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چکیده
زمینه و هدف :در سازمان نیروی انتظامی ،لزوم تحول دائمی در نیروی انسانی و استتاندارد ستازی و تعتالی رفتتار
کارکنان ناجا در راستای توانمند سازی آنان در انجام ماموريت و وظايف سازمانی پیوسته مورد نظر مسئوالن ناجتا
بوده و به عنوان يک «ارزش سازمانی» در دستور کار فرماندهی ناجا قرار دارد .از اين رو هدف اصلی ايتن تحقیتق
آن است که شاخصه های ارتباطی اخالق حرفه ای (عمومی و اختصاصتی) افستران پلتیس اگتاهی تهتران را تبیتین
نموده ،میزان عمل و پايبندی به اين شاخص های ارتباطی را در هنگام اجرای ماموريت ها آزمون نمايد.
روش :پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی از نوع پیمايش از نوع زمینه يابی انجام شده کته بتا مرتارکت 42
نفر از افسران ارشد و  63نفر از افسران جزء (جمعا  105نفر) پلیس اگاهی تهتران بتزرد در ستال  1394بتا روش
نمونه گیری تمام شمار اجرا و برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسرنامه محقق ساخته استفاده شتده و بترای
مرخص ساختن روايی پرسش نامه ،از روايی محتوايی ،يعنتی ستنجش آن از نظتر استتاد راهنمتا ،استتاد مرتاور ،و
چندين تن ديگر از اساتید و متخصصتان و کارشناستان استتفاده و بترای ستنجش پايتايی پرسرتنامه ،بتا استتفاده از
ضريب آلفای کرونباخ ،اعتبار پرسرنامه برآورد گرديد که اين ضرايب آلفای کل برابر با  0/876بوده است.
یافتهها و نتایج :نتايج پژوهش نران داد که در شاخصته هتای عمتومی بترای افستران ارشتد :مستئولیت پتذيری و
پاسخگويی  ،تعهد (ايمان ،باور و التزام عملی)و بترای افستران جزءنیتز مستئولیت پتذيری و پاستخگويی و برابتری
دارای باالترين اهمیت و در شاخص های اختصاصی نیز برای افسران ارشد :ذکاوت و هوشمندی و تفکر وتتدبیر ،
برای افسران جزء :توکل و قانون مداری دارای باالترين اهمیت می باشند.
نتیجه گیری :با شناخت بهتر مؤلفه های اخالق حرفه ای می توان نقاط ضعف و قوت افراد و برنامه های ستازمان
را برطرف نمود و موجبات اثر بخری بهتر آن در روزآمد کردن کارکنان را فتراه و در نهايتت گتامی در جهتت
تحول نظام اجرايی نیروی انتظامی و بهبود خدمت رسانی به افراد جامعه برداشت.
کلیدواژهها
اخالق حرفه ای ،افسر اگاهی ،شاخص اخالقی ،تبیین ارتباطی ،پايبندی به اخالق.

______________________________________________________
 .1دانریار دانرگاه علوم انتظامی (نويسنده مسئول) ،رايانامهmohebbiarr@yahoo.com :
 .2دانریار دانرگاه علوم انتظامی امینrar0664@yahoo.com.
 .3کارشناسی ارشد رشته کرف جرائ
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مقدمه و بیان مسئله
يکی از دل مرغولی های عمده سازمان ها ،ازجمله سازمان های نظامی -انتظتامی ،لتزوم
توجه فرماندهان و مديران رعايت منرور های اخالقی از سوی کارکنان است ،چترا کته
منرور های اخالقی 1در حفظ و تعالی مستمر روحیه ،منزلت ،انستجام کارکنتان از يتک
سو و رضايت عامه مردم از خدمات پلیس از ستوی ديگتر را بته دنبتال دارد .بته عبتارت
ديگر اخالق حرفه ای 2از طريق سال سازی و بهینه کردن عملکترد امتروز ستازمان هتا،
موقعیت فردای آنها را تضمین می کند ،و اخالقی بودن در حرفه ستبب رضتايت اربتا
رجوع ها و ايجاد محیطی مناسب در اجتماع برای همه می شود (قراملکتی106 : 1392 ،
  .)105توجه به اخالق حرفه ای در محیط کار نه فقط منافع بسیاری برای سازمان ،کتهکارکنان و کلیت جامعه دارد .سازمان ها بتا شتناخت بهتتر از اختالق حرفته ای و ايجتاد
يک برنامه دقیق می توانند اخالقیات را در محیط کار ترويج و تثبیت کنند.
در گذشته نقش پلیس نوعاً بر محافظت از زنتدگی و سترمايه ،ممانعتت از وقتوع جترم،
کرف و شناسايی مجرمان و بر قراری نظ و امنیت متمرکز بتوده استت ،ايتن نقتش هتا
شامل سه کار کرد مه پلیس يعنی «اجرای قوانین»« ،حفظ صتل و امنیتت» و «تتدار
برای ارائه انواع خدمات انتظتامی  -اجتمتاعی» بتود (بتونی3و ويلستون ) 35 :1994 ،4در
حالی که امروزه اين نقش ها و وظايف پلیس تغییر کرده است .اين تغییر کته بته معنتای
تبديل پلیس سنتی 5به پلیس مدرن 6بوده و برای نخستین بار از سوی رابرت پیل 7مطتر
گرديد ،تاثیر مهمی در روابط و ارتباطات بین پلیس و جامعه دارد ،زيترا میتزان موفقیتت
______________________________________________________
1. Ethical charters
2. Professional morality
3. Bony
4. Wilson
5. Traditionalpolice
6. Modernpolice
7. Robert Peel
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پلیس با میزان بهره مندی جامعه از خدمات و فعالیت های پلیس و داشتتن ارتبتاط متوثر
وی با جامعه است ،که البته اين به اخالق حرفه ای پلیس بر می گتردد (اولیتور،1992، 1
به نقل از بونی و ويلسون  .)40: 1994،بر اين اساس می توان ادعا کترد کته موفقیتت در
يک سازمان ناشی از ايجاد و به کارگیری متديريت اختالق در ستازمان استت ( حتاجی
حسین نژ اد و محبی و بالغت.)93: 1388 ،
در کرور ما برای اين که سازمان نیروی انتظامی بتواند به رسالت ختود بته نحتو شايستته
ای عمتتل نمايتتد بايتتد پرستتنل ستتازمانی ،بتته خصتتوم متتديران آن دارای قابلیتتت هتتا و
شايستتتگی هتتای بتتارز فراوانتتی از جملتته در بعتتد اخالقتتی باشتتند ،کتته ايتتن قابلیتتت هتتا و
شايستگی ها از شاخصه های مه اخالق حرفه ای پلیس می باشد (صیادی.)51 :1392 ،
اخالق حرفه ای ،مجموعه ای از اصول و استاندارد های سلو

برری استت کته رفتتار

افراد و گروه ها را به گونه ای متناسب در زمان و مکان های مختلف تضتمین متی کنتد.
اخالق حرفه ای مرتمل بر باورها و ارزش های وااليی است که رعايت آنهتا در پیتروی
از هنجار های اجتماعی نقش آفرين است و اين مستلزم شناخت اولیه و بنیادين از اصول
مذکور است (صحرايی .)49 :1386،
در سازمان نیروی انتظامی ،لزوم تحتول دائمتی در نیتروی انستانی و استتاندارد ستازی و
تعالی رفتار کارکنان ناجا در راستای توانمند سازی آنان در انجتام ماموريتت و وظتايف
سازمانی پیوسته مورد نظتر مستئوالن ناجتا بتوده و بته عنتوان يتک «ارزش ستازمانی» در
دستورکار فرماندهی ناجا قرار دارد .افسران ارشد ناجا به عنوان گروه مرجع و الگوهتای
سازمانی ساير افسران ،نقش تربیتی مهمی در سازمان ايفا می کنند .به نظر متی رستد هتر
چه اين افسران ارشد شاغل درپست های فرماندهی و مديريت ،بیرتتر بته اصتول اختالق
حرفه ای پايبند باشند ،ضمن افزايش فرمانبرداری ،زمینه کارايی و اثر بخری آنان فتراه
______________________________________________________
1. Oliver
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می گردد (صانعی .)27 :1385 ،به همین سبب با توجه بته مستئولیت حستاس و جايگتاه
ويژه افسران ارشد ،آشنايی با شاخصه هتای ارتبتاطی اختالق حرفته ای و عمتل بته آنهتا
نقش مهمی در فر هنگ سازی و تقويت مبانی اخالق حرفه ای و همچنتین پیرتگیری از
بروز مرکالت اخالقی در بین کارکنتان ستازمان ايفتا متی کنتد .بررستی هتای صتورت
گرفته نران می دهد ،تاکنون چتارچو مناستب از اصتول اخالقتی و اختالق حرفته ای
افسران در ناجا ارائه نرده و اين نقصان تا اندازه ای منجر به بتروز رفتارهتای ارتبتاطی بتا
تاکید بر سلیقه های شخصی میان اين افسران گرته است .از ايتن رو مستئله اساستی ايتن
تحقیق آن است کته شاخصته هتای ارتبتاطی اختالق حرفته ای (عمتومی و اختصاصتی)
افسران پلیس اگاهی تهران بزرد کدامند؟ و در ادامه میزان عمل به ايتن شتاخص هتای
ارتباطی در هنگام اجرای ماموريت ها تا چه اندازه است؟
پیشینه تحقیق:

در داخل کرورمان حیدری ( )1394در تحقیقی برای يافتن شاخصه هتای اختصاصتی و
عمومی افسران شاغل در سر کالنتری چهارم فاتب ،مه ترين شتاخص عمتومی اختالق
حرفتته ای پلتتیس را ايتتن متتوارد برشتتمرده استتت :مناعتتت طبتتع ،1تعلتتق ستتازمانی ،تعامتتل
سازمانی ،مرارکت بردباری ،و مهارت روابط اجتماعی که دارای بیرترين اهمیتت بتوده
و ازديدگاه اساتید و نخبگان و افسران ارشتد درخصتوم اختالق اختصاصتی نیتز بترای
افسران ارشد شاخص های :امانتداری ،انضباط ،دانش و آگاهی دارای بیرتترين اهمیتت
و برای افسران جزء شاخص های :عدالت و انصاف ،ذکتاوت و هوشتمندی ،خالقیتت و
انعطاف پذيری دارای بیرترين اهمیت بوده است.
دست نران ( )1394در تحقیقی جهتت تبیتین مولفته هتای اختالق حرفته ای فرمانتدهان
صف دانرگاه علوم انتظامی امتین و میتزان عمتل بته انهتا ،دريافتت کته بتیش از  %80از
______________________________________________________
1.Self-respect
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فرماندهان صف در مراکز اموزشی به اصول اخالق حرفه ای فرماندهان صف از اختالق
حرفه ای خود اشنا نبودند .به همین جهت پیرنهادگرديده که در خصتوم تتالش هتای
بیرتری برای شناساندن شاخص های فوق و شاخص هايی مانند زياده ختواه نبتودن ،يتاد
خدا ،افزايش دانش ،قانون مداری ،مديريت زمان و رفتار استالمی  -اجتمتاعی صتورت
گیرد .صیادی ( )1392در پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد ختود بته بررستی ويژگیهتای
اخالق حرفه ای فرماندهان و مديران ناجا از منظر قرآن و روايات و میتزان عمتل بته آن
(فرمانده ی انتظامی استان کرمانراه) پرداخته و در آن به اين نتیجته رستیده کته بايتد در
اخالق حرفه ای به آموزه های قران و احاديث توجه بیرتری شود.
سعید فر( )1390تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نهادينه سازی اخالق حرفه ای پلیس در
بین کارکنان کالنتريهای فاتب به انجام رسانید و طی آن به عوامتل مهمتی ماننتد ارتقتاء
سط اعتقادات دينی پلیس ،ايجاد انگیزه درمحیط کاری ،توجه به منرور اخالقی پلتیس
در اخالق حرفه ای پلیس تاکید کرد.
موسی پور و محبی و رشیدی ( )1389تحقیقی با عنتوان "ويژگتی هتايی (اختالق حرفته
ای) فرماندهان و مديران از ديدگاه اسالم" انجام داده اند ،که مهت تترين ويژگتی هتای
فوق به قترار زيتر بتوده استت :توکتل بتر خداونتد ،پیرتگامی در عمتل ،مردمتی بتودن،
دلسوزی ،حسن خلق ،سعه صدر ،قاطعیت ،خوش بینی ،احتترام بته زيردستتان ،برختورد
مناسب و شايسته ،قضاوت عادالنه ،اجرای عدالت ،احساس مستئولیت ،رعايتت قتانون و
غیره .محدثی ( )1388در تحقیق خود با عنوان «تتدوين منرتور اخالقتی پلتیس» بته ايتن
نتیجه رسیده که تضعیف اصول اخالقی در محیط کار پلیس ،پیامدهای ناخوشايندی ،بر
سازمان و سپس بر جامعه خواهد داشت .ترابی ( )1383در تحقیق خود با عنوان «اختالق
حرفه ای پلیس» در پرتو سخنان مقام معظ رهبری ،دريافت که مه ترين شاخص هتای
اخالق حرفه ای پلیس به قرار زيرانتد :علت ودانتش و اطالعتات ،ترتخیص بته موقتع و
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سريع مسئله و روش حل آن ،خوش رفتاری ،عطوفت و مهربتانی بتا متردم ،خويرتتن
داری در حین اجرای ماموريت ،امانتداری در انجام ماموريت ،شهامت اخالقی و انتقاد
پذيری ،1قاطعیت و سختگیری در مقابل مجرمان .حاجی حسین نتژاد و محبتی و بالغتت
( )1388در تحقیق خود با هدف نران دادن جايگاه نظری اخالق حرفته ای و تعتامالت
ارتباطی پلیس با جامعه به بحث در خصوم نگرش های سنتی و مدرن اخالق حرفه ای
پلیس پرداختند .آنها به اين نتیجه رسیدند که تدوين نظام نامه اخالقتی و رفتتاری پلتیس
نیازمند توجه به بسیاری از مولفته هتا از جملته ارزش هتا و فرهنتگ جامعته استت .آنهتا
همچنین به اين موضوع اشاره داشتند که رعايتت اصتول ارتباطتات انستانی در تعتامالت
پلیس با جامعه و تدوين آئین نامه ها و استانداردسازی رفتار می توانتد در تحقتق هتدف
پلیس ياری گر باشد.
همان گونه که در نتايج تحقیقات باال آمد (و نیز در مبانی نظری تحقیتق خواهتد آمتد)،
شاخص های ارتباطی (برای نمونه مهارت روابط اجتماعی 2در تحقیقات حیدری؛ رفتتار
اسالمی – اجتمتاعی در تحقیتق دستت نرتان؛ حستن ختالق و احتترام بته زيردستتان در
ارتباطتتات اجتمتتاعی در تحقیقتتات موستتی پتتور و محبتتی و رشتتیدی؛ و بتتاالخره ختتوش
رفتاری ،عطوفت و مهربانی با مردم در تحقیات ترابی) ،از جمله مه ترين شاخص هتای
اخالق حرفه ای پلیس است .از ايتن رو توجته و تفکتر در انهتا و نیتز عمتل بتدان هتا در
هنگام انجام وظايف برای ما پلیس ها از اهمیت بااليی برخوردار است.
به جزء مجموعه های فوق ،چند منبع قابل توجه ديگر وجود دارد که هر يتک بته نتوعی
در ترري عناصر ،مولفه ها و چیستی اخالق حرفه ای پلیس سخن گفته اند مه می تتوان
برای نمونه به اين موارد استناد کرد :اسکینی ( )1387که به احصتاء مهت تترين شتاخص
های اخالق کاراگاهان از منظر مديران و کارکنان پلتیس اگتاهی تهتران بتزرد اقتدام
______________________________________________________
1.Criticism of
2.Social interactionskills
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کرده؛ دوم ،درگاهی ( )1392که به کلیاتی از اخالق پلیسی پرداختته؛ و نتادری ()1383
که همانند درگاهی کلیاتی از اخالق عملی پلیسی با تاکید بر مولفه ها و شاخصتی هتای
دينی تاکید کرده است.
نظریه های تحقیق

در اين که اصول اخالقی و اخالق حرفه ای پلیس کدامند؟ علل شتکل گیتری و تحتول
اخالق حرفه ای چیست؟ مه ترين عناصر و مولفه های اصول اخالقی چه هستتند؟ و از
کجا نرات می گیرند؟ روش شناسی اين کته چته اصتولی بايتد در رفتتار پلتیس حتاک
باشد؟ معیارهای اخالقی کارکنان (اختالق حرفته ای) درپاستخ بته ايتن ستؤال تهیته يتا
تدوين می شوند که چگونه ارزش های احصاء شده ،در وظیفه و شتغل خاصتی ماننتد
شغل پلیسی ،بايد حاک شوند و کارکنان به اين امر واقف شوند که در انجام وظیفه،
برای نمونه ،رعايت عدالت و انصاف رابه هنگام برقراری ارتباطتات رو در رو رعايتت
کرده اند ،يا نه؟
نظريات و رويکرهای مختلف و گاه مرابهی از سوی نظريه پردازان ارائه شده است .هتر
حرفه با توجه به اهداف ،رسالت ها ،ارزش های ستازمانی ،وظتايف و ماموريتت هتايش،
رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که البته برگرفته از اساسنامه ی آن حرفه (و گاه شترايط
اجتماعی زمانه ،اعتقادات و آموزه های دينی ،قومی ،و آراء فرماندهان و رهبران) است.
اخالق حرفه ای نیز بر حسب دانش و آگاهی وسیع و يک نمونه ی ايده آل از خدمت به جامعته
تعريف می شود و می کوشد به موضوعات اخالقی حرفه های گونتاگون پاستخ دهتد .اختالق
حرفه ای را مسؤولیت های اخالقی سازمان تعريف می کنند که شامل همته ی ابعتاد ستازمان و
اخالقیات شغلی می باشد .امروز اخالق (که اخالق حرفه ای بخری از آن است) مرکتز و
کانون تحوالت آينتده شتده استت (برهتانی و ديگتران .)2008 ،اختالق حرفته ای دارای
هرت ويژگی معرفتی است که به ترتیب شتامل -1 :اختالق بته منزلته دانتش -2،نقتش
کاربردی -3 ،صبغه حر فه ای -4 ،دانش بومی (فرهنتگ وابستته)-5 ،اختالق استالمی،
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 -6دانتتش انستتانی -7 ،ويتتژ گتتی هتتای زبتتانی - 8 ،دانتتش میتتان رشتتته ای ،5متتی باشتتد
(قراملکی.)175 :1392،
حرفتته پلیستتی از جملتته حرفتته هتتای مه ت دارای اختتالق حرفتته ای هماننتتد پزشتتکان و
پرستتتاران ،حقوقتتدانان ،روحتتانیون ،استتتادان دانرتتگاه و مهندستتان ،استتت .جفرستتون و
کانتراست 1تقريبا عمده نظريه پردازان در خصوم وجود اخالق حرفه ای بر اين باورند
که اهمیت اخالق حرفه ای در آن است که اختالق حرفته ای ،تتثثیر چرت گیتری بتر روی
فعالیت ها و نتايج هر سازمان دارد ،بهره وری را افزايش ،ارتباطات را بهبود و درجه ی ريستک
را کاهش می دهد (کتاظ پتور اشترفی ريتزی و طتاهری 1390 ،بته نقتل از جفرستون و
کانتراست ،)2005 ،داده نظارت ،کنترل و هماهنگی رفتارها را آسان می ستازد (حتاجی
حسین نژاد و محبی و بالغت .)1387 ،در عین حال شاخص های مختلفتی بترای اختالق
حرفه ای برشمرده اند (کريمی خوزانی و صنعتگران 1384 ،و .)1385
برای نمونه «کاپس» بر اين باور است که هر چند ختوش رفتتاری ،تخصتص و خويرتتن
داری (به عنوان شاخص های اخالق حرفه ای) روش هايی برای نجان جتان نیستتند ،امتا
می توانند مايه حیات بخش و اساس تمام فعالیت هتای انتظتامی باشتند (دمپستی:1381 ،
 .)56در نظريه او خوش رفتاری و خوش خلق بودن با مخاطبتان يکتی از شتاخص هتای
اسسی يا نخستین شاخص ارتباطی اخالق حرفته ای استت .ستازمان بتین المللتی صتلیب
سرخ 2اصول اخالقی زير را برای تمامی ماموران و مسئوالن پلتیس توصتیه کترده استت
(که البته ما با تاکید بر موضوع مقاله تنها به آن دسته از اصول را اشاره می کنتی کته در
آن به شاخص ارتباطی تاکید شده است):

______________________________________________________
1.Contreras &Jefferson
)2. ICRC(International committee of the red croons
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 انجام وظیفه همیره وابسته به شماست ،البته بر اساس قانون و اين از طريتق ختدمت
به جامعه و محافظت از همه مردم امکان پذير است.
 از موضوعات محرمانه و راز افراد جامعه محافظت کنیتد ]زمتانی کته پلتیس هتا بتا
مردم ارتباط دارنتد (همتانن پزشتکان و روحتانیون) بته انحتای مختلتف در حتوزه
خصوصی مردم وارد می شوند .حفتظ رازداری شتهروندان موضتوعی مهت بترای
پلیس است[.
 در ارتباطات اجتماعی خود با شهروندان و البته متهمان هرگز شکنجه ،بتی رحمتی
و سنگدلی نکنید و رفتارهای و حرکات موهن ،تحقیقرکننده و غیرانستانی نداشتته
باشید ]اشاره به گرفتن اعتراف در بازجويی ها يا ترساندن شهروندان و يتا مستخره
کردن و تحقیقر انها برای رسیدن يا کرف موضوع[.
 سعی کنید هیچ عمل يا رفتار نادرست و فسادانگیز مرتکب نرويد]اشاره به تهديتد
يا تحديد و تطمیع شهروندان در ارتباط رو در رو برای رسیدن به هدف[ .
 در ارتباطات خود با شهروندان از زور و قتدرت تنهتا در زمتان نیتاز استتفاده کنیتد
(حاجی حسین نژاد و محبی و بالغت.)1387 ،
سازمان صلیب سرخ 1غیر از نظامنامه ،سواالتی برای پلیس ها طر کترده کته در حتوزه
ارتباطات و رسانه همانند مدل اولیه ارتباط السول ( )1948است .اين متدل در  5عبتارت
کوتاه خالصه می شود .چه کسی؟چه می گويد؟در چه کانالی؟ بته چته کستی؟ بتا چته
تاثیری؟ 2در اين مدل عالوه بر سه عنصر مدل ارسطويی،عناصتر کانتال و تتاثیر پیتام نیتز
مطر شده است .مدل «گرينبر» سوال های السول را به صورت زير توسعه می دهد کته
يک شخص (مثال پلیس)يک رويداد را در

می کند،و به آن واکنش نران می دهتد،

______________________________________________________
1. ICRC(International committee of the red croons).
2. What&When&Where&Why&How
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در يک شرايط و موقعیت خام ،بته ختاطر
مقاصد و هدف هايی ،توستط امکانتاتی کته
در دسترس دارد ،به شکل و فرمی خام ،و
زمینه ای ويژه ،برای انتقال محتوا ،با نتتايجی
مرتخص .البتتته تمتتام ايتن عناصتتر در داختتل
مدل گرنبر نران داده نرده است .ايتن متدل
نران می دهد که فراگرد ارتباط انسانی،يک فراگرد ذهنی ،انتخابی ،متنوع ،متغیر و غیتر
قابل پیش بینی است.
در نظام نامه اخالقی پلیس انگلستان آمتده کته پلتیس هتا بته عنتوان وظیفته بايتد در امتر
اجرای مقررات و خدمت به برر جان و مال خود را فدا کنند .در مقابل ظل بايستند و از
مظلوم دفاع کنند با همکاران برادر باشند و با آنها بته جتديت و مهربتانی رفتتار و تعامتل
داشته باشند .وزارت کرور انگلستتان 1در ستال  2008بترای پلتیس هتا وظتايفی در نظتر
گرفته (محافظت از زندگی ،حفظ نظ  ،پیرگیری از وقوع جترم و انجتام اقتدامات الزم
دادرسی) که ذيل چندين اصل (ارتباطی) تدوين شتده استت .بترای نمونته «مستئولیت و
پاسخگويی »2در هنگتام ارتبتاط رو در رو؛ «درستتکاری و صتداقت داشتتن »3بته هنگتام
ارتباط؛ «نظ و ترتیبات قانونی»4؛ «استفاده از قدرت و نیتروی پلیستی »5در هنگتام رو بته
رو شدن با شهروندان و غیر شهروندان؛ «اختیار ،اد و احترام »6به مخاطبتان؛ «برابتری»7
همه مردم در برابرقانون بدون تبیض و سوءگیری؛ «رازداری »8اطالعات و آن چه کته از
______________________________________________________
1. Home Office UK
2. Responsibility and Accountability
3. Honesty and Integrity
4. Lawful Orders
5. Use of Force
6. Authority, Respect and Courtesy
7. Equality
8. Confidentially
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مردم در نزد پلیس وجود دارد؛ «رفتار عمومی »1چته در زمتان ماموريتت و چته غیتر آن
بايد چنان باشد که اعتماد عمومی را برانگیز؛ و «به چالش کریدن و اطالع دادن از رفتار
و تعامل نامناسب خود و همکاران .»2به نظر می رسد که تقريبتا تمتامی متوارد يتا اصتول
يادشده ،شاخص هايی ارتباطی اند و ارتباطات پلیس با مردم اگر نگوئی همه ،کته مهت
ترين مولفته ی تتدوين اختالق حرفته ای پلتیس استت (حتاجی حستین نتژاد و محبتی و
بالغتتت 1387 ،و ن.ن.کنیتتد بتته اداره اطتتالع رستتانی پلتتیس1379 ،؛ اندرستتن1383 ،؛
اورتماير.)1385 ،
سازمان پلیس ايالت فلوريدای آمريکا 3در سال  2007استتانداردهايی را جهتت هتدايت
رفتار پلیس با عنوان اصول پلیسی تدوين کرده که اين نیز همانند اصتول وزارت کرتور
انگلستان ،به مواردی پرداخته که اساسا صبقه ی ارتباط دارد .ماننتد« :متاموران باديتد در
حین خدمت يا غیر خدمت بايد مواقب رفتار خود با متردم باشتند و بته هنگتام تعامتل از
قدرت خود سوء استفاده نکنند»« ،افسران پلیس نبايد در هنگام انجتام وظتايف رفتتار يتا
کرداری (ارتباط کالمی و غیر کالمی) داشته باشند که باور و اعتماد عمتومی نستبت بته
نظام عادالنه جنايی کاهش يابد»« ،ماموران بايد در تعامالت خود با مردم اصل بی طرفی
را رعايت کنند و بر اساس سلیقه هتای شخصتی ،تعصتب ،و پیرتداوری بتا متردم رفتتار
نمايند» « ،ماوران نبايد به هنگام خدمت طور رفتار يا عمل نمايند کته بته حیثیتت ختود و
سازمان و همچنین توانايی ها و مهارت هايران صدمه وارد آيد»« ،ماموران بايتد بتا همته
افراد و گروهاهی اجتماعی با احترام و اد رفتار کنند»،و «ماموران نبايتد بته هتیچ وجته

______________________________________________________
1. General Conduct
2. Challenging and Reporting Improper Conduct
)3. FDLE (florida Department of law Enforcement
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به پذيرش هديه در تعامالت و ارتباطات اجتماعی خود با مردم اقدام کنند( »1نیز رجتوع
کنید به عبدی1381 ،؛ ديکسون200 ،2؛ سازمان پلیس نیوزيلند.)2007 ،3
اگر چه در پلیس ايران در گذشته به محورهايی که در باال آمتده انتد ،چنتدان توجته ای
نرده (حاجی حسین نژاد و محبی و بالغت )1387 ،و نظامنامه ای ه تتدوين نگرديتده،
اما ه اينک آموزش دانرگاه علوم انتظتامی امتین بتا برگتزاری کارگتاه هتا و نیتز متتن
سرفصل های درسی ،واحدی را با عنوان «ارتباطات اجتماعی پلیس» و يا «تعامل پلیس با
مردم و يا «تعامل پلیس و رسانه ها» طراحی و به اجرا درآورده ،کته ختود متی توانتد در
آينده منبعی برای تدوين اصول و اخالق حرفه ای پلیس ما باشد .با اين وصف می تتوان
براساس محتوای ان کارگاه ها ،اين درس ها و نیز برخی مرامنامه هتای کالنتتری هتا بته
مواردی اشاره يا از آنها استخراج کرد که تا انتدازه ای بتن مايته هتای اصتول اخالقتی و
اخالق حرفه ای پلیس باشتد .بترای نمونته :پلتیس بايتد در تتالش بترای بهبتود دانتش و
آگاهی و نیز تقويت تعامالت و روابط اجتماعی خود بتا متردم باشتد؛ پلتیس بايتد تمتام
تالش خود را برای اعتباربخری خود و کسب اعتماد عمومی در روابتط اجتمتاعی ختود
با مردم انجام دهد؛ پلیس بايد تمام مخاطبان جامعه را از هتر ديتن و متذهبی کته باشتند،
يکسان ببیند؛ با از بدو ورود به کالنتری به تمام مراجعان احترام گذاشت؛ مراجعه کننده
ها بايد بتوانند بودن هیچچ ترس و دلهره ای سخن بگويند؛ نبايد به مراجعه کننده ها بتی
مهری ،پرخاش يا بی احترامی شود (الیاسی و باصری11 :1388 ،؛ محمودی.)7 :1388 ،
عالوه بر منابع يادشده برای تهیه و تدوين نظامنامه ها يا اصول اختالق حرفته ای پلتیس،
منابع و ماخذ ديگری نیز وجود دارد که سازمان های پلیسی دنیا از انها بهتر متی گیرنتد.
برای نمونه در پلیس کرورمان يکی از منابع مه اخذ اصول و اخالق پلیسی آموزه های
______________________________________________________
)1. (www.FDLE.state.Fl.us
2. Dexhon, Richard
3. New Zealand police
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دينی -قرانی يا فرموده ها يا بیانات رهبری معظ انقال (ه به عنوان فرمانده کتل قتوا،
ه به عنوان رهبر کرور و ه رهبر دينتی) استت .ماننتد اشتاره بته دينتداری و احستاس
حضور خدا به هنگام ارتباط با مردم ،ورع و تقوی داشتن ،خوش رفتار بتا متردم ،امانتت
داری و صداقت داشتن به هنگام ارتباط ،قناعتت و مناعتت طبتع داشتتن ،و حفتظ حیتا و
عفت در هنگام مواجه با مردم (محبی65 :1383 ،؛ نادری.)1393 ،
تعریف مفاهیم

ا خالق حرفه ای نقش راهبتردی در افتزايش عوامتل تستهیل کننتده موفقیتت ،و کتاهش
موانع کامیابی سازمان دارد (قرا ملکی .)196 : 1392 ،متخصصان متديريت استتراتژيک
اصول اخالقی شايسته در ستازمان ،را از جملته پتیش شترط هتای متديريت استتراتژيک
مطلو

دانسته اند .ضوابط رفتاری و اخالقی هر حرفه ،مهت تترين ختط مرتی هتای آن

سازمان را که مرتمل بر ويژگی های اصلی حرفه ،روابتط اعضتای حرفته بتا يکتديگر و
باالخره روابط هر عضو با جامعه ی حرفه ای است ،در بر می گیرد (کیانی.)72 :1392 ،
اما اخالق حرفه ای چیست؟ انتواع و ويژگتی هتای آن کتدام استت؟ اختالق حرفته ای
پلیس به چه معناست؟
آنچه که در باره اخالق حرفه ای پلیس با تاکید بر عناصتر و شتاخص هتای ارتبتاطی در
اين مقاله گفته می شود عبارت است از :مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای ( و شتايد
آئین نامه ها و استانداردهای قانونی ،اجتماعی و سازمانی رفتار و عملکرد پلیس) کته تتا
اندازه زيادی تعیین کننده درستی و نادرستی عمل پلیس ها را در شرايط زمتانی ،مکتانی
و ماموريتی پلیس از ديدگاه مردم نران می دهد .به عبارت ديگر آن دستته از رفتارهتای
و افعال ارتباطی که پلیس ها در هنگام اجرای وظايف در ماموريت های خود در تعامل

1

با مردم به کار می گیرند و بته نظتر متی رستد کته بتا اختالق محتض مبتنتی بتر قتانون و
______________________________________________________
)1. interaction
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چارچو های حقوقی متفاوت باشد .از اين رو ممکن استت بستیاری از رفتتار ارتبتاطی
پلیس بدون توجه به الگوهای قانون يا مقررات رسمی درون سازمان از ستوی پلتیس بته
کار گرفته شود ،که در میان پلیس ها مرستوم استت و متردم آنهتا را قبتول دارنتد ،ولتی
مبتنی بر قواعد و چهارچو های سازمانی نباشد .از اين رو به نظر می رستد کته تتدوين
اصول و شاخص های ارتباطی اخالق حرفه ای پلتیس بته ستادگی تتدوين قواعتد کلتی
حقوقی و سازمانی پلیس نباشد .در حالی که برخی شاخص های ارتبتاطی اختالق حرفته
ای پلیس در يک جامعه مورد قبول مردم و پلیس است ،مورد تائید خود سازمان مذکور
نبوده و در قوانین داخلی آن سازمان نیامده باشد .در واقع می توان ه کالم با ديکسون

1

اظهار کرد که «فقدان توافق ملی و جهانی در باره هنجارهای ارتباطی اخالق از مرخصه
های حوزه ارتباطات است و خواهد بود» (کاسوما.)1375 ،
اگر چ ه بايد ارتباطات مبتنی بتر اختالق حرفته ای پلتیس (الاقتل در کرتورمان) يکستان
باشد ،اما با توجه به اين که پلتیس هتا بستته بته موقعیتت هتای زمتانی ،مکتانی و شترايط
اجتماعی که در ماموريت ها قرار می گیرند ،مجبور از اتخاذ الگوهای ارتباطی خاصتی
هستند .احتماال به سبب ارزش ها و هنجارهای موجود در جوامع و فرهنتگ هتا ،تتدوين
نظام نامه های اصول اخالقی 2يا اخالق حرفه ای بته شتکل جتامع و متانع وجتود نداشتته
باشد ،اگر ه مممکن شود ،چندان مفید نخواهد بود (خجسته و احمدی.)1387 ،
در عین حال ،هدف از تنظی  ،تدوين و اعتالم اصتول اختالق حرفته ای را پاترستون 3و
ويلکینز چنین برشمرده اند :در نظر داشتن اهداف اخالقتی شتفاف و ضتابطه منتد؛ نرتان
دادن تعهد خود به اهداف اخالق حرفه؛ برقراری ارتباطات بتر استاس توقعتات و اصتول
اخالقی و ترکیل حلقه و زنجیره ای از نیروی کار برای وضع و تصويب اصتول اختالق
______________________________________________________
1. Dickson
2. Moral principles
3. Patterson& Wilkins
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حرفه ای؛ ارزيابی و نظارت بر رفتار ،کردار و انواع ارتباطات کارکنتان و کارمنتدان بتر
اساس آن اصول؛ و باالخره پايبندی به برنامه ها و فعالیت هايی که در راستتای متديريت
يکپارچه و پويای مرتبط با اصول اخالقی سازمان (خجسته و احمتدی 1387 ،بته نقتل از
پاترسون 1و ويلکینز.)2008 ،
منظور از شاخص های ارتباطی نیز آن دسته از شاخص هايی کته در حتوزه ارتباطتات از
آن به «تبادل يا ارسال پیام از گیرنده به فرستتنده بتا هتدف اثرگتذاری» يتاد متی شتود و
مرتمل بر پنج رکن (فرستنده ،گیرنده ،پیام ،کانال ارتبتاطی و اثتر) استت .برختی مولفته
های آن عبارت است از :فرستنده پیام چته کستی باشتد ،چته ويژگتی هتايی بايتد داشتته
باشد ،پیام بايد چگونه باشد و چگونه تدوين و ارسال شود ،کانال های ارتبتاطی چگونته
برند ،چه کانالی برای چه پیامی مناسب است ،و اثر چه نوع اثری است ،چه مقتدار دوام
دارد و...در اينجتتا برختتی مصتتاديق آن کتته در بختتش روش خواهتتد آمتتد (بتترای پلتتیس
آگتتاهی) عبتتارت استتت از :مستتئولیت پتتذيری فرستتتنده پیتتام و پاستتخگويی مناستتب بتته
مخاطبان ،درستکاری و صداقت داشتتن بتا مخاطبتان (بته عنتوان منبتع پیتام) ،رازداری و
امانتداری در برقراری و ادامته ارتباطتات ،میتزان اختیتار فرستتنده پیتام ،رعايتت اد

و

احترام (به تمامی مخاطبان در هنگام برقراری ارتباط) ،و باالخره پرهیز از افترا ،تهمتت و
توهین در هنگام ارسال پیام به مخاطلب و برقراری ارتباط با او.
روش شناسی تحقیق:

روش تحقیتتق حاضتتر از نظتتر هتتدف کتتاربردی و از نظتتر پتتژوهش ،توصتتیفی–تحلیلتتی،
مقطعی ،با طر پیمايش است .جامعه مورد مطالعته ايتن تحقیتق ،افستران پلتیس اگتاهی
تهران بزرد در سال  1394بود که در مجموع  105نفر را شامل می شد .از ايتن تعتداد

______________________________________________________
1. Patterson& Wilkins
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 42نفر افسر ارشد و تعداد  63نفر افسر جزء بودند که با توجه به محدود بتودن آنهتا ،بته
صورت تمام شمار انتخا شده اند.
ابزار تحقیق در اين پتژوهش پرسرتنامه محقتق ستاخته استت کته مؤلفته هتای آن در دو
بخش :الف) مؤلفه های عمومی اخالق حرفه ای و میزان عمل به ان ،و ) مؤلفته هتای
اختصاصی اخالق حرفه ای افسران و میزان عمل بته ان طتر شتده استت .پرستش نامته
براساس طیف لیکرت برای هر مؤلفه  5پاستخ پتیش بینتی شتده کته از 1تتا  5بته ترتیتب
(خیلی زياد ،زياد ،متوسط ،ک  ،خیلی ک ) شماره و ارزش گذاری شتده استت .ستپس
پرسرنامه بر روی جامعه آماری مورد نظر به صورت انفترادی اجترا و بترای هرکتدام از
آزمودنی ها نحوه تکمیل پرسرنامه توسط محقق توضی داده شد .اجرای پرسش نامه بر
اساس شیوه خودسنجی( 1که يکی از روش های معتبر سنجش اختالق حرفته ای بتوده و
به عنوان عامل پیش بینی کننده يا شاخص اندازه گیری رفتارهای حرفه ای محستو
می شود) تنظی و از سوی نمونه های تحقیق ،يعنی افسران پلیس (جز و ارشد) يادشتده،
تکمیل شده است .برای يافتن شاخص (عمومی) ارتباطی اخالق حرفه ای به جستتجو در
مقاالت و منابع مختلف رجوع شد و بترای يتافتن شتاخص هتای (اختصاصتی) ارتبتاطی
اخالق حرفه ای جلسات مصاحبه ای مختلفی با برخی افسران جز و افسران ارشد برگزار
گرديد .در اين مصاحبه ها شتاخص هتای متورد نظتر افستران فتوق پتس از چنتدين بتار
مصاحبه های رفت و برگرتی بود ،احصاء گرديد.
جستجوی منابع مرتبط با اخالق ارتباطی نرتان متی دهتد کته مهت تترين شتاخص هتای
ارتباطی اخالق حرفه ای پلیس به قرار زير است:

______________________________________________________
1.self sssessment
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جدول شماره ( )1دسته بندی شاخصه های (عام و خاص) اخالق حرفه ای افسران جز و ارشد
پلیس های آگاهی
شاخصه های عمومی اخالق

شاخصه های اختصاصی اخالق حرفه ای

حرفه ای

حفظ قانون مداری برای تمامی مخاطبان و تمامی زمان هتا و مکتان هتا در
مستتئولیت پتتذيری فرستتتنهد پیتتام و

ارتباطات اجتماعی (در ارتباطات با ادبیات قانونی تعامتل کنتد ،حترف هتا

پاستتتخگويی مناستتتب و در ختتتور

ادله قانونی داشته باشد ،بر استاس قتانون ارتباطتات را اغتاز و پايتان دهتد،

احترام به مخاطبان

شر وظايف و اختیارات قانونی هتر يتک از طترفین را بگوئیتد ،قتوانین و
مقررات مرتبط با جرم وجود داشته باشد و)...

درستتتتتکاری و صتتتتداقت داشتتتتتن
فرستنده پیام با مخاطبان
میزان اختیار فرستتنده پیتام ،رعايتت
اد و احترام (به تمامی مخاطبان در
هنگام برقراری ارتباط)

رازداری و امانتداری فرستنده پیام در برقراری و ادامه ارتباطات
پرهیز از افترا ،تهمت و توهین در هنگام ارسال پیام به مخاطلب و برقتراری
ارتباط با او

برد بتاری در حتل مستئله و مرتکل
(برقررای ارتباط بترای حتل مرتکل

شجاعت اما پرهیز از خرونت و ناسزاگويی در ارتباطات

مخاطب)
1

تعامتتتتل و مرتتتتارکت (برقتتتتررای
ارتباطات دوستويه و چنتد ستويه بته
جای ارتباطات خطی)

اعتماد به نفس و قاطعیت( :در فرآيند گزارش تخلف شتجاعت ،صتداقت
و قاطعیت داشته باشد )
رعايت حقوق شهروندی متهمان و غیتر متهمتان (در تعتامالت رو در رو):

مهارت برقررای روابط اجتمتاعی و
انسانی

«از توهین و ارعا شهروندفوق خودداری شود» « ،اطالع رسانی مناسب
به وی انجام دهد» « ،اصل رازدای درباره ارائته کننتده متخلتف رعايتت
شود « ،» .شر وظايف شغلی و محدوده مسئولیت هتای حرفته ای ختود
را به همراه حقوق شهروند را فرد ابالغ کند» .

انتقاد پذيری (ارتبتاط بترای فیتدبک
گیری و اصال امور)

رعايت عدالت ،انصاف و بی طرفی برای تمامی مخاطبان

______________________________________________________
1. Interactions andTaking part
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انعطاف پذيری (اگر چه تساهل و تسام در برخی مواقع از ارتباط ختو
انضباط در اجرای امور و ارتباطات

و شايسته است ،اما بتواند به تقاضاهای ناجا ،غیر قانونی ،و غیر اخالقتی نته
بگوئید و در اجرای وظايف ارتباطی دقیق باشد).

خوش رفتاری و مدارا با مردم

جدول شماره ( ) 1با الهتام گیتری و استتنادهای مستتقی و غیتر مستتقی بته مرامنامته هتا،
منرورهای اخالقی ،نظامه نامه ها ،آيین نامه ها ،مقررات و دستورالعمل ها ،بخرنامه هتا
و ...مندرج در منابع زير بوده ،که استخراج و تدوين شتده استت :حتاجی حستین نتژاد و
محبتتی و بالغتتت ()1388؛ دهپتتی()1381؛ ستتازمان بتتین المللتتی صتتلیب ستترخ ()2004؛
وزارت کرور انگلستان ()2008؛ سازمان نیروی پلیس فلوريدای آمريکا ()2007؛ ترابی
()1383؛ الیاسی و باصری ()1388؛ محبی ()1383؛ بذرافکن و همکاران ()1391؛ ببتران
و خانیکی و آطاهريان ()1394؛ فرج ختدا و لطفتی نتژاد رودستری و عباستی ()1391؛
کريمی خوزانی(.)1387
برای مرخص ساختن روايی پرسش نامه ،از روايی محتوايی ،1يعنتی ستنجش آن از نظتر
استاد راهنما ،استاد مرتاور ،و چنتدين تتن ديگتر از استاتید و متخصصتان و کارشناستان
استفاده و برای سنجش پايايی 2پرسرنامه ،با استفاده از ضتريب آلفتای کرونبتاخ ،اعتبتار
پرسرنامه برآورد گرديد که اين ضرايب آلفای کل برابر با  0/876بوده است.
یافته های تحقیق:
در بررسی وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان  73درصتد آنتان مترد و  27درصتد زن ،در
بررسی وضعیت سنی ،میانگین سنی آنان  39سال ،در طیف درجتات ،بیرتترين فراوانتی
مربوط به سروان بوده و درجات ستتوانیک  ،سترگرد ،سترهنگ دوم ،سترهنگ ،ستتوان
دوم و ستوانسوم به ترتیب در رتبه های بعدی قرارداشتند .در داده های مربوط به جايگاه
______________________________________________________
1. content- related validity
2. reliability
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شغلی ،جايگاه سرگردی دارای بیرترين فراوانی ،سروانی ،سرهنگ دومتی ،سترهنگی،
و سرتیپ دومی در رتبه های بعدی بتود .در بررستی میتزان تحصتیالت ،فراوانتی مقطتع
کارشناسی (50درصد) و مقاطع فوق ديپل ( 25درصد) و کارشناسی ارشد ( 25درصتد)
در رتبتته هتتای بعتتدی قتترار داشتتتند .در داده هتتای مربتتوط بتته وضتتعیت تاهتتل 94.84
درصدپاسخ دهندگان متاهل و  5.16درصد مجرد و در بررستی میتزان ستنوات میتانگین
سنوات برابر  20.3سال بود.
درتوصیف سواالت پرسرنامه برای بررسی شاخص های مربتوط بته افستران ارشتد (کته
خالصه آنها نوشته شده) به قرار زير است:
ازديدگاه افسران ارشد درخصوم اختالق عمتومی شتاخص هتای مستئولیت پتذيری و
پاسخگويی ،اختیار ،اد

و احترام ،درستکاری و صداقت و برابری و ازديدگاه افستران

جزء شاخص هتای :مستئولیت پتذيری و پاستخگويی ،درستتکاری و صتداقت ،برابتری،
دارای بیرترين اهمیت است.
درتوصیف ستواالت پرسرتنامه بترای بررستی شتاخص هتای مربتوط بته افستران جتزء :
درخصوم اخالق اختصاصی نیز از ديدگاه افسران ارشد شاخص های :رعايتت حقتوق
شهروندی متهمان و قانون متداری ،ازديتدگاه افستران جتزء :قتانون متداری و رازداری
دارای بیرترين اهمیت بود.
امارهای تحلیلی .اين آمارها با تاکید بر آزمون های رتبه بنتدی فريتدمن و تتی تتک
نمونه ای تحلیل شده و ضمنا برای رفتع تکترار از نتام شتاخص هتای اختالق عمتومی و
اختصاصی به جای شاخص های عمومی و اختصاصی ارتباطی و نیز اختصار شاخص هتا
(جدول شماره  ) 1استفاده شده است .اگتر چته کته برختی از ايتن شتاخص هتا ارتبتاطی
نیستند و ما برای رس امانت داری يافته های پايان نامه آنها را آورده اي .
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جدول .2مربوط به مقایسه میانگین نمرات شاخص ها عمومی و اختصاصی
رديف

گروه پاسخ دهنده

1

افسران ارشد

2

افسران جزء

عنوان شاخص

میانگین

تعداد

عمومی

78

42

اختصاصی

78/03

42

عمومی

135/73

63

اختصاصی

133/7

63

با بررسی جدول مربوط به مقايسه شاخص های مورد بررسی در دوگروه افستران ارشتد
و افسران جزء مرخص می شود ،میانگین نمره شتاخص هتای عمتومی و اختصاصتی در
افسران جزء باالتر از میانگین شاخص های مذکور در گروه افسران ارشداست.
جدول  :3نتایج رتبه های شاخص های عمومی اخالق حرفه ای بر اساس نظرات افسران ارشد
و افسران جزء (فریدمن)
افسران جزء

افسران ارشد
رتبه

شاخص

میانگین

شاخص

میانگین

1

مسئولیت پذيری و پاسخگويی

8.82

مسئولیت پذيری و پاسخگويی

8.21

2

تعهد (ايمان ،باور و التزام عملی)

8.42

درستکاری و صداقت

8.02

3

اختیار ،اد

و احترام

7.94

تعهد (ايمان ،باور و التزام عملی)

8

4

درستکاری و صداقت

7.93

برابری

7.40

5

برابری

7.92

مناعت طبع

7.23

6

برد باری در حل مسئله و مرکل

7.26

اختیار ،اد

و احترام

7.05

7

مناعت طبع

6.99

برد باری در حل مسئله و مرکل

7.02

8

تعامل و مرارکت

5.38

انتقاد پذيری

6.76

9

مهارت روابط اجتماعی و انسانی

5.17

تعلق سازمانی و روحیه خدمتی

5.44

10

ورع و تقوی

4.80

تعامل و مرارکت

4.67

11

انتقاد پذيری

3.94

ورع و تقوی

4.34

12

تعلق سازمانی و روحیه خدمتی

3.43

مهارت روابط اجتماعی و انسانی

3.89
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با توجه به خروجی جدول فوق که بر اساس نظرات نمونه آماری مورد نظر می باشد می
توان نتیجه گرفت که به ترتیب کدامیک از شاخص های مورد نظتر بیرتترين اهمیتت را
از نظر جامعه نمونه دارند .در حای که بیرترين اهمیت برای افسران ارشد و افسران جتزء
مسئولیت پتذيری و پاستخگويی بته عنتوان يکتی از مهت تترين شتاخص هتای ارتبتاطی
عمومی اخالق حرفه ای است؛ مولفته تعلتق ستازمانی و روحیته ختدمتی از نظتر افستران
ارشد و مولفه مهارت روابط اجتماعی و انسانی از نظر افسران جزء پتايین تترين اولويتت
را دارند.
جدول :4نتایج آزمون فریدمن بر اساس نظرات افسران ارشد
N
42

فريدمن

Chi-Square
153.593

df
11

sig
0.000

جدول  :5نتایج آزمون فریدمن بر اساس نظرات افسران جزء
N
63

فريدمن

Chi-Square
154.252

df
11

sig
0.000

جدول :6نتایج رتبه های شاخص های اختصاصی اخالق حرفه ای بر اساس نظرات افسران
ارشد و افسران جزء
افسران ارشد
رتبه

افسران جزء

شاخص

میانگین

شاخص

میانگین

1

ذکاوت و هوشمندی

11.68

توکل

11.21

2

تفکر وتدبیر

9.85

قانون مداری

10.06

3

عزت نفس

9.23

رازداری

10.03

4

رعايت حقوق شهروندی متهمان

9.21

تفکر و تدبیر

9.72

5

قانون مداری

8.88

انضباط

9.70

6

اعتماد به نفس و قاطعیت

8.63

عزت نفس

9.21

7

دانش و آگاهش

8.61

رعايت حقوق شهروندی متهمان

8.34

8

شجاعت

8.44

امانتداری و اخالق اسالمی

8.33

9

رازداری

8.13

عدالت و انصاف

8.06
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10

امانتداری و اخالق اسالمی

7.96

خال قیت و انعطاف پذيری

7.64

11

توکل

7.94

ذکاوت و هوشمندی

7.59

12

انضباط

7.85

اعتماد به نفس و قاطعیت

7.57

13

خوش رفتاری و مدارا با مردم

7.76

دانش و آگاهی

7.02

14

خالقیت و انعطاف پذيری

7.68

شجاعت

6.86

15

حیا و عفت

7.19

حیاء و عفت

6.67

16

عدالت و انصاف

6.69

خوش رفتاری و مدارا با مردم

5.69

با توجه به خروجی جدول فوق که بر اساس نظرات نمونه آماری مورد نظر می باشد می
توان نتیجه گرفت که به ترتیب شاخص های مورد نظر بیرترين اهمیت را از نظتر جامعته
نمونه دارند .که بیرترين اهمیت ر برای افستران ارشتد ذکتاوت و هوشتمندی و افستران
جزء قانون مداری به عنوان يکی از مه ترين شاخص های خصوصی اختالق حرفته ای
و با توجه به خروجی های جدول مولفه ت خال قیت و انعطاف پتذيری از نظتر افستران
ارشد و مولفه شجاعت از نظر افسران جزء پايین ترين اولويت را دارند.
جدول :7نتایج آزمون فریدمن بر اساس نظرات افسران ارشد
فريدمن

N
42

Chi-Square
43.974

df
15

sig
0.000

جدول :8نتایج آزمون فریدمن بر اساس نظرات افسران جزء
فريدمن

N
63

Chi-Square
93.413

df
15

sig
0.000

شاخصه های عمومی اخالق حرفه ای افسران پلیس آگاهی کدامند؟
از دیدگاه افسران ارشد

به منظور تبیین شاخص های عمومی اخالق حرفه ای از ديدگاه افسران ارشد ،از آزمتون
تی تک نمونه ای استفاده شده است.
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جدول:9توصیف میانگین تک نمونه ای شاخص های عمومی اخالق حرفه ای از دیدگاه
افسران ارشد
رديف

سوال

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

تعداد

1

تعهد (ايمان ،باور و التزام عملی)

4.1667

.58086

.08963

42

2

مسئولیت پذيری و پاسخگويی

4.2381

.57634

.08893

42

3

درستکاری و صداقت

4.0476

.66083

.10197

42

4

برابری

4.0476

.62283

.09611

42

4.0714

.67690

.10445

42

6

برد باری در حل مسئله و مرکل

3.9048

.61721

.09524

42

7

تعامل و مرارکت

3.4048

.79815

.12316

42

8

مناعت طبع

3.8095

.63392

.09782

42

9

مهارت روابط اجتماعی و انسانی

3.4762

.67130

.10358

42

10

انتقاد پذيری

3.0952

.93207

.14382

42

11

تعلق سازمانی و روحیه خدمتی

2.9524

.82499

.12730

42

12

ورع و تقوی

3.3333

.72134

.11130

42

5

و احترام

اختیار ،اد

جدول :10نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،میزان اهمیت شاخص های عمومی اخالق حرفه ای
از دیدگاه افسران ارشد
فاصله اطمینان 95
درجه

درصد

تفاوت

رديف

سوال

آماره t

1

تعهد (ايمان ،باور و التزام عملی)

13.017

41

2

مسئولیت پذيری و پاسخگويی

13.922

41

.000

3

درستکاری و صداقت

10.274

41

.000

1.04762

4

برابری

10.901

41

.000

1.04762

.8535

10.258

41

.000

1.07143

.8605

1.2824

9.500

41

.000

.90476

.7124

1.0971

5
6

اختیار ،اد

و احترام

برد باری در حل مسئله و مرکل

آزادی

معناداری

میانگین

کران

کران

پايین

باال

.000

1.16667

.9857

1.3477

1.23810

1.0585

1.4177

.8417

1.2535
1.2417
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7

تعامل و مرارکت

3.287

41

.002

.40476

.1560

.6535

8

مناعت طبع

8.276

41

.000

.80952

.6120

1.0071

9

مهارت روابط اجتماعی و انسانی

4.597

41

.000

.47619

.2670

.6854

10

انتقاد پذيری

.662

41

.512

.09524

-.1952

.3857

11

تعلق سازمانی و روحیه خدمتی

-.374

41

.710

-.04762

-.3047

.2095

12

ورع و تقوی

2.995

41

.005

.33333

.1085

.5581

در اين آزمون در صورتی که میانگین برای میزان اهمیت شاخص هتای عمتومی اختالق
حرفه ای بیرتر از حد متوسط باشد گرفته می شود ،کته نرتان داده شتود شتاخص هتای
عمومی اخالق حرفه ای از ديدگاه افسران ارشد کدامند .با توجه به اينکه در ايتن ستط
هر کدام از شاخص ها دارای  1گويه در طیف  5گزينه ای بود« ،عدد متورد انتظتار» يتا
همان حد متوسط برابر با  3شد ،نتايج بدست آمده میانگین برای میزان اهمیتت شتاخص
های عمومی اخالق حرفه ای از ديدگاه افسران ارشد برای شاخص های (تعهتد (ايمتان،
باور و التزام عملی) ،مسئولیت پتذيری و پاستخگويی ،درستتکاری و صتداقت ،برابتری،
اختیار ،اد

و احترام ،برد باری در حل مسئله و مرکل ،تعامتل و مرتارکت ،مناعتت

طبع ،مهارت روابط اجتماعی و انسانی ،ورع و تقتوی) بیرتتر از حتد متوستط ( )3قترار
داشت .همچنین نتايج بدست آمده (>0/05

) نران داد کته بتا اطمینتان  95درصتد و

سط خطای کمتر از  ،0.05اختالف میانگین نمرات میزان اهمیت شاخص های عمومی
اخالق حرفه ای از ديدگاه افسران ارشتد بترای مولفته هتای ذکتر شتده بتا حتد متوستط
معنادار است .و نتايج بدست آمده میانگین بترای میتزان اهمیتت شتاخص هتای عمتومی
اختتالق حرفتته ای از ديتتدگاه افستتران ارشتتد بتترای شتتاخص هتتای (انتقادپتتذيری و تعلتتق
سازمانی و روحیه خدمتی) کمتر از حد متوسط ( )3قرار داشت .همچنین نتتايج بدستت
آمده (<0/05

) نران داد که با اطمینان  95درصتد و ستط خطتای بزرگتتراز ،0.05

اختالف میانگین نمرات میزان اهمیت شاخص های عمومی اخالق حرفته ای از ديتدگاه
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افسران ارشد برای مولفه های (انتقادپذيری و تعلق ستازمانی و روحیته ختدمتی) بتا حتد
متوسط معنادار نیست.
میزان عمل به شاخصه های عمومی اخالق حرفه ای توسط افسران آگاهی چهه
اندازه است؟
از دیدگاه افسران ارشد

به منظور بررسی میزان پايبندی افسران ارشد به شاخص های عمتومی اختالق حرفته ای،
از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول :11میانگین میزان پایبندی افسران ارشد به شاخص های عمومی اخالق حرفه ای
عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

شاخص های عمومی اخالق حرفه ای

42

38.5000

2.32956

35946

جدول  :12نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،میزان پایبندی افسران ارشد به شاخص های
عمومی اخالق حرفه ای
آماره t

درجه آزادی

معناداری

23.647

41

0.000

تفاوت

فاصله اطمینان  95درصد

میانگین

کران پايین

کران باال

8.50000

7.7741

9.2259

در اين آزمون در صورتی که میانگین برای میزان پايبندی افسران ارشد به شاخص هتای
عمومی اخالق حرفه ای بیرتر از حد متوسط باشد گرفته می شود .با توجه به اينکته ايتن
سط دارای  10گويه در طیتف  5گزينته ای بتود و «عتدد متورد انتظتار» يتا همتان حتد
متوسط برابر با  30شد ،نتايج بدست آمده میانگین برای میزان پايبندی افستران ارشتد بته
شاخص های عمومی اخالق حرفه ای ( ) =38.5000بیرتر از حد متوستط ( )30قترار
داشت .همچنین نتايج بدست آمده (>0/05

) نران داد کته بتا اطمینتان  99درصتد و

سط خطای کمتر از  ،0.001اختالف میانگین نمرات با حد متوسط معنتادار استت .لتذا
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می توان بیان داشت که میزان پايبندی افستران ارشتد بته شتاخص هتای عمتومی اختالق
حرفه ای بیرتر از حد متوسط می باشد.
از دیدگاه افسران جزء

به منظور بررسی میزان پايبندی افسران جزء به شاخص های عمومی اخالق حرفته ای ،از
آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول  :13میانگین میزان پایبندی افسران جزء به شاخص های عمومی اخالق حرفه ای
عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

شاخص های عمومی اخالق حرفه ای

63

38.1905

3.58697

45192.

جدول  :14نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،میزان پایبندی افسران جزء به شاخص های عمومی
اخالق حرفه ای
آماره t

درجه

معناداری

آزادی
18.124

62

0.000

تفاوت

فاصله اطمینان  95درصد

میانگین

کران پايین

کران باال

8.19048

7.2871

9.0938

در اين آزمون در صورتی که میانگین برای میزان پايبندی افسران جزء به شتاخص هتای
عمومی اخالق حرفه ای بیرتر از حد متوسط باشد گرفته می شود .با توجه به اينکته ايتن
سط دارای  10گويه در طیتف  5گزينته ای بتود و «عتدد متورد انتظتار» يتا همتان حتد
متوسط برابر با  30شد ،نتايج بدست آمده میانگین برای میزان پايبنتدی افستران جتزء بته
شاخص های عمومی اخالق حرفه ای ( ) =38.1905بیرتر از حتد متوستط ( )30قترار
داشت .همچنین نتايج بدست آمده (>0/05

) نران داد کته بتا اطمینتان  99درصتد و

سط خطای کمتر از  ،0.001اختالف میانگین نمرات با حد متوسط معنتادار استت .لتذا
می توان بیان داشت که میزان پايبنتدی افستران جتزء بته شتاخص هتای عمتومی اختالق
حرفه ای بیرتر از حد متوسط می باشد.
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شاخص های ارتباطی اخالق حرفهه ای و میهزان عمهل بهه آنهاتوسهط افسهران
آگاهی چه اندازه است؟
از دیدگاه افسران ارشد

به منظور بررسی میزان پايبندی افسران ارشد به شاخص هتای اختصاصتی اختالق حرفته
ای ،از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول:15میانگین میزان پایبندی افسران ارشد به شاخص های اختصاصی اخالق حرفه ای
عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

شاخص های اختصاصی اخالق حرفه ای

42

55.1905

5.54467

85556

جدول :16نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،میزان پایبندی افسران ارشد به شاخص های
اختصاصی اخالق حرفه ای
آماره t
8.404

درجه
آزادی
41

معناداری

تفاوت میانگین

0.000

10.19048

فاصله اطمینان  95درصد
کران پايین

کران باال

5.4626

8.9183

در اين آزمون در صورتی که میانگین برای میزان پايبندی افسران ارشد به شاخص هتای
اختصاصی اخالق حرفه ای بیرتر از حد متوسط باشد گرفته می شود .با توجته بته اينکته
اين سط دارای  15گويه در طیف  5گزينه ای بود و «عدد مورد انتظتار» يتا همتان حتد
متوسط برابر با  45شد ،نتايج بدست آمده میانگین برای میزان پايبندی افستران ارشتد بته
شاخص های اختصاصی اختالق حرفته ای ( ) =55.1905بیرتتر از حتد متوستط ()45
قرار داشت .همچنین نتايج بدست آمده (>0/05

) نران داد که با اطمینان  99درصتد

و سط خطای کمتر از  ،0.001اختالف میانگین نمرات با حد متوسط معنادار است .لذا
می توان بیان داشت که میزان پايبندی افسران ارشد به شاخص هتای اختصاصتی اختالق
حرفه ای بیرتر از حد متوسط می باشد.
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از دیدگاه افسران جزء

به منظور بررسی میزان پايبندی افسران جزء به شتاخص هتای اختصاصتی اختالق حرفته
ای ،از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول :17میانگین میزان پایبندی افسران جزء به شاخص های اختصاصی اخالق حرفه ای
عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

شاخص های اختصاصی اخالق حرفه ای

63

51.9206

4.62916

58322

جدول  . 27 -4نتایج آزمون تی تک نمونه ای ،میزان پایبندی افسران جزء به شاخص های
اختصاصی اخالق حرفه ای
آماره t
11.866

درجه
آزادی
62

معناداری
0.000

تفاوت

فاصله اطمینان  95درصد

میانگین

کران پايین

کران باال

6.92063

5.7548

8.0865

در اين آزمون در صورتی که میانگین برای میزان پايبندی افسران جزء به شتاخص هتای
اختصاصی اخالق حرفه ای بیرتر از حد متوسط باشد گرفته می شود .با توجته بته اينکته
اين سط دارای  15گويه در طیف  5گزينه ای بود و «عدد مورد انتظتار» يتا همتان حتد
متوسط برابر با  45شد ،نتايج بدست آمده میانگین برای میزان پايبنتدی افستران جتزء بته
شاخص های اختصاصی اختالق حرفته ای ( ) =51.9206بیرتتر از حتد متوستط ()45
قرار داشت .همچنین نتايج بدست آمده (>0/05

) نران داد که با اطمینان  99درصتد

و سط خطای کمتر از  ،0.001اختالف میانگین نمرات با حد متوسط معنادار است .لذا
می توان بیان داشت که میزان پايبندی افسران جزء به شتاخص هتای اختصاصتی اختالق
حرفه ای بیرتر از حد متوسط می باشد.
بحث و نتیجه گیری.
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نتیجه گیری نخست اين تحقیق ،که بتا برختی تحقیقتات ديگتر ماننتد :اورتمتاير ()1385
بتتذرافکن و همکتتاران ( )1391محبتتی ( )1383و نتتادری ( )1383و قراملکتتی ()1392
قرابت داشت ،ان بود که اخالق حرفه ای فوايد زيادی برای افسران (کارکنان) ،ستازمان
(پلیس) و شهروندان جامعته دارد .زيترا اختالق حرفته ای و تترويج آن در میتان پرستنل
نقش مهمی در اثربخری سازمان در قبال افتراد جامعته دارد .ايتن موفقیتت حاصتل نمتی
شود مگر آن که فرماندهان و مديران بینرتی روشتن نستبت بته اختالق حرفته ای پلتیس
حاصل کنند .با شناخت بهتر از مؤلفه های ارتباطی اخالق حرفه ای ،کارکنان متی تتوان
نقاط ضعف و قوت برنامه های سازمان همان گونته کته کريمتی ختوزانی و صتنعتگران
( 1384و  )1385يادآور شده اند ،را برطرف نمود ،موجبات اثر بخری و کارآيی بیرتتر
را فراه کرد و در نهايت گامی در جهت تحول نظام اجرايتی نیتروی انتظتامی و بهبتود
خدمت رسانی به افراد جامعه برداشت .عدم توجته علمتی و عملتی بته ايتن مهت  ،همتان
گونه که قراملکی ( )1388يادآور گرديده ،ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هتای پلتیس
در ساماندهی دوباره نظ و امنیت اجتماعی با تاکید بر اخالق حرفه ای را در پی خواهد
داشت .از اين رو اين پژوهش با هتدف تبیتین شاخصته هتای ارتبتاطی اختالق حرفته ای
افسران پلیس اگاهی تهران بزرد و میزان پايبندی به ان انجام شد.
در اين تحقیق ويژگی های ارتباطی اخالق حرفه ای افسران ارشد و جتزء بته دو بختش،
شاخصه های عمومی و شاخصه های اختصاصی تقسی گرديد .با بررسی جدول مربوط
به مقايسه شاخص های مورد بررسی در دو گروه افسران ارشد و افسران جتزء مرتخص
شد ،میانگین نمره شاخص های عمومی و اختصاصی در افسران ارشد بتاالتر از میتانگین
شاخص های مذکور درگروه افسران جزء است .از ديدگاه افسران ارشد و افسران جتزء
شرکت کننده در تحقیق مؤلفه های عمومی و اختصاصی اخالق حرفه ای ،برای افستران
ارشد درخصوم اخالق عمومی شاخص های :مستئولیت پتذيری و پاستخگويی ،تعهتد
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(ايمتان ،بتاور و التتزام عملتی) ،اختیتار ،اد و احتترام ،درستتکاری و صتداقت و بتترای
افسران جزء شاخص های :مسئولیت پذيری و پاسخگويی ،درستکاری و صداقت ،تعهتد
(ايمان ،باور و التزام عملی)و برابری دارای بیرتترين اهمیتت بتوده و بیرتتر متورد توجته
قرارگرفته اند .از ديدگاه افسران ارشد و افسران جزء درخصوم اخالق اختصاصی نیتز
برای افسران ارشد شتاخص هتای :ذکتاوت و هوشتمندی ،تفکتر وتتدبیر ،عتزت نفتس،
رعايت حقوق شهروندی متهمان دارای بیرترين اهمیت و برای افستران جتزء شتاخص-
های :توکل ،قانون مداری ،رازداری ،تفکر و تدبیر دارای بیرترين اهمیت بود.
همان طور که در مبانی تحقیق آمد ،امنیتت نته فقتط يکتی از مهمتترين و اساستی تترين
نیازهای برر ،که همان گونه که پلیس بین الملل ناجا )1379( .و فرج خدا و لطفی نژاد
رودسری و عباسی ( )1391دريافتته بودنتد ،يکتی از نخستتین اصتول اختالق حرفته ای
(پلیس ها) نیز هست .اگر چته کته محبتی ( ،)1383عبتدی ( )1383و الیاستی و باصتری
( )1388اظهارداشته اند ،برخی از اين جوامع فاقد منبع يا مرجعی ثبت شتده و استتاندارد
با عنوان اختالق حرفته ای انتد ،لکتن اصتول اخالقتی يتا اختالق حرفته ای پلتیس هتای
کرورهای جهان در قالب های گوناگونی مانند آئین نامه ها ،مرامنامه ها ،نظتام نامته هتا،
دستورالعمل های قانون و حتی اخالقیات اند قابتل بازيتابی استت حتاجی حستین نتژاد و
محبی و بالغت ( .)1388به هر ترتیب منبع فوق (به عنوان اخالق حرفه ای پلتیس) نقتش
مهمی در چگونگی برقررای ارتباط و رفتار پلیس با مردم (عتادی يتا متته ) داشتته ،نیتز
راهنمايی برای شیوه های استتاندارد رويتارويی پلتیس هتا بتا متردم در شترايط زمتانی و
مکانی مختلف است که البته می تواند در هماهنگ کتردن رفتارهتا و بتاال بتردن اعتمتاد
مردم به پلیس مفید باشد.
بسیاری از محققان داخلی و خارجی اخالق (حرفته ای) ماننتد :نتادری ( )1393و محبتی
( )1383و حاجی حسین نژاد و محبی و بالغت ( )1388و ساناهارا ( )2002و لتی سستتر
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و مودگیل و مودگیل ( )2000بر اين باورند که اين اخالقیات هر چه که باشتند و در هتر
قالبی که می خواهند قرار بگیرند ،بايد ابتدا پذيرشی درونی بترای ختود پلتیس هتا پیتدا
کنند .چرا که بدون قبول و درونی شدن اين اخالقیات بته هتیچ وجته نمتی تتوان انتظتار
داشت که بدان ها عمل شود .اين يافته با يافته های متا از افستران در هنگتام مصتاحبه بتا
آنها همخوانی داشت .آنها بر اين باور بودند که اگر ما پلیس ها اعتقادی بته ايتن اختالق
حرفه ای نداشته باشی به هیچ وجه نمی شود از راه کنترل و قانون به پذيرش واداشت.
توجه به زمینه های فرهنگی -اجتماعی هر جامعته (جتوزف90 :2000 ،؛ ويتنچ و جینتل،
 )90 :1999در تدوين اخالق حرفه ای از جمله يافته های ديگری بود که بته شتکل غیتر
مستقی توسط افسران بدان اشاره شده بود .اگر چه به نظر می رسد کته ارتباطتات مبتنتی
بر اخالق حرفه ای پلیس (الاقل در کرورمان) يکسان باشد ،اما با توجه به اين که پلتیس
ها بسته به موقعیت های زمانی ،مکانی و شرايط اجتماعی -فرهنگی که در ماموريتت هتا
قرار می گیرند ،مجبور از اتخاذ الگوهای ارتبتاطی متفتاوتی هستتند .خجستته و احمتدی
( )1387بر اين باور بودند که احتماال به ستبب ارزش هتا و هنجارهتای موجتود در يتک
جامعه و خرده فرهنگ ،تدوين نظام نامه هتای اصتول اخالقتی 1يتا اختالق حرفته ای بته
شکل جامع و مانع وجود نداشته باشد ،اگر ه ممکن شود ،چندان مفید نخواهد بود.
يافته ديگر که آن بوده که (حاجی حاجی حسین نژاد و محبی و بالغتت 1387 ،بته نقتل
از ساناهارا95 :2002 ،؛ لی سستر و مودگیل و مودگیل )2000 ،نیز بدان اشاره کرده اند،
آن است که برای تتداوم اختالق حر فته ای متا نیازمنتد آمتوزش متداوم و مستتمر بترای
رعايت اختالق حرفته ای هستتی  .ويتنچ ( ) 1999بتر ايتن بتاور استت کته بتدون وجتود
«آموزش» اصول ،چارچو ها و قواعد اخالقی نمی توان انتظار داشت که پلیس بتواننتد
چارچو های فوق را فراگیرند و عمل کنند.
______________________________________________________
1. Moral principles
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در حالی که تقريبا قاطبه محققان ارتباطی بر اين باورند کته «ختوش رفتتاری و متدارا بتا
مردم در ارتباطات» يکی از مه ترين شاخص های اخالق حرفه ای است .برای افستران
پلیس های جز و ارشد چنین باوری فاقد اعتبار است .مصاحبه با آنها نران متی دهتد کته
بسیاری از آنها اگر چه در تعیین شاخص های اختصاصی ارتبتاطی اختالق حرفته ای بته
اين شاخص نمره قابل قبولی داده بودند ،اما اين اعتقتاد را دارنتد کته مهربتانی و ختوش
رفتاری در ارتباط و عمل بیرتر به جای اين که مرکالت را حل کننتد ،ستوءتفاهمات را
زياد می کنند .به نظر می رسد که هنوز شرايط به کارگیری برخی مهارت های ارتبتاطی
در کرورمان به علل مختلف فراه نرده است.
ديگر آن که آنچه که در باره اخالق حرفه ای پلیس با تاکید بر عناصر و شتاخص هتای
ارتباطی در اين مقاله گفته شود ،اين است که اخالق حرفه ای مجموعه ای از ارزش هتا
و هنجارهايی است که تا اندازه زيادی ه تعیین کننده درستی و نادرستی عمل پلیس ها
در شرايط زمانی ،مکانی و ماموريتی مختلف است که جامعه از پلتیس توقتع دارد و هت
سازمان پلیس .پر واض است که جمع کردن يا برآوردن خواستته ی ايتن دو (جامعته و
سازمان) در يک زمان چندان راحت نیست و گاه ممکن است میان اين دو تفتاوت هتا و
تعارض هايی وجود ادشته باشد و پلیس ها به همین سبب در تعیتین يتا عمتل بته ايتن دو
خواسته ی متفاوت و گتاه متعتارض دچتار مرتکل متی شتوند .از ايتن رو ممکتن استت
بسیاری از رفتارهای ارتباطی پلیس بدون توجه بته الگوهتای قتانون يتا مقتررات رستمی
درون سازمان به کار گرفته شود ،که در میان پلیس ها مرسوم است و مردم آنها را قبتول
دارند ،ولی مبتنی بر قواعد و چارچو های سازمانی (که در اصتل همتان مرامنامته هتا،
منرورهای اخالقی ،نظامه نامه ها ،آيین نامه ها ،مقررات و دستورالعمل ها ،بخرنامه هتا
و قوانین و مقررات داخلی است) نباشد .لذا به نظر می رسد که تدوين اصول و شتاخص
های ارتباطی اخالق حرفه ای پلیس به سادگی تدوين قواعتد کلتی حقتوقی و ستازمانی
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آن نباشد .چرا که در حالی که برخی شاخص های ارتباطی اختالق حرفته ای پلتیس در
يک جامعه مورد قبول مردم است ،مورد تائیتد ختود ستازمان پلتیس نبتوده و در قتوانین
داخلی آن سازمان نیامده يا حتی نهی شده باشد .اين همان چیزی است که «ديکستون،»1
حتتاجی حستتین نتتژاد و محبتتی و بالغتتت ()1388؛ دهپتتی()1381؛ ببتتران و ختتانیکی و
آطاهريان ()1394؛ عبدی ( )1381و کريمی خوزانی( )1387آن را فقدان توافتق ملتی و
جهانی در باره هنجارهای ارتباطی اخالق حرفه ای پلیسی دانسته اند (کاسوما.)1375 ،
يافته ی ديگری که از اهمیت برختوردار بتود ،آن استت کته افستران ارشتد بته شتاخص
امانت داری و رازداری در ارتباطات چنتدان معقتد نیستتند و آن را بتا میتانگین  8.13در
رتبه نه قرار داده اند ،در حالی که افسران جزء آن را با میانگین 10.03در رتبه سوم جتا
داده اند .عدالت و انصاف داشتن در ارتباطتات رو در رو يکتی ديگتر از شتاخص هتای
ارتباطی بود کته در میتان افستران ارشتد بتا میتانگین ( )6.69در پتائین تترين رتبته يعنتی
شانزده قرار داشت در حالی که اين شاخص برای افسران جتزء بتا میتانگین ( )8.06در
رتبه میانه يعنی نه قرار داشت.
نتیجه ديگری که از اين تحقیق گرفته شد آن بود که با همته تاکیتدی کته در کرتورمان
در خصوم اخالقی کردن پلیس (بته معنتای دينتی آن) وجتود دارد و تتالش هتايی در
راستای استانداردسازی رفتار ،پلیس اسالمی و پلیس مهربان و....انجام گرفتته ،امتا هنتوز
منرور يا مرامنامه يا نوشته ای رسمی به نام «اخالق حرفه ای پلیس» وجتود نتدارد .شتايد
يکی از علل تنوع يافته ها میان افسران جز و ارشد به همین سبب بوده است.
پیشنهادها:

همان طور کته گفتته شتد در ستازمان اختالق و مبتانی رفتتاری يکتی از عوامتل مهت و
سرنوشت ساز جهت ارتقاء اهداف ستازمان و افتزايش کتارايی و ايجتاد انگیتزه در بتین
______________________________________________________
1. Dickson
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کارکنان می باشد و تمامی سازمان ها سعی بر آن دارند تتا بتا ختدمات رستانی مطلتو
همراه با رفتار و اخالق شايسته و مناسب ،رضايتمندی مردم را کسب کترده و موجبتات
اثر بخری را فراه نماينتد .از ايتن رو آگتاهی از شخصتیت و ويژگتی هتای اخالقتی و
رفتاری افسران و توجه هر چه بیرتر به ارزش هتای اخالقتی و زمینته نهادينته شتدن ايتن
ارزش ها در سازمان از اهمیت زيادی برخوردار می باشد .لذا پیرنهاد می گردد:
 در خصوم فراه آوردن زمینه بترای شتناخت بیرتتر ويژگتی هتای اخالقتی افسترانتالش بیرتری انجام گیرد.
 در سیست گزينش و انتخا افسران برای تصدی امور ،شاخصه های اخالق حرفته ایمورد توجه بیرتری قرار گیرد.
 نظام نامه يا منرور اخالق حرفه ای با توجه نظرات افسران جزء و ارشد نگاشته شود.در خصوم توجه و عمل به منرور اخالق حرفه ای همه ساله تحقیقاتی برای مرتخصکردن میزان عمل افسران به آن منرور (در رسته ها و نمونه های مختلف) انجام گیرد.
تحقیق حاضر با جامعه آماری وسیع تر در سط ناجا اجرا گردد.منابع



استتکینی،احمد، )1387(.بررستتی شتتاخص هتتای اختتالق کاراگاهتتان از منظتتر متتديران و
کارکنان پلیس اگاهی تهران بزرد ،پايان نامه کارشناسی ارشد،دانرگاه علوم انتظامی.
اورتماير ،ادوين میس ( )1385رهبری ،اصول اخالقی و امور پلیسی چالش های پتیش
روی پلیس در قرن  . 21ترجمه حسین شاکری .تهران :سازمان تحقیقتات و مطالعتات
ناجا.



ببران ،صديقه و خانیکی ،هادی و آطاهريان ،محبوبه ( )1394منرور اختالق حرفته ای
در رسانه ها .فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری .سال ده  ،شماره.4، 1394
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بذرافکن ،لیال و همکاران ( )1391بررسی خودسنجی رعايت اخالق حرفته ای در بتین
اساتید بالینی دانرکده پزشکی شیراز .مجله پزشتکی هرمزگتان ستال شتانزده شتماره



پنج آذر و دی  91صفحات .394 -387
پلیس بین الملل ناجا )1379( .ضرورت معیارهای رفتتاری در پلتیس :از مقتاالت ارايته
شده در بیستمین اجالس اينترسنتر .ترجمه اداره اطالع رسانی .تهران :اداره کل پلیس
بین الملل ناجا- .اندروسن ،تری ( )1383هر افسر يک فرمانده .ترجمه مري بغتدادی .



تهران :معاونت آموزش ناجا.
ترابی ،يوستف() 1383اختالق حرفته ای پلتیس در پرتتو ستخنان رهبری،فصتلنامه دانتش
انتظامی،سال شر ،شماره(2ش پیايی.7-11:)22



حاجی حسین نژاد ،غالمرضا و محبی ،علی و بالغت ،سیدرضا ( )1388اخالق حرفته ای
و تعامال ارتباطی پلیس با جامعه .فصلنامه انتظام اجتمتاعی .ستال اول .شتماره اول .صتص






.161 -137
حیدری،فرهاد ( ) 1394تبیین شاخصه های اخالق حرفه ای افسران کالنتری هتای تهتران
بزرد .پايان نامه کارشناسی ارشد،دانرگاه علوم انتظامی.
حیدری،فرهاد() 1394تبیین شاخصه های اخالق حرفه ای افستران کالنتتری هتای تهتران
بزرد،پايان نامه کارشناسی ارشد،دانرگاه علوم انتظامی.
خاکی،غالمرضا ( )1393مديريت اخالق حرفه ای در سازمان .تهران :فوژان.
خجسته ،حسن و احمدی ،ظهیر ( )1387اصول اخالق حرفه ای خبرنگاران و رسانه های
ارتباط جمعی در مديريت بحران (زلزله) پژوهش های ارتبتاطی .شتماره  .56صتص -47
.69



درگتتاهی ،رامتتین ( )1392اختتالق پلیستتی .تهتتران :مرکتتز تحقیقتتات و کتتاربردی پلتتیس
پیرگیری ناجا.



دست نران ،داريوش ( )1394تبیین مؤلفه های اخالق حرفه ای فرماندهان صف دانرگاه
علوم انتظامی امین و میزان عمل به آن،پايان نامه کارشناسی ارشد،دانرگاه علوم انتظامی.
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دمپی ،تام ( ) 1381مبانی و اصول گرت زنی .ترجمه حسن شمس نتژاد .تهتران :دانرتگاه
علوم انتظامی.



صیادی ،محمد ( )1392تبیین ويژگی های اخالق حرفه ای فرماندهان و متديران ناجتا از
منظر قرآن و روايات و میزان عمتل بته آن .پايتان نامته کارشناستی ارشتد ،دانرتگاه امتام
حسین(ع).



عبدی ،توحید ( )1381درآمدی بر نظام نامه اخالقی پلیس :اخالق و وجدان پلتیس در
جامعه:.فصلنامه دانش انتظامی ،سال چهارم ،شماره  2و  3م .60 – 16



فرج خدا ،تهمینه و لطفی نژاد رودسری ،ربا

و عباسی ،محمود ( )1390ويژگی های

نظام کارآمد بررسی تخلفات حرف های اخالق گرا در ارائه خدمات سالمت باروری.


فصلنامه اخالق پزشکی سال پنج  ،شماره شانزده  ،تابستان .1390صص.164 -132
فرج خدا ،تهمینه و لطفی نژاد رودستری ،ربتا

و عباستی ،محمتود ( )1391ضترورت

طراحی کدهای اخالق حرفه ای برای ارائه دهندگان خدمات ستالمت بتاروری درايتران.
فصلنامه اخالق پزشکی سال شر  ،شماره بیست و دو ،زمستان  .1391صص .53 -35


قراملکی ،احد فرامرز ( )1392درآمدی بر اختالق حرفته ای ،تهتران  :انترتارات ستازمان
مديريت صنعتی.




قراملکی ،احد فرامرز ،1388.اخالق سازمانی ،تهران  :انترارات سرمد.
کاظمپور ،زهرا و اشرفی ريزی ،حسن و طاهری ،بهجت ( )1390میزان توجه کتابداران
کتابخانه های دانرگاه علوم پزشکی اصفهان و دانرگاه اصفهان به اخالق حرفه ای بتر
اساس اصول اخالقی کتابداران دانرگاهی ايران .مديريت اطالعات سالمت  /دوره ی
هرت  /شماره ی شر  /بهمن و اسفند .1390



کريمی خوزانی ،علی( )1387تدوين معیارهای اخالق کارکنان پلیس .فصتلنامه دانتش
انتظامی  -سال نه  -شماره سوم .صص .111 -96



کريمی خوزانی ،علی و عطیه صتنعتگران ( 1384و  )1385راهکارهتای توستعه اختالق.
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،سال دوم ،شماره  4و  .5صص .124 – 119

235 / تحلیل شاخص های ارتباطي اخالق حرفه ای افسران پلیس اگاهي تهران بزرگ

. بازتا انديره، تهران،) عدالت قاعده اصلی حقوق برر1380(  ناصر،کاتوزيان
، اعمتال روزنامته نگتاری: ) اخالق رسانه ای يا قوانین رستانه ای1375( .يی. اف،کاسوما




: تهتران. ترجمه مرکز مطالعات و تحلقیقتات رستانه هتا.نگاهی ديگر به اخالق رسانه ای
.مرکز مطالعات و تحلقیقات رسانه ها
.65  شماره.  سال شر. فصلنامه دانش انتظامی.) اخالق پلیسی1383(  علی،محبی



. شماره سوم،  سال شر،فصلنامه دانش انتظامی،) اخالق پلیسی1383(  علی،محبی



انترتارات دانرتگاه علتوم،  تهتران،  چتا هفتت،اختالق پلیستی، )1393(. محمتد،نادری



.انتظامی
 معاونتت: ترهتان.) تعالی منش و رفتارپلیس1388(  احمد، محمدحسین و باصری،الیاسی
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