي در شرايط فعلي و آتي در حوزه هاي امنيت اجتماعي،ثبات
سياسي،انسجام هويتي و امنيت سرزميني مي باشد.

چرخههای احساس امنيت اجتماعی:
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بطور كلي احساس امنيت اجتماعي در هر جامعه اي به احساس رواني شهروندان از وجود يا عدم
وجود جرم و ناهنجاري بر مي گردد به عبارتي هر ميزان ارتكاب جرم در جامعه باالتر باشد به همان
ميزان احساس امنيت اجتماعي پايين تر است .اگر جامعه را به شكل يک مثلث در نظر بگيريم كه در
راس آن هنجارها و قواعد ،در يكي از اضالع نقض هنجارها و در ضلع ديگر واكنش و مجازات باشد در
صورتي كه اشخاص مطمئن باشند كه اين مثلث هميشه برقرار است و بي هنجاري هيچ موقع بي
پاسخ نخواهد ماند به تبع آن آرامش و آسايش روحي و رواني در اذهان ايجاد مي شود و احساس
امنيت اجتماعي در افراد جامعه ارتقا مي يابد .براي رسيدن به اين مهم محققان با تحقيقات و بررسي
هاي متعدد ،راهكارها و برنامه هاي مختلفي را به بوته آزمايش قرار دادند .در يكي از اين الگوها با
بررسي نقش سازمانهاي مرتبط در عرصه امنيت ،اجراي صحيح برنامه هاي اين سازمانها را حركتي
موثر در پايداري اين مثلث عنوان مي كند.
بر طبق اين ديدگاه بطور كلي سه دسته اقدامات در جهت كاهش احساس ناامني مدنظر مي باشد:
الف :اقدامات مربوط به پليس :پليس يک از مهمترين سازمانهاي و تشكيالت مسئول در برقراري نظم
مي باشد؛ پژوهشها نشان مي دهند ،مردمي كه معتقدند پليس محل زندگي آنها خوب كار مي كند
كمتر احساس ناامني مي كنند .پليس مي تواند با اجراي برنامه هاي خاصي از جمله واكنش سريع
نسبت به درخواست كمک شهروندان و يا وقوع جرايم نقش به سزايي در ايجاد احساس امنيت در
جامعه داشته باشد.
ب :اقدامات مرتبط با ساير دستگاههاي دولتي :از ديگر اقداماتي كه در ايجاد احساس امنيت در جامعه
نقش بسزايي ايفا مي كند اقدامات و برنامه هاي ساير دستگاههاي مرتبط با بحث امنيت است .نوع
قوانين و مقررات كه براي برخورد با مجرمين در مجلس تصويب مي شود ،موضع گيري مقامات دولتي
در برابر جرم و ناامني ،برخورد مناسب محاكم قضايي با مجرم و  ...از اقداماتي است كه در افزايش و يا
كاهش احساس امنيت در جامعه مي تواند موثر باشد.
در ذيل به سازمانها و نهادهايي كه نقش مستقيمي در افزايش احساس امنيت دارند و با برنامه ريزي
هاي مناسب خود مي توانند نقش موثري در ارتقاي احساس امنيت داشته باشند ،اشاره مي كنيم:
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خانواده -مطبوعات ـ وزارت آموزش و پرورش(مدارس و)..ـ قوه قضائيه و دادگستريهاـ صدا و سيماـ
مراكز علميو دانشگاهي ـ اداره راهنمايي و رانندگي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت اطالعات ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي -نهادهاي ديني (حوزه
علميه و روحانيت)ـ سپاه  -شهرداري هاـ وزارت كشور و استانداريهاـ شوراي شهرو...
ج :نقش رسانه ها :تاثير رسانه ها بر افكار عمومي بر هيچ كس پوشيده نيست ،رسانه ها در تمامي
مقوالت زندگي بشري براحتي مي توانند تاثير بگذارند و در جهت دهي به كردار و رفتار مخاطبان
موثر باشند .رسانه ها در بحث احساس امنيت در جامعه نقش بسزايي را برعهده دارند و مانند يک
شمشير دولبه در يک گزارش به راحتي مي توانند افكار عمومي را نسبت به ناامني حساس كرده به
نحوي كه مردم خطر بزه ديدگي را بيش از اندازه واقعي برآورد كنند و يا برعكس با ارائه گزارشي واقع
بينانه و محتاطانه در ايجاد احساس امنيت كمک نمايند.با توجه به اينكه رويكرد پژوهش حاضر توجه
به نقش مطبوعات در ارتقاي احساس امنيت اجتماعي است ،از بسط دو بخش ديگر اجتناب نموده و
كانون توجه خود را بر رسانه هاي جمعي متمركز مي كند.
ابعاد امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعي نيز همانند امنيت داراي دو بعد متمايز و در عين حال مرتبط شامل بعد واقعي و بعد
ذهني مي باشد.بعد واقعي و عيني امنيت به معناي ايجاد شرايط و موقعيت ايمن براي افراد است و
بعد ذهني امنيت همان احساس امنيت مي باشد (پهلوان .)221 :1381 ،احساس امنيت يعني فقدان
هراس از اينكه ارزشهاي حياتي مورد تعرض قرار بگيرد(.واثقي )21 :1384،به عبارتي ،وقتي سخن از
ناامني به ميان مي آيد يعني فرد در جامعه در مولفه خاصي مثل حفظ جان ،حفظ مال ،حفظ آزادي
و  ...امنيت ندارد و جامعه در اين خصوص با مشكل روبه روست و وقتي صحبت از احساس امنيت مي
شود ،يعني فرد احساس مي كند كه در جامعه چنين مولفه هايي وجود ندارد ولو اينكه احتمال وجود
امنيت در اين مولفه ها باشد و اين مسئله آسيب هاي جبران ناپذيري را براي جامعه به وجود مي آورد
كه توجه به آن يكي از مهمترين برنامه هاي مدنظر حكومتها به حساب مي آيد.
تفاوت اين دو بعد امنيت در اين است كه بعد واقعي امنيت پديده اي محاسبه پذير مي باشد كه بر
اساس احتمال وقوع ريسک ها و اثربخشي اقدامات مقابله اي مختلف سنجيده مي شود؛ براي مثال با
ارزيابي عواملي مانند نرخ وقوع جرم در محله و قابليت سيستم دزدگير نصب شده در منزل ،مي توان
احتمال وقوع سرقت در آن منزل را پيش بيني كرد و حتي اگر معتقد باشيم كه امكان سنجش و
پيش بيني ميزان امنيت فيزيكي يک مكان ،تنها با تكيه بر چند عامل ساده ممكن نيست ،حداكثر
آنكه با بهره گيري از مجموعه اي قابل دستيابي از اطالعات مختلف مي توان به درجات بااليي از
سنجش و پيش بيني رسيد .اما امنيت اجتماعي بعد ذهني و احساسي نيز دارد و مشكل دقيقاً از
زماني آغاز مي شود كه بخواهيم در سياست گذاري ها و طراحي هاي راهبردي اين بعد را هم در نظر
بگيريم( .حسيني)8-9 :1386،
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با توجه به اينكه عنصر ذهني و احساسي امنيت بيشتر مبتني بر واكنش هاي روان شناختي انسان ها
نسبت به خطر و اقدامات مقابله اي شكل مي گيرد و متناسب با گوناگوني شخصيت ها ،نگرش ها،
اعتقادات و ساير عوامل روانشناختي ،اين واكنش ها مي توانند متنوع و متفاوت باشند به سادگي در
قالب محاسبات رياضي و آماري نمي گنجند(.همان) و اين مسئله به مرور زمان مشكالت جبران
ناپذيري را ايجاد مي كند.
اگر مردم جامعه ای احساس کنند که پدیده امنيت اجتماعی کمرنگ شده و یا کاهش یافته
است ،ممكن است در مرحله اول آن را فقط به عنوان یک واقعيت ذهنی تلقی کنند ،اما در
مرحله بعد و بنحو ناخودآگاه به عنوان پدیده ای بيرونی تجلی خواهد یافت .در چنين
وضعيتی ،تنها با نظارت بيرونی و با قيود درونی نمی توان ميزان اعتماد و امنيت خاطر را به
جایگاه اصلی و اوليه آن بازگرداند .در اینجا نداشتن یا ضعيف دانستن امنيت ،در وهله اول
تحت عنوان یک احساس تلقی شده اما در مرحله حادتر به صورت یک واقعيت یا پدیده
اجتماعی بروز می کند که در این مرحله به یک معضل و آسيب اجتماعی تبدیل شده و می
تواند اقتدار و مشروعيت خرده نظام سياسی را به عنوان تأمين کننده امنيت تضعيف کرده
و با زیر سؤال رفتن این اقتدار و کاهش مشروعيت خرده نظام سياسی ،آن را با بحران نيز
مواجه کند .حتی هنگامی که معتقد باشيم احساس نبود امنيت با واقعيت پدیده امنيت،
تطابق ندارد ،اعتقاد عمومی و احساس اجتماعی در این زمينه باعث می شود تا جامعه
هزینه های زیاد و بهای سنگينی را برای برقراری امنيت متحمل شود تا بتوان به سطح قابل
قبولی از امنيت خاطر دست یافت( .پهلوان.)221:1381،
شاخص های احساس امنيت اجتماعی
ارزيابي مردم از وضع امنيت عمومي و اجتماعي ،مهمترين پارامتر براي تعيين ضريب امنيت در يک
كشور محسوب مي شود چرا كه امنيت امري نسبي و احساسي است و حتي اگر با مقايسه پارامترها و
شاخص ها مختلف امنيت اجتماعي ازجمله سرقت ،قتل ،تجاوز ،اعتياد ،ضرب و جرح و ...اثبات كنيم
كه وضع بهتري نسبت به ساير كشورها داريم ،تا زماني كه اين موضوع مورد پذيرش مردم قرار نگرفته
است نمي توانيم مدعي ايجاد امنيت باشيم .بنابراين نمي توان صرفاً با تجزيه و تحليل كمي آمار،
ميزان امنيت را در جامعه تعيين كرد بلكه بايد به اين سئوال مهم پاسخ داد كه:
مردم واقعاً تا چه حد احساس امنيت مي كنند؟
احساس ايمني زماني حاصل مي شود كه فرد در درون خود احساس كند «تهديد نمي شود».
تطابق «حس امنيت» و «وجود امنيت» واقعي در جامعه داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است؛ به
طوري كه ممكن است افراد در حالي در يک جامعه احساس امنيت كنند كه عوامل تهديد كننده
ضريب امنيت اجتماعي را پايين آورده است و از سوي ديگر در برخي از جوامع با وجود باال بودن
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ضريب امنيت اجتماعي و پايين بودن عوامل تهديد كننده و بر هم زننده نظم ،مردم با احساس ناامني
مواجه باشند و اين نكته اساسي ترين جريان پيش روي اين بحث است( .كريميايي.)57 :1386 ،
بر اين اساس شاخص ها و مولفه هاي امنيت نيز بايستي در چارچوب مفهومي خاصي تدوين ،ارائه و
مورد سنجش قرار گيرند .در زير به برخي از عمده ترين مولفه هاي احساس امنيت اشاره مي شود:
(بيات)35-31 ،1387 ،
 -1نوع نگاه فلسفي و انديشه اي به مثلث امنيت ،عدالت و آزادي
 -2تامين اجتماعي
 -3فضاي رسانه اي
 -4مطالبات اجتماعي
يک نكته ديگر در احساس امنيت ،سطح و ميزان مطالبات مردم از حاكميت به ويژه نيروهاي انتظامي
در راستاي تامين امنيت است .در اين مطالبات شرايط منطقه اي ،سطح فرهنگي منطقه ،بسترهاي
اقتصادي و اجتماعي و مقتضيات زماني و مكاني منطقه تاثير فراواني دارد مسلماً ميزان انتظارات مردم
از پليس و نهادهاي امنيتي در استانهاي مرزي با مناطق مركزي يكسان نخواهد بود بنابراين اگرچه
ممكن است در استانهاي مرزي ،درگيري مسلحانه و آدم ربايي نداشته باشيم ولي اين امر در مناطق
مرزي وجود داشته باشد اين مسئله به مفهوم باال بردن ميزان احساس امنيت در مناطق مركزي
نسبت به مناطق مرزي نيست بلكه انتظارات مردم به تناسب شرايط منطقه اي متفاوت خواهد بود.
 -5فقدان جرم و جنايت
از نظر علمي درک اثرات جرم يعني ترس از وقوع جرم به اندازه خود آن يعني خطرهاي آماري حاصل
از وقوع جرم اهميت دارد .واكنش نسبت به ترس از قرباني شدن باعث مي شود كه بسياري از مردم از
خطرات دوري كنند يا حداقل ميزان در معرض خظر قرار گرفتن خود را كاهش دهند كه اين خود مي
تواند منجر به عدم حضور مردم نه تنها در يک مكان خاص بلكه در بيشتر فضاهاي عمومي شود.
(كريميايي.)287 :1386 ،
 -6شرايط و موقعيت خطرناک و مخاطره آميز
منظور وضعيت هايي است كه فرد به دليل قرار گرفتن در اجتماع شهري خواه ناخواه در معرض آنها
قرار مي گيرد .براي مثال سپردن سرمايه به فرد ديگر ،تردد با ماشين هاي مسافر كشي شخصي،
فرستادن كودكان به مدرسه ،رفتن به پارک ،وساطت در دعواها ،انجام معامالت مهم ،به تنهايي در
خانه ماندن ،انتخاب مسكن و مواردي از اين دست ،مي توانند مورد توجه قرار گيرند.
 -7حفظ هويت و ويژگي هاي شخصيتي
در اينجا امكان حفظ ويژگي هاي فردي و عدم دخالت ديگران در حوزه خصوصي مدنظر است و مي
توان مقوله امنيت فكري كه دكتر چلبي در كتاب جامعه شناسي نظم مطرح نموده اند را در اين مقوله
قرار داد.
شاخص هاي مهم اين بعد عبارتند از:
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 گذران اوقات فراغت به دلخواه -.اشتغال به امور هنري مورد نظر -.امكان تامل و تفكر در حوزه هايمورد نظر
 امكان اظهار نظر در حوزه هاي مختلف -ايجاد شرايط مشاركت اجتماعي ،سياسي و..آثار و عواقب احساس ناامنی
احساس ناامني ابتدا از فرد آغاز مي شود و در گذر زمان به جمع منتقل مي گردد .به عبارتي فرد به
داليل مختلفي همچون عدم تربيت صحيح خانواده كه اساس و پايه شكل گيري شخصيت را تشكيل
مي دهد و يا موقعيت و وضعيت خاص حاكم بر جامعه احساس ناامني مي نمايد و در گذر زمان اين
احساس را به جامعه منتقل مي نمايد ،با شيوع اين مسئله در جامعه اندک اندک تحرک ،پويايي،
همگرايي ،محبت ،اعتماد و اطمينان ،اميد به آينده ،آزادگي و  ...از بين مي رود و جامعه به سمت
انحطاط گام بر مي دارد.
درباره احساس امنيت كافي است كه اشاره شود مخرج مشترک تمام آسيب هاي اجتماعي و
انحرافهاي رواني در سطح جامعه همانا احساس ناامني است .پيامدها و تبعات وجود يا گسترش
احساس ناامني در جامعه عبارتند از:
 ايجاد حالت انفعال در مردم -از ميان رفتن خالقيت ها -بروز بي تفاوتي و رفتارهاي مبتني بر بياعتمادي به قدرت مركزي
 خدشه دار شدن امنيت اجتماعي -بروز رفتارهاي فردي و جمعي مبتني بر طرفداري از شدت عملدولت و نظام توسط دستگاه عدالت كيفري -عدم سرمايه گذاري در مناطق مختلف و ايجاد مانع در
فرآيند توسعه و اقتصاد -از دست رفتن فرصت تصميم گيري عقالني از سوي مسئولين(لرني:1383 ،
)42
از نظر ليسكا ،الورنس و سانچيريكو ،ترس از ناامني مي تواند تاثيرات روان شناختي گسترده اي شامل
اضطراب ،بي اعتمادي ،احساس بيگانگي ،انزوا و عدم رضايت از زندگي ايجاد كند ،همچنين ممكن
است انسانهايي كه دچار آن هستند براي مقابله با ترس خود به مواد مخدر و الكل روي آورند ،براي
اجتناب از قرباني بزه واقع دن ،از مكانهاي معين و يا افراد غريبه و بيگانه دوري كنند و در نتيجه
فعاليت هاي اجتماعي آنها محدود شود ،و يا اينكه با تهيه ي سگ ،اسلحه و ساير تجهيزات ايمني،
حائلي امنيتي در روابط اجتماعي خود با ديگران را ايجاد كنند( .دكتر حسين حسيني)113 : 1386 ،
آبراهام مازلو نيز چهارده نشانه را براي فردي كه احساس ناامني مي كند بر شمرده است( :رجبي پور،
)17: 1382
احساس طرد شدن ،مورد عشق و عالقه ديگران نبودن احساس تنهايي احساس اينكه دائما در معرض
خطر قرار دارد.ادراک دنيا به عنوان مكاني تاريک ،خصمانه و خطرناک ديدن ديگران به عنوان افرادي
بد ،شيطاني و خودخواه.
یافته ها:
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داده های توصيفی:عملكرد پليس در چهار عامل:عامل اول ،احساس امنيت در بين شهروندان قرچک
،عامل دوم ،عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان قرچک ،عامل سوم،اجراي طرح هاي عملياتي و
اقدامات پليسي،عامل چهارم،فعاليت هاي اجتماعي پليس هر بعد به صورت مجزا مورد مطالعه قرار
گرفته است.
الف -ميزان احساس امنيت در بين شهروندان قرچک:
 77درصد از پاسخگويان عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک را در خصوص كافي و مناسب
بودن حضور گشت هاي خياباني در جهت برقراري امنيت شهر قرچک  12 ،درصد مخالف و  11درصد
بدون نظر عنوان نموده اند.
جدول  )1ميزان احساس امنيت در بين شهروندان قرچک
گزينه

درصد

شاخص هاي آماري
موافقم

77

ممتنع

11

مخالف

12

مخالفم
%12

موافقم
%77

ممتنع
%11
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ب -اجرای فعاليت های اجتماعی پليس بر افزایش احساس امنيت شهروندان قرچک:

 73درصد از پاسخگويان عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک را در خصوص اجراي فعاليت
هاي اجتماعي پليس بر افزايش احساس امنيت شهروندان قرچک را باال 12 ،درصد مخالف و 15
درصد بدون نظر عنوان نموده اند.
جدول  )2اجرای فعاليت های اجتماعی پليس بر افزایش احساس امنيت شهروندان قرچک
شاخص هاي آماري

گزينه
موافقم

73

ممتنع

15

مخالف

12
مخالفم
 %12ممتنع
%15

موافقم
%73

درصد
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ج -تاثيرعملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک بر احساس امنيت شهر قرچک:
 77درصد از پاسخگويان عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک را در خصوص عملكردو حضور
گشت هاي خياباني  12 ،درصد مخالف و  11درصد بدون نظر عنوان نموده اند.
جدول  )3تاثيرعملكرد پليس فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک بر احساس امنيت شهر
قرچک
گزينه

درصد

شاخص هاي آماري
موافقم

77

ممتنع

11

مخالف

12

مخالفم
%12

موافقم
%77

ممتنع
%11
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د -طرحهای عملياتی اجرا شده توسط پليس :

 64درصد از پاسخگويان موافق افزايش طرح عملياتي پليس (امنيت اجتماعي-انظباط اجتماعي-
امنيت محله محور) بوده اند 23 .درصد مخالف و  13درصد بدون نظر عنوان نموده اند.
جدول  )4طرحهای عملياتی اجرا شده توسط پليس (امنيت اجتماعی-انضباط اجتماعی-
امنيت محله محور)باعث افزایش احساس امنيت اجتماعی شده است.
شاخص هاي آماري

گزينه

درصد

موافقم

64

ممتنع

13

مخالف

23

مخالفم
%23
موافقم
%64

ممتنع
%13

نتيجه گيری :در تحقيق حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي به رابطه بين نگرش شهروندان
نسبت به احساس امنيت و عملكرد پليس پرداخته شده است.در سطح توصيفي داده ها،نگرش
شهروندان نشان داده است كه براي افزايش احساس امنيت در جامعه،مردم خواستار توقعاتي از پليس
هستند.اما در سطح استنباطي داده ها نشان داده است كه توانمندي عملياتي پليس به عنوان قدرت
سخت و انتظامي نسبت به رفتار حرفه اي و فعاليت هاي اجتماعي ارجحيت بيشتري دارد.
نتايج بدست آمده از جداول نظرسنجي انجام شده نشان مي دهد كه احساس امنيت شهروندان قرچک
در مقايسه با نظر سنجي انجام شده در نيمه اول سال  ،1393بطور قابل مالحظه اي افزايش داشته
است .احساس امنيت شهروندان برابر شاخصه ها و مؤلفه هايي كه در نظر سنجي قبلي مورد استفاده
بوده و در جدول شماره  1نيز درج شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است نتايج نظر سنجي نشان
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مي دهد در افزايش احساس امنيت شهروندان قرچک ،مؤلفه ها و شاخص هاي زير بترتيب بيشترين
تأثير را داشته است و همچنين آنان در اين بخش دغدغه هاي امنيتي خود را ابراز نموده اند كه
حكايت از كاهش دغدغه ها و نگراني هاي آنان دارد و بنظر مي رسد ،افزايش احساس امنيت ،نشان
دهنده عملكرد فرماندهي انتظامي شهرستان قرچک مي باشد.
 -1حضور پليس در معابر باعث افزايش احساس امنيت ميشود.
 -2امنيت موجود حاصل كار ،تالش و همت نيروهاي پليس است.
 -3چراغ گردان روشن ماشين پليس در شبها به من احساس امنيت ميدهد.
 -4صداي آژير ماشين پليس ،به من احساس امنيت ميدهد.
 -5نگرش من نسبت به كاركنان پليس فاتب خوب است.
 -6ايست و بازرسي شبانه پليس به من احساس امنيت ميدهد.
 -7محل سكونت من كامالً امن است.
 -8من دائم نگرانم كه مورد تعدي يا مزاحمت افراد سودجو قرار گيرم.
 -9طرحهاي عملياتي اجرا شده توسط پليس (امنيت اجتماعي-انضباط اجتماعي-امنيت محله
محور)باعث افزايش احساس امنيت اجتماعي شده است.
 -10قرچک شهري است كه از امنيت اجتماعي بااليي برخوردار است.
 -11من دائم نگرانم كه منزل من مورد سرقت قرار گيرد.
 -12من شبها بدون ترس در خيابانها قدم ميزنم.
 -13دوربينهاي نصب شده در خيابانهاي شهر به من احساس امنيت ميدهد.
شاخص های ذیل از رضایتمندی کمتری در بين پاسخگویان برخوردار بوده اند:
 -1من دائم نگرانم كه خانوادهام مورد تعدي يا مزاحمت افراد سودجو قرار گيرند.
 -2وقتي فرزندانم به مدرسه يا بيرون از خانه ميروند ،دائم نگرانم كه مورد اذيت و آزار قرار گيرند.
 -3دائم نگرانم كه خودرو من مورد سرقت قرار گيرد.
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با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخ های اعالمی سؤال شماره  ،2جرایم و آسيب های
اجتماعی بترتيب بيشترین تأثير را بر احساس امنيت شهروندان قرچک داشته اند:
رديف

جرم يا آسيب

1

ايجاد مزاحمت براي دختران و زنان

2

خريد و فروش مواد مخدر

3

كيف قاپي و كيف زني

4

اخاذي و زورگيري

5

سرقت وسايل خودرو و سرقت اتومبيل

6

سرقت منازل

7

سرقت مسلحانه

8

قتل عمد

9

آدم ربايي

10

نزاع و درگيري در بين جوانان

11

تصادفات و حوادث رانندگي

با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخ های اعالمی به سؤال شماره  ،3شاخص های عملكرد
فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک در سال  1399به ترتيب اولویت و ميزان اثر بخشی آن
در افزایش احساس امنيت شهروندان قرچک به شرح زیر می باشند:
 -1كاهش معضل ترافيک
 -2برخورداري كاركنان از تخصص الزم در زمينه حفظ امنيت و اجراي قانون
 -3مقابله با مزاحمين نواميس مردم
 -4كافي و مناسب بودن حضور گشت هاي خياباني در طول روز
 -5احترام به نظرات مردم و برخورد مناسب با آنان
 -6مقابله با عوامل فساد اخالقي ،جنسي و فالگيران
 -7مقابله قاطع با سارقين
 -8جلوگيري از نشر تصاوير و CDهاي غير اخالقي در سطح شهر
 -9مقابله با جرايم رايانهاي
 -10رسيدگي به شكايت از كاركنان متخلف
 -11مقابله با اراذل و اوباش و افراد شرور
 -12توجه به حقوق شهروندان
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 -13برقراري امنيت پاركها و تفريحگاهها
 -14جلب اعتماد مردم
 -15جمع آوري معتادان ولگرد
 -16آموزش رفتار صحيح رانندگي به شهروندان
 -17كافي و مناسب بودن حضور گشت هاي خياباني در طول شب
 -18حضور بموقع و برخورد با عاملين نزاعهاي خياباني
 -19مقابله با مواد فروشان (سوداگران مرگ)
 -20كاهش ميزان رشوه و پارتي بازي در بين كاركنان
 -21نحوه و روند رسيدگي به امور مراجعين
بر اساس نتایج بدست آمده از نظرات پاسخ دهندگان به سؤال شماره  4در خصوص اثر
بخشی اجرای طرح های انتظامی و عملياتی در افزایش احساس امنيت شهروندان در سال
1399توسط فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک بترتيب اولویت ،طرح های اجرایی زیر
بيشترین تأثير را داشته اند:
 -1پاكسازي پيرامون مدارس و مراكز آموزشي
 -2تأمين نظم و امنيت پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
 -3قاچاق مشروبات
 -4برخورد با مزاحمين نواميس و خودروهاي متخلف در حريم خيابانها
 -5شناسايي و دستگيري سارقين جرايم توام با خشونت
 -6ارتقاء امنيت اجتماعي پاكسازي نقاط آلوده محله محوري
 -7چهارشنبه سوري
 -8مبارزه با ارازل و اوباش
 -9برخورد با خودروهاي متخلف
 -10جمع آوري سالحهاي سرد
 -11معتادين پر خطر
پيشنهادات
پيشنهادات کاربردی:
در زمينه هاي احساس امنيت در بين شهروندان قرچک كه يكي از عوامل مهم دراعتماد عمومي مي
باشد ،به نظر مي رسد در اين زمينه مي توان با افزايش توان پليس در ارتقاء اعتماد مردم به پليس و
در نتيجه افزايش مشاركت و تعامل مردم اميد بست.
راهكارهای پيشنهادی ،به شرح ذیل عبارتند از :
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 -1به كارگيري كليه امكانات و منابع جهت افزايش بهره دهي وارتقاء سطح دانش و مهارت هاي حرفه
اي كاركنان پليس.
 ، 2باال بردن سطح دانش اجتماعي مردم از طريق رسانه هاي جمعي براي افزايش آگاهي آنان از
قوانين و مقررات اجتماعي و نظاير آن .
 -3استفاده زمينه هاي اجتماعي متناسب از سوي نيروي انتظامي براي جلب بيشتر اعتماد مردم
نسبت به پليس و فراهم آيد.
 --4استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل سازمانها و مراكز درون سازماني و نهادهاي
غيردولتي براي ارتقاء سطح احساس امنيت در جامعه.
 -5در اختيار قرار دادن تجهيزات و امكانات پيشرفته براي پليس جهت باال بردن توان مقابله نيروهاي
پليس با افراد سودجو وهنجار شكنان در جامعه.
 -6توجه به نظرات مردم در راستاي تصميمي گيريها ،رفع نواقص و معايب و تصحيح عملكرد
ماموريتهاي پليس پايتخت
 -7تشويق و تكريم پرسنل ساعي پليس پايتخت.
 -8افزايش بازرسي و نظارت بر پرسنل.
 -9افزايش گشت هاي خياباني در طول روز و شب جهت نا امن كردن شرايط براي متخلفان و قانون
شكنان و ايجاد امنيت بيشتر براي شهروندان.
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on the sense of 1399Investigating the effect of police performance in
security of Qarchak citizens
Mehdi Shirmohammadi
Abstract
Background and Aim: The feeling of security is one of the basic
dimensions of the concept of security in its general meaning. In fact, when
a person feels that his life, property or health is not endangered in society
and social interactions, it can be said that the person has a sense of
security. This sense of security is provided through trust in the organs that
provide security, the government, the school, the economic system, the
family, the network of friends, and so on. Therefore, a person's degree of
trust in others is considered a good indicator to determine the degree of his
sense of security. The present study is the role of police in providing
security. The study examines the effect of police performance on the sense
of security of Qarchak citizens.
materials and methods:
The research method is survey and descriptive. The data collection tool is a
questionnaire. The statistical population of the research is all people over
18years old and residents of Qarchak city. By simple cluster and random
sampling method, 309people have been selected as a sample.
Findings: These findings show that the ability of the police, ie the
hardware and demonstrative power of the police, is superior to the moral
factors and social activity. There is a significant relationship.
Conclusion: The results of data analysis show that social trust is one of the
main variables affecting the sense of security and social capital. The
operational capability of the police alone can not affect the sense of
security of citizens, but the training and professional behavior of the police
in interaction with the community and improving the quality of law
enforcement in the community, will also increase the sense of security of
citizens.
Keywords: feeling of security, social trust, police performance, citizens'
satisfaction
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