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فاطمه گالبی ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ،ایران
اقبال مفاخری ،كارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ،ایران
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد شهروندان قروهای به پلیس این شهر و مقایسه اهمیتت متدل فراینتد محتور (عتداتت رویتهای) و متدل
ابزاری (عملکرد پلیس) در تبیین اعتماد شهروندان به پلیس با استفاده از نمونۀ  932نفری از شهروندان  41سال و به باالی ساكن شهر قروه كته
به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدهاند پرداخته و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادههتا استتفاده كترده استت .نتتای
تحقیق بیانگر این است كه میزان اعتماد پاسخگویان به پلیس از ( )4-6برابر با  1/21است كه نشانگر سطح اعتماد متوسط به باالی پاستخگویان
به پلیس است .نتای تحلیل دو متغیره بیانگر این است كه تفاوت معناداری در میانگین اعتماد به پلیس برحسب جنس ،وضعیت تأهتل ،درآمتد،
مذهب و قومیت پاسخگویان وجود نداشته است؛ اما تفاوت معنی داری در میانگین اعتماد به پلتیس ،برحستب ستطح تحتتیات پاستخگویان
وجود داشته است .همچنین نتای تحلیل رگرسیونی بیانگر این است عداتت رویهای در مقایسه با عملکرد پلیس تأثیر بیشتری بر میتزان اعتمتاد
پاسخگویان به پلیس داشته است .در این میان كیفیت تتمیمگیری (بیط رفانه ،منتتفانه و مبتنتی بتر قتانون بتودن تتتمیمات پلتیس) از ابعتاد
شاخص عداتت رویهای و مؤثر بودن پلیس از ابعاد شاخص عملکرد (كارآمدی و مؤثر بودن پلیس در مبارزه علیه جرم و جنایت و حفت نظتم
و امنیت جامعه) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد به پلیس پاسخگویان داشتهاند.
کلیدواژهها :اعتماد به پلیس ،عداتت رویهای ،عملکرد پلیس
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مقدمه و بیان مسأله

ستتکونت ختتود و ...را افتتزایش متتیدهتتد .همچنتتین تبعیتتت

وجود نظم و امنیت از اصوتیترین نیازهای مردم و زمینتهستاز

شهروندان از قانون و مقررات را افزایش متیدهتد و پتذیرفتن

رشد و توسعه پایدار در جامعته استت در ایتن میتان ستازمان

اقتدار عمومی توسط شهروندان بترای پلتیس بستیار ضتروری

پلیس بهعنوان متوتی اصلی تتأمین نظتم و امنیتت در جامعته،

است.

حاف جان ،مال و دارایی مردم است و در ایتن راستتا قتدرت

امروزه متدیران اجرایتی پلتیس متفتقاتقتول هستتند كته

منحتر به فردی به آن واگذار شده است؛ امتا پلتیس تنهتا بتا

حمایت و پشتیبانی مردم از پلیس برای موفقیتت فعاتیتتهتای

اتکای زور و اجبار نمیتواند به اهداف ختود برستد در واقتع

پلیسی مهم است .نهتنها حمایت مردم برای مشتروعیت پلتیس

«پلیس به تنهایی نمیتواند روند جرم و بینظمی را مهار كترده

بنیادی است بلکه كم

و حمایت مردم در كتاهش جترم نیتز

و كنترل اجتماعی را اعمال كند پلیس برای پیشگیری از جترم

مؤثر است .عاوه بر ایتنهتا شتواهد زیتادی وجتود دارد كته

گتروههتای

حمایت مردم از پلیس بستگی بته رفتتار منتتفانه و حرفتهای

و حل مشکات محلی ،نیاز به همکاری و كمت
اجتماعی و انجمنها

دارند» (چاتوم و همکاران.)19 :4914 ،4

پلیس دارد ( .)Miller & et al., 2004:8وقتی مجریتان قتانون در

مشاركت و همکاری مردم با پلتیس در بته وجتود آمتدن

اجرای قانون بین افراد تبعیض قائتل شتوند ،در ایتن صتورت

امنیت عمومی مستلزم وجتود اعتمتاد بتین آن هاستت .امنیتت

مردم رویههای اعمتال قتانون را عادالنته نمتیداننتد ،در ایتن

انتظامی كارا و مؤثر ،بتدون مشتاركت و همکتاری شتهروندان

شرایط مردم نسبت به مجریان قانون بتیاعتمتاد خواهنتد شتد

ممکن نیست .مشاركت و همکاری مردم منتو بته چگتونگی

(فیروزجائیان .)911 :4913 ،بدون اعتماد عمومی بته پلتیس انجتام

تعامل پلیس با مردم ،اعتماد مردم بته ستازمان پلتیس و میتزان

فعاتیتهای پلیستی مشتکل و تتأمین امنیتت عمتومی ستخت

مشروعیتی است كته ایتن ستازمان در نتزد و نظتر متردم دارد

خواهد بود ( .)Goldsmith, 2005:443نتهتنهتا پلتیس بته اعتمتاد

(غفاری .)449 :4932 ،سازمان پلیس مانند دیگر سازمانهتا بترای

مردم برای اجرای متؤثر و كارآمتد قتوانین مشترو نیتاز دارد،

ارتقا سرمایه اجتماعی و اثر بخشی خود نیازمند اعتماد عمومی

مردم نیز برای بهره مند شدن از خدمات پلتیس بته اعتمتاد بته

است تا از این طریق ،زمینههای تعامتل بتا متردم و مشتاركت

آنها نیاز دارند؛ مردمی كه به پلیس اعتمتاد نداشتتهانتد ،بعیتد

مطلوب آنهتا را بترای ارتقتای توانمنتدی ختدماترستانی و

است وقتی شختاً نیاز به حمایت و كم

دارنتد پلتیس را در

برقراری نظم و امنیتت فتراهم آورد .ستازمان پلتیس بته دتیتل

جریان بگذارند و به همین صورت ،احتمال اینکه جامعه بترای

ارتبا گسترده با عمتوم متردم بیشتتر از ستازمانهتای دیگتر

حف و دفا از ارزشها و هنجارها به پلیس تکیه بکند بعید و

نیازمند اعتماد عمومی است .اعتماد عمومی به پلتیس موضتو

دور از انتظار به نظر متیرستد ( .)Hohl, 2011a:18كستی كته بته

بااهمیتی برای همه كشتورها استت؛ زیترا ارتبتا نزدیکتی بتا

پلیس بیاعتماد است كمتر احتمال دارد وقتی قربانی جرم شده

و همکتاران 14 :0242 ،بته

بخواهد و كمتتر احتمتال دارد بتا پلتیس بترای

مشروعیت نیروهای پلتیس دارد

(هانت

نقل از ابراهیم پور و همکاران.)920 :4934 ،

اعتماد عمومی شهروندان بته پلتیس بترای ایتن ستازمان
بسیار ضروری و حیاتی است؛ به طوریكه تمایتل شتهروندان
به همکاری بتا پلتیس م تل گتزارش كتردن جترم و جنایتت،
آمادگی برای همکاری با پلیس برای تأمین نظم و آرامش محل
Chalom et al.

1

از پلیس كم

كنترل جرم و جنایتت همکتاری كنتد .كستانی كته بته پلتیس
بیاعتمادند بیشتر احتمال دارد از افستر پلتیس حتتی در طتول
ی

ترافی

معمول از پلیس بترستند و اعتقتاد داشتتهانتد كته

پلیس با او مانند همۀ اعضای جامعه رفتار نمیكند
.)et al., 2012:18

( & Haider
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در این پژوهش میزان اعتماد شهروندان قروهای به پلتیس

و نیتی است كه رفتار را شکل میدهتد :اعتقتاد شتهروندان در

مورد بررسی قرار گرفته است؛ شتهر قتروه یکتی از شتهرهای

مورد ایتنكته متأموران پلتیس خیرختواه متردم استت و نیتت

استان كردستان است كه تركیبی از گروههای قتومی و متذهبی

صحیحی دارند و در مراجعه شهروندان به آنهتا ،بته نیازهتا و

(ترک ،كرد ،تسنن و تشیع) در این شهر ساكن هستتند .انجتام

نگرانتتیهتتای آنهتتا توجتته كتترده و ستتعی در رفتتع مشتتکات

فعاتیت هتای پلتیس در جوامتع چنتد قتومی و متذهبی بستیار

شهروندان دارند،

است (.)Tyler, 2005:325

حستتاس استتت ،ب ته طتتوریكتته بتتدون همکتتاری و حمایتتت

در پژوهشهای انجام گرفته در زمینه نگترش شتهروندان

شهروندان ،پلیس نمیتواند وظایفش را با موفقیت انجام دهتد.

نسبت به پلیس ،عوامل اجتماعی و فتردی مختلفتی بتهعنتوان

نقش پلیس در چنین جامعهای به عنوان عامتل اجترای قتانون

عوامل تأثیرگذار بر اعتمتاد بته پلتیس شناستایی شتدهانتد .در

بسیار مهم است ،مدل به كار گرفته شده از طرف پلتیس بایتد

پتتژوهشهتتای مهتتم داخلتتی عتتواملی از جملتته :پاستتخگویی،

متناسب با محیط اجتماعی ،فرهنگتی و سیاستی جامعته متورد

كارآمدی و شفافیت سازمانی (ساعی و بخشی )4934 ،ختوصیت

نظر است؛ عدم اتخاذ سیاست پلیس مناسب در جوامتع متنتو

فتردی متأموران پلتتیس ،دگرختواهی

(چنتد قتومی ،متتذهبی و  )...منجتر بتته ستوهتفاهم ،بیگتتانگی،

احساس امنیت ،نگرش و قضاوت متردم دربتاره دستتگاههتای

ناآرامی و خشونت خواهد شد .در كل سیاستهتای در پتیش

دوتتی ،رضایت مردم از عملکرد ادارات (شار پور )4911 ،میزان

گرفتتته از طتترف پلتتیس بایتتد از تضتتادهای قتتومی و متتذهبی

اعتماد به مشاغل ،میزان اعتماد بته نهادهتا ،وفتاداری بته نظتام

جلوگیری كرده و بته ایجتاد جامعته چنتد قتومی دموكراتیت

سیاسی ،رعایت قواعد هنجاری (گابی و حاجیلو )4934 ،و  ...بته

كم

(كتامران و احمتتدیان)4911 ،

نماید .وقتی پلتیس در چنتین جامعتهای بتا شتهروندان

عنوان عوامل تأثیرگذار شناخته شدهاند و در تحقیقات خارجی

منتفانه و بیطرفانه رفتار مینماید از نظر شهروندان مشرو و

عواملی از قبیل عداتت رویهای ،میزان فستاد در ستطح كشتور

معتمد شناخته شتده و شتهروندان بتا میتل و بتا اراده ختود از

(2012

 )Tyler,و

قتتوانین پیتتروی خواهنتتد كتترد امتتا در مقابتتل اتختتاذ رویکتترد

عتداتت رویتهای و عملکترد پلتیس

جانبدارانه از طرف پلیس نسبت به بعضی گروهها و تبعیض و

Murphy, 2009; Hinds & Murphy, 2007 & Reisig & Lioyd,

رفتار نامناسب به بعضی گروهها نه تنها مشروعیت پلتیس زیتر
سؤال میرود بلکه به بدبینی نسبت به حاكمیت منجتر خواهتد
شد.
با توجه به اهمیت این موضو  ،پتژوهش حاضتر در پتی
تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر اعتماد شتهروندان قتروهای
به پلیس است .در این راستا در این پژوهش اعتماد به پلیس با
اتهام از تقسیمبندی

(2005

 )Tyler,با دو بعد اعتمتاد نهتادی 4و

0

اعتماد مبتنی بر نیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ منظتور از
اعتماد نهادی ،اعتماد به سازمان پلیس به عنوان ی

نهاد مطرح

است و منظور از اعتماد مبتنی بر نیت عبارت از استتنبا روح

 ،)Schaap,عتتداتت رویتتهای

(2005, 2001b

( ;Sargeant & et al., 2013

 )2009به عنوان عوامل تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان به پلتیس
ذكر شدهاند.
با وجود ایتنكته عتداتت رویته ای و عملکترد پلتیس در
تحقیقات مهم ختار از كشتور بته عنتوان متغیرهتای مهتم و
تأثیرگذار بتر دیتدگاه شتهروندان نستبت بته پلتیس شناستایی
شدهاند اما در تحقیقات انجام گرفته در داخل به آنها پرداخته
نشده است در نتیجه با توجه به تفاوتهای اجتماعی ،سیاستی
و فرهنگی كه بین جامعه مورد مطاتعه و كشورهای اروپتایی و
آمریکتتایی وجتتود دارد ،نمتتیتتتوان نتتتای آن پتتژوهشهتتا را
قابلتعمیم به داخل كشور دانست؛ بنابراین انجام پژوهش برای
بررسی میزان اهمیت این دو متغیر در تبیین اعتماد به پلیس در
داخل كشور ضروری به نظر میرسد .در نتیجه پژوهش حاضر

Institutional trust
Motive-based trust

1
2

به بررسی تأثیر عداتت رویهای و عملکرد و متغیرهای زمینهای
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بر اعتماد شهروندان قروهای به پلیس این شتهر پرداختته و در
پی جواب دادن به سؤاالت زیر است:

 -0مدل عداتت توزیعی 0كته توزیتع عادالنته و منتتفانه
خدمات پلیس را در جلب اعتماد شتهروندان متؤثر متیدانتد؛

 -4میزان اعتماد مردم شهر قروه به پلتیس در چته حتدی
است؟

یعنی اینكه اگر ختدمات پلتیس نستبت بته تمتام شتهروندان
صرفنظر از هر نژاد و قومیتت و متذهبی كته دارنتد عادالنته

 -0كتدامیت

از متغیرهتتای عتداتت رویتهای و عملکتترد

پلیس تأثیر بیشتری بر میزان اعتماد شهروندان به پلیس دارند؟

توزیع شود باعث میشود كه مردم بیشتر پلیس را قابل اعتمتاد
بدانند.
 -9مدل فرایند محور سومین مدل است كه بهطور معمول

چارچوب نظری پژوهش

عداتت رویهای خوانده میشتود .از نظتر ایتن دیتدگاه ،عامتل

چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه تایلر است ،تتایلر در

اصلی شکلگیری اعتماد و اطمینان به پلیس و حف همکتاری

ارتبا با اهمیت اعتماد معتقد است اعتماد شهروندان به پلیس

مردم ،ارزیابی آنان از منتفانه بودن تتمیمگیریها و محترمانه

خیلی مهم و با ارزش است زیرا به همکاری داوطلبانه مردم با

بودن رفتار پلیس هنگام استفاده از اقتدار خود و اعمال قتوانین

پلیس منجر میشود و همکاری داوطلبانه بسیار مهم است زیرا

و یا هنگام برخورد و تماس شهروندان با آنها است .در واقتع

در چنین حاتتی مردم نسبت به جامعه خود احساس مسؤوتیت

مدل عداتت رویهای اشاره به این دارد كه كلید اصلی اعتماد و

كرده در نتیجه نیاز به اعمال كنتترل اجتمتاعی رستمی كتاهش

حمایت عمومی از پلیس تنهتا مربتو بته عملکترد پلتیس در

 )Tyler,تتایلر اعتمتاد مبتنتی بتر نیتت را از

كنترل جرم و جنایت نیستت بلکته در شتیوهای كته پلتیس در

مییابد

(2005:338

اعتماد حسابگرایانه 4متمایز میكند .اعتماد حسابگرایانه از نظر

برختتورد بتتا شتتهروندان در پتتیش متتیگیتترد ،استتت

او بر این اصل استوار است كه متیتتوان پتیشبینتی كترد كته

.)2005:338

دیگران چگونه رفتار خواهند كرد ،اما اعتمتاد مبتنتی بتر نیتت
شامل استنبا روح و نیتی است كه رفتتار را شتکل متیدهتد؛
شهروندان در برخورد با پلیس و قضات بر موضو حسن نیت
تمركز میكنند .اگر آنها اعتقاد داشتهاند كه مراجع قتانونی بتا
حسن نیتت عمتل متیكننتد از روی میتل و اراده از مقتررات
پیروی خواهند كرد

(.)Tyler, 2001a:366

از نظر تایلر برای تبیین اعتماد عمومی به پلیس سه مدل وجود
دارد كه عبارتند از:
 -4مدل ابزاری (عملکرد) كه حفت اعتمتاد عمتومی بته
پلیس را مربو به عملکرد پلیس و موفقیتت آنهتا در انجتام
وظایفش میداند م اً موفق بودن در كنترل جرم و بتیقتانونی
در نواحی شهری .از نظر ایتن دیتدگاه متردم وقتتی احستاس
میكنند پلیس در برخورد با جترم و جنایتت متؤثر و كارآمتد

( Tyler,
9

از نظر تایلر عداتت رویهای در اصتل بته وستیله تیبتو و
1

واكر ( )1975در زمینه تمایل افراد برای پتذیرفتن تتتمیمات
دادگاهها به كار برده شده است .بر طبق استدالل این محققتان،
مردم وقتی احساس متیكننتد رویتههتا یتا روشهتای دادگتاه
عادالنه و منتفانه است ،بیشتر با میل و اراده خود تتتمیمات
دادگاه را خواهند پذیرفت

(2001b:216

 .)Tyler,عداتت رویهای

نقش مهمی در شکل دادن به دیدگاههای متردم در ارتبتا بتا
مشتترو و معتمتتد بتتودن پلتتیس دارد ،در واقتتع پلتتیس بتترای
موفقیت در كنترل جرم و حف نظم اجتماعی تنها به حمایتت
سیاسی نیاز ندارد بلکه آنها به همکاری و حمایت شتهروندان
بسیار نیاز دارند؛ همکاری شهروندان با پلیس تنهتا زمتانی كته
پلیس را در كنترل جرم در جامعه و حف نظم اجتماعی متؤثر
میبینند ،مربو نمیشود ،امتا همچنتین وقتتیكته شتهروندان

است از پلیس حمایت و پشتیبانی خواهند كرد.
2
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پلیس را مشرو و شایسته اطاعت بدانند ،همکاری آنهتا نیتز

(عداتت كیفری ،قضتایی) و مقامتات را عادالنته تجربته كننتد

افزایش پیدا میكند؛ مشرو بودن پلیس از نظر مردم به وستیله

بدون ترس از مجازات شدن (ترس از تنبیه شتدن) از قتوانین

دیدگاه مردم درباره رویه عادالنه شکل میگیرد :یعنی پلیس در

اطاعت خواهند كرد .از اینرو ،اینها مدلهای نظتم اجتمتاعی

( Tyler

بادوام فعال هستند كته پیامتدهای منفتی مترتبط رویکردهتای

برخورد با اعضای جامعه منتفانه و عادالنه رفتار بکند

 .)& Fagan, 2008:267اگر مردم تجربه م بت از رویه عادالنه در

تحریمی و تنبیهی شکستن قوانین را ندارند

(.)Tyler, 2006:309

تجربه برخورد شختی با پلیس داشتتهانتد صترفنظتر از هتر

در مجمو به نظر تایلر اعتماد شهروندان بته پلتیس تنهتا

نتیجه شختی كه برایشان داشته است اعتماد و اطمینان آن هتا

تحت تأثیر ارزیابی شهروندان از توانایی پلیس در مبارزه علیته

به پلیس افزایش پیدا

میكند (.)Tyler & Fagan, 2008:242

جرم و جنایت و حف نظم و امنیت جامعه نیست بلکه رفتتار

در واقع دیتدگاه عتداتت رویتهای استتدالل متیكنتد كته

محترمانه ،منتفانه و عادالنه پلیس با شهروندان ،نقتش مهمتی

مشروعیت پلیس با قضاوت مردم در مورد عادالنه و منتتفانه

در جلب اعتماد شهروندان دارد در واقع از نظتر تتایلر اعمتال

بودن روشها و رویههایی كته پلتیس در تتتمیمگیتریهتا و

عداتت رویه ای در برخورد با شهروندان ،تمکتین و احتترام را

اعمال قانون به كار میبرد ارتبا دارد .با توجه بته ایتن متدل،

تشویق میكند و احتمال تضاد و خشونت را كاهش میدهد و

اگر قضاوت مردم این است كه مقامتات پلتیس از روشهتا و

اعتماد و اطمینان شهروندان به پلیس را افزایش میدهد.

رویههای عادالنه استتفاده متیكننتد ،در ایتن حاتتت پلتیس را
مشرو قلمداد كرده و در نتیجه همکتاری بیشتتری بتا پلتیس

پیشینه تجربی پژوهش

خواهند داشت .باتعکس اتخاذ رویه ناعادالنه توستط مقامتات

در زمینه اعتماد شهروندان به پلیس تحقیقات نسبتاً متنوعی در

پلیس به ازخودبیگانگی ،بیاعتنایی و عدم همکاری شهروندان

داخل و خار از كشتور انجتام گرفتته استت؛ پتژوهشهتای

با آنها منجر میگردد

()Sunshine & Tyler, 2003:514

تتتتایلر ( )2004جنبتتتههتتتای عتتتداتت رویتتتهای را در
تتمیمگیریهای پلیس مشخص كرده است كه عبارتند از:

داخلی اك راً از نو پیمایشی و از نظر زمانی بهصورت مقطعتی
انجام پذیرفتهاند و از ابزار پرسشنامه برای جمتعآوری دادههتا
استفاده كردهاند اما در پژوهشهای خارجی تنتو بیشتتری در

 -4مشاركت فعال شتهروندان در تتتمیمات (فرصتت و

نو پژوهش و شیوههای جمعآوری اطاعات (پیمایش پستتی

اجتتازه وارد شتتدن در تتتتمیمات را داشتتتن) قبتتل از گتترفتن

و تلفنی ،متاحبه حضوری و )...دیده میشود و از نظر زمتانی

تتمیم توستط پلتیس (بته عنتوان م تال متردم فرصتت ارائته

هم بهصورت مقطعی و طوتی انجام گرفتهانتد .در مجمتو بتا

دیدگاهها یا رفتارشان را قبتل از ایتنكته پلتیس در ارتبتا بتا

توجه به یافتههای پژوهشهتای انجتام گرفتته در ایتن زمینته،

موضو و یا وضعیت آنها اقدامی بته عمتل آورد یتا حکمتی

عوامل تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان به پلیس را متیتتوان بته

صادر كند داشتهاند)؛

عوامل مرتبط با سطح فتردی مت اً ستن ،جتنس ،تحتتیات،

 -0بیطرفانه و بیغرضانه بودن تتمیمات پلیس؛

رضایت از زندگی و ...عوامتل زمینتهای كته مترتبط بته بافتت

 -9رفتار مؤدبانته و محترمانته پلتیس بتا متردم

( & in: Hinds

).Murphy, 2007:29

به نظر تایلر اهمیتت تحقیقتات عتداتت رویتهای در ایتن
است كه یافتههای آنها بر دوامپذیری و تداوم مدلهای نظمی
كه مبتنی بتر انگیتزههتای ختود تنظیمتی استت تأكیتد دارنتد.
تحقیقات نشان دادهاند كته متردم وقتتیكته اقتدامات سیستتم

اجتماعی می شود م اً میزان نابرابری در جامعه ،فساد در میتان
دوتتمردان ،میزان جترم و جنایتت در محتل ستکونت و ...و
عوامل نهادی كه میتوان به رضایت از كار پلیس ،نو رفتار و
برخورد پلیس با شهروندان و ...اشتاره كترد تقستیم نمتود .در
اینجا به چند مورد از مهمترین تحقیقات انجام گرفته در زمینه

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931
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اعتماد شهروندان به پلیس كه در داخل و خار كشتور انجتام

وفاداری به نظام سیاسی)  %64درصد تغییرات متغیر وابستته را

پذیرفته اشاره میشود ،از جمله:

تبیین كردهاند .همچنین نتای تحلیل مسیر نشان میدهد كته از

یافتههای پتژوهش كتامران و احمتدیان ( )4911در شتهر

بین متغیرهای مستقل به ترتیب میزان اعتماد به مشاغل ،میتزان

ایام بیانگر این است كه بین ختوصیات فردی افراد پلتیس و

اعتماد به نهادها ،وفتاداری بته نظتام سیاستی ،رعایتت قواعتد

اعتماد اجتماعی رابطه معنیدار و مستقیمی وجود داشته؛ یعنی

هنجاری در جامعه بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشتهاند.

هر چه افراد پلیس ختوصیات فردی مطلوبتتری داشتتهانتد

یافتههای تحقیق شار پور ( )4911نشان متیدهتد كته در

(از قبیل ظاهر ،قیافه ،رفتار ،منش و )...اعتماد دیگران به آنهتا

كل نو نگرش متردم بته كنشتگران دوتتتی و نحتوه عملکترد

بیشتر جلب میشود .رابطه سن و اعتماد اجتمتاعی بته پلتیس

سازمانهای دوتتی بر ارزیتابی پاستخگویان از قابلیتت اعتمتاد

معنیداری و مستقیم و رابطه تحتیات با اعتماد اجتماعی بته

بودن پلیس بیشترین تأثیر را داشته است؛ یعنی قضتاوت افتراد

پلیس معنیدار وتی معکوس بوده است .همچنین نتای بیتانگر

نسبت به پلیس سخت تحت تأثیر عملکرد سایر دستتگاههتای

این بوده كه بین احساس امنیت و اعتماد اجتمتاعی بته پلتیس

اجرایی قرار داشته است.

رابطه معنیدار و مستقیم وجود داشته است.

4

0

9

ماكسن  ،هنیگن  ،اسلون ( )2003پژوهشی را در ارتبا

نتای تحقیق شایگان ( )4914در زمینه اعتماد به پلیس در

با عوامل مؤثر بر نگرش مردم به پلیس در ایاتت تتسآنجلتس

شهر تهران بیانگر این است كه میزان اعتماد به پلتیس در حتد

آمریکا انجام دادهاند .نتای تحقیق حاكی از آن است كه افرادی

مطلوب است و اعتماد مردم به آینده پلیس و ایتنكته مستائل

كه رابطه غیررسمی با پلیس داشتهانتد نستبت بته كستانی كته

مبتا به جامعه خود را حل كنند بیش از سایر نهادهتا استت و

رابطه رسمی با پلیس داشتهاند از برداشت م بتتری نسبت بته

رتبه اول را در میان نهادهای سیاسی كشور كسب نموده است.

عملکرد پلیس برخوردارند و افرادی كه برداشتشان این است

نتای تحقیتق ستاعی و بخشتی ( )4934در شتهر تهتران

كه میزان جرم و جنایت در محتل ستکونتشتان زیتاد هستت

نشان میدهد كه رابطه معناداری بین متغیرهای زمینهای (ستن،

صرف نظر از نژاد و قومیتشان نگرش منفی نسبت بته پلتیس

تحتیات ،امنیت شغلی) با متغیر وابستته (اعتمتاد بته نهتاد و

داشتهاند همچنین نتای بیانگر این بتوده كته افترادی كته قتباً

كارگزاران پلیس) وجود دارد؛ برای ایتن رابطته در متغیرهتای

قربتتانی جتترم شتتدهانتتد ،رضتتایت كمتتتری از عملکتترد پلتتیس

سن و امنیت شغلی م بت و در مورد متغیتر تحتتیات منفتی

داشتهاند.

است .بر استاس تحلیتل رگرستیونی ،بتین متغیرهتای مستتقل

نتای پژوهش شاپ ) (2012كه با هتدف مقایسته میتزان

(انسجام هنجاری ،پاسخگویی ،كارآمدی و شفافیت ستازمانی)

اعتماد شهروندان به پلیس در میان كشورهتای اروپتایی انجتام

با متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی به نهتاد و كتارگزاران پلتیس)

گردیده بیانگر این است كه میزان فستاد در ستطح كشتوری و

در سطح اطمینان  2/33درصد رابطهای معنادار م بتت و قتوی

میزان رضایت مردم از عداتت رویهای (دو فرضیه استنتا شده

برقرار است.

از تئوری عداتت رویهای) پتیشبینتی كننتدههتای قتوی بترای

در پژوهش گابی و حاجیلو ( )4934مشتخص شتد كته

تعیین میزان اعتماد هستند.

متغیرهتتای مستتتقل تحقیتتق (پاستتخگویی مستتؤوالن ،قواعتتد

تایلر ( )2005پژوهشی را در میان ستاكنان نیویتورک كته

هنجتتاری ،اعتمتتاد بتته كنشتتگران سیاستتی ،امیتتد بتته آینتتده،

تركیبی از سفیدپوستان و سیاهان و دیگر اقلیتهتای نتژادی و

خوش بینی ،اعتماد به مشاغل ،اعتمتاد بته نهادهتا ،ارزش هتای
م بت ،ارزش های منفی ،اعتماد درونگروهی و برون گروهتی،
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یا دادن اطاعتات) اهمیتت بیشتتری داشتته

قومی است در زمینته اعتمتاد و اطمینتان بته پلتیس بتا هتدف

درخواست كم

مقایسه تأثیر عملکرد پلیس ،عداتت توزیعی 4و عداتت رویهای

است .نتای تحلیل رگرستیون بیتانگر ایتن استت كته عتداتت

بر اعتماد نهادی و اعتماد مبتنی بر نیت به پلیس انجام داده كته

رویتهای بتتا  β=./56و عملکتترد پلتیس بتتا β=./28بتته ترتیتتب

نتای تحقیق بیانگر این بوده كه سیاستها و رویههای بته كتار

بیشترین اهمیت را داشتهاند.

گرفته شده از طترف پلتیس در مقایسته بتا توانتایی پلتیس در

نتای حاصل از معادالت ساختاری در پتژوهش هینتدز و

كنترل جرم و جنایت و بیقانونی نقش مهتمتتری در ایجتاد و

مورفی ( )2007بیانگر این است كه رضتایت از پلتیس تحتت

حف اعتماد داشته است ،در كتل نتتای تحقیتق متدل فراینتد

تأثیر مشتروعیت پلتیس ،عملکترد پلتیس ،عتداتت رویتهای و

محور را تأیید و حمایت كردهاند.

عداتت توزیعی است .در كل بر اساس یافتههای این پتژوهش

ستتارجنت و همکتتاران ( )2013در پتتژوهش بتته آزمتتون

مشروعیت پلیس استراتیا بیشتر تحتت تتأثیر ارزیتابی متردم از

اهمیت عداتت رویهای در ایجاد اعتماد و همکاری با پلیس در

میزان اعمال عداتت رویهای از طرف پلتیس استت .در نهایتت

استراتیا پرداختنتد .نتتای تحقیتق بیتانگر ایتن استت در میتان

به نظر نویسنده در پیش گرفتن استراتژی از طرف پلیس كه بر

گروه های نژادی (هندی و ویتنامی) میانگین اعتماد و همکاری

استفاده از عداتت رویهای در برخورد با شهروندان تأكیتد دارد

با پلیس در مقایسه با جمعیت كلی پایین است .در كتل نتتای

به قضاوت منتفانه در مورد منتفانه بودن پلیس و كارآمتدی

تحقیق بیانگر ایتن استت فراینتد ایجتاد اعتمتاد و تشتویق بته

پلیس در استراتیا منجر خواهد شد.

همکاری با پلیس در میتان گتروههتای نتژادی متفتاوت بتوده؛

نتای پژوهش رایسی و تتوی ( )2009در متورد نگترش

بهطوریكه عداتت رویهای در تشویق به همکاری با پلتیس در

نوجوانان جامائیکایی در متورد پلتیس بیتانگر ایتن استت كته

میان گروههای نژادی هندی و ویتنامی در مقایسه بتا جمعیتت

پاسخگویانی كه از نظر آن ها پلتیس از تحتاا اعمتال عتداتت

كلی استراتیا كمتر تأثیرگذار بوده است .همچنین در بین گتروه

رویتتهای در شتترایط مطلتتوب استتت (كیفیتتت رفتتتاری و

ویتنامی عداتت رویهای در ایجاد تمایتل اعتمتاد بته پلتیس در

تتمیمگیری) از نظر آنهتا پلتیس بته طتور معنتاداری بیشتتر

مقایسه با جمعیتت كلتی استتراتیا كمتتر تأثیرگتذار استت ،در

مشروعیت داشته است و تمایل بیشتری به همکاری بتا پلتیس

عوض عملکرد پلیس در ایجاد تمایل اعتماد به پلیس در میتان

در كنترل جرم و جنایتت داشتتند .در كتل بته زعتم نویستنده
عداتت رویهای برای پلیس حتی در ی

آنها بیشتر تأثیرگذار است.
مورفی ( )2009در پتژوهش ختود پتی بترد كته اهمیتت
عداتت رویهای و عملکترد پلتیس برحستب نتو تعامتل بتین

كشور در حال توسعه

كه از ستطح بتاالی فستاد و خشتونت رنت متیبترد ،مفیتد و
سودمند است.

پلیس و شهروندان متفاوت است؛ به طوریكه نتتای پتژوهش

در مجمو بر اساس پیشینه نظری و تجربی ،مدل ابتزاری

بیتتانگر ایتتن استتت كتته عتتداتت روی تهای اهمیتتت زیتتادی در

(عملکرد) و مدل فرایند محور (عتداتت رویتهای) مهتمتترین

تعامل های پلیس آغازگر (توقف شدن توسط پلیس به صورت

مدلهای تبیین كننده اعتماد به پلیس شناخته شدهاند .بته طتور

تتادفی برای آزمایش نفتس ،سترعت یتا تخلفتات راننتدگی،

خاصه از منظر مدل ابزاری اعتماد و همکتاری شتهروندان بتا

گرفتن اطاعات در مورد رویداد یا حوادث) داشته و عملکترد

پلیس نتیجه كارآمدی پلیس در كنترل جرم و جنایتت و حفت

پلیس در تماسهای شهروند آغازگر (تمتاس بتا پلتیس بترای

نظم و امنیت جامعه است و از منظر مدل فرایند محور ،اعمتال

گزارش كردن جرم ،آشوب یتا مزاحمتت ،حتوادث ترافیکتی،

عداتت رویهای از طرف پلیس در رفتتار بتا شتهروندان عامتل
مهم و اساسی در جلب اعتماد شهروندان محستوب متیشتود.

Distributive Justice
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در نهایت با توجه ادبیات نظری و تجربی پژوهش فرضیههتای

مشابه كه در داخل و خار از كشتور انجتام گرفتته ،طراحتی

زیر استنبا شده است:

شده است.

فرضیههای تحقیق
بین میزان اعمتال عتداتت رویتهای از طترف پلتیس و میتزان
اعتماد شهروندان به آنها به رابطه وجود دارد.
بین عملکرد پلیس از نظر شهروندان و میزان اعتماد آنها
به پلیس رابطه وجود دارد.
میانگین میزان اعتماد شهروندان به پلتیس برحستب نتو
مذهب آنها متفاوت است.
میانگین میزان اعتماد شهروندان به پلتیس برحستب نتو
قومیت آنان متفاوت است.
میانگین میزان اعتماد شهروندان به پلیس برحستب میتزان
درآمد آنها متفاوت است.
میانگین میزان اعتماد شهروندان به پلیس برحستب میتزان
تحتیات آنها متفاوت است.
میانگین اعتماد شهروندان به پلیس برحستب نتو جتنس
آنها متفاوت است.
میانگین اعتماد شهروندان به پلیس برحسب وضتع تأهتل
آنها متفاوت است.
بین سن شهروندان و میزان اعتماد آنها بته پلتیس رابطته
وجود دارد.

ساكن در شهر قروه است كه بر اساس آمار مركز بهداشت این
شهر در سال  4932تعداد آنها  11361نفر است .برای تعیتین
حجم نمونه ابتدا برای به دست آوردن واریانس متغیتر وابستته
در جامعه ،مطاتعه مقدماتی در بین  12نفر از آزمودنیها انجتام
گرفته و سپس مقدار واریانس به دست آمده در فرمول كوكران
قرار گرفته است .همانطور كه ماحظه میشود حجتم نمونته
به دست آمده  910نفتر استت كته بترای جلتوگیری از تتأثیر
پرسشنامههای مخدوش بر روی نتای تحقیتق نمونته بته 932
نفر افزایش یافته است .حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از
فرمول زیر محاسبه شده است:

 =nتعداد نمونه

 =Nتعداد جامعه آماری = 11361

 =tستتطح اطمینتتان = 4/36
2/01

=

 =dحداك ر اشتباه مجاز = 2/21

در ایتتن پتتژوهش از روش نمونتتهگیتتری خوشتتهای چنتتد
مرحله ای استفاده شده است ،به این شکل كه ابتدا نستبت هتر
باالتر آن منطقه مشخص شده است (شهر قروه به وسیله مركز

این پژوهش از نو كاربردی و با هدف تبیینتی استت و روش
اجرای تحقیق پیمایش است .از نظر وسعت پهنانگر و از نظتر
بررسی مقطعی است كته میتزان اعتمتاد بته پلتیس

شهروندان قتروهای را در یت

جامعه آماری این پژوهش كلیه شهروندان  41سال و به بتاالی

منطقه شهر در نمونه كل با توجه به میزان جمعیت  41ستال و

روش پژوهش

زمانی ی

جامعه آماری و نمونه آماری

مقطتع ختا

(بهتار  )39متورد

بررسی قرار داده است .ابزار متورد استتفاده بترای جمتعآوری
دادهها پرسشنامه است .در این پژوهش سؤاالت پرسشنامه بتر
اساس چارچوب نظری تحقیق ،مفتاهیم و متغیرهتای بته كتار
رفته در فرضیههای تحقیق و بازبینی پرسشنامههتای تحقیقتات

بهداشت برای ارائه خدمات به شش منطقه تقسیم شده) .سپس
در مرحله بعد ،پس از مشخص كردن خیابان های هتر منطقته،
ی

خیابان به صورت تتادفی مشخص شده و در مرحله بعد

به طور تتادفی چند محله انتخاب شتده استت .ستپس از آن
محله ها ،به تعداد سهم نمونه آن منطقته خانوارهتایی انتختاب
شده و در مرحله آخر از هر خانوار انتختاب شتده ،تیستتی از
افراد  41سال و باالتر مشخص شده سپس یکی از ایتن افتراد
به صورت تتادفی انتخاب شتده و در پتژوهش شتركت داده
شده و پرسشنامه به او تحویل داده شده است.

بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأكید بر دیدگاه عداتت رویهای و عملکرد پلیس
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تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

در برخورد با متخلفان (حساب بتردن شتهروندان از مجتازات

اعتماد به پلیس

پلیس) است .برای سنجش این معترفهتا از  41گویته شتش

تعریف مفهومی :به عقیده هال اعتماد به پلیس را میتوان بتاور

گزینهای استفاده شده است .این گویهها برگرفته از پرسشتنامه

و اعتقاد درباره صاحیت و توانایی پلیس در انجام و عمل بته

تحقیق تایلر ( )2005هستند.

وظایف و نقشهای ویژه آنها تعریف كرد .این شامل دستگیر
كردن مجرمان و جلوگیری از جرم و جنایت و همچنین دفتا

عدالت رویهای پلیس

كردن از ارزشها و هنجارهایی كه نظم اجتماعی بر پایه آنهتا

تعریف مفهومی :عداتت رویهای از نظر تایلر ( )2006به معنتی

بنا شده است

انتاف و عداتت درک شده از روش و رویههای به كتار بترده

(.(Hohl, 2011b:4

تعریف عملیاتی :در این پژوهش اعتماد بته پلتیس بتا دو

شده در تتتمیمگیتری و رفتتار تتتمیمگیرنتدگان استت كته

بعد اعتماد نهادی و اعتماد مبتنی بر نیت سنجش شتده استت.

تتمیمگیرنده میتوانتد قاضتی ،پلتیس و ...استت-

معرفهای اعتماد نهادی شامل صادق بودن پلیس ،حمایتت از

)2009:161

شهروندان ،در نظر گرفتن منتافع متردم ،گترفتن تتتمیمهتای
منتفانه ،توانایی انجام وظایف ،شایسته اطاعت بودن ،مناستب
بودن رویهها و اقدامات آنها است .در این پژوهش اعتماد بته
نهاد پلیس با نه گویه بررستی شتد .ایتن گویتههتا برگرفتته از
پرسشنامههای تحقیق تتایلر ( )2005و تتایلر و فتیگن ()2008
هستند .معرفهای اعتماد مبتنی بتر نیتت عبارتنتد از :در نظتر
گرفتن دیدگاه شهروندان از طرف پلتیس ،توجته بته نیازهتا و
نگرانیهای شهروندان ،توضیح صادقانه پلیس بترای اقتدامات
خود در قبال شهروندان .در این پژوهش این بعد با سته گویته
شش گزینهای كه برگرفته از پرسشتنامه تحقیتق تتایلر ()2005
است ،سنجیده شده است.

تعریتتف عملیتتاتی :ایتتن ستتازه بتتا ستته بعتتد (كیفیتتت
تتمیم گیری ،كیفیت رفتاری و مشتاركت دادن شتهروندان در
تتمیمات از طرف پلیس) متورد بررستی قترار گرفتته استت.
معتتترفهتتتای ایتتتن ستتتازه در ایتتتن پتتتژوهش عبارتنتتتد از؛
تتمیمگیری های بی طرفانه پلیس ،چگتونگی و كیفیتت رفتتار
پلیس با شهروندان ،فرصت دادن پلتیس بته شتهروندان بترای
اظهارنظر كردن قبتل از دادن حکتم یتا تتتمیمگیتری دربتاره
موضو مورد نظر ،میزان دستهبندی قومی و متذهبی از طترف
پلیس .در این پژوهش این معرفها با  44گویه شش گزینهای
كه برگرفته از پرسشنامه تحقیتق تتایلر ( )2005هستتند ،متورد
آزمون قرار گرفتهاند.
اعتبار یا روایی

عملکرد پلیس
تعریف مفهومی :منظور از عملکترد ،توانتایی پلتیس در حفت
نظتتم و كنتتترل و جلتتوگیری از جتترم و جنایتتت در جامعتته و
قاطعت پلیس در برخورد با متخلفان و مجرمان است

( Murphy,

( Tyloer,

.) 2005, 2006

در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری
استفاده شده است .اعتبار صوری یکی از انوا اعتبار محتتوایی
استتت كتته بتتر ارزیتتابی ذهنتتی پژوهشتتگر از اعتبتتار وستتیله
اندازهگیری استوار است كه بیشتر اجما نظتر صتاحبنظتران

تعریتتف عملیتتاتی :ابعتتاد ایتتن ستتازه در ایتتن پتتژوهش،

موردنظر استت .در ایتن راستتا از نظترات ارزشتمند استتادان

صاحیت و شایستگی پلیس در مقابله با جرایم ،میتزان تترس

محترم گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز بهویژه استاد راهنمتا

از جتترم شتتهروندان ،برداشتتت شتتهروندان از شتترایط محلتته

و استاد مشاور بهره گرفته شده استت و بتا اعمتالنظتر آنهتا

سکونتشان (میزان جرم در محله سکونتشان) ،اقتدار پلتیس

تغییرات الزم در پرسشنامه داده شده است و پرسشنامه نهتایی
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متغیر وابسته (اعتماد به پلیس) در این پژوهش با دو بعتد

تدوین شده است.

اعتماد نهادی و اعتماد مبتنی بر نیتت ستنجش شتد ..میتانگین
قابلیت اعتماد (پایایی)

اعتماد به پلیس از ( )4-6برابتر بتا ( )1/21استت كته نشتانگر

در این پژوهش برای تعیین میتزان پایتایی از آتفتای كرونبتا

سطح متوسط اعتمتاد پاستخگویان بته پلتیس استت .میتانگین

استفاده شده است .در این راستا مطاتعته مقتدماتی در بتین 12

اعتماد به پلیس مردان برابر بتا ( )1/22و بترای زنتان برابتر بتا

نفر از آزمودنیها انجام شده است .سپس بترای پتی بتردن بته

( )1/41است ،میانگین اعتماد به پلیس پاسخگویان تسنن برابر

میزان هماهنگی بتین گویتههتای مربتو بته ستازههتا ،آتفتای

با ( )9/33و برای پاسخگویان تشیع برابر با ( )1/44و میتانگین

كرونبا متغیرها و ابعاد آنها بتا استتفاده از نترمافتزار 43spss

شاخص اعتماد بته پلتیس بترای مجردهتا ( ،)1/22متأهتلهتا

محاسبه شده و در نهایت سؤالها مورد بازبینی قترار گرفتته و

( ،)1/40مطلقهها ( )1/42و همسر فوتشدههتا ( )9/31استت.

بتتا جتترح و تعتتدیل ،پرسشتتنامه نهتتایی تتتدوین و در اختیتتار

میانگین اعتماد به پلیس پاسخگویان كرد در این پژوهش برابتر

پاسخگویان قرار گرفتته استت .همتانطتور كته در جتدول 4

با ( ،)1/26ترک برابر با ( )1/41و ستایر اقتوام دیگتر برابتر بتا

ماحظه میشود ضریب آتفتای كرونبتا بترای همته متغیرهتا

( )1/41است .نتای توصیفی میانگین اعتماد به پلیس برحسب

باالتر از ( )2/4است كه بیانگر این است كه همتاهنگی بتاالیی

تحتیات بیانگر این بود كه باالترین میزان میانگین اعتماد بته

بین گویههای آنها وجود دارد.

پلیس ( )1/46مربو به افراد بیسواد بوده و پایینترین میتزان
میتتانگین اعتمتتاد بتته پلتتیس ( )9/66مربتتو بتته افتتراد دارای

جدول  -ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرها
اعتماد به پلیس
عملکرد پلیس
عداتت رویهای

تعداد گویهها
40
41
44

ضریب آلفای کرونباخ
2/31
2/11
2/39

نتایج توصیفی
نتای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی و اصلی پتژوهش در
جدول  0نشان داده شده است :ویژگی نمونته تحقیتق در ایتن
پژوهش بدین شرح است 16/3 :درصتد از پاستخگویان زن و
 19/4درصتتد از پاستتخگویان متترد هستتتند ،میتتانگین ستتنی
پاسخگویان در این پتژوهش  91ستال بتوده ،از تحتاا وضتع
تأهل تعداد پاستخگویان متأهتل بیشتتر از دیگتر پاستخگویان
است ( 66/4درصد متأهل بوده انتد) 41/3،درصتد كترد04/2 ،
درصد ترک و  1/4درصد از سایر اقوام بودهاند ،از نظر مذهب
 11/0درصد از پاسخگویان از مذهب تسنن و  14/1درصتد از
مذهب تشیع هستند ،از تحاا تحتیات ،بیشتتر پاستخگویان
تحتیات دیپلم و باالتر داشتهاند (میانه :فوقدیپلم) و از نظتر
درآمد ،میانه ،گروه درآمدی بین  124تا  412هزار تومان است.

تحتیات دكتری است .همچنین میتزان میتانگین اعتمتاد بته
پلیس برحسب درآمد ماهیانه خانواده به این شترح استت كته
باالترین میزان میانگین اعتماد به پلیس ( )1/41مربو به گروه
درآمدی (بین  462تا  322هزار تومتان) استت و پتایینتترین
میزان میانگین اعتماد به پلیس ( )9/69مربو به گروه درآمدی
(بین ی

و نیم تا  0میلیون تومان) است.

عملکرد پلیس یکی از متغیرهای مستقل در این پتژوهش
است كه با  1بعد مؤثر بودن پلیس در مبارزه علیه جرم ،تترس
از جرم ،شرایط محله (برداشت شتهروندان از میتزان جترم در
محل سکونتشان) و قاطعیت پلتیس ستنجش شتد .میتانگین
عملکرد پلیس از ( )4-6برابر با ( )9/33است كه نشتاندهنتده
سطح متوسط رضایت پاستخگویان از عملکترد پلتیس استت.
میانگین متغیر عملکرد پلیس برای پاسخگویان تسنن برابتر بتا
( )9/31و برای پاستخگویان تشتیع برابتر بتا ( )1/29استت و
میانگین متغیر عملکرد پلیس پاسخگویان كرد در این پتژوهش
برابر با ( ،)9/34ترک برابر با ( )1/20و سایر اقوام دیگتر برابتر
با ( )1/44است.
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متغیر عداتت رویهای یکی دیگر از متغیرهتای مستتقل در

پاسخگویان تشیع برابر با ( )1/00است؛ بنتابراین پاستخگویان

این پژوهش است كه با سه بعد كیفیت تتمیمگیتری ،كیفیتت

تسنن میزان رعایت عداتت رویهای از طرف پلیس شتهر قتروه

رفتاری و مشاركت دادن شهروندان در تتمیمات سنجش شد.

را نسبت بته پاستخگویان تشتیع پتایینتتر ارزیتابی كتردهانتد.

میانگین عداتت رویهای ( )1/44است؛ كه این بتدین معناستت

میانگین عداتت رویهای پلیس برای پاستخگویان كترد در ایتن

میزان رعایت عداتت رویهای از طترف پلتیس شتهر قتروه در

پژوهش برابر با ( ،)1/24ترک برابتر بتا ( )1/04و ستایر اقتوام

اعمال قانون در هنگام برخورد و ارتبا با شتهروندان از نظتر

دیگر برابر با ( )1/90است؛ بنتابراین پاستخگویان كترد میتزان

پاسخگویان متوسط به باال ارزیابی شده است .میانگین عتداتت

رعایت عداتت رویهای از طرف پلیس شهر قروه را نستبت بته

رویه ای پلیس برای پاسخگویان تسنن برابر با ( )1/22و بترای

پاسخگویان دیگر پایینتر ارزیابی كردهاند.

جدول  -نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی پژوهش
متغیرهای پژوهش
سن
جنس
مذهب

مرد
زن
تسنن
تشیع

كرد
ترک
قومیت
سایر
مجرد
وضتتتتتعیت متأهل
مطلقه
تأهل
همسر فوت شده
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
ستتتتتتتطح
فوقدیپلم
تحتیات
تیسانس
فوقتیسانس
دكتری
حوزوی
كمتر از  122هزار تومان
بین  124تا  412هزار تومان
درآمتتتتتتتد
بین  462تا  322هزار تومان
ماهیانتتتتتته
بین  324تا ی و نیم میلیون
خانواده
بین ی ونیم تا  2میلیون
بیش از دو میلیون تومان
میانگین كل نمونه

فراوانی

درصد

024
419
411
020

19/4
16/3
11/0
14/1

030
10
46
406
062
0
0
6
94
03
441
61
423
92
1
0
16
490
11
11
41
1

41/3
04/2
1/4
90/9
66/4
2/1
2/1
4/1
4/3
4/1
03/0
46/4
04/3
4/4
4/2
2/1
00/4
99/1
00/6
41/3
1/6
0/4

اعتماد به پلیس
1/22
1/41
9/33
1/44

میانگین
43/1
عملکرد پلیس
9/34
1/24
9/31
1/29

عدالت رویهای
1/22
1/01
1/22
1/00

1/26
1/41
1/41
1/22
1/40
1/42
9/31
1/46
1/03
1/96
1/20
1/94
9/34
9/40
9/66
9/14
1/40
1/41
1/41
9/34
9/69
9/36
1/21

9/34
1/20
1/44
9/30
1/24
1/04
9/41
1/63
1/23
1/44
9/31
1/46
9/39
9/42
9/11
1/91
9/33
9/31
1/40
9/30
9/11
1/26
9/33

1/24
1/04
1/90
1/22
1/46
1/44
1/20
1/14
1/90
1/11
1/49
1/41
9/34
9/46
1/44
1/11
1/41
1/49
1/43
1/22
9/61
1/96
1/44
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نتای استنباطی

نتای حاصل از آزمون بین درآمد و اعتماد به پلیس نشان

در این بخش به آزمتونهتای دومتغیتره (آزمتونهتای تفتاوت

میدهد كه مقدار  Fبین دو متغیر  4/114و سطح معنیداری آن

میتتانگین و ضتتریب همبستتتگی پیرستتون) و چنتتد متغیتتره

برابر با  2/446است كه باالتر از ( )2/21است .در واقع تفاوت

(رگرسیون چندگانه) پرداخته شده است.

معنیداری در میانگین اعتماد به پلیس برحسب درآمتد وجتود
نداشته است.

تحلیل دومتغیره

نتای حاصل از آزمون واریانس ی طرفه اعتماد به پلتیس

بتترای آزمتتون تفتتاوت میتتانگین اعتمتتاد بتته پلتتیس و ابعتتاد آن

برحسب سطح تحتیات بیانگر این است كه مقدار كمیتت

برحسب جنس ،تأهل 4و متذهب پاستخگویان از آزمتون  tدو

بین دو متغیر  0/991و ستطح معنتیداری ( )2/243استت كته

نمونهای مستقل استفاده شده است .همانطور كه در جتدول 9

پایین تر از ( )2/21استت و ایتن بتدین معناستت كته تفتاوت

مشاهده میشود سطح معناداری آزمون  tبین جتنس و اعتمتاد

معنتتیداری در میتتانگین اعتمتتاد بتته پلتتیس ،برحستتب ستتطح

به پلیس برابر بتا ( )2/242استت كته كمتتر از ( )2/21استت؛

تحتیات پاسخگویان وجود دارد.

یعنی تفاوت معناداری در میانگین اعتماد به پلیس در بین زنان
و مردان وجود نداشته است.
نتای حاصل از آزمون  tبیانگر این است كه میتزان  tبتین
دو متغیتتر متتذهب و اعتمتتاد بتته پلتتیس ( )-4/139و ستتطح
معنتتیداری آن  2/213استتت كتته بیتتانگر ایتتن استتت تفتتاوت
معنیداری در میانگین اعتماد به پلتیس پاستخگویان برحستب
مذهبشان وجود نداشته است.
نتای حاصل از آزمون واریانس ی طرفه اعتماد به پلتیس
بر حسب قومیت ،درآمد و سطح تحتیات در جدول  1نشان
داده شده است:
نتای حاصل از آزمون واریانس ی طرفه بتین قومیتت و
شاخص اعتماد به پلیس بیانگر این است كه مقتدار  Fبتین دو
متغیر ( )2/911و سطح معنیداری آن ( )2/421است كه باالتر
از  2/21است كه بیانگر این است میتانگین اعتمتاد بته پلتیس
پاسخگویان برحستب قومیتشتان متفتاوت نیستت .ایتن بتدان
معناست كه قومیت پاسخگویان بر میزان اعتماد آنها به پلتیس
تأثیرگذار نبوده است.

 4با توجه به اینكه تعداد پاسخگویان مطلقه و همسر فوتشده بسیار نتاچیز استت
در نتیجه از تحلیل حذف شدند و در نتیجه برای آزمون تفاوت میانگین اعتمتاد بته
پلیس و ابعاد آن برحسب وضعیت تأهل از آزمون تی دو نمونهای مستتقل استتفاده
شده است.

F
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جدول  -4نتایج آزمون تفاوت میانگین اعتماد به پلیس و ابعاد آن برحسب جنس ،تأهل و مذهب پاسخگویان
آزمون

اعتماد به پلیس و ابعاد آن

T

متغیرهای مستقل

اعتماد نهادی
میزان

مذهب

t

سطح معنیداری
میزان

جنس

t

سطح معنیداری
میزان

تأهل

t

سطح معنیداری

شاخص اعتماد به پلیس

اعتماد مبتنی بر نیت

-0/193

2/220

-4/139

2/240

2/333

2/213

-4/143

-0/044

-4/144

2/492

2/201

2/242

-2/401

-4/001

-4/439

2/163

2/000

2/011

جدول  -3آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین با متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل
وضعیت تأهل
قومیت
درآمد ماهیانه خانواده
سطح تحتیات

آزمونF

اعتماد به پلیس و ابعاد آن
اعتماد نهادی

اعتماد مبتنی بر نیت

شاخص اعتماد به پلیس

مقدار F

2/410

2/131

2/494

سطح معنیداری

2/100

2/616

2/191

مقدار F

2/624

2/042

2/911

سطح معنیداری

2/111

2/144

2/421

مقدار F

4/111

4/930

4/114

سطح معنیداری

2/021

2/006

2/446

مقدار F

0/213

9/409

0/991

سطح معنیداری

2/212

2/220

2/243

برای بررسی جزئیات مربو بته تفتاوت میتزان میتانگین

پاسخگویان دارای تحتیات ابتدایی و فتوقتیستانس وجتود

اعتماد به پلتیس برحستب ستطح تحتتیات پاستخگویان از

دارد ،به طوریكه میزان میانگین اعتماد به پلیس پاستخگویانی

آزمون تعقیبی LSDاستفاده شده است .نتای حاصل از آزمون

كتته تحتتتیات ابتتتدایی داشتتتهانتتد بتتاالتر از میتتزان میتتانگین

در جدول  1بیانگر آن است:

پاسخگویان دارای تحتیات فوقتیسانس است.

اختاف میانگین اعتماد به پلیس پاسخگویان بیستواد بتا

اختاف معنیداری در میتزان میتانگین اعتمتاد بته پلتیس

پاسخگویان دارای تحتیات دیپلم ،تیسانس و فتوقتیستانس

پاسخگویان دارای تحتیات راهنمایی با پاستخگویان دیتپلم،

معنیدار است ،به عبارت دیگر میزان میانگین اعتماد به پلتیس

تیسانس و فوقتیسانس وجتود دارد؛ بته عبتارت دیگتر میتزان

پاسخگویان بیسواد باالتر از میزان میانگین پاستخگویان دارای

میانگین اعتماد به پلیس پاسخگویان راهنمایی بتاالتر از میتزان

تحتیات دیتپلم ،تیستانس و فتوقتیستانس استت .بیشتترین

میانگین پاسخگویان دیتپلم ،تیستانس و فتوقتیستانس استت.

اختاف میانگین اعتمتاد بته پلتیس پاستخگویان بتیستواد بتا

بیشترین اختاف میانگین اعتماد به پلتیس پاستخگویان دارای

پاسخگویان دارای تحتیات فوقتیسانس است.

تحتتتیات راهنمتتایی بتتا پاستتخگویان دارای تحتتتیات

اختتتاف معنتتیداری در میتتانگین اعتمتتاد بتته پلتتیس

فوقتیسانس است .همچنین اختاف میانگین اعتماد بته پلتیس
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پاسخگویان دارای تحتیات فوقدیپلم با پاسخگویان تیسانس

اعتماد به پلیس پاسخگویان دارای تحتیات فوقدیپلم ،باالتر

و فوقتیسانس معنیداری است؛ به عبارت دیگر میزان میانگین

از میزان میانگین پاسخگویان ،تیسانس و فوقتیسانس است.

جدول  -5نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین تحصیالت پاسخگویان و اعتماد به پلیس
 Iتحصیالت فرد
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
فوقدیپلم

 Jتحصیالت فرد

میانگین اختالف ()I- J

خطای معیار

سطح معنیداری

دیپلم
تیسانس
فوقتیسانس
فوقتیسانس

2/41939
2/14116
4/2314
2/16624

2/91961
2/91123
2/12369
2/09111

2/21
2/209
2/221
2/244

دیپلم
تیسانس
فوقتیسانس
تیسانس
فوقتیسانس

2/93019
2/11411
2/63194
2/90641
2/19461

2/43212
2/43491
2/09119
2/41919
2/02044

2/212
2/244
2/221
2/209
2/221

نتای حاصل از آزمون پیرسون بین اعتمتاد بته پلتیس بتا

< )sig=0/000بین دو متغیر رابطه معنتیدار و مستتقیم وجتود

سن ،عداتت رویه ای و عملکرد پلیس در جدول  6نشتان داده

دارد .بدین معنا كه هرچقدر پاسخگویان میزان استتفاده پلتیس

شده است .همانطور كه ماحظه میشتود ضتریب همبستتگی

از عداتت رویهای را در اعمال قانون در برخورد با شتهروندان

بین سن و اعتماد به پلتیس ( )2/419بستیار ضتعیف استت و

مناسب ارزیابی كردهاند ،میزان اعتماد آنان به پلیس نیز افزایش

سطح معناداری آن ( )2/221است كه بیانگر این است با سطح

یافته است.

اطمینان  2/31درصد ( )sig=0/025< 0/05بین دو متغیر رابطته

در نهایت ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد پلیس و

معنیدار و مستقیم وجود دارد بدین معنی كه با باال رفتن ستن

اعتماد بته پلتیس برابتر بتا ( )r=2/673و ستطح معنتاداری آن

پاسخگویان میزان اعتماد آنان به پلیس افزایشیافته است.

( )0/000است كه بیانگر ایتن استت بتا ستطح اطمینتان 2/33

ضریب همبستگی بین عداتت رویهای و اعتماد بته پلتیس

درصد ( )sig=0/000< 2/24بتین دو متغیتر رابطته معنتیدار و

برابر با ( )2/499و سطح معناداری آن برابر بتا ( )2/222استت

مستقیم وجود دارد .در واقع بتا افتزایش رضتایت از عملکترد

كه بیانگر ایتن استت بتا ستطح اطمینتان  2/33درصتد (2/24

پلیس اعتماد به پلیس نیز افزایش پیدا میكند.

جدول  -۶نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با اعتماد به پلیس
متغیر مستقل

آزمون  rپیرسون

اعتماد به پلیس و ابعاد آن
اعتماد نهادی

اعتماد مبتنی بر نیت

شاخص اعتماد به پلیس

سن

ضریب همبستگی

عداتت رویهای

ضریب همبستگی

**2/412
**2/424

*2/401
**2/660

**2/419
**2/499

عملکرد پلیس

ضریب همبستگی

**2/613

**2/624

**2/649

** با سطح اطمینان  2/33درصد ()sig< 0/04
* با سطح اطمینان  2/31درصد ()sig< 0/05
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از متغیرهای مستقل بر

آن در معادته قبل توضیح داده شده است.

متغیتتر وابستتته از  0معادتتته رگرستتیونی استتتفاده شتتده استتت.

در مرحله دوم ابعاد شتاخص عملکترد هتم وارد معادتته

همانطور كه در جدول  4مشاهده میشود در معادته اول تأثیر

شدند كه میزان تبیین به  14درصد رستید .در ایتن میتان بعتد

متغیتر جمعیتتشتناختی ستن 4و شتاخص عملکترد پلتتیس و

مؤثر بودن پلتیس (كارآمتدی پلتیس در مبتارزه علیته جترم و

عداتت رویهای بر اعتماد به پلیس بررسی شتد ،در ایتن راستتا

جنایت و كم

به قربانیان جرایم) با ( ،)β=0/52بیشترین تأثیر

متغیرهای مستقل در سه مرحله وارد معادته شدهاند ،در مرحله

را داشته استت و بعتد از آن قاطعیتت پلتیس بتا ( )β=0/20و

اول سن وارد معادته شتد كته بتا ( )β=0/14تتأثیر معنتیداری

ترس از جرم با ( )β=0/18متغیرهای تأثیرگذار بعدی هستند و

داشته و در نهایت این متغیر تنها  4درصتد از واریتانس متغیتر

شرایط محل سکونت تأثیر معنیداری نداشته و در این مرحلته

وابسته را تبیین كرد.

متغیر سن با ( ،)β=0/06تأثیر م بت اما ناچیز داشته است.

در مرحله دوم شاخص عملکرد هم وارد معادته شتد كته

در مرحله سوم ابعاد شاخص عداتت رویتهای بته معادتته

میزان تبیین به  11درصد رسید .در این میان شاخص عملکترد

افزوده شدند كه  40درصتد بته میتزان تبیتین واریتانس متغیتر

پلیس با بتتای ( ،)β=0/65بیشتترین تتأثیر را داشتته و در ایتن

وابسته افزوده شد كه در مجمو متغیرها توانستتند  63درصتد

مرحله متغیر سن بازهم تأثیرگذار است وتی از تأثیر آن كاستته

از واریانس متغیر وابسته را تبیتین كننتد در ایتن مرحلته بعتد

شده است.

كیفیت تتمیمگیتری از ابعتاد عتداتت رویتهای بتا (،)β=0/30

در مرحله سوم شاخص عداتت رویهای به معادته افتزوده

بیشترین تأثیر را بر اعتماد به پلیس داشتته استت و بعتد از آن

شد كه  41درصد به میزان تبیین واریانس متغیر وابسته افتزوده

بعد مؤثر بودن پلیس با ( ،)β=0/26قرار داشته كه با ورود ابعاد

شد كه در مجمو متغیرهتا توانستتند  13درصتد از واریتانس

شاخص عداتت رویهای از میزان تأثیرگذاری آن نسبت به مدل

متغیر وابسته را تبیین كننتد در ایتن مرحلته شتاخص عتداتت

قبل كاسته شده است و بعد از آن مشاركت دادن شهروندان در

رویهای با ( ،)β=0/50بیشترین تتأثیر را بتر اعتمتاد بته پلتیس

تتمیمات از طرف پلیس ،قاطعیت پلیس و ترس از جترم بته

داشته و بعد از آن شاخص عملکرد با ( ،)β=0/32قترار داشتته

ترتیتتب بتتا ( ،)β=0/12( ،)β=0/13( ،)β=0/23تتتأثیر م بتتت و

كه با ورود شاخص عداتت رویتهای از میتزان تأثیرگتذاری آن

معنیدار داشتهاند و شترایط محتل ستکونت بتا (،)β=-0/074

كاسته شده است در این مرحله متغیر سن تأثیر ناچیزی داشتته

تأثیر معکوس و معنیدار داشته است در این مرحله متغیرهتای

است.

سن و كیفیت رفتاری تتأثیر معنتیداری بتر اعتمتاد بته پلتیس

در معادته دوم تأثیر سن و ابعاد شاخص عملکرد پلیس و
عداتت رویهای بر اعتماد به پلیس بررسی شتد ،در ایتن راستتا
متغیرهای مستقل در سه مرحله وارد معادته شدهاند؛ همانطور
كتته در جتتدول  1مشتتاهده متتیشتتود در مرحلتته اول متغیتتر

 4از میان متغیرهای جمعیتشناختی فاصلهای و شبه فاصلهای تنها متغیر سن رابطته
معنیداری با اعتماد به پلیس داشته و بنابراین فقط این متغیر وارد معادته رگرسیونی
شد.

نداشتند.
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جدول  -۷رگرسیون متغیرهای مستقل بر اعتماد به پلیس
مرحله اول

متغیرها
β
129/4

سن

T
0/193

مرحله دوم
Sig
2/221

عملکرد

مرحله سوم

β
2/212

T
0/404

Sig
2/291

β
2/266

T
0/924

Sig
2/210

2/661

44/631

2/222

2/901

4/111

2/222

2/123

44/611

2/222

عداتت رویهای
Adjusted R2

2/241

2/13

2/11

جدول  -۸رگرسیون چند متغیره اعتماد به پلیس
مرحله اول

متغیرها
β
192/4

سن

T
0/193

مرحله دوم
Sig
2/221

β
2/264

T
4/316

مرحله سوم
Sig
2/211

β
2/211

T
4/323

Sig
2/214

عملکرد
مؤثر بودن پلیس

2/100

44/444

2/222

2/066

6/411

2/222

ترس از جرم

2/411

1/631

2/222

2/409

9/149

2/222

شرایط محله

-2/201

-2/434

2/192

-2/249

-0/912

2/202

قاطعیت پلیس

2/022

1/413

2/222

2/491

1/444

2/222

عداتت رویهای
كیفیت تتمیمگیری

2/926

6/212

2/222

كیفیت رفتاری

2/201

2/111

2/111

مشاركت دادن شهروندان

2/091

6/114

2/222

Adjusted R2

2/241

2/14

2/63

بحث و نتیجه

اعتماد پاسخگویان به پلیس متوستط بته بتاال استت .میتانگین

پژوهش حاضر به مقایسه اهمیت مدل فرایند محتور (عتداتت

سطح رضایت پاسخگویان از عملکترد پلتیس متوستط استت،

رویهای) و مدل ابزاری (عملکرد) كه در تحقیقات خارجی بته

همچنین میزان رعایت عداتت رویتهای از طترف پلتیس شتهر

عنوان مدلهای مهم و تأثیرگتذار در تبیتین اعتمتاد بته پلتیس

قروه در اعمال قانون در هنگام برخورد و ارتبا با شتهروندان

شناخته شدهاند در تبیین اعتماد شهروندان قتروهای بته پلتیس

از نظر پاسخگویان متوسط به باال ارزیابی شده است.

این شهر پرداخته است و در پی جواب دادن به ایتن ستؤاالت

نتای حاصل از آزمونهای تفتاوت میتانگین بیتانگر ایتن

است -4 .میزان اعتماد مردم شهر قروه به پلیس در چه حتدی

است كه تفاوت معناداری در میانگین شاخص اعتماد به پلیس

از متغیرهتای عملکترد و عتداتت رویتهای

برحسب جتنس ،وضتعیت تأهتل ،درآمتد ،متذهب و قومیتت

است؟  -0كدامی

تأثیر بیشتری بر اعتماد به پلیس دارند؟

پاسخگویان وجود نداشتته استت؛ امتا تفتاوت معنتی داری در

در این پژوهش اعتماد به پلیس بتا اتهتام از تقستیمبنتدی

میتتانگین اعتمتتاد بتته پلتتیس ،برحستتب ستتطح تحتتتیات

 )Tyler,با دو بعد اعتماد نهادی و اعتماد مبتنی بتر نیتت

پاسخگویان وجود داشته است ،در واقع افراد با تحتیات باال

بررسی شده است .نتای تحقیق بیتانگر ایتن استت كته میتزان

در مقایسه با افراد با تحتیات پایین اعتماد كمتری بته پلتیس

(2005
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داشتهاند .این نتیجته بتا نتتای تحقیقتات كتامران و احمتدیان

به پلیس داشتهاند) و ترس از جترم (پاستخگویانی كته معتقتد

( ،)4911ستتتاعی و بخشتتتی ( ،)4911همختتتوانی داشتتتته،

هستند كه در شهر احساس امنیت متیكننتد و نگتران ایتنكته

بهطوریكه نتای تحقیقات آنها هم مؤید این استت افتراد بتا

قربانی مجرمان و تبهکاران شوند ،نبودنتد اعتمتاد بیشتتری بته

تحتیات باال اعتماد كمتری به پلیس داشتهاند .همچنین نتای

پلیس داشته اند) به ترتیب تأثیر م بت و معنتیدار داشتتهانتد و

حاصتتل از آزمتتون پیرستتون بتتین ستتن و اعتمتتاد بتته پلتتیس

شرایط محل سکونت تأثیر منفی و معنتیدار داشتته استت؛ بته

نشاندهنده این است كه بین دو متغیر رابطه معنیدار و مستقیم

عبارت دیگر پاستخگویانی كته معتقتد هستتند میتزان جترم و

وجود داشته ،بدین معنی كه با باال رفتن سن پاسخگویان میزان

بیقانونی در محل سکونتشان باال بوده و مجرمان بتهراحتتی

اعتماد آنان به پلیس افزایش یافته است .این نتیجه با یافتههتای

به اعمال مجرمانه میپردازند اعتماد كمتری به پلیس داشتهاند.

تحقیقتتات كتتامران و احمتتدیان ( ،)4911ستتاعی و بخشتتی

در كل نتای بیانگر این است كه عداتت رویهای پلیس در

( ،)4911همخوانی دارد .در واقع نتتای تحقیقتات آنهتا هتم

مقایستته بتتا عملکتترد پلتتیس تتتأثیر بیشتتتری در میتتزان اعتمتتاد

بیانگر این است كه رابطه م بت و مستقیمی بین سن و اعتمتاد

پاسخگویان به پلیس داشته است كه این نتیجته مؤیتد دیتدگاه

به پلیس وجود داشته است.

تایلر است؛ به نظر تایلر در پیش گرفتن رویههتای منتتفانه و

نتای تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل بر متغیر وابستته

عادالنه از طرف پلیس به تمکین و احترام شهروندان به پلتیس

بیانگر این بوده كه بعد كیفیت تتمیمگیری از ابعتاد شتاخص

منجر خواهد شد و مشروعیت پلیس را افزایش خواهد داد ،در

عداتت رویهای بیشترین تأثیر را بر اعتماد به پلیس داشته است

نتیجه اعتماد شهروندان به پلیس جلب خواهد شد .در واقع به

(پاسخگویان كته معتقتد هستتند پلتیس در اتختاذ تتتمیمات

نظر وی كلید اصلی شکلگیری اعتماد و اطمینان بته پلتیس و

نسبت به شهروندان بیطرفانه عمل میكند و تتمیمات آنهتا

حف همکاری مردم ارزیابی منتفانه بودن تتمیمگیتریهتا و

مبتنی بر قانون است و از روی قتد و غرض شختی نیستت

محترمانه بودن رفتار پلیس هنگام استفاده از اقتدارش و اعمال

و قانون را برای همه شهروندان یکسان اعمتال متینماینتد بته

قوانین و یا هنگام برخورد و تماس شهروندان با آنهتا استت.

طوریكه قومیت و مذهب افتراد در نحتوه برختورد پلتیس بتا

همچنین این نتیجه مطابق بتا نتتای تحقیقتات تتایلر (،)2005

آنها و اعمال قتانون نستبت بته آنهتا تتأثیری نتدارد اعتمتاد

شتتاپ ( ،)2012هینتتدز و متتورفی ( ،)2007رایستتی و تتتوی

بیشتری به پلیس داشتهاند ).و بعد از آن به ترتیتب بعتد متؤثر

( )2009است ،به طوریكه نتای تحقیقتات آنهتا بیتانگر ایتن

بودن پلیس از ابعاد شاخص عملکرد (پاسخگویانی كته معتقتد

است كه عداتت رویهای متغیر مهم و تأثیرگذار بر میزان اعتماد

به كارآمدی و مؤثر بودن پلیس در مبارزه علیه جرم و جنایتت

شهروندان به پلیس بوده است.

و در كم

به قربانیان جرایم بوده اعتمتاد بیشتتری بته پلتیس

داشتهاند) مشتاركت دادن شتهروندان در تتتمیمات از طترف

پیشنهادهای کاربردی

پلیس (پاسخگویانی كته معتقتد هستتند پلتیس قبتل از اتختاذ

اگرچه در این پژوهش مشخص شتد كته شتهروندان قتروهای

تتمیم در مورد شهروندان به دیدگاه آنها توجه كرده و اجازه

اعتماد متوسط به باالیی به پلیس داشتهاند اما تا رسیدن به حتد

ابراز عقیده را بته آنهتا متیدهتد اعتمتاد بیشتتری بته پلتیس

ایدهآل فاصله زیادی داشته ،همچنین باید توجه داشت اعتمتاد

داشته اند) قاطعیت پلیس (پاسخگویانی كه معتقتد بته جتدیت

حاتت شکننده دارد به طوریكه با كوچ ترین خطا از طترف

پلیس در برخورد با مجرمان و متخلفان هستند اعتماد بیشتتری

پلیس ،ممکن است به اعتماد شهروندان به پلیس خدشته وارد
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شتتود ،درنتیجتته انتظتتار متتیرود پلتتیس بتترای حف ت اعتمتتاد

شهروندان در شبها در محات مختلف شهر بهختتو

شهروندان و ارتقا و بهبود اعتماد شتهروندان بته پلتیس كوشتا

مکانهای شلوغ و پر رفت و آمد و همچنین مکانهای خلوت

است؛ بر اساس یافتههای پژوهش متغیر عداتت رویتهای هتای

و مسکوت كه زمینه بروز جرایم زیاد است بهصتورت مستتمر

بیشترین تأثیر را بر اعتماد به پلتیس داشتته در نتیجته پیشتنهاد

گشتزنی داشتهاند و زمینه مشاركت شهروندان بترای كتاهش

میشود پلیس برای حف اعتمتاد عمتومی و جلتب همکتاری

جرایم و ایجاد امنیت در محل سکونتشان را فراهم نمایند؛

شهروندان ،استاندارهای عداتت رویهای را رعایت نماید:

در

 -بتتا قاطعیتتت تمتتام بتتا خریتتدوفروش متتواد مختتدر و

 -با توجه به تركیب جمعیتتی شتهر قتروه (كترد ،تترک،

مشروبات اتکلی برخورد نماید و با اقتدامات تتأمینی مناستب

تسنن ،تشیع) بتا همته شتهروندان منتتفانه رفتتار نمایتد ،در

زمینه بروز سترقت را ستخت و پیگیتر سترقتهتای صتورت

تتمیمگیریها بی طترف استت ،بته حقتوق همته شتهروندان

گرفتهاند.

صرفنظر از هر قوم و مذهبی كه هستند احترام بگذارد و قبل
از گتترفتن هتتر تتتتمیمی در متتورد شتتهروندان بتته نیازهتتا و

پیشنهادهای پژوهشی

نگرانیهای آنها توجه كند.

 -با توجه به اهمیت اعتماد به پلیس در موفقیت ایتن ستازمان

 -به آموزش مهارتهای مناستب بته متأموران پلتیس از

پیشنهاد میشود پیمایشهای ستاالنه بتا بهترهگیتری از نمونته

جمله مهارت های ارتباطی خوب و مناستب بترای ارتبتا بته

استاندارد در این زمینه در این شتهر و دیگتر شتهرهای استتان

شهروندان ،تبعیض قائل نشدن بین شهروندان ،احترام به عقاید

كردستان انجام گیرد تا با فراهم آوردن اطاعات مناسب بتتوان

و باورهای شهروندان ،حمایت از همه شهروندان صرفنظر از

تتویر روشنتری از عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس

قومیت و مذهب آنها و  ...برای انجام فعاتیت در این شهر بتا

به دست آورد؛

توجه به ختلت متنو آن (چنتد قتومی و متذهبی بتودن آن)
توجه شود؛

 این پژوهش بتهصتورت مقطعتی انجتام گرفتته استت.پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی بته صتورت طتوتی انجتام

با توجه به یافتههای پژوهش متغیر عملکرد پلیس بعتد از

شود تا با مقایسه نتای در زمانهای مختلف اطاعات جتامعی

متغیر عداتت رویهای تأثیر مهمتی در اعتمتاد پاستخگویان بته

در مورد میزان اعتماد به پلیس و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار

پلییس داشته است در نتیجه پیشنهاد میشود:

بر آن به دست آورد.

 پلیس در زمینه پیشگیری از جرایم با همکاری مدارس،دانشگاهها و رسانههای جمعی اقتدامات فرهنگتی و آموزشتی

منابع

انجام دهد؛

ابراهیمپور ،ح.؛ روشتندل اربطتانی . ،و امیتری.)4934( . ،
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«بررسی عوامتل نگرشتی متؤثر در تبیتین اعتمتاد
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صحنه حاضر شتوند و نستبت بته امتور شتهروندان رستیدگی
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بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأكید بر دیدگاه عداتت رویهای و عملکرد پلیس
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