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آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت
(مطالعه موردی :کارکنان کالنتریهای فرماندهی انتظامی استان البرز)
میرسعید موسوی 1ابراهیم قربانی

*2

از صفحه  75تا 57
دريافت1۱99/22/25 :
پذيرش1۱99/2۱/12 :

چکیده
در حال حاضر سازمانهایی که با محیط پیرامون خود هیچگونه ارتبااى ندارناد ،در اثار
آنتروپ کمکم به ب نظمی ،ب تعادل و کهولت عناصر متشاکله درونا خاود دچاار واده و
(به دلیل عدم ارتباط با محیط پیرامون براى تجدید مواد و تأمین اناريی) باه سامت تالوا و
نابودى سیر م کنند .تحقیق حاضر با هدف بررسی آنتروپی منفی (ایجاد نظم) کارکنان پلایس
در جهت ارتقاء احساس امنیت در بین کارکنان کالنتریهای استان البرز انجاام واد .تحقیاق
مذکور از حیث روش ،توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی میباود .جامعهی آمااری
تحقیق حاضر کارکنان وعبات مبارزه با مواد مخدر ،اىالعات و تجسس کالنتریهاای انتظاامی
استان البرز بوده که تعداد  56نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونهگیارى تمااموامار باه
عضویت نمونه آماری تحقیق انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را که روایا و پایاای
آن درمرحلهی مقدمات مورد بررس و تأیید قرارگرفت ،تکمیل نمودند .برای تجزیه و تحلیال
دادهها از نرمافزار تحلیل آماری اس پی اس اس استفاده ود .یافتهها نشاان داد کاه آنتروپای
منفی کارکنان در ارتقاء احساس امنیت معنیدار بوده و دارای تاثیر بسزایی مایباواد .نتاای
نشان داد آنتروپی (منفی) کارکنان پلیس در ارتقاء احساس امنیت به ترتیا  -1پیشاییری و
کشف جرائم -2 ،رعایت حقوق وهروندی -3 ،فناوری اىالعات و  -4اصالح فرایندها میباود.
وايههای کلیدی :آنتروپی کارکنان ،احساس امنیت ،پلیس ،نیروی انتظامی (ناجا).

 .1دانشجوی دکتری مديريت /دانشگاه آزاد اسالمی/همدان
 .2نويسنده مسئول مکاتبات :مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه
واژه آنتروپی حاکی از تمايل سیستمها به کهولت و بینظمی است .سیستمهای بسته به مرور
زمان از هم گسیخته میشوند؛ زيررا انررژی يرا داده دديرد از محریا دريافرت نمریکننرد ،ولری
سیستمهای باز آنتروپی منفی دذب میکنند؛ يعنی میتواننرد ورود را تررمیم کررده و برا حفر
ساوتار وود زنده بمانند و حتی با وارد کردن انرژی اضافی رشد کنند .سیستمهای پويا قادرند برا
تغییر شرايا زمانی و مکانی از راههای مختلف به يك هدف مشترك برسرند .آنتروپری مببرت در
والف دهت اصالح انحرافات و بهمنظور بقای سیستم در محیا عمل میکنرد (اتکینرو و پراوولو1؛
 .)2222در هر سیستم عواملی ودود دارند که در والف دهت نظرم سیسرتم عمرل مریکننرد و
مختلکننده انتظام سیستم هستند .اين عوامرل را «آنتروپری» مریوواننرد .آنتروپری بره دوگونره
تقسیم میشود :آنتروپی مببت که عملکردش در والف دهت نظم سیستم است و آنتروپی منفری
که عملکردش در والف دهت آنتروپری مببرت اسرت (مرولر و ولرف2؛  .)2227کارکنران پلریس
بهسبب تاثیرات وسیعی که در تمام ابعاد سازمانها دارند از اهمیت بسیار بااليی برووردارهسرتند
و بههمین دهت مورد توده همه نظامها اعم از الهی و غیر الهی قرار دارند .يکی از مهمترين ابعاد
ودودی بشر ،بعد رفتار و کردار اوست .با شناوت اين بعد از ابعاد ،بشر بسیار ددی تلقی میشرود
و اساساً اسالم ،انسانها را در مقابل رفتار و اعمالشان مسئول میداند .قرآن کرريم در ايرن زمینره
میفرمايد« :فَمَنْ کَانَ يَرْدُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًرا صَرالِحا» پرس هررکس کره امیرد بره مالقرات
پروردگارش دارد ،بايد عمل کند ،عملی صالح و نیکو (کهف )112 ،و در آيهای ديگر فرموده است:
«وَ لِکُلِّ دَرَداتٌ مِمَِّا عَمِلُوا» و برای هريك مرتبرههرا و دردراتی اسرت متناسرب برا عملکردشران
(طاهری ،ربانی و اديبی؛ .)1۱91
پس از عملکرد و رفتار سازمانی مقوله امنیت بخش بعدی مورد توده مقاله حاضر است که از
مفهوم امنیت به مصونیت از تعرض ،تصرف ادباری بدون رضايت نظر دارد ،و در مورد افراد امنیت
را به اين معنی میداند که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع نداشته و بره
هیچ وده حقوق آنها به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهديرد نکنرد .امنیرت

1 . Atkins and Paula
2 .Muller, Wolf
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بهعنوان يکی از نیازهای اساسی انسان است و در سلسله مراتب نیازها (مازلو1؛  )1952نیاز امنیت
پس از ارضای نیازهای اولیه طبقرهبنردی شرده اسرت (داودی دهاقرانی و صروفی زمررد؛ .)1۱97
مقولهی امنیت در بند  11اصل سوم قانون اساسی دمهوری اسالمی ايران و اسناد بینالمللی نظیر
ماده  ۱اعالمیه دهانی حقوق بشر ،بند  1ماده  9میباق حقوق مدنی و سیاسی در کنار حق آزادی
مورد اشاره قرار گرفته است .از آندايی که يکی از عوامل اصلی ارتقاء امنیرت آنتروپری (منفری) و
نظم کارکنان است ،بنابراين رعايت آن بايد از اولويتهای پلیس باشد .از اينرو پلیس در راسرتای
مأموريت محوله وود برای برقراری امنیت و آسايش عمومی وظیفهای حساس و وطیرر را دنبرال
میکند .بنابراين در عصر حاضر تدابیر دستيابی بره امنیرت کره از حقروق بنیرادين اشرخا

در

زندگی تلقی میشود ،بايد با اصول شناوته شدهی حقوق بشر که در اسناد سازمان ملل متحد هم
منعکس شده همووانی داشته باشد .نمیتوان برای تأمین امنیت بهطور وودسرانه و بیقاعده بره
هر شیوهای متوسل شد (داودی دهاقانی و صوفی زمرد؛  .)1۱97امنیت دارای ابعاد عینی (امنیت
بالفعل) و ذهنی (احساس امنیت) است .بعد ذهنی يا احساس امنیت به احساس رهرايی انسران از
اضطراب ،بیم و وطر اتالق میشود؛ در واقع زمانی که فررد احسراس کنرد در دامعره و تعرامالت
ادتماعی وطر دان ،مال يا سالمت وی را مورد تهديد و تعرض قرار نمیدهد ،میتوان گفت فررد
دارای احساس امنیت است (قربانی؛  .)1۱92تحقیق حاضر نیو بر بعد ذهنی يعنی احساس امنیت
تأکید دارد ،بر همین اساس در نظر دارد نقش آنتروپی کارکنان پلیس در ارتقاء احساس امنیت را
مورد مطالعه قرار دهد.
هر سیستم و سازمانی همواره در دريان عملکرد وود و بدون اراده ،نیل به فنا دارد (آنتروپری
در سازمان) .برای دلوگیری از زوال سیستم الزم است با آنتروپری مببرت آن مقابلره کررد .نحروه
بروورد با اين پديده ،وارد کردن آنتروپی منفی ،حداقل به اندازه آنتروپی مببت به سیستم اسرت.
برنامههای بهبود سازمانی در واقع آنتروپی منفری و حیراتبخرش بررای يرك سرازمان مریباشرد.
همچنین نیاز به امنیت در همهی دوامع از ارزش بسیار بااليی برووردار است و فقردان امنیرت و
آرامش در يك دامعه ،مودب نارضايتی مردم و بروز تعارضاتی میان ملت و دولت مریشرود ،زيررا
ودود ناامنی و بحرانهای ادتماعی ،نشانهی ضعف دولت و ناتوانی در برآورده کردن اساسیتررين
نیاز مردم محسوب میشود .بنابراين امنیت برای کلیه نظامهرای سیاسری و مرردم ،صررفنظرر از
1.Maslow
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سطح توسعه اقتصادی و ادتماعی و نوع ايدوولوژی ،مهمترين و با اولويتتررين مسرأله بره شرمار
میآيد .به عبارت ديگر ،امروزه با شکل گرفتن نهادهای دديد امنیتی توسا دولرتهرا ،مریتروان
يادآور شد که امنیت به هر صورت تا حد زيادی توسا دولتها برقرار میشرود و در واقرع يکری از
وظايف اصلی هر دولتی ،تأمین امنیت است .بدين ترتیب امنیت بستری برای فعالیتهای دولت و
نیو افراد دامعه است (نامی؛  .)1۱95ودود امنیت در میان اعضای يك دامعه ،بره همران انردازه
مهم است که احساس امنیت در آن دامعه مهم است .در واقع با پیدايش مکترب کرنش متقابرل
نمادين ،به تدريج ابعاد ذهنی و احساسی عالوه برر ابعراد هسرتی شرناوتی و ذاتری پديردههرای
ادتماعی اهمیت يافتند .از منظر اين مکتب بیش از آنکه واقعیات ذاتی پديدهها اهمیرت داشرته
باشند ،تلقی و احساسی که نسبت به پديدهها ودود دارد ،دارای اهمیتاند؛ زيررا انسران برا ايرن
احساسات و طرز تلقیها زندگی مینمايد ،نه وود آن دوهرها .بر همرین پايره مریتروان اذعران
داشت که ودود امنیت در کنار احساس امنیت حاوو اهمیت است .تا زمانی که شهروندی در شهر
وود از قدمزدن در کوچهها و ویابانهای آن ،احساس آرامش نکند ،احساس امنیت نیو نخواهرد
داشت و بهطور داوم نگرانی ،تشويش و اضطراب ودود وی را فررا وواهرد گرفرت و ايرن وضرعیت
میتواند همان اثرات فقدان امنیت را داشته باشد )فرجپور؛ .)1۱95
لذا هر دامعهای با ايجاد سازمانها و تشکیالت مختلرف سرعی در تحقرق ايرن نیراز اساسری
مینمايد که ازدمله مهمترين آنها میتوان به پلیس دوامع اشاره کرد .براساس قرانون تشرکیل
نیروی انتظامی  26وظیفه برای اين نیرو احصاء شده که در آنها نادرا در ترأمین امنیرت نقرش
کلیدی دارد .کار ويژه تأمین امنیت توسا پلیس بهعنوان يکی از ارکان مهم تأمین امنیت ،توسا
بسیاری از پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است )راعی ،گالبی و امینپور؛ .)1۱9۱
از چشمانداز ادتماعی نیو ودود امنیت بالفعل در هر دامعره (بعرد عینری امنیرت) ،احسراس
امنیت (بعد ذهنی امنیت) را در افراد آن دامعه به ودود میآورد و اگر کراهش امنیرت در دامعره
رخ دهد ،بیاعتمادی ،رواج بدبینی و شايعه ،عدم مشارکت و همکراری در برنامرههرای اقتصرادی،
ادتماعی ،سیاسی و امنیتی کشور را به دنبال وواهد داشت (قربانی؛  .)1۱92با عنايت بره ايرنکره
بررسی واژه آنتروپی (منفی) کارکنان تحت عنوان نظم در بینظمی يکی از عناوين ناشناوته برین
کارکنان نادا احصاء گرديد که بررسی آن در قالب ارتقراء احسراس امنیرت امرری ادتنرابناپرذير
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میباشد .لذا اين پژوهش نیو در نظر دارد آنتروپی کارکنان پلیس در ارتقاء احساس امنیت را مورد
بررسی قرار دهد .بنابراين هدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به سوال :آيا آنتروپری کارکنران پلریس
مودب ارتقاء احساس امنیت میشود؟ در قالب فرضیات ذيل میباشد.
 .1بین اصالح فرآيندها در کالنتریها و ارتقاء احساس امنیت رابطه معنیداری ودود دارد.
 .2بین افوايش فناوری اطالعرات در ردههرای انتظرامی برا ارتقراء احسراس امنیرت رابطره
معنیداری ودود دارد.
 .۱بین رعايت حقوق شهروندی و ارتقاء احساس امنیت رابطه معنیداری ودود دارد.
 .1بین پیشگیری و کشف درايم با ارتقاء احساس امنیت رابطه معنیداری ودود دارد.
مبانی نظری
 )1امنیت و احساس امنیت
امنیت در معنای لغوی ،ايمن شدن ،در امان بودن و آرامش وراطر داشرتن را مریرسراند .در
فرهنگ آکسفورد امنیت رهايی يا حفاظت از وطر يا نگرانی ،اقردامات پیشرگیری بررای تضرمین
امنیت يك کشور ،شخص ،مقولههای ارزشی و ايمنی ،وضعیت در امان برودن ،وضرعیت بریوطرر
بودن ،توانايی برای حف سالمتی معنی شرده اسرت .قررآن کرريم نیرو يکری از اهرداف اسرتقرار
حاکمیت ودا و دانشینی صالحان را تحقق امنیت معرفی کرده است (سوره نور؛ آيه  .)77از نگاه
داننی ،1امنیت يعنی رهايی نسربی از تهديردات زيرانبخرش (بروزان2؛  .)1۱35ايرن تهديردات
میتواند هم ارزشهای عینی مانند دان انسان و هم ارزشهای ذهنی مانند هويت باشد .بنرابراين
از دو بعد ذهنی و عینی برووردار اسرت؛ در بعرد عینری ،امنیرت بره معنرای نبرود تهديرد بررای
ارزشهای کسب شده است و در بعد ذهنی مشتمل است بر نبود هراس از اينکه آن ارزشها مورد
حمله قرار گیرند (عبدی؛ .)1۱33
به عقیده بوزان اگر امکانات مقابله بیش از امکانات تهديد باشد ،امنیت حاصل است ،امرا اگرر
تراکم ،حجم و شدت تهديد بیش از امکانات مقابله باشد ،آن تهديد مودد نراامنی وواهرد برود .از
نگاه علمای مکتب کپنهاگ ۱امنیت مطلق قابل تصور نیست و ودود درصدی از نراامنی و بحرران،
1.bowzan
2 . john-tee
3 .Copenhagen
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عامل بالندگی و پويايی حیات بشری است .از ديدگاه حقوق بشر امنیت ،اطمینان وراطری اسرت
که به مودب آن افراد میتوانند در دامعه بدون هیچگونه مواحمتی به زنردگی ورود ادامره دهنرد
(قربانی؛ .)1۱92
احساس امنیت ادتماعی يك وضعیت ذهنی است که در تعامل با وضعیت عینی امنیت شرکل
میگیرد ،ولی رابطه بین وضعیت ذهنی و وضعیت عینی ،از نروع رابطره میران زيربنرا و روبنرا کره
مارکس 1تعريف کرده ،نیست .از نظر بوزان امنیت ادتماعی ،به حف ويژگیهايی اشراره دارد کره
براساس آن ،افراد وود را عضوی از يك گروه ادتماعی قلمداد میکنند .با در نظر گرفتن اين نکته
که ويور )2212( 2به يك مکتب تعلق داشته و تشابه فکری زيادی باهم دارنرد ،بايرد گفرت آنهرا،
ودود دو بعد عینی و ذهنی را برای امنیت مطرح کردهاند (تادران و کالکی.)1۱33 ،
در وصو

نقش پلیس در امنیرت نظريرات مختلفری اراوره شرده اسرت .بررای مبرال هرانتر،

بورسیك و گراسیك ،۱پلیس را بهعنوان نهادی کلیدی در کنترل ادتمراعی عمرومی در محلرههرا
مطرح میکنند .نیروی پلیس در دوامع دموکراتیك ادعا میکند که حق انحصاری ادررای قرانون
در به کارگیری اعمرال فشرار ،زور و وشرونت بررای بازيرابی نظرم در دسرت او اسرت (طراهری و
همکاران؛ .)1۱91
براساس نظريه سرمايه ادتماعی ،شبکههای پشتیبان ادتماعی ،نهادهای محلری ،هنجارهرا و
ضوابا مشترك ،تعامالت دو سويه بین اعضا و فعالیتهای دمعی اعضای دامعه مریتوانرد بررای
ايجاد فوايد همگانی مورد استفاده قرار گیرد .براساس اين نظريه ،نیروی پلیس بهعنوان يرك نهراد
کنترل ادتماعی ،تاثیری محرك بر کارهای دمعی شرهروندان بررای پرايین آوردن نررخ دررم در
محل زندگی و همسطح کردن تراز ترس و درم براساس هنجارهرای برومی دارد .تراثیر مسرتقیم
حضور پلیس در محل زندگی در کاهش درك وطر احتمالی از درايم و کاهش ترس از دررم کره
از طريق توانايی دمعی باال و رضايت واطر باال از محرل زنردگی بره میروان متعرادل و متوسرطی
میرسد ،همکاری بین ساکنان و ادرای قانون در مبارزه با درايم را نشران مریدهرد ( رودهران1؛
.)2229
1.Marks
2.Weaver
3.Brosic and Geracic
4.Rodhan
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 )2آنتروپی
از ديدگاه سیستمی ،اعتقاد به يك حالت يا قانون کلى در فرآيند تغییر و تحول در سیستمهرا
ودود دارد .بدين معنى که در کلیه سیستمها (اعم از سیستمهاى فیويکی ،مکانیکى ،سیستمهاى
زيستى و يا سیستمهاى ادتماعی) ،ادواء ،عناصر ،مواد و انرژى بره تردريج تغییرر شرکل و تغییرر
حالت مىدهند و با تمايل به بىنظمی ،از همپاشریدگى و برىتعرادلی ،برهسروى نرابودى حرکرت
مىکنند .اين وصلت عام و قرانون کلرى در سیسرتمهرا را آنتروپری مرىگوينرد .آنتروپری بیرانگر
بینظمی يك سیستم است و هر سیستمی بهصورت وودبهوود يعنری بردون صررف انررژی میرل
دارد تا به سمت بینظمی بیشتر يا آنتروپی بیشرتر میرل نمايرد؛ طبرق اصرل دوم ترمودينامیرك
کالسیك ،يك سیستم بسته که با محیا پیرامون هیچ گونه ارتباطى ندارد ،در اثر آنتروپى کمکرم
به بى نظمی ،بىتعادلى و کهولت عناصر متشکله درونى وود دچار شده و (بهدلیل عدم ارتبرا برا
محیا پیرامون برراى تجديرد مرواد و ترأمین انررژی) بره سرمت نرابودى سریر مرىکنرد .لریکن
سیستمهاى باز که با محیا اطرراف داراى ارتبرا متقابرل (داد و سرتد مراده و انررژی) هسرتند،
کاهش انرژى درونى وود را از محیا اوذ مى نمايند و بدين طريق از فروپاشى سیسرتمهراى براز
دلوگیرى مىگردد .در حقیقت سیستم هاى باز در دهت عکس قانون آنتروپى حرکت مىکننرد و
به اصطالح آنتروپى منفى بهدست مىآورند و به حیات وود ادامه مىدهند .در فرآيند داد و سرتد
ماده و انرژى در سیستم هاى باز و محیا اطراف ،هر قدر مقدار انرژى داده شده به محیا کمتر از
مقدار انرژى باشد که از محیا بهدست مىآورند ،با میوان آنتروپى منفى بیشتر ،مرىتواننرد زمران
بیشترى ادمه حیات دهند .اين نسبت به استحکام ساوتارى سیسرتم (يعنرى روابرا پايردار برین
عناصر سیستم) از يك سو و کارکرد سیستم از سوى ديگر ارتبا پیدا مىکنرد (اتکینرو و پراوولو؛
 2222و مولر و ولف؛ .)2227
 )3پلیس
پلیس بهعنوان بخشی از دولت نقش نظارت و کنترل بیرونی و رسمی را در مرديريت امنیرت
عمومی در هر دامعهای عهدهدار است و يکی از بحثانگیوترين کارکردهرای ادتمراعی پلریس در
دوامع دموکراتیك اين است که پلیس نهادی از دولت است؛ زيرا وظیفره اصرلی دولرتهرا ايجراد
امنیت برای ملت است و سازمان پلیس نماد برقراری امنیرت بروده ،و در منظرر مرردم برهعنروان
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نماينده دولت است (ريد1؛  ،2222نقل از احمدی و فرهادی؛  .)1۱92فلسرفه ودرودی پلریس در
اين حوزه اساساً افوايش ضريب اطمینان واطر و آرامش مردم و کراهش ضرريب نراامنی افرراد در
شبکه روابا و مناسبات ادتماعی میباشند تا دايی که حتی اقتدار و کارآمدی نظرام سیاسری در
سطح ملی نیو تحتالشعاع نوع راهبرد عملکرد پلیس قرار میگیررد و نظرامی کره ترامین امنیرت
عمومی و حف دان و مال و آبروی آحاد شهروندان وود توانايی کرافی نداشرته باشرد ،حکرومتی
ناکارآمد محسوب میشود (حسیناوی و همکاران؛ .)1۱92
پلیس برای ايفای نقش حساس وود در مديريت امنیت عمومی نیاز به برنامهريروی درامع و
همهدانبه و راهبردهای کالن در قلمرو و امنیت عمومی دارد که بهدهت فراينرد مدرنیواسریون از
سوی آسیبهای ادتماعی فواينده بهويژه در دهان سوم که در حرال توسرعه مریباشرد ،بریش از
پیش تهديد میشود .لذا پلیس بهتنهايی از عهده مديريت عمرومی برنمریآيرد( .عبردی؛ .)1۱33
بنابراين بهطور قطع برنامهريوی برای مديريت امنیت ادتماعی (عمومی) بايستی از دامعیرت الزم
برووردار باشد تا بتواند فرآيند تصمیمگیری ،نظارت و ادرا که در حوضه مديريت ادتماعی اسرت
را با بهرهمنردی از انگیروش سیسرتمی برهکرار گیررد و مریبايسرت نقرش و دايگراه هرر يرك از
سیستم های چهارگانه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ادتماعی را در ايرن وصرو

مشرخص کررد

(هواردريبی؛ .)1۱92
پیشینه تحقیق
با بررسی تحقیقات پیشین ،تحقیق و پژوهشی که بتواند همتراز و همرديف با موضوع تحقیق
حاضر باشد ،يافت نگرديد .لذا در ادامه تحقیقاتی که در حوزه احسراس امنیرت بره اتمرام رسریده
است ،آورده شده است.
در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان بر بعد ذهنری از امنیرت
ادتماعی در بین زنان حاشیهنشرین شهرسرتان ارومیره (قربرانی؛  .)1۱92بره ايرن نتیجره دسرت
يافتهاست که ،هر چه میوان حضور پلیس در محالت آلوده کمتر باشد و سوءمصرف مواد مخردر و
روانگردان در بین ساکنین مناطق حاشیهنشین بیشتر باشد ،وضعیت بعد ذهنی امنیرت ادتمراعی

1.Reed
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در بین زنان کاهش وواهد يافت .لرذا کراهش در سوءمصررف مرادهی روانگرردان متامفترامین در
محالت حاشیهنشین ،میتواند در بهبود بعد ذهنی از امنیت محالت حاشیهای نقش موثری داشته
باشد.
تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر حضور پلیس بر احساس امنیت ادتماعی افراد در تفردگراههرا
(حسیناوی و همکاران؛  )1۱92نشان داد که بین استانهای گیالن ،مازندران و گلستان بره لحرا
احساس امنیت در حضور پلیس تفاوت معنادارای ودود دارد .بنابراين حضور پلیس در تفردگاهها
به احساس امنیت کمك میکند .داودی دهاقانی و صوفی زمرد ( )1۱97در پژوهش وود بره ايرن
نتیجه رسیدند که پرهیو از رويکردهای صرفاً امنیتگرا و دوریدستن از قضاوتهرای عجوالنره و
يكسويه نسبت به شهروندان ،زمینهساز ايجاد امنیت مستمر است که برا سرهیم کرردن آنران در
طراحی و ادرای برنامههای پیشگیری از درم میسر میشود و الزمه اين امر ايجاد اعتماد دوسويه
بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای ادرايی و تقنینی و حذف موانع ساوتاری در پلیس و
نهادهای ادتماعی است.
ربانی ،اديبی و طاهری ( )1۱39در پژوهشی درمورد عوامل موثر برر نقرش و حضرور نیرروی
انتظامی در ايجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی دريافتنرد کره برین نقرش و حضرور
نیروی انتظامی و احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی بر حسب سرمايه ادتماعی و عملکرد
رسانههای داولی رابطه مستقیمی ودود دارد.
عبدی ( )1۱33در مطالعه وود به اين نتیجه رسید که بین اقدامات پلیس در سطح بوستانها
و میان احساس امنیت مردم و همچنین بین میوان حضور مرردم در سرطح بوسرتانهرا و میروان
کاهش حضور مجرمان در سطح بوستانها ،رابطه معناداری ودود دارد.
تادران و کالکی ( )1۱33در مطالعهای در مورد بررسری تراثیر عملکررد پلریس برر احسراس
امنیت شهروندان تهرانی دريافتند که توانمندی عملیاتی پلیس بهتنهايی نمریتوانرد برر احسراس
امنیت شهروندان اثر بگذارد ،بلکه آموزش و رفتار حرفهای پلیس در تعامل با دامعه ضروری بروده
و با ارتقا کیفیت عملکرد نیروی انتظامی در سطح دامعه احساس امنیت شرهروندان نیرو افروايش
پیدا وواهد کرد.
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بريك و همکاران )2229( 1در پژوهشی در مورد نگرش نودوانان نسبت بره پلریس دريافتنرد
که قیود ادتماعی و مشغول شدن به بوهکاری واسطه بین تاثیر پلیس و نگرش نودوانران نسربت
به پلیس است .يعنی هرچه قیود ادتماعی بیشتری ودرود داشرته باشرد و فررد بوهکرارتر باشرد،
نگرش وی نسبت به پلیس منفیتر وواهد بود (به نقل از حکیم؛ .)1۱9۱
موحسام و ترارلو ) 1997( 2در پژوهشری مرروری معتقدنرد کره دنايرات انجرام گرفتره علیره
گردشگران ،لووم دوالت پلیس در امر امنیت گردشگران را الوامی میسازد و امنیت اين گروه بايد
از طريق افسرانی تامین شود که نگاه مببت و همدالنهای نسربت بره گردشرگران دارنرد (حکریم؛
.)1۱9۱
مدل مفهومی تحقیق
با توده به ابعاد مربو به آنتروپی منفی در تحقیق حاضر و در نهايت رسیدن به احساس امنیت
در بین شهروندان ،مدل مفهومی تحقیق به شرح ذيل قابل ترسیم میباشد.
شکل شماره  :1مدل مفهومی تحقیق

اصالح فرآیندها
(استاندارد سازی)
فناوری اىالعات
رعایت حقوق
وهروندی

آنتروپی (منفی)

احساس امنیت

پیشییری و کشف
جرایم

1.Bricks et al
2.Moussaum & Tarlow
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ابزار و روش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر ،روش پیمايشی بوده و دهت دمعآوری دادهها ،از ابوار
پرسشنامه استفاده شده است .دامعهی آماری تحقیرق حاضرر کارکنران شرعبات مبرارزه برا مرواد
مخدر ،اطالعات و تجسس کالنتریهای انتظامی استان البرز بوده که تعداد  27نفر از کارکنران برا
استفاده از روش نمونهگیرى تمامشمار به عضرويت نمونره آمراری تحقیرق انتخراب شردند .روش
گردآوری اطالعات هم بهصورت کتابخانهای و هرم برهصرورت میردانی صرورت پرذيرفت .در روش
کتابخانهای برای دمعآوری اطالعات به مطالعه مقاالت ،پاياننامهها ،کتب و همچنرین اسرتفاده از
اينترنت مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق تدوين و متغییرهای مورد نیاز استخراج گرديد و
ابوار اصلی تحقیق بر اساس آنها تدوين شرد .بررای دمرعآوری اطالعرات میردانی از پرسشرنامه
محقق ساوته استفاده شد .در راستای انجام تحقیرق مرذکور و بررای رسریدن بره نترايج موضروع
پرسشنامه تحقیق در چهار بعد؛  -1اصرالح فراينردها -2 ،فنراوری اطالعرات -۱ ،رعايرت حقروق
شهروندی و  -1پیشگیری و کشف دراوم مورد بررسی و تجويره و تحلیرل قررار گرفرت .در ايرن
پژوهش برای تامین اعتبار پژوهش از روش اعتبرار محتروايی و بررای تعیرین پايرايی گويرههرا از
نرمافوار اس پی اس اس و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .ضريب آلفای کرونباخ بهدست آمرده
برای ابعاد تحقیق به شرح ددول شماره  1ارايه شده است.
ددول  :1ضريب آلفای کرونباخ برای هريك از زير بخشهای پرسشنامه
ابعاد

تعداد سوالها

آلفای کرونباخ

اصالح فرايندها

3

2/522

فناوری اطالعات

5

2/352

رعايت حقوق شهروندی

3

2/352

پیشگیری و کشف دراوم

3

2/5۱5

کل پرسشنامه

۱1

2/592
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یافتههای تحقیق
بررسی تاثیرآنتروپی (منفی) کارکنان در ارتقاء احساس امنیت وهروندان از دیدگاه
کارکنان کالنتریهای انتظامی استان البرز
بر اساس آزمون پیرسون انجام شده و مطابق ددول  ،2سطح معنیداری بین پیوستگی مردم
و حکومت با فناوری اطالعات ،پیشرگیری و کشرف دررايم ،رعايرت حقروق شرهروندی و اصرالح
فرايندها کمتر از  )p= >2/27( 2/27میباشد بنابراين بین متغیرهرا رابطره مسرتقیم معنریداری
ودود دارد .بیشترين ضريب همبستگی ،بین متغیر وابسته پیوستگی مردم و حکومرت برا عوامرل
پیشگیری و کشف درم میباشد.
ددول  : 2ماتريس همبستگی بین متغیر وابسته آنتروپی کارکنان در ارتقاء احساس امنیت و عوامل موثر بر آن
ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

ابعاد
اصالح فرآيندها

2/215

2/222

آنتروپی (منفی)

فناوری های اطالعات

2/251

2/222

کارکنان

رعايت حقوق شهروندی

2/293

2/222

عوامل پیشگیری و کشف درم

2/571

2/222

با توده به نتايج حاصل از ددول شماره  ۱اينکه مقردار ضرريب تشرخیص  R2تعرديل يافتره
برابر با  2/511میباشد .میتوان بیان نمود که مدل مورد استفاده (کره شرامل؛ اصرالح فراينردها،
فناوری اطالعات ،رعايت حقوق شهروندی ،پیشرگیری و کشرف دررايم)  2/52۱درصرد تغییررات
متغیر وابسته را تبیین میکند.
ددول  : ۱ددول ضرايب رگرسیون آنتروپی کارکنان در ارتقاء احساس امنیت و عوامل موثر بر آن
ضريب همبستگی

ضريب تشخیص ()R2

ضريب تشخیص تعديليافته

وطای استاندارد

2/32۱

2/511

2/52۱

7/35

آنتروپی (منفی) کارکنان پلیس و ارتقاء  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

چنانچه دادههای ددول  1نشان میدهرد ،سرطح معنریداری آزمرون مربوطره برابرر 2/222
میباشد ،که میتوان چنین ادعا نمود که مدل رگرسیونی بهدست آمده بهطرز معنراداری قابلیرت
پیشبینی متغیر وابسته دارد.
ددول شماره  :1نتايج آزمون معناداری رگرسیون چندگانه
مدل (عوامل) مجموع مجذورات درده آزادی میانگین مجذورات  Fمحاسبهشده سطح معنیداری
اثر رگرسیون

711۱/1۱۱

1

باقیمانده

۱222/197

35

کل

3117/322

91

1۱22/3۱۱
۱1/711

۱9/1۱1

2/222

در ادامه با توده به بتاهای استاندارد مندرج در دردول  ،7مؤلفره پیشرگیری و کشرف دررم
قوی ترين سهم را در تبیین متغیر وابسته را دارد و همچنین با توده به مقدار سرطح معنریداری
مولفه های اصالح فرايندها ،فنراوری اطالعرات و عوامرل رعايرت حقروق شرهروندی تراثیر آمراری
معنیداری در معادله دارد .چونکه مقدار سطح معنریداری آنهرا کوچركترر از  2/27مریباشرد
( ،)Sig>2/27پس مؤلفههای ياد شده سهم معنیداری در پیشبینی متغیر وابسته دارنرد؛ لرذا برا
توده به ستون ( ضريب های معادله رگرسیون ) معادله رگرسیون بهشرح زير است :
Y= - 0 + 1 X1+ 2 X2- 3 X3+5 X5
Y=11/211+ 2/17۱X1+2/111X2+2/75۱X3+2/295X4
ددول شماره  : 7نتايج تحلیل رگرسیون آنتروپی کارکنان در ارتقاء احساس امنیت و عوامل موثر بر آن
وطای

مقدار استاندارد

استاندارد 

شده 

عوامل



مقدار ثابت

11/211

2/532

اصالح فرايندها

2/111

2/19۱

2/127

عوامل فناوری اطالعات

2/17۱

2/115

2/113

1/۱22

رعايت حقوق شهروندی

2/15۱

2/229

2/252

2/722

2/211

پیشگیری و کشف درايم

2/295

2/122

2/125

2/931

2/221

مقدار T

سطح معنیداری

1/135

2/222

2/517

2/173
2/197
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آزمون فرضیههای فرعی تحقیق
آزمون فرضیه اول :بین اصالح فرآیندها در کالنتریها و ارتقاء احساس امنیت رابطه
معنیداری وجود دارد .با توده به ددول شماره  2در رابطه با عوامل اصالح فرآيندها از دملره:
 )1توسعه يکسانسازی روشهای کار در تمامی يگانها بر اسراس يرك الگروی ثابرت )2 ،پرايش
مداوم فرايندهای مراموريتی و پاسرخگووی )۱ ،تفسریر روشرن بره روش پاسرخگووی و مقابلره برا
تفسیرگرايیهای شخصی ،بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشتری نسبت به ساير گويرههرا بروروردار
شد ،همچنین بررسی مداوم اثربخشی و ورودی اقدامات ،ارتقاء سالمت اداری کارکنان ادرايری و
ضريب همبستگی برابر  r=2/215 ،میباشد و سطح معنیداری کمتر از میوان قابل قبول ،فرضیه
اول تحقیق مورد قبول واقع شد.
ددول  :2ماتريس همبستگی بین اصالح فرآيندها در کالنتریها و ارتقاء احساس امنیت
ارتبا بین اصالح فرآيندها در کالنتریها و

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

ارتقاء احساس امنیت

2/215

2/222

فرضیه دوم :بین افزایش فناوری اىالعات در ردههای انتظامی باا ارتقااء احسااس
امنیت رابطه معنیداری وجود دارد.
با توده به ددول شماره  5دروصو

عامل فناوری اطالعات در بررسری کارکنران در ارتقراء

احساس امنیت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه کارکنان کالنتریهای انتظامی اسرتان البررز ،برابرر
سواالت مطرح شده در قالب عامل مذکور بهمنظور بررسی موضوع ،با تودره بره يافترههرا از برین
متغیرهای ذکر شده در رابطه با فناوری اطالعات ،گويههای )1 :اطالعرسانی از عملکرد پلریس بره
دو منظور اقناعسازی افکار عمومی و آگاهی از تخصصهای نادا در قسمتهای مختلف )2،ودرود
سیستمهای ارتباطی سريع و دامع و مطمئن در رسیدگی به تقدير ،پیشنهاد ،انتقاد و شکايتهرا،
 )۱استفاده فناوری سايبری در ارسال پروندها به مرادع قضايی و کاهش تررددات و اترالف وقرت
بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشتری نسبت بهساير گويههرا بروروردار شرد .يعنری کارکنران ايرن
گويهها را بهعنوان مهمترين عوامل در رابطه با فناوری اطالعرات در ارتقراء احسراس امنیرت ذکرر
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کردهاند و همچنین متغییر افوايش امنیت اطالعات مررادعین از طريرق اسرتفاده از نررمافوارهرا و
سختافوارهای مرتبا به دای ثبت اطالعات دسرتی و سرنتی ،طررح شرکايتهرا و اوتالفرات برا
استفاده از فناوری سايبری دهت کاهش مرادعات حضوری مردمری در مراکرو پلریس و پیگیرری
نتايج از آن طريق نسبت بهساير گويهها از اهمیت و ارزش کمتری برووردار شد؛ همچنرین برابرر
ضريب همبستگی که برابر  r=2/251میباشد و سطح معنریداری کمترر از میروان قابرل قبرول،
فرضیه دوم تحقیق مورد قبول واقع شد.
ددول  :5ماتريس همبستگی بین افوايش فناوری اطالعات در ردههای انتظامی و ارتقاء احساس امنیت
ارتبا بین افوايش فناوری اطالعات و ارتقاء احساس

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

امنیت

2/251

2/222

فرضیه سوم :بین رعایت حقوق وهروندی و ارتقاء احساس امنیت رابطه معنیداری
وجود دارد.
برابر ددول شماره  3و در رابطه با رعايت حقروق شرهروندی گويرههرای )1 :مسرئولسرازی
کارکنان به رعايت حقروق شرهروندی و ارتقراء عالقرهمنردی و دلسروزی کارکنران )2 ،بردبراری،
وويشتنداری ،تحمل ناماليمات و سختیهای ودمتی توسا کارکنان )۱ ،ارتقاء توانرايی کنتررل
احساسات و تحمل عقايد مخالف بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشرتری نسربت برهسراير گويرههرا
برووردار شد ،يعنی کارکنان ،اين سه گويه را برهعنروان مهرمتررين عوامرل انسرانی در رابطره برا
آنتروپی انتخاب کردهاند؛ همچنین حل تعارضات بین افراد با يکرديگر و ايجراد سراز و کرار بررای
انجامدادن کارهای گروهی ،نصب دوربینهای مدار بسته در محرل کارکنران برهسراير گويرههرا از
اهمیت و ارزش کمتری برووردار شد .همچنین برابر ضريب همبسرتگی کره برابرر برا r=2/215
میباشد و سطح معنیداری کمتر از میوان قابل قبول ،فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد.
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ددول  : 3ماتريس همبستگی بین افوايش فناوری اطالعات در ردههای انتظامی و ارتقاء احساس امنیت
ارتبا بین رعايت حقوق شهروندی و ارتقاء احساس

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

امنیت

2/215

2/222

فرضیه چهارم :بین پیشییری و کشف جارایم باا ارتقااء احسااس امنیات رابطاه
معنیداری وجود دارد.
برابر ددول شماره  9و در رابطره برا پیشرگیری و کشرف دررم گويرههرای )1 :پیشگیری در
زمینررره سختتر کردن آماج درم ،بدون لطمه به کیفیت محیا يا محدودکردن حق دسترسی به
فضاهای عمومی مجرررررررمین)2 ،کاهش فاصله زمانی بین ارتکاب و کشف درم )۱ ،کرررررراهش
فرصتهای فعلی و آتی گروههای درايم سازمانيافته دهت مشارکت در بازارهای غیرقانونی از
طريرق تدابیر مناسب تقنینی ،مديريتی و غیره بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشتری نسبت بهساير
گويهها برووردار شد ،يعنی کارکنان کالنتریها ،اين سه گويه را برهعنروان مهرمتررين عوامرل در
رابطه با پیشگیری و کشف درايم انتخاب کردهانرد؛ همچنرین ادرای راهبردهايی برای پیشگیری
بروز درم و بوهزدگری افرراد ناآگراه دامعره ،طراحی راهبردهای پیشگیری از درم برای حمايت از
گروههای حاشیهای ادتمررراعی (مخصوصررراً زنان و کودکان) که در برابر اقدامات باندهای درايم
سازمان يافته (از قبیل قاچاق انسان و مهادران) آسریبپذير نسبت بهساير گويرههرا از اهمیرت و
ارزش کمتری برووردار شد .همچنین برابر ضريب همبستگی که برابرر برا  r=2/571مریباشرد و
سطح معنیداری کمتر از میوان قابل قبول ،فرضیه چهارم تحقیق مورد قبول واقع شد.
ددول  : 9ماتريس همبستگی بین پیشگیری و کشف درايم و ارتقاء احساس امنیت
ارتبا بین پیشگیری و کشف درايم و ارتقاء احساس

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

امنیت

2/571

2/222
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نتیجهگیری و پیشنهادها
تحقیق حاضر با هدف بررسی آنتروپی (منفی) کارکنان پلیس در ارتقاء احساس امنیت انجرام
شد .نتايج نشان داد آنتروپی (منفری) کارکنران پلریس در ارتقراء احسراس امنیرت برهترتیرب -1
پیشگیری و کشف دراوم -2 ،رعايت حقوق شهروندی -۱ ،فناوری اطالعات -1 ،اصرالح فراينردها
میباشد .در رابطه با عوامل اصالح فرآيندها ،گويههای  )1توسعه يکسانسازی روشهرای کرار در
تمامی يگانها بر اساس يك الگوی ثابت )2 ،پايش مداوم فرايندهای مراموريتی و پاسرخگووی)۱ ،
تفسیر روشن بهروش پاسخگووی و مقابله با تفسیرگرايیهای شخصی ،بهترتیب از اهمیرت و ارزش
بیشتری نسبت بهساير گويرههرا بروروردار برود .در رابطره برا فنراوری اطالعرات ،گويرههرای)1 :
اطالعرسانی از عملکرد پلیس به دو منظور اقناعسازی افکار عمومی و آگاهی از تخصصهای نادرا
در قسمتهای مختلف )2،ودود سیستمهای ارتباطی سريع و درامع و مطمرئن در رسریدگی بره
تقدير ،پیشنهاد ،انتقاد و شکايتها )۱ ،استفاده فنراوری سرايبری در ارسرال پرونردها بره مرادرع
قضايی و کاهش ترددات و اتالف وقت بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشتری نسبت به ساير گويههرا
برووردار بود .در رابطه با رعايت حقوق شهروندی گويههای )1 :مسئولسازی کارکنان بره رعايرت
حقوق شهروندی و ارتقاء عالقهمندی و دلسروزی کارکنران )2 ،بردبراری ،وويشرتنداری ،تحمرل
ناماليمات و سختیهای ودمتی توسا کارکنان )۱ ،ارتقراء توانرايی کنتررل احساسرات و تحمرل
عقايد مخالف بهترتیب از اهمیت و ارزش بیشتری نسبت بهساير گويهها برووردار برود .همچنرین
در رابطه با پیشگیری و کشف دررم نیرو شراوص پیشگیری در زمینره سختتر کردن آماج درم،
بدون لطمه به کیفیت محیا يا محدود کردن حق دسترسی به فضاهای عمومی از اهمیررررررت و
ارزش بیشتری نسبت به ساير گويهها بر وروردار برود .نترايج حاصرل از تحقیرق حاضرر همسرو و
همراستا با يافتههرای قربرانی ( ،)1۱92داودی دهاقرانی و همکراران ( ،)1۱97ربرانی و همکراران
( )1۱92و عبدی ( )1۱33میباشد .با توده به يافتههای تحقیق مریتروان پیشرنهادهای ذيرل را
اراوه نمود:
 .1ايجاد و تقويت سیستمهای ارتباطی سريع و درامع و مطمرئن در رسریدگی بره تقردير،
پیشنهادات ،انتقادات و شکايتها که در حال حاضر با سامانه تلفنی و پیامکی 195؛
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 .2ايجاد مکانیوم اتوماسیون اداری در تمامی واحدهای انتظامی در دهت سرعت بخشریدن
به امورات اداری با توسل به تهیه زيرر سراوتهرای اينترانرت در سرازمان و علریالخصرو
واحدهای دور افتاده و صعب العبور؛
 .۱راهاندازی نررمافوارهرای طررح شرکايات و اوتالفرات در فضرای مجرازی دهرت کراهش
مرادعات حضوری عموم مردم در واحدهای انتظامی؛
 .1استفاده از کارکنان باتجربه و دارای سعه صدر باال در امر پاسخگووی بره اربراب ردوعران
میتواند در افوايش نظم و احساس امنیت در بین شهروندان موثر واقع شود؛
 .7همچنین با توده به اينکه پیشگیری يك مقوله مهرم و قابرل تودره در اذهران عمرومی
میباشد و مودب ايجاد رضايت عمومی وواهد شد؛ لذا با گسترش همکاریهای برینالمللری
پلیس دنايی ،ايجاد بانك اطالعاتی مقابله با درايم سازمانيافته همراه با مستندات و مدارك
مودود ،میتواند منجر به ارتقاء احساس امنیت در بین مردم گردد.
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