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تاریخ دریافت1397/06/14 :
تاریخ پذیرش1397/06/25 :
چکیده
مامورین نيروي انتظامي در حين انجام ماموریت ها از جمله تعقيب و گریز و یا دستگيري مجرمان و هنجارشکنان
مجبور به استفاده از سالح و مهمات کشنده بوده که در برخي از موارد عوارضي از قبيل جراحات شدید  ،نقص عضو و
یا فوت افراد حادث مي گ ردد و ممکن است ناجا یا کارکنان از سوي مقام قضایي مقصر شناخته شده و محکوم به
پرداخت دیه یا قصاص گردند .این پژوهش با عنوان بکارگيري فشنگ هاي غيرکشنده در ماموریت هاي پليس با
رویکرد  SWOTبه شناسایي قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدهاي بکارگيري این فشنگ ها در ماموریت هاي
پليس پرداخته است .این تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي  -پيمایشي بوده و اطالعات از دو
طریق کتابخانه اي و ابزار پرسش نامه گردآوري شده است .جامعه آماري این تحقيق به تناسب ماموریت بخشي از
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به تعداد  250نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگيري تصادفي
طبقه اي ،حجم نمونه  110نفر تعيين گردید .پایایي و اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفاکرونباخ ،مورد سنجش قرار
گرفته است .به منظور تحليل داده ها از آزمون  tتک -نمونه اي با بهره گيري از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
نتایج حاکي از اهميت بيش از متوسط قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها در بکارگيري فشنگ هاي غيرکشنده
درماموریت هاي پليس است که قوت ها با ميانگين  4/2065رتبه اول و تهدید ها با ميانگين  3/6857در رتبه چهارم
قرار گرفته است .نتایج نشان مي دهد در قالب ا بعاد چهارگانه قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها 28 ،شاخص
هاي شناسایي شده که با درجات متفاوت در بکارگيري فشنگ هاي غيرکشنده درماموریت هاي پليس تاثير گذار و
حائز اهميت مي باشند.
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مقدمه و بیان مسئله

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران با وظيفه برقراري حفظ نظم و امنيت در تمامي نقاط
کشور گسترده شده است و در راستاي انجام وظایف خود از تجهيزات و ابزارهاي نظامي و انتظامي
بهره گيري نموده و در مسير استفاده از این قبيل اقالم بعضا وقایعي حادث گردیده که به مامورین
و احيانا به مردم عادي صدماتي وارد شده است .مسئولين همواره براي پيشگيري از وقوع چنين
حوادثي که خسارات مالي و جاني فراوان به همراه دارد و در ماموریت هاي کنترل اجتماعات،
تبعات سياسي و اجتماعي نيز به آنها اضافه مي گردد ،ذهن خود را معطوف به طرح مسائل مرتبط
مي نمایند که براي حل این مسائل و رفع چنين مخاطراتي مي توان با بهره گيري از امکانات روز
دنيا و تلفيق آن با قوانين کشوري و مقررات داخلي ناجا  ،کمک شایاني به موضوع نمود .در واقع
ملزم نمودن مامورین به چگونگي تغيير رفتار و استفاده از سالح و تجهيزات غير کشنده در
ماموریت ها مي تواند به عنوان یک مسئله  ،مورد توجه و بررسي قرار گيرد و اهميت آن وقتي
قابل احصاء مي باشد که در زمان ماموریت ،عالوه بر اینکه مامور ،بدون نگراني به انجام وظيفه مي
پردازد مافوق هاي او نيز در راهبري و کنترل ماموریت مي توانند بدون هيچ دغدغه اي هدف را
دنبال نموده و به دور از هر حادثه مخاطره آميز و با کمترین خسارت هاي مالي ،جاني و یا
سياسي به صحيح ترین روش انجام وظيفه نمایند .پليس امروزه ابزارهاي متنوعي به منظور انجام
ماموریت هاي ذاتي در اختيار دارد .دامنه انواع این این تجهيزات تا گستره وسيعي از انواع سالح
و مهمات هاي مرگبار ادامه یافته است .در ميانه دامنه مذکوردسته اي از مهمات قرار گرفته که
بسياري از سازمان هاي انتظامي به تازگي اقدام به استفاده محدود یا گسترده از آنها نموده اند.این
مهمات به گونه طراحي شده اند که استفاده از آنها بدون وارد نمودن آسيب جدي به فرد مظنون،
مهاجم یا معترض ،به کنترل وي مي انجامد.
نيروي انتظامي به عنوان سازماني که وظيفه برقراري نظم و امنيت را در جامعه بر عهده دارد ابزار و
تجهيزاتي از جمله سالح و مهمات در اختيار داشته که در راستاي وظایف ذاتي و با توجه به قوانين و
مقررات مربوطه در حين انجام ماموریت هاي محوله از آنها استفاده مي کنند .از آنجایي که اکثر فشنگ
هاي موجود در ناجا از نوع جنگي مي باشد مامورین نيروي انتظامي در حين انجام ماموریت ها از
جمله تعقيب و گریز و یا دستگيري مجرمان و هنجارشکنان مجبور به استفاده از سالح و مهمات بوده
که در برخي از موارد باعث ایجاد عوارضي از قبيل جراحات شدید  ،نقص عضو و یا فوت افراد مي
گردندکه ممکن است ناجا یا کارکنان از سوي مقام قضایي مقصر شناخته شده و عواقب بعدي آن
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گریبان گير کارکنان یا سازمان نيروي انتظامي شده و محکوم به پرداخت دیه یا قصاص گردند .برابر
اطالعات دریافت شده از معاونت حقوقي ناجا در سال  1394تعداد  277مورد تيراندازي منجر به جرح
و تعداد  94مورد تيراندازي منجر به فوت اتفاق افتاده است هچنين در سال  1395تعداد  187مورد
تيراندازي منجر به جرح و تعداد  63مورد تيراندازي منجر به فوت اتفاق افتاده است  .طي دو سال
گذشته ناجا تقریباً مبلغ  32ميليارد تومان دیه به صاحبان حق پرداخت نموده است در ضمن طي چند
سال گذشته تعداد  27نفر از کارکنان ناجا به قصاص محکوم شده اند  .از آنجایي که استفاده از فشنگ
کشنده ( جنگي ) براي مامورین نيروي انتظامي داراي تبعاتي مي باشد  .از آنجایي که استفاده از
فشنگ کشنده براي مامورین نيروي انتظامي داراي تبعاتي مي باشد بنابراین نهادینه نمودن و فرهنگ
سازي استفاده از فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس مي بایست مد نظر قرار گيرد .در این
تحقيق  ،محقق با طرح این سوال که نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصت ها و تهدیدهاي بکار گيري
فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس با رویکرد  SWOTچه مي باشد؟ در صدد است
موضوع را مورد پژوهش قرار دهد.
با توجه به اینکه فلسفه وجودي نيروي انتظامي برقراري نظم و امنيت پایدار در جامعه مي باشد
لذا مي بایست در ماموریت هاي محوله ابزار و تجهيزاتي را در اختيار مامورین خود قرار دهد تا
ضمن انجام ماموریت به شکل صحيح ،در صورت لزوم استفاده از سالح و مهمات در حين
ماموریت  ،تعهد و عارضه اي براي مامورین و ناجا ایجاد ننموده و ماموریت ها با کمترین هزینه
انجام شود .ا ز طرفي صدمات خدمتي کارکنان در قبال تيراندازي هاي ماموریتي که منجر به
برخورد هاي قضایي ،پرداخت دیات ،حبس و  ...شده است مانعي جدي براي استفاده از سالح و
تجهيزات پليسي توسط مامورین گشته که همين امر ،تبدیل به دغدغه اي شدید براي مسئولين
آنها در اجراي صحيح ماموریت ها گردیده است .از آنجایي که اکثرفشنگ هاي موجود در ناجا از
نوع جنگي بوده و در اکثر ماموریت ها از این نوع فشنگ استفاده مي گردد ساالنه هزینه هاي
مالي و جاني گزافي را به ناجا و کارکنان تحميل کرده وتبعات سياسي و اجتماعي نيز به دنبال
دارد .لذا ضروري است فشن گ هاي غيرکشنده جایگزین فشنگ هاي فعلي شود که داراي آثار و
خطرات کمتري بوده و در صورت اصابت به افراد جراحات خفيفي ایجاد مي کند .این تحقيق به
شناسایي نقاط ضعف ،نقاط قوت ،فرصت ها و تهدیدهاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در
ماموریت هاي پليس مي پردازد و به تصميم گيرندگان کمک خواهد کرد تا با استفاده از نتایج
حاصله  ،با نقاط ضعف ،نقاط قوت ،فرصت ها و تهدید هاي استفاده از فشنگ هاي غيرکشنده
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آشنا شده و درخصوص استفاده یا عدم استفاده به صورت منطقي و صحيح تصميم گيري نمایند.
پیشینه تحقیقات انجام شده

تاکنون پژوهشي با این عنوان در نيروي انتظامي و سایر نيرو هاي مسلح انجام نشده است اما
برخي از کتب تاليف شده و تحقيقات صورت گرفته که به نوعي با موضوع ارتباط دارد مشخصات،
چکيده و دستاوردهاي علمي آنها به شرح زیر است:
 -1مرکز مطالعات و پژوهشهاي ناجا ، )1387( ،در کتاب نقش سالح هاي غير مرگبار در
عمليات پليس  ،به بررسي و مطالعه تطبيقي سالح و تجهيزات نيمه کشنده و غير کشنده پرداخته
است.
 -2مقيسه ،)1392( ،در پایان نامه خود به "بررسي الزامات ناجا در بهره گيري از راهبرد
تغييرات رفتاري و راهبرد تغيير سالح و تجهيزات غير مرگبار و نيمه مرگبار در ماموریت هاي
پليسي" از پنج سوال تحقيق سه سوال با ميزان مقبوليت خيلي زیاد و دو سوال با ميزان مقبوليت
زیاد مورد تایيد قرار گرفته است و نهایتا در قسمت پيشنهادها جدولي ارائه شده که در آن نوع
سالح و تجهيزات غير مرگبار ،محل استفاده آن در انواع پليس هاي تخصصي و زمان استفاده از
آنها اعالم شده است.
 -3مقيسه ،)1392( ،درمقاله " تاثير بکارگيري سالح و تجهيزات غير کشنده با مقبوليت
پليس"  ،چگونگي برقراري ارتباط بين مقبوليت اجتماعي پليس و استفاده از سالح و تجهيزات
غير مرگبار را بيان نموده است و در نهایت به این نتيجه مي رسد که رفتار و یا ابزار پيشرفته
پليسي ،هر یک به تنهایي کار ساز نيست ،بلکه توام نمودن این دو با یکدیگر بدین نحو که پليس
با رفتار معقول سازماني و پيش بيني رفتارهاي اغتشاش گران و بهره گيري از تجارب حوادث و
وقایع گذشته تا حد امکان ،از وقوع مجدد آنها جلوگيري نماید و نهایتا در صورت ناچاري از
ابزارهایي استفاده نماید که عواقب ناخوشایند و مرگبار نداشته و فقط جنبه بازدارندگي از
اغتشاشات و شورش هاي خياباني داشته باشد .لذا توجه به ارتباط رفتار و ابزار مي تواند مدیران را
در افزایش درصد موفقيت آنان در ماموریت هاي محوله ،در حد قابل قبولي کمک نماید.
 – 4آروین ،)1392( ،در کتاب مطالعه و بررسي روند توسعه سالح و مهمات غيرکشنده (کم
اثر) به بررسي و مطالعه تطبيقي سالح و مهمات غير کشنده پرداخته است.
 -5مودتي ،)1393( ،در کتاب سالحهاي پليسي غيرکشنده به بررسي و مطالعه تطبيقي
سالح هاي پليسي غير کشنده پرداخته است.
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 -6افراسيابي ،) 1394( ،در مقاله اي با موضوع اختيارات قانوني پليس در کاربرد سالح گرم
(مطالعۀ تطبيقي سياست جنایي ایران و انگليس) به این نتيجه رسيده که براي کاهش تيراندازي
هاي غير مجاز در پليس ایران ضروري است مأموریت هاي پليسي بدون حمل سالح گرم انجام
شود و فقط در برخي استان هایي که حوادث تروریستي و حملۀ مسلّحانه به مأموران سابقه دارد،
مأموران به سالح گرم تجهيز شوند .در خصوص موارد کاربرد سالح گرم ضروري است فقط براي
حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سالح گرم استفاده شود و براي کشف جرم و دستگيري متهم
از سالح گرم استفاده نشود.
قدمت مهمات سبک از لحاظ تاریخي مستقيماً به مواد منفجره وابسته است زیرا با کشف باروت
سياه و بکارگيري نظامي آن در ساخت تفنگ هاي سر پر  ،اولين تاثير گذاري این پدیده در سيستم
دفاعي و ایجاد تغيير و تحول در ارتش ها به وجود آمد.به این ترتيب تفنگ هاي سر پر اوليه با ریختن
باروت به درون لوله و قراردادن قطعات پرتابي مسلح شده و عمل شليک به کمک فتيله پنبه اي
مشتعل انجام مي گرفت  .تا اینکه یک نوع تفنگ ساخته شد که در مراحل اول شليک به کمک یک
اسبک که مجهز به سنگ چخماق و یا سازوکار ماشه بود انجام مي گرفت.این عمل موجب سرعت عمل
بيشتر در تيراندازي گردید و چاشني جایگزین چخماق گردید .تا اینکه اولين نوع مهمات دو تکه اي
براي تفنگ هاي سرپر ساخته شداین نوع مهمات در ارتش هاي اروپا گسترش یافت  .اولين نمونه
فشنگ هاي یکپارچه با اجزایي ثابت که تفنگ آن ته پر و از نوع کمر شکن بود عرضه شد و در واقع
اولين فشنگ هاي امروزي بوجود آمد (.دميرچي)10 :1390 ،
فشنگ (مهمات) غير کشنده
عموماً به منظور ایجاد جراحت بدون اثرکشندگي ،ایجاد ترس و بازدارندگي ،غير فعال کردن ،فلج
کردن ،گيج کردن ،خواب کردن ،متوقف کردن ،متفرق کردن ،ایجاد عدم تمرکز یا جلوگيري از ورود
مردم در یک ناحيه معين استفاده ميشود و اساساً به منظور ناتوان سازي افراد هدف یا مواد و تجهيزات
به کار ميروند(دیویدسون و نيکالس.)37 :2005 ،1
سالح هاي غير کشنده
سالح هاي غير کشنده سالح هایي هستند که به نحوي طراحي و قالب به کار گيري شده اند تا
مواد و کارکنان را نا کارآمد کند در حالي که کشته ها  ،جراحات دائمي و خسارات ناخواسته به اموال و
محيط زیست را به حداقل برسانند (.مودتي)16 : 1390 ،
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اسلحه و مهمات غير مرگ بار و فرضيه نفوذ یا مرگ در تيراندازي عملياتي:
علت اصلي مرگ و مير ،نفوذ پذیري و رد شدن مرمي از ارگان هاي حساس بدن است .این اتفاق
به سه دليل اصلي شامل سرعت ،کاليبر و وزن مخصوص مرمي فشنگ اتفاق مي افتد بنابراین فرضيه
نفوذ یا مرگ بر این اساس شکل مي گيرد .سالح هاي مرگ بار امروزي در صورت تيراندازي در حالت
رگبار  ،نواخت تيري حدود  10تير بر ثانيه دارد که هر تير حدود دو الي سه برابر صوت  ،سرعت دارد و
برد نهایي مرمي چنين سالحي بين سه تا چهار هزار متر است.در صورتي که این صفات را در قانون
ژول قرار دهيم ،هر مرمي فشنگ از این نوع در برد موثر200متر ،مي تواند از شش الي هفت نفر عبور
کند .عمق فاجعه زماتي است که چنين رگباري در یک اجتماع بشري شليک شده باشد اینها واقعيت
هاي تلخي است که در کاربرد اسلحه و مهمات مرگ بار وجود دارد  ( .اقليمي )53-54: 1395،
اسلحه و مهمات غير مرگ بار و فرضيه مثلث ایستایي در تيراندازي عملياتي پليس:
براي اینکه پدیده مثلث نفوذ در سالح و مهمات مرگ بار به مثلث نفوذ ایستایي تبدیل شود
فرآیندي به شکل زیر مورد نياز است.

براي از بين بردن علت اصلي مرگ و مير که رد شدن مرمي از اندام هاي حساس و حياتي بدن
است باید نفوذ پذیري را به ایستایي تبدیل کرد .دست یافتن به این فرآیند از طریق افزایش کاليبر و
تقليل وزن و حذف مولفه سرعت در لحظه برخورد است .در حال حاضر این فرآیند به دو روش انجام
پذیرفته و سالح و مهمات غير مرگ بار توليد شده است.
استفاده از سالح و مهمات با پایه غیر مرگ بار در ماموریت های پلیسی

این گونه تجهيزات از همان ابتدا که ساخته مي شوند غير مرگ بار مي باشند طرز کار آنها در یکي
از قالب هاي زیر مي باشد:
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 -1بر پایه آستانه برخورد مرمي به هدف ،با استفاده از مواد سبک تر ،مانند فشنگ هاي پالستيکي
 ،فوم هاي فشرده و ....که بيشتر آنها مشکل کمبود بالستيک یا دقت تير دارند.
 -2نوع الکتریکي که به سالح هاي تيزري معروفند مانند شوکر ها.
 -3نوع شيميایي که به افشانه ها معروف هستند.
 -4با منشاء نور شدید و کورکنندگي موقت.
 -5با منشاء فرکانس  ،حرارت بدن را باال برده و موجب بي تابي انسان مي شود.
 -6از نوع تقليل وزن مانند پبنت بال ها.
-7از نوع افزایش کاليبر مانند فشنگ لوبيایي.
 -8بر مبناي در گيري نزدیک مانند باتوم ها.
 -9پرتاب گر مایعات مانند آب پاش ها ،پرتاب کننده هاي فوم و...
 -10اشک آور ،بد بو یا بيماري زا هستند (آزاده و دیگران1394 ،و )55
مشکالت و نواقص سالح و مهمات با پایه غیر مرگبار

اگرچه در طراحي و ساخت سالح و مهمات با پایه غير مرگ بار ،مالحظات اساسي براي حفظ جان
مردم و متهم در صحنه عمليات در نظر گرفته مي شود؛ ولي این توليدات خالي از اشکال نيست برخي
از این شکاالت به شرح ذیل است:
 -1براي استفاده از آنها سالح و مهمات مخصوص مورد نياز است.
 -2برد محدود و کم آنها که نياز عملياتي را برآورده نمي کند.
 -3فساد پذیري این مهمات باال بوده و هزینه هاي نگهداري را افزایش مي دهد.
 -4کاليبر مهمات زیاد است و پرتاب مرمي آن مشکل و دقت تير را کم مي کند.
-5گران قيمت هستند.
 -6وابستگي به توليد کنندگان خارجي ایجاد مي کند.
 -7گاهي اوقات شرایط الزم براي دستگيري متهم را فراهم نمي کند و متهم مي گریزد.
 -8در صورتي که متهم از مهمات برتر استفاده کند پليس توان پاسخ گویي متناسب را ندارد.
 -9مي تواند باز دارنده باشد ولي متوقف کننده متهم نيست.
 -10محدودیت آور است مثالً وقتي گاز اشک آور استفاده شود پليس باید از ماسک استفاده کند.
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نمونه هایی از مهمات و فشنگ های غیر کشنده

گلولههايپالستيكي 
گلوله هاي الستيکي و یا پالستيکي اگر چه به عنوان یک مهمات غيرکشنده طراحي شده است ،اما
هنوزهم باعث مرگ و ميرند .آنها به طور کلي براي کنترل شورش استفاده مي شوند همچنين گلوله
هاي ساخته شده از پالستيک گاهي اوقات براي تمرین هدف برد کوتاه استفاده مي شود .گلوله هاي
پالستيکي به عنوان یک جایگزین براي گلوله هاي الستيکي در انگلستان توسعه داده شد.توسعه
مهمات کم اثر پالستيکي توسط انگليسي ها به عنوان مرمي پالستيکي  5Lطراحي شده ومي تواند به
طور مستقيم در اهداف ضدشورش استفاده شود .این مهمات در سال  1972معرفي شد و در ابتدا در
کنار گلوله هاي الستيکي مورد استفاده قرار گرفت،که به طور کامل در سال  1975جایگزین آنها شده
اند .گلوله هاي پالستيکي براي اولين بار از پي وي سي ساخته شده اند این گلوله ها  89ميليمتر (3/5
اینچ) طول و  38ميليمتر ( 1/5اینچ) قطر و وزن  131گرم داشت اما سرعت پرتابه هاي جدید خيلي
باالتر است (.آروین )71 :1392 ،
گلولههايپالستيكي7/62ميليمتري 
M- ،FN-FAL

گلوله هاي پالستيکي  7/62ميلي متري در تفنگ هاي مختلف از جمله ، 47AK
 ، 14وغيره مي باشند این گلوله بسيار عالي براي عمليات ضدشورش و کنترل اعتشاشات ،و در تمام
مواردي که از "رویکرد کمترمرگبار" نام برده مي شود ،استفاده مي گردد همچنين براي تمرین و آموزش
آشنایي با اسلحه ،بدون پس زدن در شليک مفيد است .این گلوله ها به منظور کاهش خطر نفوذ و
جلوگيري از جراحات جدي طراحي و ساخته شده اند فاصله توصيه شده براي شليک آن حدود  20متر
مي باشد که در این فاصله دقت بسيار باالمي باشد ،و خطاي شعاعي آن حدود  10سانتي متر مي شود .به
منظور جلوگيري از خطرات احتمالي باید از نشانه روي این مهمات درقفسه سينه ،گلو و صورت جداً
خودداري نمود .معموالً نشانه روي در زیر جناغ سينه و یا وسط قفسه سينه باعث مرگ مي شود.
فشنگهايغيركشنده9*19ميليمتريتپانچهكمري 
گلوله  9*19پالستيکي براي تمام مواردي که از "رویکرد کمتر مرگبار" نام برده مي شود ،استفاده
مي شود از آن نيز براي تمرین و آموزش آشنایي با اسلحه ،بدون پس زدن در شليک استفاده مي شود
فاصله توصيه شده براي شليک آن حدود  10متر مي باشد .به منظور جلوگيري از خطرات احتمالي
باید از نشانه روي در نقاط حساس خودداري نمود مرمي این گلوله از یک کامپوزیت مخصوص طراحي
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شده است که باعث کاهش خطر آسيب ومرگ مردم بيگناهي که در اصابت با آن قرار مي گيرند ،مي
شوند (آروین )81 :1392 ،
فشنگهايكمتركشنده9*19ميليمتريازتوليداتشركتتكریم

1

این محصول یکي دیگر از انواع مهمات کم اثر مي باشد ،ساخت کمپاني تکریم که در سال1991در
کشور روسيه آغاز بکار کرد ،مي باشد  .این نوع فشنگ که داراي مرمي مخصوصي از جنس خاصي
ازالستيک مي باشد،که داراي ابعاد 9*22ميلي متري بوده ،و به نام فشنگ  9*22P.Aشناخته مي
شود .این نوع از مهمات کم اثر توسط اسلحه هاي ویژه اي مانند اسلحه  83CZUB vz.کاليبر نه ميلي
متري مورد استفاده قرار مي گيرد قدرت شليک این نوع فشنگ در حدود  50ژول مي باشد ،که این
انرژي مي تواند بسته به نوع اسلحه مورد استفاده براي پرتاب اندکي متفاوت نيز باشد این گلوله
متشکل از یک بدنه فو دي با روکش نقره اي رنگ ،باروت ،و یک گلوله الستيکي به عنوان مرمي مي
باشد وزن این گلوله الستيکي  ./68گرم مي باشد .این گلوله به اندازه کافي سخت بوده ،به طوري که
بعد از شليک و برخورد به یک مانع سخت ،تقریبا شکل اوليه خود را حفظ مي کند .وزن این فشنگ
حدود  5/1گرم  ،سرعت آن در محدوده  3/5الي  550متري  20متر بر ثانيه مي باشد .این نوع از
مهمات مي تواند به عنوان ابزار مناسبي در کنترل اغتشاشات شهري و همچنين دفاع شخصي به کار
برده شود( .آروین )85-86 :1392 ،
فشنگ هاي ساچمه اي پالستيکي گيج ( 12کاليبر 12ميلي متري)
این نوع فشنگها داراي انواع مختلفي مي باشند یک نمونه از این فشنگ ها چهارپاره یا چندگلولهاي
نام داردکه محتوي تعدادي توپ الستيکي مي باشند چهارپاره با گلوله هاي کوچکتر شانس بيشتري
براي برخورد به هدف دارد ،اما شدت زخم عميقتري نسبت به چاپاره با گلوله هاي بزرگتر ایجاد نمي
کند چهارپاره استاندارد براي هدف گرفتن پاها و بازوها ،براي ایجاد زخم به اندازه کافي و براي ناتوان
کردن فرد اغتشاشگر مورد استفاده قرار مي گيرند( .آروین ) 89-90 :1392،
تعیین شاخصها
با توجه به اینکه تاکنون تحقيقي تحت این عنوان انجام نشده است به همين منظور براي بدست آوردن
شاخص هاي موضوع ،اقدام به گردآوري اطالعات از بانک هاي اطالعاتي موجود ،پایان نامه ها و مقاالت
مرتبط ،جستجو در اینترنت و اینترانت ،انجام مصاحبه متعدد با خبرگان و کارشناسان درون و برون سازماني
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(کارشناسان صنایع مهمات سازي ) واعمال دیدگاه ها و نظرات تخصصي آنها و تجربيات محقق ( محل
خدمت فعلي محقق اداره تسليحات و مهمات معاونت آماد و پشتيباني ناجا مي باشد) شاخص هاي هر یک
از ابعاد چهار گانه (قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدید ها ) به شکل ذیل تعيين گردید.
جدول شماره  : 1شاخص هاي تعيين شده از خبره سنجي
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مدل مفهومی تحقیق

شکل شماره  :1مدل

مفهومي بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس با رویکرد SWOT

نوع و روش تحقیق

شيوه گردآوري اطالعات در این پژوهش از دو طریق کتابخانهاي و ميداني است .درروش کتابخانهاي
با مطالعه کتابها  ،مقاالت و پژوهش هاي انجامشده  ،جستجو در فضاي اینترنت و ابزار گردآوري
اطالعات براي ادبيات تحقيق؛کتابخانه ها و بانک هاي اطالعاتي موجود ،پایان نامه ها و مقاالت مرتبط و
جستجو در اینترنت و اینترانت و مصاحبه با خبرگان بوده استفاده مي شود این تحقيق از نوع کاربردي
بوده و از نظر ماهيت و روش توصيفي -پيمایشي مي باشد جامعه آماري این تحقيق به تناسب ماموریت
شامل رئيس و جانشين هاي سرکالنتري سوم و هفت کالنتري زیر مجموعه ،رئيس و جانشين هاي
قرارگاه هاي یگان امداد ،پایگاه هاي پليس آگاهي ،مواد مخدر و اطالعات و امنيت و یگان ویژه  ،فرماندهي
انتظامي تهران بزرگ و کارشناسان مربوطه ( در مجموع  250نفر ) بوده که با استفاده از فرمول کوکران
حجم نمونه  110نفر به دست آمده است .جهت تهيه پرسش نامه از روش دلفي و مصاحبه با خبرگان
استفاده شده و از آزمون  Tبراي تجزیه و تحليل و رتبه بندي شاخص ها استفاده شده است .دادههاي
حاصل از پرسش نامه پس از اینکه وارد نرم افزار  SPSSگردید ميزان آماره آلفاي کرونباخ را
0/941محاسبه نموده که نشانگر برقراري بسيار خوب پایایي پرسش نامه ميباشد.
سوال های تحقیق
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سوالاصلي 
نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصت ها و تهدیدهاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي
پليس کدامند؟
سوال های فرعی

 -1نقاط قوت بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند؟
 -2نقاط ضعف بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند؟
 -3فرصت ها ي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند؟
 -4تهدیدهاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند؟
 -5اولویت بندي شاخص هاي نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصت ها و تهدیدهاي بکار گيري فشنگ
هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس چگونه مي باشد؟
یافتههای تحقیق

ميزانتحصيالتپاسخدهندگان 
جدول شماره  : 2توزیع فراواني و درصد پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيالت
گزینه ها

فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

دیپلم

0

0

0

فوق دیپلم

10

9/09

9/09

ليسانس

68

61/81

70/90

فوق ليسانس وباالتر

32

29/09

100

جمع

110

100

179/99

دادههاي جدول فوق نشان ميدهدکه بيشترین درصد فراواني پاسخ دهندگان درسطح تحصيالت
ليسانس با فراواني  68نفر با درصد فراواني  61/81درصد و کمترین درصد فراواني پاسخ دهندگان در
سطح تحصيالت دیپلم با فراواني صفر نفر با درصد فراواني صفر درصد ميباشد.
درجه/رتبه پاسخ دهندگان
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جدول شماره  : 3توزیع فراواني و درصد پاسخ دهندگان برحسب درجه /رتبه
فراواني

گزینه ها
سروان و پایين تر

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

23

20/90

20/90

سرگرد

43

39/09

60

سرهنگ

42

38/18

104/18

2

1/81

100

110

100

282/08

سرتيب دوم و باالتر
جمع

دادههاي جدول فوق نشان ميدهد که بيشترین درصد فراواني پاسخ دهندگان در سطح درجه/
رتبه سرگردي با فراواني  43نفر با درصد فراواني  39/09درصد و کمترین درصد فراواني پاسخ
دهندگان در سطح درجه/رتبه سرتيب دوم و باالتر با فراواني دو نفر با درصد فراواني 1/81درصد
ميباشد.
جایگاه خدمتی پاسخ دهندگان
جدول شماره  : 4توزیع فراواني و درصد پاسخ دهندگان برحسب جایگاه خدمتي
گزینه ها

فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

 13و پایين تر

12

10/91

10/91

14

23

20/91

31/82

 15و 16

58

52/73

87/73

 17و باالتر

17

15/45

100

جمع

110

100

230/46

دادههاي جدول فوق نشان ميدهد که بيشترین درصد فراواني جایگاه خدمتي پاسخ دهندگان در
سطح درجه /رتبه  15و  ( 16افسر ارشد) با فراواني  58نفر با درصد فراواني  52/73درصد و کمترین
درصد فراواني پاسخ دهندگان در سطح درجه /رتبه 13و پایين تر با فراواني 12نفر با درصد فراواني
 10/91درصد ميباشد.
سابقه خدمت پاسخ دهندگان
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جدول شماره  :5توزیع فراواني و درصد پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمتي
گزینه ها

فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

زیر  5سال

4

3/64

3/64

 5تا  10سال

9

8/18

18/82

 11تا  15سال

16

14/54

27/55

 16تا  20سال

56

51/10

79/91

 21و باالتر

25

22/72

100

جمع

110

100

229/92

دادههاي حاصل از جدول نشان ميدهدکه بيشترین سابقه خدمتي پاسخ دهندگان  16تا  20سال
با فراواني  56نفر با درصد فراواني  51/10درصد و کمترین سابقه خدمتي پاسخ دهندگان کمتر ازپنج
سال با فراواني چهار نفر با درصد فراواني  3/64درصد ميباشد.
نوع مسئولیت پاسخ دهندگان
جدول شماره  : 6توزیع فراواني و درصد پاسخ دهندگان برحسب نوع مسئوليت
گزینه ها

فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

کارشناسي

62

56/36

56/36

ریاست

30

27/27

83/64

فرماندهي

18

16/37

100

جمع

110

100

240

دادههاي حاصل از جدول فوق نشان ميدهدکه بيشترین مسئوليت پاسخ دهندگان کارشناسي با
فراواني  62نفر با درصد فراواني  56/36درصد و کمترین مسئوليت پاسخ دهندگان فرماندهي با فراواني
چهار نفر و درصد فراواني  16/37درصد ميباشد.
تجزیه و تحلیل استنباطی سوال های تحقیق

در پاسخ به سوال اصلي تحقيق که " نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهاي بکارگيري فشنگ هاي
غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند"؟ از تجزیه و تحليل سوالهاي فرعيتحقيق چنيناستنباط
ميشودکه تمام شاخص هاي تحقيق تایيد شده است  .سوالهاي فرعي تحقيق بر اساس شاخصهاي
مرتبط ،به ترتيب داراي ميانگين موثر  3/6857 ، 3/7377 ، 4/0740 ، 4/2065ميباشند.
سوال اول
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نقاط قوت بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند ؟
جدول شماره  : 7نتایج آزمون  Tقوت هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس
تعداد

سطح معني
دار

آماره T

کران باال

کران پایين

درجه
آزادي

انحراف
استاندارد

ميانگين

بدون
پاسخ

پاسخ

00/0

32/993

1/2694

1/1255

109

0/38065

4/2065

0

110

ميانگين این سوال  4/2065ميباشد که در طيف ليکرت از ميانگين باالتر از زیاد برخوردار است و
انحراف استاندارد 0/38065نيز نشانگر پراکندگي پایين این سوال ميباشد .از آنجا که سطح معنيدار
بدست آمده از آماره  Tکمتر ازخطاي آزمون a =0/05ميباشد فرض  H0در سطح اطمينان95درصد
رد ميشود .بنابراین با اهميت بودن قوت ها در بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي
پليس تایيد ميشود.
سوال دوم

نقاط ضعف بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند؟
جدول شماره  : 8نتایج آزمون  Tضعف هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس
سطح
معني دار
0/00

آماره T

کران باال

کران پایين

20/581

0/8044

0/6631

درجه

انحراف

آزادي

استاندارد

109

0/37391

تعداد
ميانگين

بدون
پاسخ

0/7377

0

پاسخ
110

ميانگين این سوال  3/7377ميباشد که در طيف ليکرت از ميانگين باالتر ار متوسط برخوردار
است و انحراف استاندارد  0/37391نيز نشانگر پراکندگي پایين این سوال ميباشد .از آنجا که سطح
معنيدار بدست آمده از آماره  Tکمتر ازخطاي آزمون  a =0/05ميباشد فر  H0در سطح اطمينان
95درصد رد ميشود .بنابراین با اهميت بودن ضعف ها در بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در
ماموریت هاي پليس تایيد ميشود.
سوال سوم
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فرصت هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند ؟
جدول شماره  : 9نتایج آزمون  Tفرصت هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس
سطح
معني
دار

آماره T

کران باال

کران پایين

درجه
آزادي

0/00

25/306

1/1581

0/9899

109

تعداد

انحراف
استاندارد

ميانگين

بدون
پاسخ

پاسخ

0/44511

4/0740

0

110

ميانگين این سوال  4/0740ميباشد که در طيف ليکرت از ميانگين باالتر از زیاد برخوردار است و
انحراف استاندارد  0/44511نيز نشانگر پراکندگي پایين این سوال ميباشد .از آنجا که سطح معنيدار
بدست آمده از آماره  Tکمتر ازخطاي آزمون  a= 0/05ميباشد فرض  H0در سطح اطمينان 95درصد
رد ميشود .بنابراین با اهميت بودن فرصت ها در بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي
پليس تایيد ميشود.
سوال چهارم

تهدید هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند ؟
جدول شماره  : 10نتایج آزمون  Tتهدید هاي بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس
تعداد
سطح
معني دار

آماره T

0/00

18/850

کران باال

0/7573

کران
پایين
0/6132

درجه
آزادي

انحراف
استاندارد

ميانگين

بدون
پاسخ

پاسخ

109

0/38128

3/6857

0

110

ميانگين این سوال  3/6857ميباشد که درطيف ليکرت از ميانگين باالتر ار متوسط برخوردار است
و انحراف استاندارد 0/38128نيز نشانگر پراکندگي پایين این سوال ميباشد .از آنجا که سطح معنيدار
بدست آمده از آماره  Tکمتر ازخطاي آزمون  a =0/05ميباشد فرض  H0در سطح اطمينان 95درصد
رد ميشود .بنابراین با اهميت بودن تهدید ها در بکار گيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي
پليس تایيد ميشود.
رتبه بندی ابعاد چهار گانه موثر بر بکارگیری فشنگ های غیر کشنده در ماموریت های پلیس
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جدول شماره  11نشان ميدهد بعد قوت ها با ميانگينکل ( 4/2065رتبه یک) بيشترین اهميت و
تاثير و بعد تهدید ها با ميانگينکل ( 3/6857رتبه چهار)کمترین اهميت را در ميان سایر ابعاد موثر بر
بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس دارند.
جدول شماره  :11رتبه بندي ابعاد موثر بر بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس
ردیف

ابعاد

ميانگين

رتبه

1

قوت ها

4/2065

یکم

2

فرصت ها

4/0740

دوم

3

ضعف ها

3/7377

سوم

4

تهدید ها

3/6857

چهارم

3/9259

ميانگين کل
نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به ابعاد چهارگانه قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدید هاي بکارگيري فشنگ هاي غير
کشنده در ماموریت هاي پليس با شاخصهاي مختلف توسط پرسش نامه مورد بررسي قرارگرفت.
نتایج حاصل از تحقيق نشان ميدهدکه قوت ها با ميانگين  ، 4/20فرصت ها با ميانگين  ، 4/07ضعف
ها با ميانگين  ، 3/73تهدید ها با ميانگين  3/68در رتبه هاي یک الي چهار قرار دارند.
در پاسخ به سوال اصلي تحقيق " نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصت ها و تهدیدهاي بکارگيري فشنگ
هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس کدامند"؟ با توجه به تجزیه و تحليل ابعاد چهار گانه،
ميانگين کل بدست آمده  3/9259بوده که نشاندهنده این است که کليه ابعاد در بکارگيري فشنگ
هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس موثرميباشد.
 -1با توجه به مطالب ارائه شده در پيشينه تحقيق و نتایج به دست آمده از پایان نامه بررسي
الزامات ناجا در بهره گيري از راهبرد تغييرات رفتاري و راهبرد تغيير سالح و تجهيزات غير مرگبار و
نيمه مرگبار در ماموریت هاي پليس که توسط مقيسه( )1392تاليف شده به این نتيجه رسيده که در
انواع پليس هاي تخصصي سالح و تجهيزات غير مرگبار متناسب با نوع ماموریت استفاده گردد.اشتراک
پایان نامه آقاي مقيسه با تحقيق انجام شده این است که ایشان به استفاده انواع سالح و تجهيزات غير
مرگبار متناسب با نوع ماموریت در پليس هاي تخصصي اشاره نموده و ما در تحقيق پيش رو قوت هاي
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بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده را در ماموریت هاي پليس شناسایي نمودیم که این مهمات به
عنوان جزیي از تجهيزات غير کشنده پليسي پيرو گفته آقاي مقيسه مي باشد.
 -2با توجه به مطالب ارائه شده در پيشينه تحقيق و نتایج به دست آمده از مقاله مطالعه و بررسي
روند توسعه سالح و مهمات غيرکشنده (کم اثر) تاليف آروین( )1392به مطالعه تطبيقي و مشخصات
سالح و مهمات غير کشنده پرداخته است از جمله برد و دقت پایين این گونه مهمات  .اشتراک تحقيق
آقاي آروین با این تحقيق در این ميباشد که هردو تحقيق به مشخصات کاربردي این گونه مهمات
پرداخته است و داراي نتيجه مشترک در خصوص ویرگي هاي این گونه مهمات از قبيل دقت و برد
پایين مي باشد.
 -3با توجه به مطالب ارائه شده در پيشينه تحقيق و نتایج به دست آمده از ونتایج به دست آمده
از مقاله تاثير بکارگيري سالح و تجهيزات غير کشنده با مقبوليت پليس در جامعه مقيسه( )1392به
این نتيجه رسيده که بين مقبوليت اجتماعي پليس و استفاده از سالح و تجهيزات غير مرگبار ارتباط
وجود دارد کاهش جراحات یا قتل شهروندان بيگناه در نتيجه اشتباه در هدف گيري ،افزایش ميزان
رعایت حقوق شهروندي ،کاهش تبعات سياسي و اجتماعي پس از تيراندازي ،باعث مقبوليت پليس مي
شود  .وجه اشتراک مقاله آقاي مقيسه با تحقيق پيشرو در این است که در صورت استفاده پليس از
فشنگ هاي غير کشنده  ،جراحات یا قتل شهروندان بيگناه در نتيجه اشتباه در هدف گيري کاهش
یافته ،ميزان رعایت حقوق شهروندي افزایش یافته  ،تبعات سياسي و اجتماعي پس از تيراندازي
نيزکاهش مي یابد که این امرباعث مقبوليت اجتماعي پليس مي شود.
 -4با توجه به مطالب ارائه شده در پيشينه تحقيق و نتایج به دست آمده از کتاب نقش سالح هاي
غير مرگبار در عمليات پليس مرکز مطالعات و پژوهشهاي ناجا( ، )1387به نقش این گونه تجهيزات در
ماموریت هاي پليس پرداخته است وجه اشتراک کتاب مذکور با تحقيق پيشرو در این است که در
صورت استفاده پليس از فشنگ هاي غير کشنده  ،آسيب پذیري پليس در مواجهه با جرائم
مسلحانه(سالح با مهمات جنگي) افزایش مي باید.
در ادامه ،پيشنهادات زیر ارائه مي گردد:
 -1شاخص هاي بدست آمده در این پژوهش در قالب ابعاد چهارگانه قوت ها ،ضعف ها  ،فرصت ها
و تهدید ها از نظر جامعه آماري در بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده در ماموریت هاي پليس داراي
اهميت بوده و تاثير گذار مي باشد لذا در خصوص ورود این گونه مهمات به نيروي انتظامي جمهوري
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اسالمي ایران ،مسئولين مربوطه باید شاخص هاي تاثير گذار را مد نظر قرار داده و در محيط داخلي
نيروي انتطامي با تقویت نقاط قوت  ،آثار و تبعات نقاط ضعف را کاهش داده و در محيط خارجي به
درستي از فرصت ها استفاده نموده و آثار و تبعات تهدید ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
 -2از نظر پاسخدهندگان مهمترین شاخص موثر در بکارگيري فشنگ هاي غير کشنده در
ماموریت هاي پليس کاهش درگيري هاي حقوقي ناجا و کارکنان ميباشد که جهت حفظ وارتقاء این
شاخص مي بایست ضمن نهادینه نمودن مسئوليت پذیري ودلسوزي ورعایت قوانين و استفاده از
فشنگ هاي غير کشنده ،آمار جراحات و فوت مجرمان و افراد بيگناه را کاهش داد تا از این طریق
درگيري هاي حقوقي ناجا و کارکنان به واسطه تيراندازي هاي صورت گرفته کاهش پيدا کند.
 -3در هر حال ،مخاطبان اقدامات پليسي شهروندان جامعه اند و از حقوق شهروندي برخوردارند.
این امر ایجاب مي کند که رویکرد پليس در برقراري نظم ،نظارت و کنترل رفتارهاي شهروندان باشد و
از رویکردهاي سرکوبگرانه و مرگبار اجتناب شود .براي این منظور ابزارهایي که در اختيار پليس قرار
مي گيرد ،به گونه اي باشد که به ميزان ضرورت ،مأموران پليس را در برقراري نظم یاري کرده و از
تلفات جاني شهروندان جلوگيري نمایند.
 -4با توجه به اینکه سالح هاي نيمه خودکار با فشنگ هاي غير کشنده تناسب پایين دارند
بنابراین مدیران و فرماندهان مي بایست در صورت قرار دادن فشنگ هاي غير کشنده در اختيار
مامورین ،به تجهيز آنان به سالح هاي متناسب توجه داشته باشند.
 -5در این پژوهش در بعد فرصت ها ،تعداد هفت شاخص تاثير گذار در بکارگيري فشنگ هاي غير
کشنده در ماموریت هاي پليس شناسایي گردید که شاخص هاي کاهش درگيري حقوقي ناجا و
کارکنان با ميانگين 4/51و کاهش آمار فوتي مجرمين با ميانگين  4/49در رتبه بندي شاخص ها در
رتبه اول و دوم مي باشند که این موضوع دليل اهميت این شاخش ها بوده که مسئولين باید به این
شاخص ها توجه ویژه اي نمایند.
 -6فراهم نمودن بستر و شرایط الزم در مراکز آموزش براي معرفي و نحوه استفاده از فشنگ هاي
غيرکشنده (تامين سرفصل آموزشي ،تامين متون آموزشي ،ایجاد فضا هاي تمریني ،تامين وسایل و
شبيه ساز هاي آموزشي و تامين اساتيد و مربيان) از طریق مبادي ذیربط در دستور کار قرار گيرد.
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