تأثیر امنیت اجتماعي در افزايش و کاهش عملكرد سرماية اجتماعي ،مشارکت و
امنیت پايدار پلیس
روحاهلل موحدی بهروز ،1حسین راشدی ،2جواد الماسی ،3ندا بروشک ،4مهدی هاشمی مشعوف
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تاريخ پذيرش1394/07/10:

5

21-45

چكیده
ارتقای سرماية اجتماعی در حوزة عملكرد امنیت پلیس جامعهمحور ،از طريق راهبردها و
توانمندیهای مستمر و پايدار در تمام ابعاد میتواند بستر مناسبی برای نظارت ،اعتماد،
جامعهپذيری ،جلوگیری از نابهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد.
سازمان پلیس میتواند با افزايش و بهبود سیستم پاسخگويی به مردم ،نسبت به عملكرد خود در
سطح جامعه به افزايش سرماية اجتماعی و باال بردن اعتماد شهروندان نسبت به سازمان خود كمک
كند .عملكرد افزايش امنیت اجتماعی پايدار پلیس جامعهمحور بايد متناسب با فرايند جامعهپذيری
مسلط در جامعه ،در جهت آموزش و نهادينه كردن ارزشها ،هنجارها ،عرفها ،سنتها ،و
پیامدهای مثبت جمعی باشد .اين فرايند به مثابة نوعی تأثیر عملی سرماية اجتماعی برعملكرد
امنیت اجتماعی پايدار پلیس جامعهمحور بر مبنای برقراری كنترل نظم و اعتماد اجتماعی همه-
جانبه و پايدار در جامعه مدنی میباشد .بدين ترتیب ،در تحلیل رابطهی امنیت اجتماعی و عملكرد
سازمان پلیس بايد نقطهی عزيمت را سطح تحلیل فعالیتها ،نگرشها و عملكردهای شهروندان
قرار دهیم كه اين نقاط در جهت تقويت امنیت كلی ،پايدار و نظم ملی مؤثر میباشد .در اين
راستای يكسری از راهبردها و راهكارها را پیشنهاد دادهايم.
واژگان كلیدی  :امنیت اجتماعی ،مشاركت و امنیت پلیس  ،سرماية اجتماعی.

 - 1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 - 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،بروجرد ،ایران( .نویسنده مسئول:
)Hosein.rashedi90@gmail.com
 - 3عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهار
 - 4دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،بروجرد ،ایران.
 - 5کارشناس ارشد رفتار حرکتی ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامي همدان ،سال دوم ،شماره ششم ،پاییز 1394

22

مقدمه
در دو دهة اخیر ،سرماية اجتماعی به مثابة يک دارايی نامشهود سازمانی مورد توجه
عالقهمندان به مباحث سازمان و مديريت سازمانی قرار گرفته است .اين پديده به-
عنوان يک سازة ضرورتمند ،سودآور و مفید در درك روابط اجتماعی میان سازمان
و شهروندان در موقعیتهای گوناگون نقش بسیار مؤثری می تواند ايفا كند .اين
پديده بر اساس عرف ،سنن ،هنجارها ،و نهادهايی كه در بستری از روابط اجتماعی
بین سازمانها و شهروندان بهصورت رسمی و غیررسمی در طول نسلها شكل
گرفته و موجب اعمال نوعی نظارت و كنترل اجتماعی بر مبنای ساختار جامعه
پذيری شده است ،بنا گرديده است.
در جامعهای كه پلیس از طريق عملكرد امنیت اجتماعی پايدارش نقش محوری
در آن جامعه داشته باشد ،سرماية اجتماعی آن با يک پیوند معنايی و رويكردی عملی
روبرو است؛ اين رويكرد بايد در قالب بسترسازی مشاركت شهروندان در حوزه
امنیت اجتماعی ،ايجاد نظم از سوی گروههای مدنی ،اعتماد سازی ،و ...همراه باشد
تا بتواند در جهت تحقق اهداف سازمانی خود ،گام اساسی بر دارد .به عبارت ديگر،
پلیس و فعالیتهای مختلف و متنوع آن در جهت نظم ،كنترل و توسعة امنیت همه-
جانبه با تأكید بر اساس شناخت متقابلی از قابلیتها ،توانمندیها ،ارزشهای ملی،
دينی ،فرهنگی و محیطی شهروندان و بالعكس بايد داشته باشد ،تا از اين طريق بتوان
نوعی پیوند بین پلیس و سرماية اجتماعی را بهوجود آورد.
در واقع ،تقويت سرماية اجتماعی در حوزة پلیس با منافع عمدهای چون ايجاد
اعتماد و امنیت اجتماعی ،مشاركت در فعالیتهای خواسته شده پلیس از شهروندان،
تقويت نظم اجتماعی ،افزايش كنترل اجتماعی ،پايین آوردن نرخ جرم و جنايت،
پاكسازی محالت و مناطق جرم خیز ،افزايش نظارت بر عملكرد مأموران ،تقويت
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دانايی محوری و دانش مديريتی و ...میتواند در جوامعی كه به سمت مدنیت
حركت می كنند ،همراه باشد.
طرح مسأله
تأكید بر اهمیت شايان توجه به سرماية اجتماعی برای جامعه و سازمانهای
اجتماعی ،عوامل مؤثر بر افزايش میزان سرماية اجتماعی را در كانون توجه قرار
میدهد؛ و از آنجا كه وجود ناامنی ،تهديد آسیبهای اجتماعی ،عدم نظم و كنترل
اجتماعی در جامعه منجر به ايجاد خدشه بر كرامت انسانی ،خروج از سرمايههای
اجتماعی و كاهش عزم ملی شهروندان برای بیاعتمادی نسبت به فعالیتهای پلیس
و عدم مشاركت همهجانبه و پايدار با پلیس خواهد شد ،و اين پیامدها و فعالیتها،
سالمت پايدار جامعه را تهديد میكند؛ لذا در اين مقاله به دنبال بررسی نقش
سرمايهی اجتماعی در افزايش عملكرد امنیت اجتماعی پايدار پلیس جامعه محور می
باشیم .چه ابزارها و راهكارهايی میتواند تعامل اين دو حوزه را در جامعهای كه به
سمت مدنیت سوق میيابد ،در میان شهروندانش گسترش داد؟
اهمیت موضوع
در جامعهای كه پلیس در نظم و امنیت اجتماعی پايدار آن جامعه سهم عمده و
محوری خواهد داشت و اين مسأله مهمترين عملكرد اين سازمان را شكل میدهد،
تالش بسیاری صورت میگیرد تا سطح همكاری درون سازمانی ،بین سازمانی ،برون
سازمانی و بینالمللی خود از راههای گوناگون ارتقاء داده شده و تقويت گردد .يكی
از اين تالشهای مستمر حفظ و تقويت سرماية اجتماعی در تمام عرصههای
سازمانی به خصوص عمكلرد امنیتی پايداری اين سازمان میباشد ،كه كاركردهای
اين پديده منجر به كاهش سطح هزينههای تبادلی و ارتباطی پلیس با جامعه خواهد
شد .در واقع ،اجرای يکسری از مجموعه هنجارها و ارزشهايی كه مورد پذيرش
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پلیس و شهروندان جامعه قرار میگیرد ،به كاهش چنین سطحی كمک میكند ،و اين
پذيرش در قالب متغیرهای مستمر و پايدار( اعتماد  ،مشاركت و انسجام) پلیس با
جامعه شكل میگیرد ،كه منجر به نقش مؤثر سرمايه اجتماعی در عملكرد امنیت
اجتماعی پلیس خواهد شد.
تقويت سرماية اجتماعی در جامعه را بايد تأثیر مختلف حوزههای زير مجموعة
سازمان پلیس هر جامعه در كنار استمرار روابط انسانی پلیس با شهروندان و نهادهای
اجتماعی هر جامعهای دانست .همچنین ،سرماية اجتماعی در عملكرد امنیتی پلیس
در جامعه شامل مجموعهای از بايدها و نبايدهايی است كه همگی بر روی كمیت و
كیفیت تعامل اجتماعی و عملكرد پلیس با شهروندان و نقش محوری آن در جامعه
اثر گذار است .تجارب بهدست آمده از فعالیتها و عملكرد امنیت اجتماعی سازمان
پلیس در هر جامعهای بیانگر اين است كه مهمترين شاخصهای سرماية
اجتماعی(اعتماد ،انسجام ،مشاركت) سازمان پلیس تا چه حد تأثیر قابل توجهی بر
(نظم ،كنترل اجتماعی ،كاهش آسیبهای اجتماعی و نابهنجاری ها ،پايین آمدن نرخ
جرم و جنايت ،انحراف اخالقی ،ترافیک ،تقويت ارزشهای ملی و بومی ،میزان
رضايت و همكاری شهروندان ،توسعة جامعه ،افزايش امنیت ،اعتماد و ارتقای دانش
مديريتی ،دانايی محوری و)...گذاشته و يا خواهد گذاشت.
سرماية اجتماعی مجموعة معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی و رسمی
است كه اعضای گروه يا شهروندان با سازمانها و نهادهای جامعه از طريق
همكاری ،اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیتهای يكديگر بهدست میآيد؛ به
عبارت ديگر ،سرماية اجتماعی پديدهای است كه حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی،
روابط انسانی و هنجارها بر روی كمیت و كیفیت تعامالت اجتماعی میباشد.
«سرماية اجتماعی گاهی اوقات دارايی فرد بهشمار میآيد .در آن صورت ،به
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شبكههای اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأكید میگردد ،و در
مواردی ديگر به كیفیت اين روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته
میشود .در اينجا سرماية اجتماعی دارايی جمع قلمداد میگردد( ».توسلی و
همكاران)2 :1384،
با توجه به اهمیت سرماية اجتماعی در افزايش عملكرد امنیت اجتماعی پلیس
جامعهمحور و با توجه به اينكه پاسخ پلیس به مردم ،نقشی اساسی در شكلگیری
سرماية اجتماعی ،امنیت پايدار و اعتماد به پلیس را ايفا میكند ،پلیس میتواند با
افزايش و بهبود سیستم پاسخگويی خود به شهروندان ،به افزايش اعتماد شهروندان
به پلیس كمک كند.
امنیت اجتماعي و پلیس جامعهمحور
فلسفة پلیس جامعهمحور از دههی  1980به اين سمت مطرح شد كه به دنبال تغییر
الگوهای سنتی كنترل اجتماعی در میان شهروندان جامعه باشد .از نظر فريدمن،
پلیس جامعهمحور عبارتست از« راهبرد و خط مشی انتظامی كه با هدف دستیابی به
كنترل مؤثر و كارآمد جرائم و كاهش ترس از جنايت ،توسعهی كیفیت زندگی،
گسترش خدمات پلیسی و مشروعیت كار پلیس از طريق تكیه بر منابع جامعه ،در
حدود تغییر شرايط جرم خیز میباشند .اين امر مستلزم مسؤولیتپذيری بیشتر پلیس،
سهیم شدن فعالتر و بیشتر جامعه در فرايند تصمیمگیری و توجه بیشتر به حقوق و
آزادیهای مدنی است» (علی نژاد)90 :1388 ،
در واقع ،اين تعامل متقابل و فعالیتها بايد دو سويه باشد و هدف پلیس محله و
شهروندان رسیدن به يک نقطة مشترك باشد ،كه اين خود در يک ساختار كلی
منجربه اثرگذاری نقش سرماية اجتماعی در عملكرد امنیتی پلیس جامعهمحور خواهد
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بود؛ چنین تعامل متقابلی ناشی از ارتقای كیفیت و كمیت روابط اجتماعی پلیس و
شهروندان در سطوح (كالن ،میانه و خرد) شكل میگیرد ،و به نوعی دارايی جمعی
پلیس محسوب میگردد .بنابراين ،سرماية اجتماعی نقش بارزی در عملكرد امنیت
اجتماعی سازمان پلیسمحور را بهصورت يک پديدة جمعی دارد .برقراری امنیت
اجتماعی پلیس در هر جامعهای را بايد در هر كوی و برزن بسط و گسترش داد ،تا
از اين طريق پلیس بهعنوان يک عضو اجتماعی محله محسوب گردد؛ و با شناختی
كه پلیس محله از وضعیت آن محله دارد ،به رفع نیازهای شهروندان از جمله
بسترسازی امنیت اجتماعی محله بپردازد؛ و با كمک شهروندان آن منطقه بتواند نقاط
جرم خیز را محدود و پاك سازی نمايد و با ايجاد نوعی احساس امنیت روانی و
اجتماعی اعتماد ،انسجام ،مشاركت را در میان شهروندان تحت عنوان سرماية
اجتماعی زير پوشش خود قرار دهد.
پلیس جامعهمحور برای ارتقای سرماية اجتماعی خود بايد با تأكید بر پیشگیری و
پیشدستی از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی ،ساماندهی اين نابهنجاریها و
آسیبهای جامعه با تأكید بر مشاركت عملی شهروندان عملكرد امنیت اجتماعی
خود را در جامعه بسط دهد .بر اين اساس ،جلب مشاركتهای شهروندی ،توجه به
تشكلهای مردم نهاد ( )NGOبهعنوان راهبرد غالب ،پرورش توانمندیهای
شهروندان ،مشاركتهای همدالنه با شهروندان برای شناخت پیامدها و مسائل
اجتماعی و انتظامی ،آگاه سازی از مسائل امنیتی و ...میتواند نقش بارزی در تأثیر
سرمايهی اجتماعی در عملكرد امنیت اجتماعی پلیس جامعهمحور داشته باشد.
بنابراين ،ايجاد راهكارهای مشاركت عمومی بین پلیس با جامعه میتواند كمک
بسیاری به تقويت ارتباط بین سرماية اجتماعی و پلیس جامعهمحور نمايد .بايد بتواند
به شیوههای مؤثرتر به حل معضالت ،مشكالت و مشاركت پلیس و جامعه بپردازد.
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پلیس جامعهمحور از طريق ارتقای كیفیت زندگی(فرهنگی ،اجتماعی ،روانی،
اخالقی ،امنیتی و )...بايد ،اهداف پیشگیری از وقوع جرم ،نظم و امنیت اجتماعی را
رسالت خود قرار دهد و با ارائة مكانیسمهای خاص با توجه به شناخت از جامعه،
محله ،محیط و بازگشت مجدد نظم به جامعه و محل زندگی شهروندان بدون اينكه
حضور فیزيكی داشته باشد ،يک نوع وحدت عملی و علمی را در كنترل اجتماعی و
حفاظت از نظم در جامعه ايجاد كند .وجود چنین عملكردی ،توانمندی پلیس
جامعهمحور را افزايش میدهد .و همچنین ترغیب خودكنترلی شهروندان را كه
بیانگر رابطة تنگاتنگ پلیس با شهروندان است افزايش میدهد .در واقع وجود چنین
انگیزه های ،پارامترهايی منجربه تبیین و تقويت سرماية اجتماعی و پلیس
جامعهمحور از طريق شناخت اعتماد ،انسجام و مشاركت شهروندان با سازمان پلیس
خواهد شد.
پلیس جامعهمحور برای اينكه به چنین رويكرد و ارتباط تنگاتنگی دست يابد ،بايد
ويژگیها و خصوصیات خاصی به خود گیرد كه به اختصار به برخی از اين
ويژگیها اشاره میكنیم« .الف :براساس الگوهای جامعه محور در جوامع ،پلیس بايد
بهطور طبیعی توسعه سازمانی خود را با شرايط موجود در جامعه سازگاری دهد؛ و
قدرت شناسايی و حل مسائل را بهدست آورد( .قدرت انطباق در الگوی
جامعهمحور) .ب :افزايش درك و اعتماد بین پلیس و مردم ،و حاكم بودن روحیة
برابری احترام متقابل به شهروندان از ديگر ضرورتهای ايجاد پلیس جامعهمحور در
هر جامعهای میباشد .پ :تغییر نگرش عملكرد اجرايی پلیس از رسیدگی به
رويدادها و وقايع به سمت حل مشكالت (ريشهيابی ،و توجه به علتها بهجای
معلول حوادث) ت :برقراری رابطه و تعهد مردم بین پلیسها و ايجاد نظارت متقابل
بین آنها برای دستیابی به امنیت و رفاه اجتماعی .ث :اين رويكرد نیازمند دور
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انديشی برنامهريزی راهبردی ،كارگروهی و حل مشكل است .ج :پلیس جامعهمحور
مأمورين را متعهد میسازد كه از طريق تحصیل علم و گذاران دورههای آموزشی
نسبت به پرورش مهارت خود ،افراد سازمانی خود را دانامحور كند .چ :كاهش
تمركزگرايی در حوزة خدمات ،عملیات و مديريت و ترغیب و تشويق همهجانبه به
خالقیت و نوآوری برای حل مسأله ،كمک شايانی به بسترسازی الگوی جامعهمحور
پلیس خواهد كرد» (میس و همكاران.)410 :1385،
با توجه به الگوها و رويكردها ،حوزة پلیس جامعهمحور سعی دارد كه سرماية
اجتماعی حاكم بر جامعه و محله را شناخته و آنها را در جهت تحقق مهمترين
هدف سازمانی خود (عملكرد امنیت اجتماعی پايدار) بهكار گیرد ،و اين امر مستلزم
آن است كه شناخت دقیق و موشكافانهای از استعدادها ،خالقیتها ،توانمندیهای
موجود شهروندان جامعه و محالت داشته باشد و از طرف ديگر ،ساختار رفتاری
مأمورين سازمان پلیس را با شهروندان جامعه و محالت تعديل نمائید .در واقع،
پلیس بايستی از طريق بسیج عمومی مردم ،قابلیتها و توانمندیهای نهفته در جامعه
و محالت را تحت پوشش برای حل مسائل و آسیبهای اجتماعی قرار دهد .سرماية
اجتماعی به چنین پلیسی امكان میدهد ،تا استعداد و پتانسیلهای موجود را در
جهت كنترل مؤثر بر جرائم و آسیبهای اجتماعی رصد نمايد؛ و اين امر مستلزم
تعامالت سازنده و پیگیرانه پلیس با شهروندان می باشد كه در نقش جامعهمحوری
پلیس نمود پیدا میكند.
امنیت اجتماعي و عملكرد اجتماعي پلیس
عملكرد امنیت پايدار پلیس بر ابعاد چندگانهای تأكید داشته و خواهد داشت؛ اين
نوع عملكرد بر پاية دو بعد را میتوان بیان كرد :اول) ماهیت شاخص و معیار
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عملكرد پلیس كه اشاره به (برون داد ،يا نتايج) نقش و وظايف سازمانی پلیس در
سطح جامعه می كند .دوم) راهبردهای عملكرد پلیس ،كه به (كاهش جرم يا رضايت
شهروندان) از كاركردها و نتايج سازمانی خود در سطح جامعه اشاره میكند؛ بر
اساس اين دو بعد ،سه نوع شاخص عملكردی پلیس در رابطه با سرماية اجتماعی را
میتوان شامل میزان پاكسازی ،نرخ ارتكاب جرم ،نرخ يا تعداد شكايت از پلیس در
سطور ذيل به اختصار بیان كرد.
با توجه به ماهیت شاخص عملكرد پلیس در دو حوزه (برونداد يا پیامدها)
میتوان سرماية اجتماعی عملكرد امنیت پايدار پلیس را اينگونه بیان كرد كه سرماية
اجتماعی عملكردی امنیت پلیس در چارچوب يک نظام باز ،شامل درون دادههای
خدماتی است كه تبديل به برون دادههای خدماتی شده است سپس برای تطبیق
درون دادههای جديد و اصالح آنها بايد از معیار بازخورد استفاده كرد .در حوزة
تقويت و ارتقای سرماية اجتماعی نظام باز عملكرد امنیت پايدار پلیس ،درون دادهها
شامل محصوالت ،كاالها و خدماتی است كه به شهروندان ارائه شده است .بخشی از
اين خدمات شامل (تحقیقات جنايی ،كنترل ترافیک ،بازداشتها ،دادگاهها و)...
است؛ در مقابل برون دادههای عملكرد امنیت پايدار پلیس تأكید بر نتايج ،پیامدها ،و
تغییراتی میكند كه در سطح جامعه قابل رؤيت و درك معنايی میباشد .در واقع،
عملكرد بروندادی امنیت پلیس مرتبط با سرماية اجتماعی به تأثیر عملیات و
عملكرد پلیس نسبت به سطوح وقوع جرم ،بینظمی اجتماعی ،امنیت ،پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی و ...در سطوح خرد ،میانی و كالنی جامعه اشاره میكند .چنین
عملكردی در سطح جامعه بیانگر اين است كه جوامعی كه به سمت مدنیت و
شهروندمداری حركت میكنند ،عملكرد دستگاهها و نهادهای آن جامعه ،از جمله
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سازمان پلیس را بهتر مورد ارزيابی قرار میدهند ،و اين سنجش به پیشرفت همه
جانبة سازمان كمک بسیاری میكند.
در واقع ،تقويت سرماية اجتماعی پلیس توانسته است مسؤولیت پذيری پلیس را
افزايش دهد و پاسخگوپذير بودن پلیس نسبت به شهروندان را به همراه آورد.
جامعهای كه به سمت مدنیت بیشتر سوق يافته باشد ،به دلیل اينكه از سرماية
اجتماعی بااليی برخوردار است ،به احتمال بیشتری از پلیس و علمكرد امنیت پايدار
آن تقاضا دارد كه اين نهاد كنترل كاراتر و مؤثرتری نسبت به نظم ،كنترل اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی ايجاد میكند .از سوی ديگر ،تقويت و
افزايش سرمايهی اجتماعی میان شهروندان وجود يک نوع سازوكار نظارت اجتماعی
غیررسمی را برای تسهیل امنیت پايدار و تقويت نظم در جامعه فراهم میكند و اين
خود بیانگر اين است كه شهروندان بهصورت غیرمستقیم در عملكرد امنیت پايدار
پلیس مشاركت اجتماعی دارند.
در حوزهی تبیین سرماية اجتماعی و عملكرد امنیت پايدار پلیس بايد به نرخ
جرم و جنايت هم توجه بايد كرد .در جوامعی كه نرخ محرومیت اقتصادی و
ناهمگونی جمعیتی باال باشد ،اين شرايط باعث شده كه شبكههای اجتماعی اولیه و
ثانويه بین شهروندان و جامعه توسعه نیافته شكل نگیرد .در نتیجه ،جامعه با كاهش
ظرفیت برای اعمال كنترل اجتماعی ،بهويژه بر روی رفتار جوانان روبهرو میشود و
اين ضعف نظارت اجتماعی موجب آسیبزدگی و رشد انحرافات اجتماعی در
جامعه ،به خصوص افزايش میزان جرم و جنايت در بین جوانان شهروند شده و
توانمندی گروههای اجتماعی حاضر جامعه را برای سازماندهی و حفاظت از نظم
كمرنگتر میكند ،و بیاعتمادی ،سوءظن به پلیس را افزايش میدهد؛ و در نتیجه،
زمینة مساعدی برای جرم و جنايت فراهم میگردد .از بُعد ديگر ،برای اينكه بتوان
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سرماية اجتماعی عملكرد امنیت پايدار پلیس را تقويت كرد ،بايد اين سازمان نسبت
به اين كه برخی از مأموران آن از قدرت و زور به عنوان يک ابزار كه جامعه را تحت
كنترل دارند و به نفع و سودمندی خود قرار میدهند ،نگران باشد .شكايت
شهروندان از پلیس در بسیاری از مواقع موجب نگرانی اين سازمان شده است.
استفادة صحیح از زور و قدرت موجب كاهش اعتماد و اطمینان افراد جامعه به
پلیس میشود .سازمان ،افسرِ پلیس را به اين دلیل افسر كرده كه موجب ايجاد اعتماد
بین پلیس و شهروندان شود ،نه اينكه تضاد بین پلیس و شهروندان را افزايش دهد.
بر اين اساس« ،نظارت شهروندان بر اقدامات پلیس از طريق سرماية اجتماعی باعث
میشود افسران پلیس از قدرت و زور خود كمتر سوءاستفاده كرده و پلیس نیز كنترل
بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد .در نتیجه ،در جامعهای كه دارای سطح بااليی
از سرماية اجتماعی است به جامعهای كه سطح پايینی از سرماية اجتماعی دارد ،تعداد
شكايت شهروندان از پلیس به دلیل سوءاستفاده از قدرت و اعمال زور نیز كمتر
خواهد بود .همچنین ،به دلیل كنترل پلیس و نیروهای خود در قبال استفاده از زور
نیز نرخ شكايت از شهروندان از پلیس كاهش میيابد» (مرادی و همكاران:1389،
.)104
«جوامعی كه سرماية اجتماعی بااليی دارند ،از طريق نظارت بر دولت ،اعتراض
رسمی در مقابل عدم كفايت يا اقدامات غیر قانونی يا قانونی از طريق بیان ترجیحات
از طريق رأی دادن ،نوشتن نامه ،يا ديگر ابزارها میتواند بهعنوان ابزارهايی به منظور
كاهش جرم و جنايت باشد كه با عملكرد پلیس اتفاق میافتد .لذا شناخت و آگاهی
از خط مشیها ،تدابیر و ...توسط بسیاری از شهروندان و همچنین مشاركت آنها از
طريق ابزارهای مختلف برای پاسخگو بودن دولت مهم است .با اين روش،
شهروندان میتوانند ترجیحات خود را بیان نموده و پلیس نیز مراقب منافع آنها
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باشد» ( )Choi,2010,47با توجه به اين امر ،مشاركت سیاسی ،اجتماعی و تقاضا از
پلیس برای كاهش جرم در جوامع مدنی كه اكثراً از سرماية اجتماعی بااليی
برخوردارند منجربه عملكرد امنیت پايدار خوب پلیس در قبال جرم و پاسخگويی به
شهروندان شده و میتوان اينگونه مطرح كرد كه در اين جوامع ،احتمال بیشتری
دارد كه نرخ پاكسازی جرم باالتر باشد .يكی از ابعاد اساسی عملكرد امنیت پايدار
پلیس كه بیان شد ،نوع نرخ پاكسازی است كه «نشان دهندة نسبت بین تعداد موارد
جرم حل شده به تعداد جرم گزارش شده به پلیس در يک دورة زمانی مشخص
است ،در جامعهای كه شهروندان فرهیختهی بیشتری وجود داشته باشد ،نظارت و
بحث بیشتری در مورد پلیس وجود خواهد داشت .در نتیجه ،منجر به فعالیتهای
كاراتر و مؤثرتر پلیس میشود .مشاركت بیشتر شهروندان در مناسبات اجتماعی به
سمت افزايش رفاه و آسايش خود ،فرصتهای بیشتری را برای آنها بهمنظور بحث
دربارهی امور مدنی فراهم میآورد و آگاهی آنها از مسائل سیاسی را بیش از پیش
افزايش می دهد» (مرادی و ديگران .)97 :1389،در مقابل ،در جوامعی كه
شهروندان دارای سرمايهی اجتماعی كمی میباشند ،به دلیل كمبود اطالعات و دانش
سیاسی -اجتماعی ،شهروندان در فعالیتهای اساسی از جمله مشاركت در تقويت
عملكرد پلیس شركت نمیكنند.
جوامعی كه از سطح بااليی از سرماية اجتماعی برخوردارند ،احتمال حل دقیق
تعارض هم در سطح میان شخصی و هم در سطح اجتماعی را افزايش میدهد ،و
همچنین جوامعی كه سطح اعتماد بین افراد را افزايش می دهد ،موجب كاهش
تخلفات ، ،آسیبهای اجتماعی وجرم و جنايت میشود .بر عكس ،در جوامعی كه
اعتماد كافی به اخالقیات و عملكرد سازمانی دستگاه ها از جمله پلیس وجود
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نداشته باشد ،شهروندان در جهت منافع شخصی عمل میكنند و تمايل بیشتری به
سوءاستفاده از ديگران خواهد شد؛ در نتیجه ،جرم و جنايت افزايش میيابد.
امنیت اجتماعي و سرمايه اجتماعي پلیس
سرماية اجتماعی در رابطه با عملكرد پايدار سازمان پلیس جامعهمحور به معنای
تحت اختیار در آوردن و كنترل ناهنجاریها ،آسیبهای اجتماعی ،جرم و جنايت،
اعتیاد ،خودكشی ،فروپاشی خانواده و مانند آن است .سرماية اجتماعی با فراهم
ساختن زمینهی نظارت و كنترل اجتماعی غیراقتدارآمیز در متن عملكرد سازمانی
پلیس جامعهمحور ،شهروندان را برای جامعهپذيری و احترام به عرف و قانون،
پايبندی به سنتها ،هنجارها ،ارزشهای اجتماعی (ملی -اسالمی) از يکسو و با
معنايی ساختن زندگی اجتماعی برای شهروندان و زمینهسازی مشاركت فعال در
توسعة همهجانبة جامعه از سوی ديگر و با رشد پیامدهای جمعی و عمومی كه
موجب سالمت كلی جامعه ،پايداری و ثبات اجتماعی میشود و آماده بسط و نهادينه
كردن امنیت اجتماعی پايدار می شود« .امنیت اجتماعی ،به مثابه پیامد مثبت و
مطلوب ،حاصل اثر گذاری سرمايه اجتماعی بر زندگی فردی در قدم اول و زندگی
جمعی به تبع آن است .بدين ترتیب ،هرچند اصطالح امنیت اجتماعی ،مفهوم امنیت
برای اجتماع را مطابق با نگرشی كلگرايانه در ذهن متبادر میسازد ،اما اساس مفهوم
امنیت اجتماعی و وجه ممیز آن از امنیت عمومی ،امنیت ملی ،امنیت كشور و مانند
آن ،تأمین امنیت مادی و معنايی فرد است .اگر در تأمین امنیت اجتماعی ،تبعات و
پیامدهای عمومی آن را در نظر داشته باشیم ،منافع جمع بر فرد مقدم دانستهايم؛ اما
اگر صرفاً تحقق حقوق و منافع فرد را صرف نظر از هزينههای آن در نظربگیريم،
تقدم حقوق و منافع فرد بر جمع تأكید كردهايم» (تقی لو.)240 :1385،
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حفظ تقويت سرماية اجتماعی بهعنوان معلول يا متغیر مستقل در عملكرد پايدار
پلیس جامعهمحور ،موجب تأمین امنیت اجتماعی در جامعه بهعنوان معلول يا متغییر
وابسته خواهد شد؛ زيرا نهادينه شدن كاركردها و كاربردهای سرماية اجتماعی به
مثابهی قواعد راهنمای عمل در متنها و موقعیتهای مختلف اجتماعی ،هر چند
خود از مجرای رفتار متقابل شهروندان و پلیس در طول زمان شكل میگیرد و
تكوين میيابد ،لكن در جايگاه نهاد مستقر اجتماعی بهصورت يک علت به بروز
رفتارهای خاص مطابق با متنها و موقعیتهای اجتماعی مختلف میانجامد .در
واقع ،سرماية اجتماعی و حفظ آن در پلیس جامعهمحور بهعنوان يک علت ،بروز
رفتارهای هنجارمند را به عنوان معلول ايجاب میكند و از اين رو ،حفظ و تقويت
سرماية اجتماعی به جهت دامن زدن به رفتارهای هنجارمند ،بهصورت علّی موجب
تأمین امنیت اجتماعی يعنی كاهش ناهنجاری ،جرم ،جنايت ،آسیبها و انحرافات
اجتماعی ،اعتیاد ،خودكشی و مانند آن میشود .همانگونه كه جیمز كلمن میگويد
«هنگامی كه هنجاری وجود دارد و مؤثر هم هست ،تشكیل شكلی نیرومند اگرچه
گاهی هم آسیبپذير از سرماية اجتماعی را میدهد .هنجارهای نافذی كه مانع جرم
و جنايت باشند ،اين امكان را به وجود می آورند كه اشخاص در يک شهر در
ساعات شب با فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند بیآنكه بیمی از بابت
ايمنی خود داشته باشند ،از منزل خود بیرون روند .اساساً ،از مجرای تأثیر گذاری
ارزشها ،هنجارها ،عرف و سنتهای اجتماعی (جامعهپذيرسازی شهروندان) پلیس
میتواند امنیت اجتماعی پايدار را تحكم بخشد .در واقع ،جامعهپذيری و باز تولید
آن مالزم همیشگی سرماية اجتماعی و امنیت اجتماعی برای پلیس در يک جامعه
خواهد بود .در واقع ،تولید و بازتولید فرايند جامعهپذيری عملكردی پلیس در يک
جامعه در قالب زنجیرههای به هم پیوسته ارتباط متقابل با شهروندان ،بهصورت
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پايانناپذير موجب استقرار و قوام امنیت اجتماعی خواهند شد .اهمیت اين ارتباط
میان سرمايهی اجتماعی پلیس با امنیت اجتماعی ،بهويژه زمانی درك میشود كه در
جامعة در حال گذر نوعی بیهنجاری همراه با تزلزل ارزشهای اجتماعی وجود
داشته باشد كه منجر به نابهنجاریها ،آسیبها ،انحرافات ،جرم و جنايت ،اعتیاد و
خودكشی ،به مثابة مظاهر مختلف ناامنی اجتماعی يافت شود و اين وضعیت منجر
به افول سرماية اجتماعی عملكرد پايدار پلیس جامعهمحور و جامعه شده باشد .بر
اين اساس رابطه سرماية اجتماعی و امنیت اجتماعی بهويژه در جامعه در حال گذار
در عملكرد پلیس معنا پیدا میكند كه در آن ،افول سرماية اجتماعی با بروز ناامنی
اجتماعی در ارتباط است .بدين ترتیب ،سرمايهی اجتماعی عملكرد امنیت اجتماعی
پلیس جامعهمحور به تبع آن جلوگیری از وقوع جرم ،جنايت و ناهنجاری ،موجب
زمینهسازی مشاركت مثبت و فعال شهروندان در زندگی اجتماعی میشود .در كنار
اين مسأله عملكرد پلیس جامعهمحور با حفظ شاخصهای سرماية اجتماعی درون-
دادی و بروندادی ،نقش مؤثری در بهبود كیفیت زندگی اجتماعی شهروندان خواهد
داشت .اگر در جامعه اين هنجار وجود داشته باشد كه به دانشآموزانی كه موفقیت
بزرگ كسب میكنند ،جايزهای در خور داده شود ،وظايف مدرسه بسیار تسهیل
خواهد شد» (كلمن .)62-63 :1384،شاخصهای سنجش سرماية اجتماعی و
ارتباط مفهومی آن با امنیت اجتماعی پايدار در سازمان پلیس جامعهمحور با میزان
همبستگی گروهی ،درجة انسجام ،میزان تأثیر ارزشها و هنجارها بر رفتارها ،میزان
اعتماد و قاعدهمندی رفتاری و شاخصهای دقیق كمی چون میزان انحرافات
اجتماعی ،جرم و جنايت ،اعتیاد ،فروپاشی خانواده ،طرح دعاوی و دادخواهی،
خودكشی ،فرار از پرداخت مالیات ،رشوه و اختالس و مانند آن مورد ارزيابی قرار
میگیرد .هرچه میزان آسیبهای اجتماعی باالتر باشد و همبستگی گروهی و درجه
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انسجام جامعه پايینتر باشد ،پلیس نقش مؤثری در افول سرماية اجتماعی دارد ،كه
نتیجه آن در قالب ناامنی اجتماعی در جامعه كامالً مشهود است.
بر اين اساس ،بايد كاربستهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی را پلیس بهعنوان بستر
تولید سرماية اجتماعی بهصورت خودجوش و رسمی در بین شهروندان ايجاد كند.
همچنین انگیزة مشاركت مثبت و فعال شهروندان در عرصههای عملكردی پلیس
فعال نمايد ،مبانی تجويزی اخالق ،حمايت از شهروندان در برابر آسیبها ،انحرافات
اجتماعی و ...میتواند از مهمترين پیامدهای جمعی و عمومی عملكرد امنیت
اجتماعی پلیس جامعهمحور در تقويت سرماية اجتماعی سازمانی در سطح جامعه
باشد.
امنیت اجتماعي و اعتماد به پلیس
اعتماد اولین جزء سرماية اجتماعی ارتباطات بینفردی و يا بین شهروندان و
سازمانها و نهادهای يک جامعه میباشد .در واقع ،اعتماد عبارت است از تمايل فرد
يا يک جمعی به قبول ريسک در يک موقعیت اجتماعی كه اين تمايل مبتنی بر حس
اطمینان به اين نكته است كه ديگران به گونهای انتظار میرود عمل نموده و شیوة
حمايتكننده در پیش خواهند گرفت .به تعبیر فوكوياما« ،اعتماد انتظاری است كه در
يک اجتماع منظم ،صادق و دارای رفتار تعاونی ،خود را نشان میدهد  ....گیدنز دو
نوع اعتماد را بیان میكند :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا نظامهای
انتطاعی .اعتماد انتزاعی در برگیرندة آگاهی از مخاطره و فرد مورد اعتماد است .لذا
در حالی كه كنشگر میتواند بهراحتی در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص
قضاوت كند (بر اساس اطالعات مربوط به تاريخچة آن فرد ،انگیزهها و
شايستگیهای او) میتواند دربارة میزان ارزش اعتماد نسبت به ديگران تعمیم يافته
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نیز دارای ايده ها و باورهايی باشد .افراد همچنین میتوانند دربارهی میزان ارزش
اعتماد نسبت به نظامهای انتزاعی نظیر نهادها نیز دارای باورهايی باشند ،از اين
فرايند میتوان با سطح نهادی اعتماد نام برد .بخش ديگری از جايگاه اثرگذار سرماية
اجتماعی در سازمان پلیس در هر جامعهای را بايد در حوزة اعتماد به فعالیتها و
عملكرد جامعهمحوری پلیس در میان شهروندان مورد تعمق و سنجش قرار داد .در
واقع ،يكی از شاخص های مفید دربارة اينكه پلیس وظیفه و كاركردش را چگونه
در جامعه و در قبال امنیت و نظم شهروندان انجام میدهد ،اعتماد به پلیس بايد
دانست .ادراك شهروندان از اعتماد پذيری و مشروعیت پلیس موجب افزايش تمايل
شهروندان برای همكاری با پلیس و پیروی از قانون می شود .اعتماد يک مفهوم
انتزاعی است ،اما به شدت ريشه در تجربه دارد؛ تعامالت افراد با ديگر افراد و
تجربیات گذشتة آنها با نهادهای ديگر ،انتظارات در بارة اين كه چگونه بايد در
آينده به آنها اعتماد كرد ،شاخص اعتماد و رابطة آن با سرماية اجتماعی شكل می-
دهد« .يک افسر پلیس هنگامی مورد اعتماد واقع میشود كه شهروندان معتقد باشند
او مطابق با هنجارهای اجتماعی افسران پلیس رفتار خواهد كرد .اگر افسران چنین
رفتاری از خود نشان دهند ،بهعنوان يک افسر پلیس مورد اعتماد شناخته خواهند
شد .افسران پلیس اعتماد مردم را از طريق رفتارشان كسب می كنند .بنابراين اعتماد
به پلیس ،يكی از مهمترين و باارزش ترين شاخصهای عملكرد پلیس است .اين
عملكرد از طريق نظرسنجی از شهروندان اندازهگیری میشود» (.)Choi,2010,47

در واقع ،اعتماد شهروندان به عملكرد سازمان پلیس جامعهمحور ،نوعی روان
كنندة حركت توسعهمند تقويت سرماية اجتماعی پلیس در هر جامعهای میباشد .از
جمله عواملی كه میتواند اعتماد شهروندان به پلیس را افزايش دهد ،كمک كردن
پلیس به شهروندان در زمینههای مختلف است .كمک پلیس به شهروندان عالوه بر
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افزايش اعتماد آنان به پلیس میتواند به منظور اهداف زير انجام شود -1« :كاهش
ترس شهروندان در بارة مشكالت خاص در جامعه -2 .مشاركت مردم در حمايت
از پلیس برای حل مشكالت -3 .آموزش شهروندان دربارة آسیبپذيری آنها در
برابر جرم و جنايت -4 .كمک به شهروندان در جهت حل مشكالت توسط
خودشان» (مرادی و همكاران.)105 :1389،
بر اين اساس ،جوامعی كه از سرمايهی اجتماعی بااليی برخوردار باشند ،نظارت
شهروندان موجب انجام بهتر خدمات پلیس میشود ،اين امر به افزايش رضايت میان
شهروندان شده و در نهايت ،منجربه اعتماد بیشتر به پلیس می شود .همچنین،
هنگامی كه افراد تجربة خوبی از پلیس داشته باشند ،بیشتر به آن اعتماد میكنند.
هنگامی كه شهروندان در زندگی مدنی مشاركت نداشته باشند ،قادر نخواهند بود به
نهادهايی كه زندگی سیاسی آنها را ادره میكنند« .اعتماد به پلیس ،انعكاسی از
فعالیت مدنی و نگرشهای شهروندان به اعتماد اجتماعی است كه در زندگی
مدنیشان آموختهاند .اگر سرماية اجتماعی كاهش يابد ،اعتماد نیز كاهش خواهد
يافت .شهروندانی كه در فعالیتهای مدنی مشاركت دارند ،با افراد بیشتری مالقات
كرده و از تعامل با آنها اعتماد بین شخصی را ياد میگیرند .شهروندانی كه در
فعالیتهای مدنی شركت نمیكنند ،در خود احساس كمبود میكنند كه از لحاظ
سیاسی تأثیرگذار نیستند .اين امر موجب احساس عدم قدرت شده و بدبینی و عدم
اعتماد به نهادهای سیاسی از جمله پلیس را به دنبال دارد» (.)putnam,1993:37

بنابراين ،میتوان اينگونه مطرح نمود كه سطوح باالی سرمايهی اجتماعی بهطور
مثبتی با اعتماد شهروندان به پلیس رابطه دارد.
نتیجه گیري
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در واقع ،عملكرد پايدار پلیس جامعهمحور ،برای افزايش سرماية اجتماعی در بین
شهروندان يک جامعه میتواند از طريق مشاركت در فعالیتهای سیاسی و تقاضاهای
پلیس برای كاهش جرم در جوامعی باشد كه از سطوح باالی سرماية اجتماعی
برخوردار است .هرچه اين امر تقويت شده باشد پلیس در نرخ پاكسازی جرم در
محالت و جامعه ،برخورد با سوءاستفادهكنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان،
رسیدگی سريع و مؤثر بر تعداد شكايت شهروندان ،كاهش آسیبهای اجتماعی،
افزايش اعتماد شهروندان به عملكرد سازمانی و ...نیز موفقتر خواهد بود.
همانگونه كه بیان شد ،الگوهای كنترل اجتماعی متناسب با رشد تغییرات و
تحوالت جامعه بايد مورد بازبینی قرار گیرد .الگوی جامعمحور بودن پلیس از جمله
الگوهايی است كه ضمن رجعت به جامعه از توانايی سرماية اجتماعی نهفتة
شهروندان در جامعه برای تقويت و بر قراری نظم و امنیت استفاده كرده؛ و از اين
طريق ،از سمت الگوهای سنتی كنترل اجتماعی به سوی الگوهای كارآمد و مدرن
نظارت اجتماعی حركت میكند .در واقع ،پلیس جامعهمحور سعی دارد از طريق
شرايط پیچیدة اجتماعی و جرايم متنوع آن ،ضمن بهرهمندی از پشتیبانیهای فناورانه
از حمايتهای مردمی و شهروندی نیز در برقراری امنیت اجتماعی برخوردار باشد؛
لذا حفظ و بازبینی فرايند جامعهپذيری و پارامترهای سرماية اجتماعی به اين
عملكرد درك و معنای خاصی میبخشد.
در واقع ،عملكرد پايدار پلیس بايد متناسب با فرايند جامعهپذيری مسلط در
جامعه در جهت آموزش و نهادينه كردن ارزشها ،هنجارها ،عرف ،سنتها ،و
پیامدهای مثبت جمعی باشد .اين فرايند به مثابة نوعی سرماية اجتماعی است ،كه به
عنوان شرط الزم امنیت اجتماعی پايدار برای برقراری نظارت و كنترل اجتماعی همه
جانبه و مستمر در جامعة مدنی امری ضروری است .از سوی ديگر سرماية اجتماعی
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پلیس بايد زمینهسازی مشاركت مثبت و فعال شهروندان در زندگی اجتماعی باشد
كه به واسطهی مكانیسم كنترل اجتماعی و اجتماعیشدن هنجارها ،ارزشها و سنت-
ها تأمین امنیت اجتماعی تقويت میگردد .از بُعد عملی سرمايهی اجتماعی در حوزة
پلیس جامعهمحور امری الزم و ضروری برای جامعة مدنی است .با توجه به اهمیت
امنیت اجتماعی در افزايش عملكرد امنیت پايدار پلیس در جامعه ،با اختصاص منابع
بیشتر در جهت ايجاد و اجرای برنامههايی كه باعث افزايش سرماية اجتماعی می-
شود ،میتوان با كاهش جرم و جنايت ،اعتماد بیشتر به پلیس و بهطور كلی بهبود
عملكرد پلیس شد .همچنین ،با توجه به اينكه پاسخ پلیس به شهروندان ،نقشی
اساسی در شكلگیری سرماية اجتماعی و اعتماد به پلیس ايفا میكند ،پلیس میتواند
با افزايش و بهبود سیستم پاسخگويی خود به مردم ،به افزايش اعتماد شهروندان به
پلیس كمک كند .اجرای برنامههايی كه مردم نیز به پلیس در انجام وظايفشان كمک
كند ،نیز میتواند تأثیر زيادی بر عملكرد پلیس داشته باشد .همچنین سیاستهای
حكومت و دولت بايد از طريق ارزشهای فرهنگی و اجتماعی به اشكال مختلف،
جامعهپذيری بیشتر رفتار و انگیزههای شهروندان نسبت به عملكرد پلیس دگرگون
سازد .الزمة تغییر رفتار و انگیزههای مردم نیز به وجود آوردن احزاب و انجمن های
گوناگون نمونه هايی از برنامههای تقويت اعتماد به پلیس و ارتقای سرماية اجتماعی
سازمان در اذهان شهروندان است .به همین دلیل ،سیاستهای حكومتی و دولتی بايد
برای تقويت سرمايههای اجتماعی در جامعه ،زمینة مشاركت فعال مردم در انجمن-
های داوطلبانه را فراهم سازد و از اين طريق ،باعث تعامالت گستردهی شهروندان با
پلیس گردد .چنین فعالیتهايی عملكرد سازمان پلیس را در افزايش اعتماد
شهروندان به الگوی جامعهمحور ارتقا داده و جرم و جنايت در جامعه را كاهش
خواهد داد.
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راهكارها
با توجه به چنین پیامدهايی كه سرماية اجتماعی در حوزة عملكرد پلیس
جامعهمحور خواهد داشت ،بر آن هستیم كه راهبردها و راهكارهايی را جهت تقويت
معنايی و عملی سرماية اجتماعی پلیس جامعهمحور در سطور ذيل بیان كنیم:
 .1پلیس با ارتباط متقابل با انجمنهای غیردولتی ( )NGOبايد در جهت برقراری
نظم ملی و بسط و نهادينه كردن ارزشها و هنجارهای كنترل اجتماعی سیاستها و
راهكارهايی را در بین شهروندان اتخاذ نمايد.
 .2ضرورت دائم و مستمر آموزشهای عرضی و تكمیلی بر مبنای كاربستهای
پلیس جامعهمحور به صورت همزمانی (استفاده از تكنولوژی و تجربیات سازمانی و
مردمی)در جهت كاهش آسیبها و انحرافات اجتماعی امری ضروری است.
 .3تدوين راهبردها و راهكارهای نهادينه شده و مستمر برای اجرای الگوی پلیس
جامعهمحور در ردههای سازمانی الزم به نظر میرسد.
 .4پلیس جامعهمحور بايد در جهت بهبود زندگی اجتماعی شهروندان از ابزارهای
فناورانه ،تكنولوژيكی ،تبلیغاتی و ...در جهت اقناع و ترغیب مشاركت شهروندان
تدابیر فرهنگی و اجتماعی اتخاذ نمايد.
 .5پلیس جامعهمحور در جهت كمک به ادارة دموكراسی حاكمیت بايد شهروندان را
در اجرای نظم و برقرای امنیت اجتماعی به مشاركت فعال ترغیب و تشويق نمايد.
 .6پلیس بايد در جهت توسعة ضرورتمند و همهجانبة جامعه ،بهداشت و رفاه
عمومی را از طريق ارائة خدمات اجتماعی به شهروندان با توجه به عملكرد و
كاركردهايی سازمانی خود بسط و نهادينه نمايد.
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 .7اقدامات و فعالیتهای عملی در جهت ارتباط و پیوند نزديک و صمیمانة
شهروندان و پلیس برای همكاری در برقراری نظم و امنیت و همچنین استفادة
سازمان يافته از مشاركتهای شهروندی.
 .8تالش برای تقويت بسیج مردمی و شهروندی در حفاظت از محالت و مناطق
شهری و روستايی.
 .9كاهش فرايند انجامكاری و تسريع در خدماترسانی به شهروندان با رعايت
استاندارهای جهانی و سازمانی.
 .10پلیس جامعهمحور بايد در جهت كمک به مشكالت جمعی ،خانوادگی
شهروندان از جمله جوانان ،بايد آموزش های مستمر و پايداری را در جهت كاهش
تخلفات جرم و بهبود تربیت پرورش با مشاركت ساير نهادهای جامعه تدوين نمايد.
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