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چكيده

از آنجا که کالنتری ها و پاسگاه ها در تامین امنیت جامعه نقش حیاتی دارند و عامل انسانی مهمترین و اثر بخششتشرین عامشل
در بهره وری کالنتری و پاسگاه می باشد؛ تحقیق حاضر به ارزیابی بهشرهوری عامشل انسشانی در کالنتشری هشا و پاسشگاه هشای
فرماندهی انتظامی استان قم پرداخته است .بر این اساس به علت معلوم نبودن سطح بهره وری و در نتیجه مشبهم بشودن نقشا
ضعف و قوت کالنتریها و پاسگاهها  ،کشف این مجهوالت و تجزیه وتحلیل آن مساله اصلی تحقیق خواهد بود.
در ضرورت این تحقیق باید گفت :ارزیابی و کنترل یکی از اصول مدیریت است و از طرفی برنامه ریزی بدون اطالعشات و
توجه به نیاز های واقعی فقط اتالف بودجه  ،امکانات و عمر خواهد بود ،بنابراین در صورت انجام این تحقیق نقا ضشعف و
قوت کالنتریها و پاسگاهها مشخص میشود و میتوان با بینایی و بصیرت ،در جهت رفع نواقص و تقویت نقا قوت افدام و
برنامه ریزی نمود .براین اساس تحقیق با فرض اینکه بین وضع موجود بهره وری و وضع مطلوب تفاوت معنشی داری وجشود
دارد ،آغاز شد.
با جهتگیری کاربردی آغاز گردید و راهبرد تحقیق روش پیمایشی است .برای این منظور ابتدا میزان بهرهوری پایوران (از
طریق پرسشنامه محقق ساخته دارای پنج بعد  ،توزیع شده در بین جمعیّت استان قم) اندازهگیری و مورد ارزیابی قرار گرفشت.
یافته ها و نتایج بهدست آمده نشان می دهد که بهره وری پایوران کالنتری ها و پاسگاه های استان قشم بشاالی متوسشط و زیشر
سطح مطلوب (نزدیک به مطلوب) است.
برای افزایش بهرهوری و رسیدن به سطح باالتر و از طرفی افزایش رضایت مندی ارباب رجوع و توسعه امنیّشت در جامعشه،
باید در موارد مرتبط به شاخص وظیفه عملیّات( که از شاخص هشای تششکیل دهنشده بهشره وری مشیباششد) نسشبت بشه سشایر
شاخصها(وظیفه پیشگیری ،خدمات ،خصوصیّات فردی درونی ،خصوصیّات فردی بیرونی) تشالش بیششتری کشرد و بشه قششر
جوان ،بانوان و تحصیلکرده ها نیز توجّه بیشتری شود.
كليد واژه ها
بهرهوری /کالنتری و پاسگاه /ارزیابی /پایوران.

 - 1استادیار دانشگاه امام حسین (ع) – Dreskandari2010@gmail.com
 - 2استاد یار دانشگاه علوم انتظامي  -دكتري مهندسي سیستمهاastegar1730@gmail.com
 -3كارشناس ارشد منابع انساني
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مقدمه
آدمی از ابتدای آفرینش تاکنون با محدودیت هایی از لحاظ زمان سشرمایه ،انشر ی و
غیره روبرو بشوده و همشواره سشعی داششته اسشت تشا از ایشن منشابع محشدود نهایشت
بهرهبرداری را به عمل آورد .بهرهوری یکی از ارکشان مهشم پیششرفت ،بشا اسشتفاده از
منابع به شکل بهینه است .سازمان نیروی انتظامی نیز به عنوان یک سازمان بسیار مهم
و حیاتی که وظایف بسیار مهمی مانند حفظ امنیت داخلی ،ایجاد و احساس امنیت و
 .....را در جامعه داراست ،مانند هر سازمان دیگری با محدودیت منابع روبهروسشت.
بنابراین ضرورت دارد فعالیت هایی جهت ارزیابی عملکشرد و ارتقشای بهشرهوری در
عملکرد را بهصورت مداوم در دستور کار خود قرار دهشد .بشر ایشن اسشاس ،تحقیشق
حاضر به ارزیابی بهرهوری عامل انسانی در کالنتری هشا و پاسشگاه هشای فرمانشدهی
انتظامی استان قم و تعیین سشطح بهشرهوری پشایوران کالنتشری هشا و پاسشگاه هشا در
وضعیت فعلی پرداخته است.
اهميت و ضرورت تحقيق :
بند الف ماده  5قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران اشعار میدارد :تمام دستگاههای اجرایی مکلف هستند سشهم
ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامشات و
راهکارهای الزم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور بشه
یک اقتصاد بهرهور محور مشخص کنند.
از آنجا که بیشترین ارتبا مردم با نیروی انتظامی در کالنتریها و پاسگاه اسشت
و حجم فعالیت سنگین ناجا نیز به دوش کارکنان آنهاسشت ،لشذا ضشرورت دارد کشه
بهرهوری کارکنان شاغل در این مکان ها مورد ارزیابی قرار بگیرد تا پس از شناسایی

ارزيابی بهرهوری كالنتری و پاسگاههای نیروی انتظامی ◙ 831

و احصاء نقا ضعف و قوت  ،ضمن تقویت نقا قشوت در جهشت رفشع و کشاهش
نقا ضعف اقدام شود.
مدل تحقيق :همانند سایر سازمان ها ،بازده پلیس نیشز بشه اجشرای وظشایف اش
بستگی دارد .براین اساس می توان با توجه به وظایف سازمانی پلشیس( پیششگیری،
عملیات ،خدمات) و خصوصیات شخصیتی کارکنان ( فردی درونی ،فردی بیرونشی)،
می توان به ارزیابی بهرهوری آنان پرداخته و بر اسشاس آن ضشمن کسشط اطشالع از
نقا قوت و ضعف ،زمینه ارتقای بهره وری را فراهم نمود.

نمودار شماره  :8ابعاد بهره وري

بازده کارکنان کالنتریها و پاسگاهها را نیز میتوان از طریق شاخصهایی مانند
کاهش میزان جرابم ،میزان احساس امنیّت در بین شهروندان و رضایتمندی جامعه
از نحوه پاسخگویی پلیس به درخواستهای مختلف امنیتی و انتظامی آنان مورد
بحث وبررسی قرار داد.
سوالهاي تحقيق:
درتحقیق حاضر،محقق به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است.
 .2بهرهوری پایوران کالنتری ها و پاسگاه ها را چگونه می توان اندازه گرفت؟
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 .1بهرهوری پایوران کالنتری و پاسگاههای استان قم از نظر مردم استان در چه
سطحی است ؟
مفاهيم تحقيق
ارزيابي
یعنی ارزش نسبی پدیشدههشا را بشا بشهکشارگیشری معیارهشای معشین ،مشورد سشنجش
قراردهیم(حاجی شریف.)249 :2332 ،
بهرهوري
برخی صاحط نظران ،بهره وری را اثر بخششی (اجشرای کارهشای درسشت)ر کشارایی
(اجرای درست کارها) دانستهاند ( .طرح و برنامه ،2385 ،ص .)2ابطحی و کشاظمی
نیز بهرهوری را چنین نیز تعریف نمودهاند« :به دست آوردن حداکثر سود ممکشن بشا
بهره گیری و استفاده بهینه از نیشروی کشار ،......،اسشتعداد و مهشارت نیشروی انسشانی،
زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات ،زمان  ،مکان و  ...به منظشور ارتقشای رفشاه جامعشه یشا
رسیدن به اهداف با حداکثر کارایی» (ابطحی و کاظمی.)9 :2383،
بهرهوری دولتی را نیز ،کارایی در مصرف منابع برای ارائشه ثمشر بخشش خشدمات
عمومی یا کارائی در مصرف منابع ،برای خدمات انسانی ثمر بخش و عادالنه تعریف
نموده اند ( پیمان.)19 :2334 ،
بهرهوری پلیس عبارتست از :نسبت بازده پلیس (همچشون بشازخورد ششهروندان
درباره احساس امنیت و رضایت مندیشان از پاسخ پلیس به درخواستهای آنان) بشه
ورودی داده شده مانند نیروی انسانی ( نفر ساعت) ،تجهیزات یا هزینه( دو ماهنامشه
توسعه انسانی پلیس ،شماره .)19 :3
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در تحقیق حاضر نیز محقق بهره وری کالنتریها و پاسگاه هشای را میشزان رضشایت
مندی و نگرش مثبت آحاد جامعه(ساکنین استان قم) نسبت بشه انجشام وظشایف سشه
گانه( پیشگیری ،عملیات و خدمات) کارکنشان کشو (کالنتری و پاسشگاه) و نگشرش
آنان نسبت به برخورداری پایوران ( 1کارکنان) کو

از خصوصیات (فردی درونی و

فردی بیرونی) در نظر گرفته است.
پيشگيري انتظامي :به اقدامات و فعالیتهایی گفته میشود که قبل از وقوع جشرم
انجام می گیرد .در چهارچوب این وظیفه تالش هایی صورت می گیرد تا جرمشی در
جامع اتفاق نیفتند.
عمليات انتظامي  :اقدامات و فعالیتهایی را شامل می شود کشه کششف جشرم و
دستگیری مجرمان را به دنبال دارد و در واقع بعد از وقوع جرم شروع می ششود .در
چهارچوب این وظیفه پلیس بعد از اتفاق و واقع شدن جرم وارد کشار و تشالش مشی
شود.
خدمات انتظامي  :به اقدامها و فعالیتهای خارج از وظیفه پیشگیری و عملیشات
ارتبا داشته و جنبه خدماتی دارد.
خصوصيات فردي دروني  :این خصوصیات مختص به فرد بوده وممکن اسشت
ذاتی یا اکتسابی باشد.
خصوصيات فردي بيروني  :ویژگی هشایی اسشت کشه در تعامشل بشا مشردم بشروز
می کند.

 -1منظور از پایوران (كه جمع پایور مي باشد) عبارتست از كاركنان رسمي و پیماني ( غیر سرباز ) اعم از مرد و زن،
نظامي یا كارمند.
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روش شناسي تحقيق
جهت گیری پژوهش حاضرکاربردی است و با اتکاء به راهبرد 1میدانی و زمینه یابی
صورت گرفته است .در ابشزار مشورد اسشتفاده ،عشالوه بشر مطالعشات کتابخانشه ای از
پرسشنامه محقق ساخته برای توصیف و تحلیل جامعه مورد هدف ،اسشتفاده ششده
است .به دلیل گستردگی جامعه ،و عدم امکان تمشام ششماری ،نمونشه ای بشه حجشم
 111نفر انتخاب  2شد و جمع آوری داده ها از آنها صورت گرفت.
روش نمونه گیری نیز خوشهای تصادفی بوده است بدین صورت که ابتشدا آمشار
جمعیتی حوزه استحفاظی کو ها از یگانهای مورد بحث اخذ و پشس از تطبیشق بشا
آمار جمعیتی اخذ شده از مرجع آماری استان ،سهم هر کالنتری –پاسشگاه مششخص
شد و بر این اساس ،پرسشنامهها (به نسبت جمعیت و تعشداد پرسششنامه ) بشه طشور
تصادفی بین مردم توزیع گردید.
با عنایت به وظایف پایوران کو

پرسشنامه در پنج محشور (وظشایف پیششگیری،

عملیششات ،خششدمات و خصوصششیات فششردی درونششی پششایوران( مخششتص کارکنششان) و
خصوصیات فردی بیرونی کارکنان ( در تعامل با مردم) طراحی گردید.
اعتبار ( روايي)
در رابطه با اعتبار ( روایی) پرسشنامه ،با رویکرد تحلیل محتوا توسط صاحط نظشران
سؤالهای مربو (مجموعاً  48سوال برای  5محور مذکور) جهت اظهشار نظشر بشین
1 -Sterategy

a
z 
 - 2براي تعیین اندازه نمونه از فرمول زیر استفاده شد n  ( 2 ) 2 .كه در آن
d
مقدار آماره توزیع نرمال با سطح خطاي

،

انحراف معیار و  dمیزان دقت مي باشد.

سطح خطا،
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 25نفر از متخصّصان ،کارشناسان و اهل علم تقسیم و نظرات آنشان اخشذ گردیشد بشا
توجه به نظرات اخذ شده ،اعتبار  91درصد برای پرسشنامه حاصل گردید.
پايايي
در رابطه با قابلیّت اعتماد پرسشنامه (پایایی) نیز با استفاده از یک نمونه  31تشایی ،و
فرمول آلفای کرنباخ میشزان آلفشای کرنبشاخ بشرای پرسششنامه مشورد اسشتفاده برابشر
95درصد بهدست آمد که نشانگر قابلیت اعتماد باالی آن می باششد .قابلیشت اعتمشاد
سواالت مربو به هر یشک از متيیرهشای تحقیشق (پیششگیری 33درصشد ،عملیشات
83درصد ،خدمات 88درصد ،خصوصیات فشردی درونشی 91درصشد ،خصوصشیات
فردی بیرونی83درصد) نیز بررسی و همانگونه که مشاهده می شود قابلیشت اعتمشاد
این موارد نیز در سطح باال پذیرفته شد..
انتخاب گزینه های هر سؤال نیز با بهرهگیری از طیف لیکرت ( در 5طیف کشامالً
نامطلوب ،نامطلوب ،متوسط ،مطلوب ،کامالً مطلوب) بوده است .بدین طریق که پس
از مطالعه هر سوال ،پاسخگو می بایست یکی از گزینههای پنج گانه بشاال را انتخشاب
بنماید .در این طیف برای تسهیل در درك بهتر و کمّی نمودن نظرات به هشر یشک از
طیفها عددی منظور گردید.1
روشهاي آماري تحقيق
در این تحقیق از روش ها و فنون آماری همچون میانه ،میشانگین ،چشارك  ،انحشراف
معیششار ،آمششاره  tاسششتیودنت ،آزمششون  tتششک نمونششهای  ،آزمششون فریششد مششن ،آزمششون
( - 1كامالً نامطلوب ،معادل عدد یك -نامطلوب ،معادل عدد دو – متوسط ،معادل عدد سه -مطلوب معادل عدد  4و
كامالً مطلوب معادل عدد .5
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ویلککسون ،فاصله اطمینشان ،و آمشاره

اسشتفاده ششده وبشرای تجزیشه و تحلیشل

اطالعات جمع آوری شده از برنامه نرم افزاری  spssاستفاده گردید.
يافتههاي تحقيق
 .8جمعيت شناسي
از  296پاسخ دهنده به پرسشنامه  6/63درصد زیر  11سال 41/81 ،درصشد بشین
 11تا  31سال 32/21 ،درصد بین  31تا  41سال 25 /83 ،درصد بین  41تا 51
سال و  3/53درصد نیز باالی  51سال سن داشتهاند.در ضمن  1/14درصد نیز سن
خود را مشخص ننموده اند.
جدول شماره :8فراوني پاسخ دهندگان از لحاظ سني
ردیف

رده سنی

2

زیر 11

1

31-12

3

41-32

تعداد

درصد

ردیف

رده سنی

تعداد

درصد

2

6663

4

51-42

34

25683

5

باالی 51

6

نامشخص

6
9

41681

1
6
8

32621

نمودار جدول فوق در شكل زير بهصورت ترسيمي مشاهده مي شود.

نمودار شماره  :1فراوني افراد نمونه از لحاظ سني

3653 3
1614 4
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 .1جنسيت پاسخ دهندگان
 34/49درصد از پاسخ دهندگان مرد و  15/52درصشد از پاسشخ دهنشدگان نیشز زن
بودهاند.

نمودار شماره : 3فراوني افراد نمونه از لحاظ جنسيت

 .3نوع شغل پاسخدهندگان
 21/1درصششد از پاسششخدهنششدگان فرهنگششی 3/24 ،درصششد نظششامی 13/98 ،درصششد
کارمند 5/2،درصشد طلبشه(روحانی) و 46 /9درصشد از پاسشخ دهنشدگان ششيل آزاد
داشته اند در ضمن  6 /63درصد از پاسشخ دهنشدگان نیشز ششيل خشود را مششخص
ننموده اند.
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نمودار شماره  : 4فراوني افراد نمونه از لحاظ شغل

 .4ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان
 13/98درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرك تحصیلی زیشر دیشملم 35 /1 ،درصشد
دیملم 24/8 ،درصد فوق دیملم 12 /94 ،لیسانس و  4/18درصد از پاسخ دهنشدگان
نیز دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر بوده اند.

نمودار شماره  : 1فراوني افراد نمونه از لحاظ تحصيالت

 .1وضعيت شاخص « وظيفه پيشگيري»
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وضعیت شاخص مذکور از نظر  9/69درصد از پاسخ دهندگان نامطلوب تا متوسط،
 51/52درصد متوسط تا مطلوب و  39/8درصد از پاسخ دهندگان مطلوب تا کامالً
مطلوب ارزیابی شده است ،ضمن اینکه هیچ یک از پاسخ دهندگان کامالً نشامطلوب
تا مطلوب را مد نظر نداشته اند.

نمودار شماره  : 1نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت شاخص « وظيفه پيشگيري»

 .1وضعيت شاخص «وظيفه عمليات»
 2/11درصششد از پاسششخ دهنششدگان کششامالً نششامطلوب تششا نششامطلوب 28/88 ،درصششد
نامطلوب تا متوسط 48 /43 ،درصد متوسط تا مطلوب و از نظشر  32/63درصشد از
پاسخ دهندگان نیز مطلوب تا کامالً مطلوب ارزیابی شده است.

نمودار شماره  : 1نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت شاخص « وظيفه عمليات»

 ◙ 841فصلنامه دانش انتظامی – سال دوازدهم – شماره دوم

 .1وضعيت شاخص « وظيفه خدمات»
 1/52درصششد از پاسششخ دهنششدگان کششامالً نششامطلوب تششا نششامطلوب 23/86 ،درصششد
نامطلوب تا متوسط 42/33 ،درصد متوسشط تشامطلوب 39 /8 ،درصشد مطلشوب تشا
کامالاً مطلوب ارزیابی شده است ضمن اینکه  1/52درصشد نیشز بشدون پاسشخ بشوده
است.

نمودار شماره  : 1نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت شاخص « وظيفه خدمات»

 .1وضعيت مؤلفه(وظايف)
وضعیت مؤلفه وظایف (مجموع شاخص های وظیفه پیشگیری ،عملیشات ،خشدمات)
از نظر  21/14درصد از پاسخ دهندگان ،نامطلوب تا متوسط 48/43 ،درصد متوسط
تا نامطلوب 39 /19 ،درصد مطلوب تا کامالً مطلوب ارزیابی ششده اسشت .ضشمن
اینکه هیچ یک از پاسخ دهندگان کامال نامطلوب تا نامطلوب مد نظر نداشته اند.
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نمودار شماره  :1نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت مؤلفه(وظايف)

 .1وضعيت شاخص «خصوصيات فردي دروني»
وضعیت شاخص مذکور از نظر  2/11درصد از پاسخ دهندگان کشامالً نشامطلوب تشا
نامطلوب 29/9 ،درصد نامطلوب تا متوسط 41/86 ،درصد متوسط تا مطلشوب و از
نظر  35 /32درصد پاسخ دهندگان مطلوب تا کامال مطلشوب ارزیشابی ششده اسشت.
ضمن اینکه  1/52درصد نیز بدون پاسخ بوده است.

نمودار شماره  :81نظرپاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت «خصوصيات فردي دروني»

 .81وضعيت شاخص«خصوصيات فردي بيروني»

 ◙ 811فصلنامه دانش انتظامی – سال دوازدهم – شماره دوم

وضعیت شاخص مذکور از نظر  2/53درصد از پاسخ دهندگان کشامالً نشامطلوب تشا
نامطلوب 28/33 ،درصد نامطلوب تا متوسط  46/94 ،درصد متوسط تا مطلشوب و
از نظر  33 /26درصد پاسخ دهندگان نیز مطلوب تا کشامالً مطلشوب ارزیشابی ششده
است

نمودار شماره  :88نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت «خصوصيات فردي بيروني»

 .88وضعيت مؤلّفه«خصوصيات» (مجموع شااخص هااي خصوصايات فاردي
دروني و فردي بيروني)
از نظر  28/33درصد از پاسخ دهنگان نامطلوب تا متوسط 45/،درصشد متوسشط تشا
مطلوب  35 /32درصد مطلوب تا کامالً مطلوب ارزیابی شده و  1/52درصد بدون
پاسخ بوده است ضمن اینکه هیچ یک از پاسخ دهندگان کامالً نامطلوب تا نشامطلوب
را مد نظر نداشته اند.
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نمودار شماره  :81نظر پاسخ دهندگان در مورد مطلوبيت«مجموع خصوصيات فردي»

 .81وضعيت «بهرهوري»
جدول شماره  :1توزيع فراواني پاسخها به وضعيت «بهرهوري»
ردیف

محدوده پاسخها

2

ازکشششامالً نشششامطلوب تشششا

فراوانی

درصد

1

1

1

ازنامطلوب تا متوسط

32

16/33

3

ازمتوسط تا مطلوب

92

46/94

4

ازمطلوب تا کامالً مطلوب

72

36/73

نامطلوب

جمع

296

میانگین

3/77

میانه

3/79

انحراف معیار

0/68

211
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نمودار شماره  :83درصد پاسخها به وضعيت بهرهوري (كل شاخص ها)

همانگونه که در جدول و نمودار نشان داده شده است،وضشعیت بهشره وری از نظشر
 26 /33درصد از پاسخ دهندگان نامطلوب تا متوسشط 46/94 ،درصشد متوسشط تشا
مطلوب و از نظر  36/33درصد پاسخ دهندگان مطلوب تا کشامالً مطلشوب ارزیشابی
شده است .ضمن اینکه هیچ یک از پاسخ دهندگان کامالً نشامطلوب تشا نشامطلوب را
ارزیابی ننموده اند.
با توجه به نمودار و جدول و توضیحات مذکور 83 /63 ،درصد پاسخ دهندگان
وضعیت بهره وری را باالتر از متوسط دانسته اند .نظر بشه اینکشه میشانگین پاسشخ هشا
مقدار  1/ 13کمتر از عدد  ( 4معادل گزینه مطلوب) و نیز میانه پاسشخ  1/12کمتشر
از عدد  4می باشد .میتوان گفت وضعیت « بهرهوری» مساعده بوده و مطلوبیشت آن
از نظر پاسخ دهندگان در سطح « نزدیک به مطلوب» میباشد.
جدول شماره : 3وضعيت مولفهها ،شاخص هاي بهرهوري و بهره وري در نمونه مورد
بررسي
مولفه ها
ف

ظشششای

شاخص ها

میانگین

میانه

انحراف معیار

درصد مطلوبیت*

نتیجه

پیشگیری

3/87

3/89

0/63

91/32

نزدیک به مطلوب

و

ارزيابی بهرهوری كالنتری و پاسگاههای نیروی انتظامی ◙ 813

خصوصیات
مولفه ها
بهره وری

81/21

بین متوسط و مطلوب

0/75

82/23

نزدیک به مطلوب

0/76

38/53

نزدیک به مطلوب

81/21

نزدیک به مطلوب
نزدیک به مطلوب
نزدیک به مطلوب

عملیات

3/66

خدمات

3/82

3/86

فردی درونی

3/78

3/92

فردی بیرونی

3/71

3/80

0/75

وظایف

3/78

3/77

0/67

83/36

خصوصیات

3/75

3/82

0/72

82/21

3/77

3/65

3/79

0/77

0/68

83/63

نزدیک به مطلوب

* :درصد مطلوبیت ،یعنی درصد پاسخ دهندگانی که گزینه متوسط و باالتر را
انتخاب نمودند.

نمودار شماره :84ميانگين مولفهها و شاخصهاي بهرهوري

همانگونه که در جدول و نمودار فشوق نششان داده ششده اسشت ،میشانگین تمشامی
مؤلفهها و شاخصهای بهرهوری باالتر از  ( 3گزینشه متوسشط) مشی باششد .بشاالترین
میانگین مربو به شاخص « وظیفه پیشگیری» از مولفه«وظایف» میباشدکه میشانگین
آن  1/83بیشتر از عدد  3می باشد و پایین ترین میانگین مربو به شاخص « وظیفه
عملیات» است که  1/66بیشتر از عدد  3میباشد.
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 .84بررسي بهره وري ،مؤلفه ها و شاخصهااي تحقياق در نموناه بار اساا
ويژگيهاي جمعيتي
وضعیت میانگین بهره وری ،مؤلفه ها و شاخصها از نظر تمامی پاسخ دهنشدگان بشا
وضعیت سنی مختلف از متوسط (عدد  )3باالتر می باشد ،ولی نظر بشاالی  31سشال
ها نسبت به تمامی مشوارد مسشاعدتشر از دیگشران اسشت .وضشعیت میشانگین پاسشخ
دهندگان مرد و زن نیز به تمامی موارد از عدد  3باالتر می باششد ،ولشی نظشر مشردان
مساعدتر از زنان است .از نظر تمامی پاسخ دهندگان با مشاغل مختلف نیز وضشعیت
میانگین از متوسط باالتر می باشد .ولی نظر پاسخ دهندگان دارای ششيل آزاد نسشبت
به سایر مشاغل مساعدتر است .وضعیت میانگین از نظر تمشامی پاسشخ دهنشدگان بشا
مدارك تحصیلی نیز از عدد  (3متوسط) باالتر است ولی دارندگان مشدرك تحصشیلی
دیملم و کمتر نظر مساعدتری نسبت به دیگر مدارك تحصیلی باالتردارنشد .بشه طشور
کلی وضعیت بهرهوری از نظر افراد مسن تر( نسبت به جوانان) ،مشردان( نسشبت بشه
زنان) ،مشاغل آزاد( نسبت به سایر مشاغل) ،دارنشدگان مشدرك تحصشیلی دیشملم یشا
کمتر
( نسبت به دارندگان سایر سایر مدارك تحصیلی) مساعدتر ارزیابی شده است.
 .81بررسي وضعيت مؤلفه وظايف( مجماوع شااخصهااي وظيفاه ،پيشاگيري
عمليات و خدمات)
در آزمون مورد نظر فرضهای  H 0و  H 1برای بررسی وضعیت میانگین نظرات
جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بهصورت زیر بیان میشوند:
≥ 3 H0 :
< 3 H1 :

وظایف
وظایف
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جدول شماره :4نتايج آزمون  tجهت تعيين وضعيت ميانگين مولفه «وظايف» در جامعه مورد
تحقيق

جدول نتايج آزمون  tمربوط به مولفه «وظايف»
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

196

3/78

0/67

آماره t

درجه آزادی

 Pمقدار

16/29

195

0/000

اختالف میانگین و

فاصله اطمینان  1/95جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون

مقدار آزمون

کران پایین

کران باال

0/78

0/69

0/88

تمرکز پاسخها از عدد  3فاصله دارد که نشاندهنده اختالف بشین میشانگین نمونشه و
مقدار آزمون است ،با توجه به مندرجات جدول نتایج - P ،مقشدار بشهدسشت آمشده،
بسیار کوچکتر از سطح خطای   = 1/15میباششد؛ همچنشین کشرانهشای فاصشله
اطمینان بهدست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبشت بشوده
است .بنابراین فرض  H 0مبنی بر اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتشر از عشدد
 3میباشد؛ در سطح یک درصد رد میشود و میانگین جامعه بشهطشور معنشاداری از
عدد  3بزرگتر است پس میتوان گفت :مولفشه «وظشایف » در جامعشه از وضشعیت
نسبتا مطلوبی برخوردار است.
 .26بررسی وضعیت مؤلفه خصوصیات ( مجموع شاخصهای خصوصیات فشردی
درونی و خصوصیات فردی بیرونی)
در آزمون مورد نظر فرضهای  H 0و  H 1برای بررسی وضعیت میانگین نظشرات
جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بهصورت زیر بیان میشوند:
≥3
<3

خصوصیات

H0 :

خصوصیات

H1 :
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جدول شماره  :1نتايج آزمون  tجهت تعيين وضعيت ميانگين مولفه «خصوصيات» در
جامعه مورد تحقيق
جدول نتایج آزمون  tمربو به مولفه «خصوصیات»
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

196

3/75

0/72

آماره t

درجه آزادی

 Pمقدار

14/58

195

0/000

اختالف میانگین و

فاصله اطمینان  1/95جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون

مقدار آزمون

کران پایین

کران باال

0/75

0/65

0/85

نمودار شماره :81هيستوگرام فراواني مولفه «خصوصيات»

چنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است؛ تمرکز پاسخها از عشدد  3فاصشله دارد
که نشان دهنده اختالف بشین میشانگین نمونشه و مقشدار آزمشون اسشت ،بشا توجشه بشه
مندرجات جدول نتایج - P ،مقدار بدست آمده ،بسیار کوچکتشر از سشطح خطشای
  = 1/15می باشد؛ همچنین کرانهای فاصله اطمینان بهدست آمده جهت اختالف
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بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده است ،بنشابراین فشرض  H 0مبنشی بشر
اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد  3میباشد؛ در سشطح  5درصشد رد
میشود و میانگین جامعه بهطور معناداری از عدد  3بزرگتشر اسشت پشس مشیتشوان
گفت :مولفه «خصوصیات » در جامعه از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
 .81بررسي وضعيت بهرهوري
در آزمون مورد نظر فرضهای  H 0و  H 1برای بررسشی وضشعیت میشانگین نظشرات
جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بهصورت زیر بیان میشوند:
≥3
<3

بهرهوری

H0 :

بهرهوری

H1 :

جدول شماره :1نتايج آزمون  tجهت تعيين وضعيت ميانگين «بهرهوري» در جامعه
مورد تحقيق
جدول نتایج آزمون  tمربو به «بهرهوری»
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

196

3/77

0/68

آماره t

درجه آزادی

 Pمقدار

15/87

195

0/000

اختالف میانگین و

فاصله اطمینان  1/95جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون

مقدار آزمون

کران پایین

کران باال

0/77

0/67

0/86
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نمودار شماره:81هيستوگرام فراواني «بهرهوري»

چنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است؛ تمرکز پاسخها از عشدد  3فاصشله دارد
که نشان دهنده اختالف بشین میشانگین نمونشه و مقشدار آزمشون اسشت ،بشا توجشه بشه
مندرجات جدول نتایج - P ،مقدار بهدست آمده ،بسیار کوچکتشر از سشطح خطشای
  = 1/15می باشد؛ همچنین کرانهای فاصله اطمینان بهدست آمده جهت اختالف
بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت بوده است ،بنشابراین فشرض  H 0مبنشی بشر
اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد  3میباشد؛ در سطح یک درصد رد
میشود و میانگین جامعه بهطور معناداری از عدد  3بزرگتشر اسشت پشس مشیتشوان
گفت« :بهرهوری » در جامعه از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
خالصه نتايج آزمونها
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195

195

195

195

195

195

195

195

=N

نمودار شماره :81نمودار ميلهاي خطاي بهرهوري  ،مؤلفهها و شاخصها
جدول شماره : 1خالصه نتايج آزمونهاي  tصورت گرفته بر روي مؤلفهها و شاخصهاي
«بهرهوري»
مولفه ها

شاخص ها

آماره t

-p
مقدار

اختالف میانگین و نتیجه آزمون (فرض
مقدار آزمون

صفر)

وظایف
خصوصیات

پیشگیری

19/27

0/000

0/87

رد H 0

عملیات

11/92

0/000

0/66

رد H 0

خدمات

15/13

0/000

0/82

رد H 0

فردی درونی

14/31

0/000

0/78

رد H 0

فردی بیرونی

13/41

0/000

0/71

رد H 0
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مولفه ها

وظایف

16/29

0/000

0/78

رد H 0

خصوصیات

14/58

0/000

0/75

رد H 0

15/87

0/000

0/77

رد H 0

بهرهوری

چنانچه در جدول فوق نشان داده شده اسشت فاصشله اطمینشان مربشو بشه میشانگین
شاخص «وظیفه عملیات» پایین تر از سایر شاخصها واقع شده است .نتایج بدسشت
آمده در تمامی آزمونها نیز بیانگر رد فرض صفر(مبنی بر کوچکتر یشا مسشاوی بشودن
میانگین متيیر در جامعه با عدد  3مشیباششد و مشیتشوان گفشت تمشامی مؤلفشههشا و
شاخصها و بهرهروری در وضعیت متوسط به سمت مطلوب واقعند.
نتايج و پيشنهادها
الف) در خصوص شاخص وظیفه پیشگیری با توجه به اینکه نظر پاسخ دهندگان در
سطح نزدیک به مطلوب میباشد الزم است پایوران کو

تالش و فعالیّشت خشود را

در این وظیفه افزایش دهند .از طرفی با نظر به اینکشه در رابطشه بشا ششاخص وظیفشه
عملیات ،نظر پاسخ دهندگان در سطح بین متوسط و مطلوب قرار دارد باید از طریق
آموزش و ارتقای شایستگی و افزایش انگیزه در پایوران تالش و فعالیّت مضاعف را
محقق نمود .ضمناً به علت اهمیّت پیشگیری نسبت به عملّیشات ،در صشورت انجشام
اقدامات مفید و مثمرثمر در حوزه وظیفه پیشگیری ،نیشاز بشه صشرف نیشرو ،زمشان و
امکانات کمتری در بحث وظیفه عملیات خواهیم بود .نظر پاسخ دهندگان در رابطشه
با شاخص خدمات نیز همچون شاخص پیشگیری در سطح نزدیک به مطلوب قشرار
دارد .بنابراین منطقی است در حوزه اقدامات مرتبط با ششاخص خشدمات( همچشون
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همکاری با مراکز فرهنگی ،آموزش ،علمی و  ،...ارائشه مششاوره ،تسشریع و دقّشت در
رسیدگی به شکایات مردم ،امداد رسشانی و تنظشیم و ارسشال پرونشدههشا بشه مراجشع
ذیربط) تالش و کوشش پایوران کو

نیز از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد.

ب) با عنایت به اینکشه پاسشخ دهنشدگان بشه پرسششنامه در رابطشه بشا ششاخصهشای
خصوصیات فردی درونی و فردی بیرونی در سطح نزدیک بشه مطلشوب مشی باششد،
اقتضا می کند از طریق کارگاه های اعتقادی ،سیاسی ،بصشیرت زا ،علمشی و مهشارتی
نسبت به تقویت خصوصیّات فردی درونی ،از نظر ظاهری ،باطنی ،جسمی و روحی
به ارتقای پایوران کو

توجه بیش از پیش معمول گردد .در ضمن نتایج نششان مشی

دهد که در نحوه ،کیفیّت و کمّیت برخورد و رفتار با مردم (تکشریم اربشاب رجشوع و
جامعه محوری ) تيییرات روبه رشدی وجود داشته که توصیه مشی ششود ایشن رونشد
همچنان مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ج) یافته های تحقق دال لت بر این دارد که از بین سه وظیفه (پیشگیری  ،عملیّات و
خدمات) و خصوصیّات (فردی درونی و فشردی بیرونشی) نظشر پاسشخ دهنشدگان در
خصوص وظیفه عملیّات نسبت به دو وظیفه دیگر و خصوصیّات مطروحه وضعیت
نامطلوب تری دارد .بنابراین پایوران کو

در حد امکان باید از برخشورد فیزیکشی و

مواردی که منجر به درگیری با مردم می شود ،اجتناب مینمایند و همانند گذشته بشه
انجششام بهتششر سششایر وظششایف (پیشششگیری و خششدمات) افششزوده و در راسششتای تقویششت
خصوصیّات (فردی درونی و بیرونشی) نیشز بشهصشورت خشود کنترلشی گشام هشایی را
بردارند.
د) در مورد گونه های سنی ،با توجه به اینکه پاسخ دهندگان باالی  31سشال نسشبت
به پاسخ دهندگان زیر  31سال نظر مساعد تری اعالم داشتهاند ،بایشد (بشا توجشه بشه
جمعیت زیاد جوان کشور) پایوران کو

در کنار جامعه محوری ،جشوان محشوری و

توجه به جوانان را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
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ر) با نظر به اینکه پاسشخ دهنشدگان مشرد نسشبت بشه زن نظشرات مسشاعدتری را در
خصوص پاسخ به سؤاالت پرسشنامه داشته اند ،ایجاب می کند که پایوران کو

در

انجام وظیفه و ارائه خدمات به زنان تيییر رو به رشدی داشته باشند.
ز) با عنایت به اینکه نظر پاسخ دهندگان دارای مشاغل آزاد نسبت به سشایر مششاغل
مساعدتر بوده است باید ضمن توجّه مضاعف به جمعیّشت دارای مششاغل آزاد ( بشه
علت جمعیّت زیاد آن در حوزه استحفاظی) به جمعیّت دارای مشاغل غیشر آزاد نیشز
توجه ویژهای ابراز گردد .
و) از آنجا که دارندگان مدرك تحصیلی دیملم یا کمتر نظر مساعدتری نسبت به سایر
مدارك تحصیلی دارند ،بنابراین ضرورت دارد پایوران کو

به قشر با سوادتر جامعه

که در اثر مطالعات و ارتباطات بیشتر با فضای مجازی و نشریات و جراید از سشطح
انتظارات باالتری نسبت به قشر کم سشواد تشر برخوردارنشد توجشه بیششتری معمشول
نمایند.
نتيجه گيري كلي
با توجه به پردازش و تجزیه و تحلیل داده های آماری بشه دسشت آمشده و از طرفشی
کاربرد روشها و فنون آماری و برنامه نرم افشزاری  spssدر ایشن پشردازش و نتشایج
حاصله ،نتیجه می گیریم بهرهوری پایوران کو

(کالنتریها و پاسگاههای) استان قم

از نظر پاسخ دهندگان( نمونه مشورد تحقیشق) مسشاعد بشوده و در سشطح نزدیشک بشه
مطلششوب قششرار دارد و بهششره وری در جامعششه از وضششعیّت نسششبتا مطلششوبی برخششودار
میباشد .بنابراین بهره وری پایوران کو های فرماندهی انتظامی استان قم در سطح
مطلوب ارزیابی گردید.
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