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   چكیده
یک ساازمان نظاامی    باشند.های نظامی و انتظامی برای اعمال حاکمیت در جامعه نیازمند اقتدار می سازمان

تواند مارد  را متاتاب باه تتعیات از قاوانین و مقاررات        مقتدر بدون استفاده از ابزارهای فیزیکی قدرت، می
اجتماعی نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن میزان اثرپذیری اقتدار نیروی انتظامی جمهاوری اساالمی   

باشد با رویکرد آمیخته  تحقیق حاضر که بر متنای هدف، کاربردی میباشد. میایران از عوامل درون سازمانی 
های مرباو  باه آن باه صاورت پیمایتای و باا        تحلیلی انجا  شده است و داده-و استفاده از روش توصیفی

نفار از   06ها از باین   جامعه آماری برای تجزیه و تحلیل کمی دادهاستفاده از پرستنامه گردآوری شده است. 
 81کاه از ایان تعاداد،     هانتخاا  شاد   صاورت تااادفی    باه مستقل به باا   81اجا با جایگاه شغلی کارکنان ن
گرفتاه از چاارچو  کلای و اصاول      چارچو  نظری در ایان تحقیاق نتا ت   ند. ا هآوری شد نامه جمع پرسش
فرمانادهان،  تادابیر  سند چتم انداز و روایات، گفتمان امامین انقال ، احادیث و ، کریمشده از قرآن   استنتاج

همچنین برای تعیین روایی محتاوایی  رؤسا و مدیران )نظرات خترگان( در حوزه اقتدار نیروی انتظامی است. 
هاا   به با  و فرماندهان انتظامی استان 81نامه از نظرات خترگان و متخااان انتظامی با جایگاه شغلی  پرسش

های اساسی درون سازمانی طتق نتایج تحقیق، مؤلفه. ته اسو برای تعیین پایایی از آلفای کرونتاخ استفاده شد
مؤلفة عوامل فردی و مؤلفة عوامل مدیریتی. همچناین   ،ساختاریمؤثر بر اقتدار ناجا عتارتند از: مؤلفة عوامل 

میزان کیفیت و تناسا  آماوزش، میازان انساجا  و     های  ها، شاخص های موجود در این مؤلفه از بین شاخص
ن و وجود راهترد و دیدگاه راهتردی در سازمان از مهمترین عوامل تأثیرگذار بار اقتادار   یکپارچگی در سازما

تواناد   دهندگان می های درون سازمانی این پژوهش به ترتی  اولویت انتخا  پاسخ ناجا شناخته شد. شاخص
 به عنوان معیار مناستی برای افزایش اقتدار نیروی انتظامی مالک عمل قرار گیرد.

  اقتدار، فردی، مدیریتی.، یروی انتظامی، درون سازمانینکلیدی: واژگان 

 

                                                           
1

 عالی دفاع ملی دانتگاهعلو  دفاعی راهتردی،  استاد،  

2
  g.vatandoost@gmail,com)نویسنده مس ول(  عالی دفاع ملی دانتگاه مدیریت راهتردی نظامی، ،دانتجوی دکتری 

استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه  

8911 پايیز ،18 شماره هجدهم، سال  

 938 - 913 صفحه از دهم،هف مقاله



 

 8211 پائیز ،18 شماره هجدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطالعات فالنامه  273

 مقدمه
های ناجا، نقش  ها و مأموریت شکی نیست که مدیریت مطلو  توأ  با اقتدار در انجا  رسالت

ای در تتعیت مرد  از قوانین و مقررات اجتماعی ایفا نموده و چه بسا باعث  بسیار مؤثر و سازنده

یت تتویق آحاد جامعه به رعایت نظم و قانون و بالندگی جامعه در مسیر قانون مداری و ایجاد امن

 گردد.  پایدار می

اقتدار یک امری معنوی است و با صدای کلفت و اسلحه تیز و متت محکم تفاوت دارد، 

وجود آید که هم نیروی انتظامی در اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیست و باید وضعیتی به 

ها  عی آنخود احساس قدرت کند و هم آحاد ملت دریابند که پاسدار حافظ امنیت فردی و اجتما

ه نیروی دفاع کند و هم دشمن مخل امنیت بفهمد ک تواند از مرد   یک مجموعه مقتدر است و می

  .(8218)احمدی مقد ،  انتظامی مقتدر و تواناست

اگر دارای اقتدار  ،ترین نهاد مس ول ایجاد نظم و امنیت در جامعهنیروی انتظامی به عنوان اصلی

تواند بدون توسل به ابزارهای قدرت فیزیکی اعمال حاکمیت نماید. تحو ت اجتماعی و  باشد، می

 بخش باشد.ها اثر اقتدار آنایش یا کاهش تواند بر افز ها هم می نوع عملکرد سازمان

مله نمادهای اقتدار پلیس از ج جایی که پلیس نقش اساسی در اجتماع دارد، از آنعالوه بر این، 

ترین مسائل جامعه نظیر:  رود که با ختن شأن و منزلت پلیس است زیرا از این نهاد انتظار می

های اجتماعی،  قاچاب، قتل، سرقت مسلحانه و ... دست و پنجه نر  کند. اگر در مقابله با ناهنجاری

أمنی برای شهروندان در گاه این قدرت و اقتدار پلیس، تتدیل به م آمیز عمل کند؛ آن به طور موفقیت

شود و برآیند این پدیده، نگرش مثتت به پلیس و افزایش شأن  جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می

 (.8211کالکی و همکاران، ) و حیثیت اجتماعی پلیس خواهد بود

مقا  معظم رهتری و فرماندهی معظم کل قوا  از دیدگاه فوب الذکر است کهخاص به د یل توجه 

ی که اجرای تدابیر جای و از آنمورد تأکید قرار گرفته  اقتدار نیروی انتظامیة مقول ظله العالی(، )مد

های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به خاوص مأموریت ةله سرلوح و فرامین معظم

این هدف از هیچ تالشی  انتظامی از نیل بهنیروی   باشد، لذا  ز  است کهنیروی انتظامی می

شما نماد قوت و اقتدار ملت ایرانید. این، "ایتان آمده است:  کال که در  ودداری ننماید. چنانخ

شود؛ آموزش نظامی،  تنهایی حاصل نمی افتخار بزرگی است. این اقتدار فقط با آموزش نظامی به

بتواند  عالوه تقویت عز  و ایمان. دل باید نیرومند باشد، تا جسم نیرومند و سالح نیرومند را به

های عزیز! خودتان را قوی کنید و عز  راسخ را در درون خودتان پرورش دهید؛  بکار بگیرد. جوان
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های متمادی  های سنگینی را بر دوش دارید. ممکن است یک ارتش در طول سال شما مس ولیت

یه حتی یک بار هم با یک جنگ مواجه نتود؛ اما آمادگی و حضور مقتدرانه آن در کنار ملتش، ما

در مراسم متترک  العالی()مدظله )بیانات مقا  معظم رهتری "هاست اعتماد ملی است؛ مایه آرامش دل

 (.26/61/8211های افسری ارتش،  دانتگاه

چه مرد  از نیروی انتظامی متوقع هستند،  آن"در فرازی دیگر از سخنان ایتان آمده است: 

مقتدر باشد، هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و خواهند نیروی انتظامی قوی و  چیست؟ مرد  می

امین باشد؛ سریع و به هنگا  باشد؛ مؤد  و اهل بیان و تفاهم با مرد  باشد؛ این انتظارات مرد  از 

توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نتان  های قابل  نیروی انتظامی ماست. شما در بخش

آموختگی و تحلیف دانتجویان  در مراسم دانشالعالی( )مدظله)بیانات مقا  معظم رهتری "اید داده

  (.88/67/8212دانتگاه علو  انتظامی، 

بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی نیروی انتظامی اساس، هدف پژوهش حاضر،  لذا بر همین

 در راستای این هدف، در پژوهش حاضر سه عاملباشد و میجمهوری اسالمی ایران بر اقتدار آن 

به همراه  مدیریتی، عوامل -2عوامل فردی -3عوامل ساختاری -8 ؛ شامل:درون سازمانی از بُعد

 گیرد.  های هر کدا  مورد بررسی و ارزیابی قرار می شاخاه

 پیشینه شناسی 

این تحقیق پرداخته باشند یافت نتد، ولی از  عصورت مستقیم به موضو چه موضوعاتی که به اگر

های زیر های دکتری، پیتینهرسالهو  پژوهتی -ت علمی تحقیقاتی متتمل بر مقا هایبین پروژه

 د.انباشند آورده شدهیتحقیق م عکه نزدیک به موضو

محور در   ه طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعهب 8211در سال  قهرمانی و همکارانابتدا، 

ای بودن پلیس، ساختار سازمانی،  رفهدهند که ح ها نتان می یافته جمهوری اسالمی ایران پرداختند.

محوری پلیس، انتظار مرد  از پلیس، انتظار حاکمیت از پلیس و متارکت  سازمانی، مسأله  فرهنگ

محور را دارا  ترین تأثیر بر رویکرد پلیس جامعهبیت نابع انسانیاجتماعی، ستک رهتری پلیس و م

ه اقتدار حور دارد و مرد  زمانی کم جامعهمعناداری با رویکرد پلیس . اقتدار پلیس رابطه هستند

کنند که با محوری و رأفت و مهربانی متاهده نمایند، اشتیاب پیدا می پلیس را همراه با عدالت

 .(8211 )قهرمانی و همکاران، امعه برقرار نمایندداشته و نظم و امنیت را در ج پلیس همکاری
به بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر در پژوهتی  8211سپس، حسینیان و همکاران در سال 

گیری تاادفی  های شهرستان سنندج به روش پیمایتی و نمونه های شغلی کارکنان کالنتری آسی 
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و فتار روانی ناشی از محیط  های این مطالعه نتان داد که عوامل استرس ای پرداختند. یافته طتقه
ای سازمانی به ترتی  مهمترین ه ستک مدیریت، تتویق و تنتیه، آموزش و پرداختکار، 

 (.8211باشند )حسینیان و همکاران،  های مؤثر بر موضوع مورد مطالعه می اولویت
تحقیقی با عناوان بررسای میازان اقتادار پلایس در باازداری        ،نژاد مهری 8216پس از آن، در سال 

قیق بیانگر این است نتیجه نهایی این تح. های مجرمانه انجا  داد شهروندان تهرانی از تحقق وسوسه
و افاراد واجاد    در ساطح وسایعی پیتاگیری   تاوان از باروز جارائم     که با افزایش اقتدار پلیس مای 

تار از ایان افاراد قرباانی      های مجرمانه را از پیامدهای آزاردهنده قانون محفوظ نمود و مهم گرایش
اقتادار پلایس در مقابال    های ماروفه در جهت افازایش   تردید هزینه ها را ماونیت بختید. بی آن

های اقتاادی، اجتماعی و روانی ناشی از بروز جرائم بسیار ناچیز اسات . عاالوه    عوارض و هزینه
توانناد از ارتکاا  باه     می شناختی شناختی و جامعه ختی، روانشنا بر این، افرادی که به دلیل عا 

هایتاان و در اماان    افع خانوادهجرائم امتناع ورزند. برای حفاظت از آنها در مقابل هویت خود و من
 .(8216مهری نژاد،) ستلیس مقتدر جهت بازداری آنها نیای جز استقرار پ بودن جامعه از آنها چاره

عوامال ماؤثر بار اقتادار پلایس در       حمدی و همکاران به مطالعها، 8213ای دیگر در سال  در مقاله
آوری  و توصایفی و باا جماع    احساس امنیت اجتماعی شهروندان شاهر الوناد باه روش پیمایتای    

گیاری و تااادفی    گیری خوشه وسیله پرستنامه پرداختند. این مطالعه که با روش نمونه اطالعات به
ساده صورت پذیرفت نتان داد که بین دو متغیر اقتدار پلیس )سرعت عمل، امکانات و تجهیازات  

تتا  بیتتر باا مارد ( باا    های اجتماعی پلیس )متارکت و ار های منظم( و فعالیت پیترفته و گتت
 (.8213احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد )احمدی و همکاران، 

گانه اقتدار فرهمند، سنتی، قانونمند، زورمندانه و نختگان را  ابعاد پنج ،باصری و همکارانهمچنین 
های اقتدار  که شاخص ندنتان دادبررسی و  نامه روش توصیفی پیمایتی با استفاده از پرسشبه 

قانونمند، سنتی، فرهمند، نختگان و زورمندانه به ترتی  بیتترین اهمیت را در اقتدار نیروی 
 (.8213انتظامی دارند )باصری و همکاران، 

ای تحت عنوان بررسی عوامل درون  ، جعفری و همکاران در مقاله8211عالوه بر این در سال 
اجتماعی پلیس آگاهی ویژه شرب استان تهران با استفاده از دو  سازمانی مؤثر بر ارتقای سرمایه

پرستنامه محقق ساخته متتنی بر مفاهیم اصلی تحقیق شامل عوامل درون سازمانی )ساختاری، 
مدیریتی، فرآیندی( به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته به واکاوی و 

مل پرداختند. نتایج این تحقیق کاربردی که به روش پیمایتی انجا  تجزیه و تحلیل تأثیر این عوا
درصد از تغییرات مربو   11اند  شد، نتان داد که عوامل ساختاری، مدیریتی و فرآیندی توانسته

اجتماعی کارکنان  ةبه متغیر وابستة سرمایه اجتماعی را تتیین نمایند. همچنین این عوامل بر سرمای
 (.8211ان تهران تأثیر دارند )جعفری و همکاران، پلیس آگاهی شرب است
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های حفظ اقتدار در نیروی انتظاامی پرداخات. ناجاا    به بررسی مؤلفه نیز افتانی گلدر همان سال، 
یز حتای  آم جامعه باشد. ناجا با رفتار احترا  های جریان احترا  متقابل درتواند یکی از سرچتمه می

شدن آن در ناجا و تارویج اصال احتارا     در انظار عمومی و نهادینهویژه   با مجرمان و محکومان، به
تواناد باا اعماال مادیریت قاوی بار        تواند به این مهم نائل شود. ناجا می متقابل با کار فرهنگی، می

در  «قاانون »، «حقوب مرد »، «عدالت» ،«انااف» عناصروظیفة خود، برای ایجاد کارکنان و سربازان 
یناد  ور ساازد. وجاود ایان عناصار در فرآ    رباخود نستت به یکدیگر و نستت به ناجا  باور کارکنان

)گال   باشاد  ز اهمیات بیتاتری برخاوردار مای    رتتاه ا   ، افسران و افسران عالیتوسعة نیروهای کادر
 .(8211افتانی، 

آوری اطالعاات   در مقالاه خاود باا جماع     8210هاشمی و همکااران در ساال   در پژوهتی دیگر، 
ای و با بررسی عوامل مؤثر بر اقتدار پلیس در تأمین نظم و امنیت باه   توصیفی و کتابخانهصورت  به

ارائه راهکارهای فردی، اجتماعی و سازمانی پرداختند. با توجه به نتایج حاصله متاخص شاد کاه    
 تکیه بر امور فاردی و  -8مهمترین عوامل تأثیرگذار در اقتدار پلیس و سرمایه اجتماعی عتارتند از: 

پیتگیری از جرایم که ست  کاهش متکالت جامعه و نیز موفقیت خاود آناان    -3سازمانی پلیس، 
های حاکم بر جامعاه )هاشامی و    قاطعیت و توجه به عناصر فرهنگی و رعایت ارزش -2شود،  می

 (.8210همکاران، 
گوی های ال ، احدی و همکاران تالش کردند تا به روش آمیخته مؤلفه8217در نهایت در سال 

را احااء کنند. جامعه  راهتردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
نفر از  836نفر از خترگان این حوزه برآورد گردید که  366آماری این تحقیق در روش میدانی 

ها به روش هدفمند غیرنستتی در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخا  شدند. بر اساس  آن
محوری و مکتتی بودن، مردمی بودن، مدیریت و رهتری مقتدر و انقالبی  ای تحقیق، معنویته یافته

های الگوی راهتردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح  و شهادت طلتی از اهم مؤلفه
 (.8217باشند )احدی و همکاران،  جمهوری اسالمی ایران می

 مفهوم شناسی
 عوامل درون سازمانی -

هااای داخاال  هااا و دسااتورالعمل نامااه قااانون و مقااررات و آئااین ةکااه بااه واسااط عااواملی هسااتند
حقااوب و دسااتمزد   -8و اهاام آنااان عتارتنااد از:    بایسااتی مراعااات گردنااد   سااازمانی ماای 

         امنیااات شاااغلی -1روحیاااه و رفااااه کارکناااان  -2تجهیااازات و امکاناااات کاااافی -3مناسااا 
هاااا و  ناماااه ن آئاااینمنطقااای باااود محکااام و -7اقتااادار قاااانونی  -0انتااااا  عاد ناااه  -8

 -86دانااش و آگاااهی انتظااامی   -1برقااراری نظاام و انضااتا  سااازمانی    -1هااا  دسااتورالعمل
 .(8211)کالکی و همکاران، اعمال تتویق و تنتیه به موقع و ... 
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 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -

فرماندهی کل قوا و وابسته  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که سازمانی مسلح و در تابعیت
باشد، از ادغا  سه سازمان ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران )ژاجا(، شهربانی  به وزارت کتور می

)معاونت نیروی انسانی  گرفته است جمهوری اسالمی ایران )شاجا( و کمیته انقال  اسالمی شکل
  (8217ناجا، 

 اقتدار -
دارای مفاهیم  دلیل غیرملموس بودن و چند وجهی بودن، هایی است که به واژه جمله از "اقتدار"

نظر وجود  باشد و برای رسیدن به یک مفهو  واحد بین صاحتنظران نیز اتفاب مختلف و متعددی می
اند.  کار برده را بیتتر در بحث حاکمیت به  "اقتدار"نظران، واژة  ندارد. التته باید دانست که صاح 

پذیرش حق اعمال "و متروعیت به  "قدرت متروع"صر، اقتدار به چنانکه در ادبیات سیاسی معا
 (. 73:8212شود )عالم،  گفته می "قدرت از سوی شهروندان

است  یو مقتول یقدرت متروع قانون ،اقتدار .ردیگ یاست که در کنار قدرت قرار م یا اقتدار واژه
 یو استد ل هیدر اقتدار توج .ردیقرار گ یمورد اطاعت و فرمانتردار یمقتض طیدر شرا دیبا یکه م

 اقتداررو  نیاز ا ؛کند یم یرفتنیخارج ساخته و قدرت را پذ انیرا از شکل عر هفته است که آنن
اقتدار . مرد  باشد اقتدار است تیو حاکم تیبر رضا یکه متتن یقدرت ،محدودتر از قدرت است

و همچنان که با کس  قدرت لزوماً اقتدار حاصل  رود یمن نیلزوماً با از دست دادن قدرت از ب
  .شود ینم

 ی.اطاعت و فرمانتردار-3 یو فرمانده تیحاکم -8 :اقتدار دو چهره دارد
به  سیپل . نیرویداشته باشد یکه پتتوانه مردم ،ردیگ یعنوان را به خود م نیا یزمان پس اقتدار
 یسازمان ،مرد  یو رفاه عموم شیآسا ورآ ا یو پ تیامن یاز اجتماع مس ول برقرار یعنوان عضو

در قدرت  یو پتتوانه مردم یقو نهیتیپ یدارد و دارا یاسالم تهیدر اند تهیخدمتگزار است که ر
 .باشد یم دخو
است که از عملکرد ناجا در سه  یمردم تیمقتول زانیم یاقتدار نر  انتظام ،تیلفه نظم و امنؤدر م

از  یتیترک ،ابعاد نیحاکم بر ا یها هیچارچو  نظر گیرند. بهره میی رگذاریثأو ت یابزار ی،بعد ذهن
 یو مهندس (سخت و نر  مهین ،سخت) یداور یمهندس (،رفتار ،زهیانگ ،باور) یدرون یمهندس
 (.1-86: 8218بود )پژوهتگاه علو  انتظامی،  خواهد (و هوشمند  سخت نر مهین ،سخت)قدرت 

 تعریف عملیاتی اقتدار -

هی معظم کل قوا آن را ارائه جامع ترین تعریف از اقتدار تعریفی است که فرماند کامل ترین و
اگر از قدرت استفاده متروع «. معنای استفاده متروع از قدرت اقتدار به» اند عتارت است از داده

 شود، اقتدار است و اگر از قدرت استفاده غیر متروع شود قلدری یا زورگوی و اجحاف است.
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باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و  متروع، قانونی و مقتولی است که می اقتدار، قدرت
قدرت پدر در خانواده از  .اند فرمانترداری قرار گیرد. اقتدار را قدرت متتنی بر رضایت تلقی کرده

نوع اقتدار است، زیرا به د یل مختلف قابل توجیه و پذیرفتنی است. در سطح دولت، قدرت به 
ن، مرسو  و سنتی بودن، در آمیخته بودن با مذه  و غیره به اقتدار تتدیل حکم قانونی بود

تواند حدود و شرایط امکان خود یعنی  شود؛ از این رو اقتدار محدودتر از قدرت است و نمی می
های مرد  سا ری قدرتی که متتنی بر  امروزه در حکومت. قانون، سنت، مذه  و عرف را نفی کند

 .رود )دموکراسی(، اقتدار به شمار می مرد  تلقی شودرضایت و حق حاکمیت 

 عوامل مؤثر بر اقتدار پلیس

توان با استناد به اسناد با دستی اعم از آیات قرآن کریم،  عوامل مؤثر بر اقتدار نیروی انتظامی را می
)ره(، فرمایتات مقا  معظم رهتری معاومین )ع(، دیدگاه اما  خمینی  سیره و سنت

در کنار دیدگاه و  ناجا، 8161انداز  لی(، قانون اساسی جمهوری اسالمی و سند چتمالعا )مدظله
در ذیل این منابع مورد تحلیل قرار گرفته که بررسی کرد. نظرات اساتید، خترگان و صاح  نظران 

  آید. ها چارچو  نظری و مدل مفهومی بدست می بندی آن و در نهایت با جمع
 اسناد باالدستی

 قرآن کریم آیات-

فرو بردن ختم: فرو بردن ختم، اخالقی قرآنی است که خداوند متعال آن را از صفات  -8

ا َرض وَ وَ سارَعوا اِلی مغفره مِن رَبِّکُم وَ جَنه عَرضها السَماوات "فرماید: پارسایان قرار داده، می

-الناس و اللحُ ِظمین الغیظ و العافین عنالسَّراء و الضَراء و الکااعدت للمُتَّقین الَّذین یَنفِقون فِی

"المُحسِنین
8 

باشد.  تواضع در برابر مرد : پلیس در نظا  اسالمی باید در تواضع و مهربانی با مرد  نمونه -3

وَ عِتادُ الرَّحمن الَّذین یَمتون عَلی ا َرض هونا و اِذا خاطتهم "فرماید:  قرآن کریم در این باره می

"قالوا سَالماالجاهِلون 
3 

های مطلو  جاذبه  خوش اخالقی: اخالب نیکو یکی از صفات پسندیده در اسال  و از شیوه -2

فتما رَحمه مِن اهلل لنت لَهُم و  "فرماید:  سانی است. خداوند در این باره میهای ان دینی و فضیلت

"لو کُنت فظا غَلیظ القل   نفظوا من حولک
2 

                                                           
 822-821عمران، آیات سوره آل -8

 02آیه  ،فرقانسوره   -3

 881سوره آل عمران، آیه  -2
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های پلیس مقتدر، آمادگی رویارویی  دانه با دشمنان: یکی از ویژگیآمادگی رویارویی قدرتمن -1

قدرتمندانه با دشمنان است. به این معنا که نیروهای پلیس باید در ابعاد روحی، معنوی، علمی، 

فکری، جسمی، تسلیحاتی، اطالعاتی و... آمادگی کامل داشته باشند و هیچ نوع ضعف یا کاستی 

و   تهنوا و   تحزنوا و انتم "کریم مؤمنان واقعی را پیروز می داند: در آنان احساس نتود. قرآن 

"ا علون ان کنتم مؤمنین
8 

رعایت اد : نیروی انتظامی باید در رفتار با اربا  رجوع، اد  و نزاکت را رعایت کند و از  -8

و سنجیده  ها دوری ورزد. شایسته است که، در مقا  گفتار با مرد  سخنان نیک توهین و تحقیر آن

و قولوا " بگوید و بازبانی خوش آنان را مورد خطا  قرار دهد. خداوند در این باره می فرماید:

"للناس حسنا
3 

 السالم()علیهسیره و سنّت معصومین -

با سیره فردی خود در واقع به هر شهروند مسلمان چه در مقا  رعیت و  وآله(علیهاله)صلپیامتر اسال  

حاکمان و والیان  وآله(علیهاله)صلآموختند که ایتان اسوه حسنه هستند. پیامتر چه در مقا  حاکم می

دار  های مهم را عهده گزید تا بتوانند مس ولیت خود را از فاضالن برخوردار از اخالب نیک برمی

ویژه آنکه در کنار همه این مسائل باید به کار و آموزش و  ها را به نیکی انجا  دهند. به  شوند و آن

 (.88:8271پرداختند )سمیح،  دعوت مرد  به اسال  هم می

خدا،   بر بندگان  و ستم  با مرد   و بدرفتاری  ختونت السال ()علیه  علی  حضرت  در دیدگاههمچنین، 

اشتر  مالک   خود به  در نامه معروف  خاوص  در این  حضرتشود.  می  با خدا تلقی  جنگ

هرگز از ...   با خدا قرار مده  جنگ  ، خود را در موضع مرد   به  نستت  با ختونت" نویسند: می

  خود راه  به  شادی  ، احساس و از کیفر دادن  متاش  ( پتیمان رعیت  به  )نستت  و بختایش  گذشت

. " مکن  شود( شتا  می  و غیرمنطقی  ختن  رفتاری  باعث  غض  )که  ر هنگا د  وجه  هیچ  و به  مده

  که  این  یعنی  با مرد   در رابطه  کند. انااف می  دعوت  با مرد   انااف  را به  دیگر مالک  یا در جای

  رعایت  مساوی  ای گونه و به  طور کامل ها به انسان  و حقوب  ادا نمایی  درستی  را به  هر کسی  حق

 شود.

                                                           
 821سوره آل عمران، آیه  -8

 12سوره بقره، آیه   -3
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 "شود. جز در میدان جنگ شناخته نمیشخص شجاع "فرمود:  السال ()علیهعالوه بر این، اما  صادب 

گرچه شجاعت، برای هر کس  ز  است، برای پلیس ضرورتی بیتتر است چرا که صحنه نمایش 

 (.331:8162کند. )مجلسی،  شکنان خودنمایی می شجاعت، بیتتر در حوادث و رویارویی با قانون

در نیروی انتظامی خدمت به مرد  از طرفی شغل و وظیفه پلیس است و از طرف دیگر، توفیق 

 "فرماید:  میالسال ( )علیهباره اما  حسین بزرگی است که پاداش فراوانی نیز به دنتال دارد. در این 

ست برای شما. از های خداوند ا کنید( از نعمت نیازهای مرد  )که شما برای رفع آنان اقدا  می

 (.281:8162مجلسی، ) "مراجعه مرد  به خودتان اظهار مالمت و دلتنگی نکنید

 (علیهالهحمت)ر دیدگاه امام خمینی-

های امنیتی و نظامی بسیار مورد تأکید حضرت اما   مرد  گرایانه بودن و مرد  محور شدن دستگاه

دانستند که باید منافع ملی کتور  مظهر اقتدار ملی میبود. اما  نیروهای نظامی را علیه( اله)رحمتخمینی

ها و وظایف خود را انجا  دهند. نظریة  را تأمین کنند و بر اساس ماالح ملی کتور مأموریت

به  علته(اله)رحمتبود. اما   "اشداء علی الکفار رحماء بینهم"در مسائل امنیتی متکی بر  علته(اله)رحمتاما 

با مرد  بسیار تأکید داشتند و رعایت حقوب اجتماعی مرد  را به با ترین و قانونی بودن برخورد 

فرمان هتت   باره فرمان معروف به نمودند. بارزترین شاهد در این  وا ترین شکل ممکن توصیه می

هیچکس حق ندارد به خانه، مغازه و یا محل کار شخای بدون "ای اما  است که فرمودند:  ماده

وارد شود یا کسی را جل  کند یا به نا  کتف جر  یا ارتکا  گناه تعقی  و ها  اذن صاح  آن

اسالمی مرتک  شود یا با  –ی اهانت نموده و اعمال غیرانسانیمراقتت نماید و یا نستت به فرد

صوت به نا  کتف جر  گوش کند و یا برای کتف گناه و جر  هر چند   تلفن و یا با نوار ضتط

د و یا به دنتال اسرار مرد  باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا بزرگ باشد، شنود بگذار

 "ها جر  و گناه است اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تما  این

  (.10:8212)شاکری، 

 )مدظله العالی( دیدگاه مقام معظم رهبری-

ها  های یک پلیس مقتدر به دفعات در فرمایتات مقا  معظم رهتری یاد شده که به اهم آن ویژگی

 در ذیل اشاره شده است.به اختاار 

هم اقتدار  ز  است، هم مهربانی  ز  است، هم درشتی  ز  است، هم نرمی  ز  است،  ... -8

تفنگ و اسلحه برای ذهنیت مرد  حال برجسته نکردن  جا  ز  است، هم درعین هم حضور در همه

از طرفی اقتدار شما، هیتت شما، ابهت ... دهد.   ز  است؛ این اهمیت نیروی انتظامی را نتان می
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نیروی مسلح بودن شما مجر  را بترساند، هزینه او را با  بترد، او را از مواجهه با شما بیمناک کند، 

شوند، قدر شما را بدانند، محتت شما را  ر میقدر شما از آن مجر  متضر از طرفی هم مرد  به 

... حس کنند، شما را در کنار خودشان و حامی خودشان بیابند، این دو چیز باید رعایت شود. 

وقتی شما یک مجر  را باکمال اقتدار و با سرپنجه پو دین در خیابان، در محل کار، در خانه 

کتید، باید مرد  به شما احسنت بگویند و  رون میگیرید و از دل اجتماع و از مخفیگاه جامعه بی می

اعتماد مرد ، مهربانی . ... کنید ها دفاع می احساس ختنودی و خوشحالی کنند که شما دارید از آن

با مرد ، جان  مرد  را داشتن، در کنار ابهت و چهره مامم و قاطع و قدرتمند نیروی انتظامی، 

خواهید و دنتالش هستید، انجا  بگیرد )بیانات مقا   شما می این دو باید پهلوی هم باشد تا آنچه که

 (.63/63/8210در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی،  العالی()مدظلهمعظم رهتری

شما نماد قوت و اقتدار ملت ایرانید. این، افتخار بزرگی است. این اقتدار فقط با آموزش نظامی  -3

عالوه تقویت عز  و ایمان. دل باید نیرومند باشد، تا  ی، بهشود؛ آموزش نظام تنهایی حاصل نمی به

های عزیز! خودتان را قوی کنید و عز   جسم نیرومند و سالح نیرومند را بتواند بکار بگیرد. جوان

آموزش نظامی، انضتا  نظامی، اخالب با ی اسالمی، ... راسخ را در درون خودتان پرورش دهید؛ 

)بیانات مقا  ... شما که پاک و نورانی است، وظایف اصلی است. های  ایمان روزافزون در دل

 (.26/61/8211های افسری ارتش،  در مراسم متترک دانتگاه العالی()مدظلهمعظم رهتری

ا  که نیروی  بنده بارها دربارة نیروی انتظامی به خود شماها و در مجامع دیگر این را گفته -2

ها و روستاهاست و  سو مظهر اقتدار نظا  در سطح زندگی مرد  در شهرها و جاده  انتظامی از یک

از سوی دیگر مظهر رحمت و عطوفت نظا  است؛ این دو چیز در کنار هم و با یکدیگر باید 

تر است. اقتدار  شود. اقتدار، فقط اقتدار ظاهری نیست؛ اقتدار معنوی از اقتدار ظاهری مهم مراعات

شود. اقتدار ظاهری که با  ها حاصل می معنوی با نفوذ در دل مرد  و جل  اطمینان و محتت آن

ر شمتیر و تازیانه و چهره عتوس و اعمال قدرت به دست بیاید، نه کارساز است؛ نه ماندگار، اقتدا

حال ایستادگی بر سر  معنوی که با عقل و هوشمندی و ایجاد رابطه صمیمی با مرد  و درعین

آید، برای مرد  دلنتین است.  ای به دست می مرزها و اصول قانون و بدون هیچگونه مالحظه

نمایی باشد؛ اصالً  اقتداری که همراه با ختونت ناشی از عاتانیت و جهالت و احساس قدرت 

کردن بین این دو، مهم است؛ هم ایستادگی بر قانون و بدون  بنابراین جمع... ت. اقتدار نیس

کس در این زمینه تتعیض  ای قانون را اجرا کردن و مرعا دانستن و نستت به هیچ  گونه مالحظه هیچ

قائل نتدن و هم داشتن روح تعطف و مهربانی با مرد  و انعطاف  ز  در موارد انعطاف برای 
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، این طور نتاشد که انسان مثل یک ماشین عمل کند، بلکه باید مثل یک انسان افراد ضعیف

در دیدار با فرماندهان نیروی  العالی()مدظله هوشمند و عاقل عمل کند )بیانات مقا  معظم رهتری

 (.80/83/8212انتظامی، 

می قوی و خواهند نیروی انتظا آنچه مرد  از نیروی انتظامی متوقع هستند، چیست؟ مرد  می -1

مقتدر باشد، هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و امین باشد؛ سریع و به هنگا  باشد؛ مؤد  و اهل 

های قابل  بیان و تفاهم با مرد  باشد؛ این انتظارات مرد  از نیروی انتظامی ماست. شما در بخش

در  العالی()مدظلهریاید )بیانات مقا  معظم رهت توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نتان داده 

 (.88/67/8212آموختگی و تحلیف دانتجویان دانتگاه علو  انتظامی،  مراسم دانش
 قانون اساسی-

 مقدمه قانون اساسی:  -

... ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست  ، اصل در تحکیم بنیادهای اقتاادی"

کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت تأمین امکانات مساوی و متناس  و ایجاد  بدین

 "جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است.

 اصل دو  -

گری و  کتی و سلطه ، نظامی است بر پایه ایمان به نفی هرگونه ستمگری و ستم جمهوری اسالمی"

و همتستگی ملی ، قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتاادی و اجتماعی و فرهنگی  پذیری سلطه

 "کند. را تأمین می

 اصل سو  -

، همه  دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دو "

 کار برد: امکانات خود را برای امور زیر به

های عمومی از طریق  ا با  بردن سطح آگاهی3حیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی، ا ایجاد م8

یت روح بررسی و تتتع و ا تقو 1 ، بدنی رایگان برای همه و پرورش و تربیت   آموزشا 2ها،  رسانه

ا محو هرگونه استتداد و خودکامگی  0،  ا طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجان 8ابتکار، 

ا متارکت عامه مرد  1،  های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ا تأمین آزادی7،  و انحاار طلتی

ا رفع تتعیضات ناروا و  1،  ، اجتماعی و فرهنگی خویش قتاادی، ا یین سرنوشت سیاسیدر تع

، ا ایجاد نظا  اداری صحیح و حذف تتکیالت غیرضروری86 ، ایجاد امکانات عاد نه برای همه

ریزی اقتااد صحیح و  ا پی83، ا تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی88
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، ها أمین خودکفایی در علو  و فنون صنعت و کتاورزی و امور نظامی و مانند اینا ت82 عاد نه،

قضائی عاد نه برای همه و تساوی  جانته افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت  ا تأمین حقوب همه 81

ا 80، ا توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مرد 88،  عمو  در برابر قانون

، تعهد برادرانه نستت به همه مسلمانان و  یاست خارجی کتور بر اساس معیارهای اسال تنظیم س

 . جهان  دریغ از مستضعفان حمایت بی

سی و شتم، سی و های بیست و دو ، بیست و سو ، سی و دو ، سی و سو ،  همچنین در اصل

 اره شده است.هفتم، سی و هتتم و سی و نهم نیز به عواملی متابه مذکور در با  نیز اش

 انداز سند چشم-

های چتم انداز و انطتاب آن با  اعم از بیانیه و ویژگی 8161چتم انداز  تحلیل محتوای سند

دهد که توجه به آن مفهو  و جایگاه امنیت را  هایی را در اختیار قرار می های امنیت شاخص مؤلفه

توان نوع نگاه به امنیت در این سند  سازد. با توجه به رویکرد چتم انداز می در این سند متجلی می

( که تحقق آن خاوصاً در 828: 8218ت در آن را متخص کرد )عالیی، تتع آن جایگاه امنی و به 

های نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ابعاد امنیت عمومی و اجتماعی که از مأموریت

باشد، در اقتدار نیروی انتظامی سهم بسزایی دارد. ویژگی سو  بیان شده در سند، ایران در افق  می

و مقتدر است. این رویکرد سلتی است و ابعاد اجتماعی و سیاسی  چتم انداز کتوری امن، مستقل

و  های زندگی برخوردار باشند و مجرمان تواند امن باشد که مردمش از حداقل دارد. کتوری می

(. در بند اول سند، ایران در افق چتم انداز کتوری 820)همان: تاشند نتتهکاران اجتماعی ماون 

قضایی است. این ویژگی دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی و رویکردی مند از امنیت اجتماعی و  بهره

ایجابی است. امنیت اجتماعی به مفهو  آزاد بودن مرد  در شیوه زندگی خود بدون نگرانی از نا 

ای متکی بر اصول در سند چتم انداز، جامعه ایران جامعه(.827)همان: اجتماعی است های  امنی

های متروع، حفظ کرامت و  ا تأکید بر عدالت اجتماعی، آزادیهای اسالمی ب اخالقی و ارزش

انداز، جامعه ایرانی باشد. همچنین در این چتم مند از امنیت اجتماعی میها و بهره حقوب انسان

ای امن، مستقل، مقتدر با سازمان دفاعی متتنی بر بازدارندگی همه جانته و پیوستگی مرد  و جامعه

ذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضتا ، پحکومت، فعال، مس ولیت

ها از ملزومات پلیس مطلو ، مقتدر و  اخالقی در نظرگرفته شده است که این ویژگیجامعه

های کلی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در باشد. ویژگی ی ایرانی میمسلمان در جامعه
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ح و امین، کارآمد، ایثارگر و فداکار، خالب و سخت کوش، شجاع سند چتم انداز عتارتند از: صال

 دار، دارای انگیزه الهی و مس ولیت پذیر، برخوردار از منزلت و معیتت مطلو .  و مرد 

   خبرگان و صاحب نظرانفرماندهان، دیدگاه 

باعث افزایش خاوصیات فردی پلیس که ید، خترگان و صاح  نظران اساتبر اساس خرد جمعی 

استفاده از نیروی انسانی مؤمن و متدین، دلسوز، متتکر و شود عتارتند از:  ر نیروی انتظامی میاقتدا

 ای و با بایرت. دیده و حرفه خالب، هوشیار، آموزش

پلیس باید دارای رفتار عدالت محور، فروتن و متواضع، همچنین از نظر ایتان در رفتار سازمانی، 

 ت و مهربانی باشد تا اقتدارش افزایش یابد.با عطوف دار، خدو  و منضتط و امانت

طتق نظر خترگان، اساتید و فرماندهان، کیفیت و کمیت آموزش متناس  با تغییرات عالوه بر این 

روز کردن ساختار و  آوری، به آوری و جرائم و تخلفات، تحول تجهیزاتی متناس  با تحول فن فن

های روز، استفاده از  آوری پلیس، بکارگیری فن های سازمانی متناس  با تغییرات عملکردی جایگاه

دانش و اطالعات و تجهیزات و امکانات روز از جمله عوامل و امکانات و تجهیزات تخاای 

 باشند. اثرگذار مینیروی انتظامی  اقتدارباشند که بر  سازمان می

 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

شده از قرآن مجید،   گرفته از چارچو  کلی و اصول استنتاج تچارچو  نظری در این تحقیق نتأ

، تدابیر فرماندهان، رؤسا و مدیران )نظرات خترگان( در حوزه امامین انقال روایات، گفتمان 

تحقیق بر  شده در این بخش، چارچو  کلی ائه اقتدار نیروی انتظامی است. با بررسی منابع ار

 :گردد شرح تتیین میاساس نظریات مورد مطالعه به این 

 
 : چارچو  کلی عوامل درون سازمانی مؤثر بر اقتدار پلیس8شکل
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در جدول  اقتدار پلیسهای ها و شاخصمؤلفهطراحی مدل مفهومی تحقیق،  منظور بههمچنین، 

 گردد: ارائه می تحت عنوان چارچو  نظری ذیل
 چارچو  نظری عوامل درون سازمانی مؤثر بر اقتدار پلیس -8جدول 

 بعد مؤلفه  شاخص نظرات
 خالقیت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

ی
ــ

مان
از

 س
ون

در
 

 دانش و مهارت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 اختیار مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 اطالعات مقا  معظم رهتری-خمینیاما  -روایات

 شفافیت وظیفه مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 انگیزه پیترفت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 معنویت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 خودآگاهی مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 منش رهتریمقا  معظم -اما  خمینی-روایات

 صحت عمل مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 های سیاسی و اقتاادیپرهیز از وابستگی مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 سالمت روحی و روانی مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 پذیری در سلسله مرات اطاعت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 پذیری و تکلیف گرایی)وجدان کاری(مس ولیت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 تجربه)حسن شهرت و سابقه( مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 قدرت مقا  معظم رهتری-اما  خمینی-روایات

 ریزینحوه طرح مقا  معظم رهتری -اما  خمینی)ره( 

تی
يري

مد
ل 

وام
ع

 

 ریزینحوه برنامه مقا  معظم رهتری -خمینی)ره( اما  

 روش هدایت راهتردی مقا  معظم رهتری، سند چتم انداز

 میزان و روش کنترل و نظارت مقا  معظم رهتری، سند چتم انداز

 وریمیزان بهره مقا  معظم رهتری، قانون ناجا

 شناسايی و تشخیص مفاهیم و معانی عواطف(توانايی هوش هیجانی) مقا  معظم رهتری -قرآن کریم 

 های طولی و عرضی برای توانمندسازی مدیرانتعداد دوره مقا  معظم رهتری -اما  خمینی)ره(

 مدیران میزان بایرت مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی)ره(

 میزان مهارت انسانی مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی)ره(

 گیریمیزان مهارت تامیم مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی)ره(

 های روحی و روانیمیزان توانایی مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی)ره(

 مدیران ستیزیمیزان ظلم مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی)ره(

 شایسته سا ری قانون ناجامقا  معظم رهتری،  -اما  خمینی)ره(

 های قانونی و قضایی از کارکنان پلیسحمایت مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی 

ی
مان

از
 س

مل
وا

ع
 

 رفع نیازمندی معتیتی کارکنان مقا  معظم رهتری  ، قانون ناجا -اما  خمینی

 انتظامی -جامع امنیتیهای سامانه مقا  معظم رهتری  ، قانون ناجا -اما  خمینی 

 توانایی در تولید دانش پلیسی مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی 

 میزان انسجا  و کارآمدی مقا  معظم رهتری، قانون ناجا، سند چتم انداز -اما  خمینی 

 آموزش و تناس  میزان کیفیت مقا  معظم رهتری، قانون ناجا، سند چتم انداز -اما  خمینی 
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 اقتاادی -فساد اداری مقا  معظم رهتری، قانون ناجا، سند چتم انداز -اما  خمینی 

 میزان تجهیزات پلیسی مقا  معظم رهتری، قانون ناجا -اما  خمینی 

رسم تصورت شکل زیر قابل  مدل مفهومی تحقیق به ،های جدول فوب با توجه به داده در ادامهو 

 باشد: می

 
 چارچو  مفهومی عوامل درون سازمانی مؤثر بر اقتدار پلیس -3شکل

 شناسی روش
مؤلفه و برای تعیین  تحلیلی-این تحقیق با رویکرد آمیخته و استفاده از روش توصیفی

ها  آوری دادهقلمرو زمانی تحقیق از نظر جمع مد نظر بوده است. های بعد درون سازمانی شاخص

بوده و از نظر کاربردی تا پایدار  8166تا  8211های انجا  تحقیق سالو از نظر زمان  8211تا سال 

راکز علمی و ها م آوری دادهقلمرو مکانی تحقیق از نظر مکان جمع بودن نتایج تحقیق است.

انتظامی و نیروهای تابعه ناجا و از نظر کاربردی جغرافیای گستره نیروی -دانتگاهی معتتر نظامی

 باشد.ایران می انتظامی جمهوری اسالمی

پس از انجا  تحلیل محتوا چارچو  مفهومی تحقیق  و متانی نظریاساس ای تهیة پرستنامه بر بر

عوامل درون سازمانی مؤثر بر اقتدار نیروی انتظامی »گیرد و سپس برای رسیدن به  شکل می

ن مرتتط با پژوهش جهت ی و نظرخواهی از خترگانظر یمتاناستفاده از  با« جمهوری اسالمی ایران

نفر  83بین شاخص  27پیش تست با تعداد  صورت  بهنامه  اجرای تحقیق یک نمونه پرسش

آمده از پرستنامه اول؛  اعتتار به دستصاح  نظر و ختره توزیع گردید. سپس براساس روایی و 
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 81نفر توزیع که تعداد   06شاخص تهیه و تنظیم گردید و بین جامعه آماری  87پرستنامه دو  با 

با رویکرد آمیخته به  چون این تحقیق آوری و مالک تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پرستنامه جمع

 :، بنابراین جامعه آماری آن در دو رویکرد کیفی و کمی به شرح زیر استصورت پذیرفته

 هاالف(جامعه آماری این تحقیق برای تجزیه و تحلیل کیفی داده

ها شامل صاح  نظران، خترگان و این تحقیق برای تجزیه و تحلیل کیفی دادهجامعه آماری 

 باشند:های ذیل میمتخااان انتظامی با ویژگی

 به با  و فرمانده انتظامی استان.  81( دارای جایگاه شغلی 8

 ( دارای تحایالت دکتری باشند.3

 نموده باشند. وظیفه سال در متاغل فرماندهی و مدیریتی انجا   36( بیش از 2

 .( مدرس در مجامع دانتگاهی و مراکز علمی معتتر1

 .( دارای آثار علمی در موضوع مورد بحث داشته باشند8

در نظر گرفته شده  های کیفی هدفمند تا اشتاع نظریجامعه نمونه برای داده ز  به ذکر است که 

 است.

 هاب( جامعه آماری در تجزیه و تحلیل کمی داده

نظران و خترگان انتظامی،  ها از بین صاح امعه آماری برای تجزیه و تحلیل کمی دادهجهمچنین، 

 های متترک کارکنان مذکور عتارت است از:  صفات و ویژگی

معاونین هماهنگ کننده  -8مستقل به با  )سه طیف شامل: 81کارکنان دارای جایگاه شغلی -الف

های تخاای فرماندهی انتظامی استان ها )آگاهی و رؤسای پلیس  -3فرماندهی انتظامی استان ها 

 معاونین ستادی فرماندهی انتظامی استان ها )بازرسی و معاون نیروی انسانی( -2اطالعات( 
 اداره متاغل فرماندهی، مدیریتی و رئیس  - 

 سال در شغل فرماندهی، مدیریتی و رئیس اداره سازمان ناجا  88حداقل سابقه خدمتی  -ج 

 ی مدرک تحایلی کارشناسی ارشد به با .دارا  -د

برآورد  06های آماری، بر اساس منطق یک جامعه کوچک که جامعه مذکور بین با توجه به ویژگی

 آوری گردید.نامه جمع عدد پرسش 81گردید که از این تعداد 

 روایی و پایایی تحقیق

 تخااانو م نظران صاح تعدادی از در اختیار  نامه بررسی روایی محتوایی ابزار، پرسش منظور  به

تاوان   در خاوص روایی آن مثتت بود که مای  نظران قرار گرفت و نظر صاح  نظر مورددر حوزة 
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و صاوری کاافی   یی در پاژوهش دارای روایای محتاوا    اساتفاده  موردهای نامه پرسش انتظار داشت

  هستند.

سازمانی را به مؤلفه عوامل مؤلفه  آماری، از بین سه مؤلفه در بعد درون سازمانی،لیکن جامعه

مند تتخیص شاخص را سود 83شاخص  11همچنین از بین  ساختاری اصالح نمودند، عوامل

 :همچنین. نداز جمع شاخص ها حذف گردیدندادند و 

وجود »ریزی؛ تحت عنوان  ریزی و نحوه برنامه در مؤلفه عوامل مدیریتی، دو گویة؛ نحوه طرح -

، و همچنین دو گویة میزان مهارت انسانی و میزان «لیاتی در مدیریتریزی و طرح عم برنامه

« میزان مهرت )انسانی، تعاملی، تامیم گیری و..(»مهارت تامیم گیری به شاخای تحت عنوان 

 اصالح گردید.

خالقیت و »در مؤلفه عوامل فردی، دو گویه خالقیت و مهارت در یک گویه، تحت عنوان  -

یة سرعت عمل، دقت عمل و هوشمندی و هوشیاری، در یک گویه تحت و سه گو« مهارت نیروها

 مورد تأیید خترگان قرار گرفتند. « هوشمندی )سرعت و دقت عمل( نیرو»عنوان 

میزان پایایی در پژوهش حاضر از طریق ضری  آلفای کرونتاخ محاسته شد. بدین ترتی  همچنین، 

آن در جادول   نامه محاسته گردید که نتاایج کامال   ضری  پایایی پرسش نامه پرسشپس از اجرای 

 است. شده  ارائهزیر 
 

 کرونتاخ یآلفا اساس بر پژوهش یها اسیمق ییایپا  یضرا -3 جدول

 آلفای کرونتاخ  کل پرستنامه آلفای کرونتاخ 

 درون سازمانی

 65186 عوامل ساختاری

 65118 عوامل فردی 65128

 65121 مدیریتیعوامل 

های درون سازمانی گان، مؤلفه و شاخصبعد از بررسی ادبیات، اسناد و مدارک و مااحته با ختر

از طریق نر  افزار اسمارت  نفر جامعه آماری پخش شد که نتایج گرفته شده 06احااء بین 

 باشد:به شرح ذیل میاس پی.ال.

افزار مورد استفاده به صورت جدول  از نر مقدار بحرانی، ضری  مسیر و سطح معناداری مستخرج 

 بدست آمد. زیر
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 بعد درون سازمانی مسیر ی ضر و معناداری سطح تعیین -2 جدول

%8در سطح  نتیجه سطح معناداری ضری  مسیر مقدار بحرانی ابعاد  

 65108 65666 65117 225178 درون سازمانی

 6568، در بعد درون سازمانی، سطح معناداری کوچکتر از 2با توجه به نتایج آزمون در جدول 

+ قرار دارد، بنابراین با 10/8و  -10/8( و مقدار بحرانی که در خارج از بازه 666/6بدست آمده )

بر + است، بعد درون سازمانی از عناصر مؤثر 65117توجه به مقدار ضری  مسیر و جهت آن که 

 .شناخته شد ناجا اقتدار

برای مؤلفه عوامل سازمانی، سطح معناداری ، 1همچنین، با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

+ قرار 10/8و  -10/8( و مقدار بحرانی که در خارج از بازه 666/6بدست آمده ) 6568کوچکتر از 

از  ساختاری+ است، عوامل 186/6دارد، بنابراین با توجه به مقدار ضری  مسیر و جهت آن که 

های احااء  شناخته شد و در اولویت اول از مؤلفهناجا  اقتداربر مؤثر درون سازمانی های  لفهمؤ

( و 666/6بدست آمده ) 6568شده قرار دارد. سطح معناداری برای مؤلفه عوامل فردی کوچکتر از 

ی  + قرار دارد، بنابراین با توجه به مقدار ضر10/8و  -10/8مقدار بحرانی که در خارج از بازه 

 اقتداربر مؤثر  درون سازمانی های از مؤلفه نیز + است، عوامل فردی65168مسیر و جهت آن که 

مؤلفه  سطح معناداری برای های احااء شده قرار دارد. شناخته شد و در اولویت دو  از مؤلفهناجا 

ه ( و مقدار بحرانی که در خارج از باز666/6بدست آمده ) 6568عوامل مدیریتی کوچکتر از 

+ است، 121/6+ قرار دارد، بنابراین با توجه به مقدار ضری  مسیر و جهت آن که 10/8و  -10/8

شناخته شد و در اولویت سو  از ناجا  اقتداربر مؤثر  درون سازمانی های عوامل مدیریتی از مؤلفه

 های احااء شده قرار دارد. مؤلفه
 ها مؤلفه معناداری سطح و بتا ضرای  تعیین -1 جدول

 اولویت نتیجه سطح معناداری ضری  مسیر مقدار بحرانی مؤلفه

 اول تأیید 65666 65186 125623 ساختاریعوامل 

 دو  تأیید 65666 65118 885073 عوامل فردی

 سو  تأیید 65666 65121 15782 عوامل مدیریتی
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 تحقیق های ها و یافته هاددتجزیه و تحلیل 

 مؤلفه عوامل مدیریتی -1

مورد ارزیابی کیفی خترگان قرار گرفت  8شاخص ذکر شده در جدول  82 وامل مدیریتی بامؤلفه ع

وری، هاوش هیجاانی، تعاداد     میازان بهاره   های ، شاخصCVIکه از این تعداد، در ارزیابی مقادیر 

حاذف   657به دلیل مقادیر کمتار از   های روحی و روانی های طولی و عرضی و میزان توانایی دوره

با توجه باه مقاادیر   ستیزی مدیران  ن بایرت مدیران و میزان ظلممیزاهای  شدند. همچنین شاخص

 6571تاا   657ها با توجه به مقاادیر باین    بدون اصالح نگه داشته شدند و سایر شاخص 6571با ی 

ریازی و نحاوه    نحاوه طارح  هاای اصاالحی،    مورد اصالح و بازبینی قرار گرفتند. در بین شااخص 

طرح عملیاتی در مدیریت، روش هدایت راهتاردی باه وجاود     ریزی و ریزی به وجود برنامه برنامه

راهترد و دیدگاه راهتردی در مدیریت سازمان، میزان و روش کنترل و نظارت به وجاود ساازوکار   

مهاارت )انساانی،   گیری باه میازان    کنترل و نظارت، و میزان مهارت انسانی و میزان مهارت تامیم

 تغییر پیدا کردند.تعاملی، تامیم( 

میزان مهارت )انساانی،    د بررسی قرار گرفت که شاخصمور CVRرزیابی مرحله بعد پارامتر در ا

 حذف شدند. 6580ر کمتر از گیری و ...( با مقدا تعاملی، تامیم

وجود راهترد و دیدگاه راهتردی در » شاخص دهندگان نتان داد که در نهایت، تحلیل نظرات پاسخ

میزان توجه باه شایساته ساا ری در انتااا      »شاخص  در رتته اول، 65118بار عاملی  با «سازمان

در  65120با بار عااملی  « میزان بایرت مدیران» در رتته دو ، شاخص 65101با بار عاملی « مدیران

در رتتاه   65168با بار عااملی  « ریزی و طرح عملیاتی در مدیریت وجود برنامه» ، شاخص رتته سو

با باار  « ستیزی مدیران میزان ظلم»و  65713با بار عاملی « ترل و نظارتوجود ساز و کار کن»، چهار 

 قرار گرفتند. در رتته شتم 65761عاملی 

 ساختاریمؤلفه عوامل  -5

مورد ارزیابی کیفی خترگان قرار گرفات   8شاخص ذکر شده در جدول  1وامل مدیریتی با مؤلفه ع

تواناایی در تولیاد داناش پلیسای و فسااد       یها ، شاخصCVIکه از این تعداد، در ارزیابی مقادیر 

هاای   حمایات هاای   حذف شادند. همچناین شااخص    657به دلیل مقادیر کمتر از اقتاادی -اداری

 6571با توجه به مقادیر باا ی  قانونی و قضائی از کارکنان پلیس و میزان کیفیت و تناس  آموزش 

ماورد اصاالح    6571تا  657ادیر بین ها با توجه به مق بدون اصالح نگه داشته شدند و سایر شاخص

رفع نیازمندی معیتاتی کارکناان باه تواناایی     های اصالحی،  و بازبینی قرار گرفتند. در بین شاخص
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سازمان در تأمین مناس  معیتت کارکنان، میزان انسجا  و کارآمدی به میزان انسجا  و یکپارچگی 

هاای جاامع    تجهیزات پلیسی و سامانه در سازمان پلیس، میزان تجهیزات پلیسی به کمیت و کیفیت

 تغییر پیدا کردند.های جامع امنیتی  انتظامی به اتکاء بر دانش و سامانه-امنیتی

کمیات و کیفیات      د بررسای قارار گرفات کاه شااخص     مور CVRدر ارزیابی مرحله بعد پارامتر 

 حذف شدند. 6580ر کمتر از با مقدا تجهیزات پلیسی

 باا  «میزان کیفیت و تناس  آماوزش » شاخص دهندگان نتان داد که پاسخدر نهایت، تحلیل نظرات 

باا باار عااملی    « میزان انساجا  و یکپاارچگی در ساازمان   »شاخص  در رتته اول، 65166بار عاملی 

 65107با بار عااملی  « های قانونی و قضائی از کارکنان پلیس حمایت» در رتته دو ، شاخص 65111

در رتتاه   65106باا باار عااملی     «های جامع امنیتای  ر دانش و سامانهاتکاء ب»شاخص  در رتته سو ،

در رتتاه   65118با بار عاملی « توانایی سازمان در تأمین مناس  معیتت کارکنان»و شاخص  چهار 

 د.قرار گرفتنناجا  های مؤلفة سازمانی مؤثر بر اقتدار شاخص پنجم

 مؤلفه عوامل فردی -0

مورد ارزیابی کیفی خترگان قارار گرفات    8شاخص ذکر شده در جدول  80وامل فردی با مؤلفه ع

هاای اطالعاات، معنویات، خودآگااهی، مانش،       ، شاخصCVIکه از این تعداد، در ارزیابی مقادیر 

حاذف شادند.    657صحت عمل، تجربه )حسن شهرت و سابقه( و قدرت به دلیل مقادیر کمتار از  

یاسی و اقاادی، اطاعت پذیری در سلساله مراتا    های س های پرهیز از وابستگی همچنین شاخص

بدون اصالح نگه داشته شادند و   6571پذیری و تکلیف گرایی با توجه به مقادیر با ی  و مس ولیت

مورد اصالح و باازبینی قارار گرفتناد. در باین      6571تا  657ها با توجه به مقادیر بین  سایر شاخص

به خالقیت و مهارت نیروها، اختیاار باه اختیاار    های اصالحی، خالقیت و دانش و مهارت  شاخص

عمل نیروها در شرایط خاص، شفافیت وظیفه به شفافیت وظایف نیروها، انگیزه پیترفت به انگیزه 

پیترفت و ارتقاء در بین نیروها و سالمت روحی و روانی به آمادگی جسمانی و روحای متناسا    

 با شرایط مأموریتی تغییر پیدا کردند.

هاای پرهیاز از    د بررسای قارار گرفات کاه شااخص     ماور  CVRی مرحله بعاد پاارامتر   در ارزیاب

حاذف   6580پذیری در سلسله مرات  با مقادیر کمتر از  های سیاسی و اقتاادی و اطاعت وابستگی

 شدند.

، «خالقیات و مهاارت نیروهاا   » هاای  شاخصدهندگان نتان داد که  در نهایت، تحلیل نظرات پاسخ

، «اختیار عمل نیروها در شارایط خااص  »، «حی متناس  با شرایط مأموریتیآمادگی جسمانی و رو»
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انگیازه پیتارفت و   »و « گویی نستت به اعماال  پذیری و پاسخ مس ولیت»، «شفافیت وظایف نیروها»

 65780و  65731، 65728، 65713، 65188، 65111به ترتیا    عاملی هایبار با «ارتقاء در بین نیروها

 ناجا قرار گرفتند. ی فردی مؤثر بر اقتدارها شاخص شتمهای اول تا  در رتته

 دهندگان تحلیل نظرات پاسخ -

 ساختاریمؤلفه عوامل 

 ها به ترتی  عتارتند از:  ، اهمیت شاخصساختاریدر مؤلفه عوامل 

 های آموزشی    کیفیت و تناس  روش 

   میزان انسجا  و یکپارچگی در سازمان پلیس 

 های قانونی و قضایی از کارکنان پلیس   حمایت 

 های جامع مدیریتی  اتکا بر دانش و سامانه 

    توانایی سازمانی در تأمین مناس  معیتت کارکنان 
های هار ساازمانی بارای رشاد و     ترین سرمایهنیروی انسانی متخاص و آموزش دیده از با ارزش

گاردد کاه افاراد در    هایی اطالب مای عملکردها، به ظرفیتآید، سرمایة انسانی به شمار میتوسعه به
ها شود. از آن جایی  ای آنوری بیتتر فعالیت حرفهآورند تا موج  بهرهدست میفرایند آموزش به

های آموزشی با جامعه و نهادها در تعامل هستند برای عقا  نمانادن از رشاد تکنولاوژی،     که نظا 
گذاری در نیروی انسانی اسات  ترین سرمایه باشد. آموزش مهم دانش اطالعات کارکنان باید به روز

که با هدف افزایش سطح کیفی دانش، نگرش و به طاورکلی توانمنادی نیاروی انساانی در ایفاای      
های آموزش برای کارکنان ناجا، در آیناده  باشد. برنامه وظایف خود و در نتیجه موفقیت سازمان می

باشاد کاه    ماید و تضمینی برای حل متاکالت کارکناان مای   ن نیروی انسانی متخاص را تأمین می
های توسعه و آموزش باید با توجه به نیاز سازمان طراحی و توسعه داده شود تا افاراد بارای   برنامه

های با تر آماده شوند. افراد تتکیل دهنده سازمان ناجا از اهمیات وافاری برخاوردار    تادی شغل
هاای  نیروی انسانی با سازمان و تالش برای فهم و تتیین کانش  هستند، بنابراین درک روابط متقابل
ای برخاوردار اسات. در نتیجاه درک روحیاه و     ها از جایگاه ویاژه درون سازمانی این افراد و گروه

عملکرد نیروهای ناجا، ارتتا  مستقیمی با مجموعه روابط درون ساازمانی دارد و مفهاومی کاه در    
 خوردار است، انسجا  و یکپارچگی در بین نیروهای سازمان است.این میان از اهمیت به سزایی بر

 اتیا آشانا در ادب  اریبسا  یمفهاوم  ی،از موارد نقض اصول اخالب سازمان یکیعنوان ه فساد ب دهیپد
به فاصاله   تاًیکه همواره و تقر ییهادهیاز پد یکیعنوان نمود که  توانمی نانیبا اطم ها دارد، سازمان

فسااد   ،یاباد  توسعه مای  پدیدار شده و رشد و در داخل آن یهر سازمان لیاز زمان تتک یکم اریبس
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و جلاوی رشاد و    باشد که این امر به خاوص در نیروی انتظامی باعاث کااهش اقتادار شاده     می
 گیرد.توسعه سازمان را می

 مؤلفه عوامل فردی

 ها به ترتی  عتارتند از:  در مؤلفه عوامل فردی، اهمیت شاخص
   خالقیت و مهارت نیروها 
   آمادگی جسمانی و روحی مناس  با شرایط مأموریتی 
    اختیار عمل نیروها در شرایط خاص 
   شفافیت وظایف نیروها 

 گویی نستت به اعمال پذیری و پاسخ مس ولیت 

 انگیزه پیترفت و ارتقاء در بین نیروها 
ر فاردی و بکاارگیری آناان در    های فردی و شخایتی کارکنان با معیارهاای رفتاا   شناسایی ویژگی

باشد. منابع انسانی در سازمان  های مناس  سازمانی نیز امری حائز اهمیت در سازمان ناجا می پست
هاای  را ابازاری ارزشامند بارای توساعة دارایای     که آن طوری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به

نناد هار ساازمان دیگاری، ترکیتای از      شمارند. نیروی انسانی در نیروی انتظامی ماکلیدی آن بر می
-فرد در اختیار سازمان قرار مای صورت منحار به هایی است که فرد بهمهارت و تخاص ،هوش

دهد. منابع انسانی در نیروهای انتظامی قادر به یادگیری، تغییار و ناوآوری نیاروی محرکاه جهات      
توانند ودن آموزش  ز ، میباشند که در صورت فراهم نمروشن نمودن موتور پرتوان خالقیت می

ضامن حقیقی بقای سازمان باشند. با توجه به نظر پاسخ دهنادگان خالقیات و مهاارت نیروهاا در     
رتته اول اهمیت قرار دارد، چون نیروهای انتظامی همواره در معرض مسائل و متکالت جدیادی  

را حل کنند، همچناین باه   باشند که با استفاده از خالقیت و مهارت فردی بتوانند این متکالت  می
دارند. نیروهاای   نیاز برای حل این متکالت می و روحی مناس  همراه با اختیار عملآمادگی جس

پذیری و انگیزه  حس مس ولیتانتظامی به عنوان ضابطین قانون باید همواره از قانون پیروی کرده و 
موفاق عمال کارده و     محولاه  هاای تا بتوانند در انجا  مأموریات پیترفت را در خود افزایش دهند 

 .اقتدار خود را به رخ مجرمان بکتند
 مؤلفه عوامل مدیریتی

 ها به ترتی  عتارتند از:  در مؤلفه عوامل مدیریتی اهمیت شاخص
  وجود راهترد و دیدگاه راهتردی در مدیریت سازمان پلیس 
 سا ری در انتاا  مدیران  میزان توجه به شایسته 
  میزان بایرت مدیران 
 ریزی و طرح عملیاتی در مدیریت  وجود برنامه 
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  وجود ساز و کار کنترل و نظارت 
گیری  های کاری، متارکت کارکنان در تامیمعوامل مدیریتی در نیروهای انتظامی، مانند ایجاد تیم

تواناد کارکناان نیروهاای انتظاامی را توانمناد ساازد و       و فراهم نمودن اطالعات بارای افاراد، مای   
همچون راهترد و دیدگاه راهتردی، بایرت مدیران، شایساته ساا ری در انتااابات    هایی شاخص

به افزایش اهمیت مؤلفه عوامل مدیریتی شاده اسات. اهمیات راهتارد و دیادگاه       مدیران و ... منجر
قارار   جهات افازایش اقتادار ناجاا     دهندگان در اولویت اول عوامل مدیریتیراهتردی از نظر پاسخ

ندة تغییر مدیریت خرد به مدیریت کالن در نیروی انتظامی است چون در دنیای گرفته که نتان ده
پیچیده و پرتحول امروزی، دیدگاه راهتردی یک مهارت اساسی برای فرماندهان، رؤساا و مادیران   

بارداری از  توان گفت بایرت و فهم از وضعیت موجاود و بهاره  نیروی انتظامی است. در واقع می
ها و همچنین ارتقاء نقا  ضعف به نقا  قوت، ناوعی تفکار راهتاردی    صتتتدیل تهدیدات به فر

و  باایرت  ساا ری،  ل باه دیادگاه راهتاردی، شایساته    هست. در عوامل مدیریتی چهار شاخص او
تأکید دارد، بنابراین باید فرماندهان، رؤسا و مدیران انتظاامی هماواره در تاالش بارای      ریزی برنامه

اقتدار سازمان را افزایش داده و آن را به سمت رت خود بوده تا بتوانند ارتقاء تفکر راهتردی و بای
 .صحیح هدایت کنند

 گیری و پیشنهادات نتیجه
 نتیجه گیری -

با با  بردن کیفیت و همچنین تناس  آموزش کارکنان، با  باردن   توان گفت دی کلی میبن در جمع
میزان انسجا  و یکپارچگی در سازمان و در نهایت، وجود راهترد و تقویات دیادگاه راهتاردی در    

تاوان گاا     اند مای  به خود اختااص دادهدر این تحقیق که مهمترین فراوانی و امتیازات را سازمان، 
هاای بعادی نیاز، باا توجاه باه اهمیات         پلیس برداشته و در گاا   یش اقتدارافزااوّلیه و مطلوبی در 

هاای   خالقیات و مهاارت نیروهاا، اقادامات  ز  در اصاالح روال      و های آمادگی جسامانی  مؤلفه
فلاذا تحقاق    .گزینتی جهت اولویت جذ  بر اساس خالقیت و هوشمندی کارکنان برداشته شاود 

ریازی   لیس ایران، اماری دور از دساترس نتاوده و باا برناماه     عوامل درون سازمانی مؤثر بر اقتدار پ
های تعیین شده یقیناً میسر  مناس  و آموزش نتروها در درون سازمان، امکان اجرایی شدن شاخاه

 خواهد شد.
در این تحقیق، ضروری است نساتت باه    به سهم تأثیرگذاری عوامل مدیریتی ضمن اینکه با توجه 

هاای   ینه شدن هر یک از شاخصبلند مدّت( جهت نهاد -)کوتاه مدتانداز  تعریف راهترد و چتم
هاای   عوامل مدیریتی در مجموعة سازمان اقدا  گردد تا بدین ترتی  ضمن تحقاق شاخااه  عوامل 

 های   میزان کیفیت و تناس  آموزش، میزان انسجا  و یکپارچگی پلیس و حمایتاصلی تحقیق )
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اثار گاذار در    هاای  ار  ز  برای اعماال ساایر شاخااه   سازوک ،(قانونی و قضائی از کارکنان پلیس

 نیز در سطح سازمان ایجاد گردد. فرآیند اقتدار
 پیشنهادات -

قیت و مهارت نیروهاا داده  به شاخص خال ؤلفه عوامل فردی بیتترین امتیازمجایی که در  از آن -
ناجا به این شاخص فردی توجه ویژه گردد و  ین ضروری است که جهت افزایش اقتداربنابرا شده

 های جامعی تدوین گردد. ناجا برنامه برای افزایش خالقیت، نوآوری و مهارت آموزی کارکنان

 افزایش ترین شاخص جهت عنوان مهم در مؤلفة مدیریتی، وجود راهترد و دیدگاه راهتردی به -
های  راهتردها و استراتژی تدوین در تظامیلذا ضروری است که نیروی ان ناجا احراز گردیدهاقتدار 

 همواره موضوع حفظ و افزایش اقتدار ناجا را سرلوحه کار خود قرار دهد. مدیریتی خود
انتخا  شده توسط پاسخ دهندگان جهت نیل به   ترین شاخص مهم، عوامل ساختاریدر مؤلفه  -

با تدوین نظا  راین ناجا باید باشد. بناب های آموزش می اهداف این پژوهش، کیفیت و تناس  روش
 برنامة مدونی برای آموزش تخاای پرسنل در نظر بگیرد.داران،  تربیتی ویژه افسران و درجه

شاخص جهت  ترین در مؤلفة مدیریتی، پاسخ دهندگان وجود راهترد و دیدگاه راهتردی را مهم -
انداز  ریزی بلندمدت و ترسیم چتم برنامهبا اند، لذا ضروری است که ناجا  ناجا دانسته نیل به اقتدار

 در سازمان به این مهم دست یابد.
توان این های این دو مؤلفه، می با توجه به مؤلفة عوامل مدیریتی و عوامل فردی و شاخاه -

شود که بازرسی  بنابراین، پیتنهاد می مدیران قرار داده؛انتاا  را معیار مناستی برای  ها شاخاه
 انتاا  مدیران تدوین خاوصرا در  راهتردهای متناس  ها،جه به این شاخصکل ناجا با تو

 نماید.
های این الگو جهت اجرا در سطح کالن و راهتردی است،  ها و شاخص با توجه به اینکه مؤلفه -

های افسری و مراکز آموزشی در اولویت برنامه آموزشی و پژوهتی  شود که در دانتگاه پیتنهاد می
 قرار گیرد.

نظا  تربیتی  های این الگو،شود که معاونت تربیت و آموزش ناجا با توجه به شاخص پیتنهاد می -
افسران ناجا را با همکاری سایر متادی نظارتی در درون سازمان مورد بررسی قرار داده و نستت به 

 اصالح آنان اقدا  نمایند.
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 شاخص ها مؤلفه ها بُعد

 عوامل ساختاری

های آموزشیکیفیت و تناسب روش  

 

 کارآمدی ساز و کارهای برخورد با فساد در سازمان پلیس

های قانونی و قضایی از کارکنان پلیسحمایت  

 

 میزان توجه به جلب رضایت مردم

 

گیری سلسله مراتب سازمان میزان انسجام و یكپارچگی در نظام تصمیم  

 توانایی سازمانی در تأمین مناسب معیشت کارکنان

 

های جامع مدیریتیاتكا بر دانش و سامانه  

 کمّیت و کیفیت تجهیزات پلیسی )فناوری، تجهیزات، تأسیسات و ...(

 

 عوامل فردی

 خالقیت حرفه ای توام با تحول و بروزشوندگی همراه با مهارت نیروها

تعاملی نیروها همراه با توانایی روانشناختی توانایی  
 

 هوشمندی )سرعت و دقت عمل( نیروها
 

 اختیار عمل نیروها در شرایط خاص

 

 آمادگی جسمانی و روحی مناسب با شرایط مأموریتی
 

 

پذیری در سلسله مراتباطاعت  
 

 گرایی در بین نیروهاادینه بودن قانوننه
 

وظایف نیروهاشفافیت   
 

 عوامل مدیریتی

 وجود راهبرد و دیدگاه راهبردی در مدیریت سازمان پلیس

 میزان بصیرت مدیران

 

ساالری در انتصاب مدیرانمیزان توجه به شایسته  

 

داریمیزان مردم  

 
 

 وجود ساز و کارهای توانمندسازی مدیران همراه با شفافیت و پاسخگوئی به رده های

 وجود ساز و کار کنترل و نظارت 

 

ریزی و طرح عملیاتی در مدیریتوجود برنامه  

  

گیری و ...(میزان مهارت )انسانی، تعاملی، تصمیم  
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درون سازمانی مؤثر بر اقتدار ناجا عوامل: مدل نهایی 2شکل  
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 قرآن کریم -

 و یت حدیث افزار نر  بیانات، مجموعه، (8271) ،(العالی مدظله) ای خامنه اما فرمایتات حضرت  -

 (، بحارا نوار، چاپ دو ، بیروت: موسسه الوفاء.8162مجلسی، محمدباقر، ) -

 منابع فارسی -

های الگوی راهتردی فرماندهی و مدیریت در  (، مؤلفه8217احدی، محمد. حاتمی، امیر، ) -
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(، بررسی اقتدار پلیس بر اساس دیدگاه کارکنان 8213باصری، احمد. حاتمی، حمیدرضا، ) -

، 11نیروی انتظامی و نختگان دانتگاهی، فالنامه علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس، شماره 

 .10الی  07ص 

اقتدار نر  در افق  یعلم شیهما(، مجموعه سخنرانی های 8218پژوهتگاه علو  انتظامی، ) -

 .های انتظامی تحکیم توسعه، پژوهتکده تخاصبرنامه 

(، بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای سرمایه 8211جعفری، محمد. فالحی، شاهپور، ) -

اجتماعی پلیس آگاهی ویژه شرب استان تهران، فالنامه علمی پژوهتی مطالعات امنیت اجتماعی، 

 .21الی  87، ص 11شماره 

(، فالنامه 8211حسینیان، شهامت. تقوی، محمد امیر. محمدی مقد ، یوسف. ملکی، کامران، ) -

 .3انتظا  اجتماعی، سال دو ، شماره 

، ترجمه: مسعود انااری، چاپ اول، 3(، محمد )ص( در مدینه، ج8271سمیح، عاطف الزین، ) -

 تهران: جامی.

صیانت اخالقی، چاپ اول، تهران: سازمان عقیدتی (، نیروی انتظامی و 8212، )رضادیسشاکری،  -

 .سیاسی نیروی انتظامی
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(، امنیت پایدار در سند چتم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، 8218عالیی، حسین، ) -

 .88مجله آفاب امنیت، شماره 

عوامل (، بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و 8211کالکی، حسن، دوستدار، رضا، ) -

 .3مؤثر بر آن، شماره 

(، تهران: 8211(، قانون استخدا  ناجا، چاپ اول )بهار 8217معاونت نیروی انسانی ناجا، ) -

 معاونت تربیت و آموزش ناجا.

(، بررسی میزان اقتدار پلیس در باازداری شاهروندان تهرانای از    8216نژاد، سید ابولقاسم، ) مهری -

 .تحقیقات کاربردی فات های مجرمانه، دفتر  تحقق وسوسه

 در محاور  جامعه پلیس مدیریت الگوی طراحی ،(8211) حسین، سید ابطحی،. اکتر علی قهرمانی، -

 .8شماره پنجم، سال انتظامی، مدیریت مطالعات فالنامه ایران، اسالمی جمهوری

-فاالنامه علمای  های حفظ اقتدار در نیروی انتظاامی،   (، مؤلفه8211روزبه گل افتانی، عتداهلل، ) -

 .811الی  831، ص 3تخاای دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هتتم، شماره 

دان، (، بررسی اقتادار پلایس و احسااس امنیات در شاهرون     8210هاشمی، شهناز. مرادی، علی، ) -

های نوین ایران و جهان در روانتناسی، علو  تربیتی و مطالعاات اجتمااعی،    کنفرانس ملی پژوهش

 دانتگاه علمی کاربردی شوشتر. -دانتگاه آزاد اسالمی واحد زرقانشیراز، 

 ها سایت -
 ، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در:العالی( )مدظلهای  اما  خامنه -

    http://www.khamenei.ir 

 دسترسی در:(، مفهو  اقتدار پلیس، قابل 88/67/8218احمدی مقد ، اسماعیل، ) -

http://www.siasatrooz.ir 

http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/

