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مقاله پژوهشي :عوامل سازماني اثرگذار بر رفتارهای مطلوب
کارکنان نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران
اسکندر مؤمنی ،1خلیل واعظی
دریافت مقاله0011/01/10 :
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پذیرش مقاله0011/00/10 :

چكیده
عوامل مؤثر بر تعیین رفتارهای مطلوب پلیس عبارت است از عوامل سازمانی ،اجتماعی ،خانوادگی و
خصوصیات شخصی که محققین در این مقاله تالش نمودهاند فقط عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار پلیس را به
پژوهش بگذارند .لذا در این پژوهش هدف اصلی «تعیین عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا
در سازمان خود و جامعه» بوده که متناسب با آن ،سؤال تحقیق اینگونه طرح گردید که «عوامل سازمانی مؤثر
بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان خود و جامعه کداماند؟»
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع ،کاربردی  -توسعهای است و با رویکرد آمیخته و به روش توصیفی -
تحلیلی و همبستگی انجامشده است .جامعه آماری این تحقیق  94نفر از فرماندهان  /مدیرانی که با
خصوصیات جامعه آماری تطابق داشتند انتخاب و در پایان برای تطبیق نظر جامعه آماری تحقیق با

واقعیتهای میدانی ناجا ،نتیجه تحقیق بین  011نفر از کارکنان ناجا از درجه سرهنگ دومی به باال در استان-
ها و قسمتهای مختلف ناجا در قالب همان پرسشنامهای که بین جامعه آماری تحقیق توزیع گردید .نتایج
این عمل نشان داد که  01درصد ،نظر کارکنان ناجا با جامعه آماری همپوشانی دارد که درصد بسیار باالیی
بوده و اختالف  01درصدی ناشی از اختالف تجربه ،دانش مدیریتی و تحصیالت بین کارکنان ناجا و جامعه
آماری تحقیق برآورد میگردد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و
جامعه عبارتاند از :عامل فرهنگسازمانی با  00متغیر ،عامل محیط کار پلیس با  4متغیر ،عامل روابط بین
سازمانی ناجا با  5متغیر و نهایتاً عامل درونسازمانی با  01متغیر.
فرهنگسازمانی ،رفتار کارکنان ،محیط کار پلیس ،روابط بین سازمانی ناجا ،عوامل

واژگان کلیدی:
درونسازمانی


 - 0استادیار مدیریت بحران دانشگاه علوم انتظامی (امین)
 -0دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)kh.vaezi41@gmail.com ،
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مقدمه
پژوهشگران علوم مدیریت و علوم رفتاری همواره کوشیدهاند تا تئوریهای مناسبی را ارائه دهند تا
رفتارسازمانی بتواند با تکیهبر آن به رفتاری اثربخش تبدیل شود( .زارعی )096 :0800 ،سیر تکاملی
نظریهپردازی درباره رفتارسازمانی دربرگیرنده تئوریهای زیادی است ،همه تئوریهایی که تاکنون
به آنها پرداختهشده است ،دستورالعملهای خود را بدون توجه به ویژگیهای الهی انسان ارائه
کردهاند .ضمن اینکه این تالشها ارزشمند بوده ولی به نظر میرسد ناکافی باشند؛ و با توجه به
نقدهای وارده به آنها میتوان گفت که هنوز نظریه رفتارسازمانی جامع که رضایت کاربران را
برآورده سازد ،خلق نشده است؛ بنابراین میتوان با عنایت به نقص نظریههای مطروحه و نیز درک
نیاز به معنویت و حضور ویژگیهای الهی و انسانی در تئوریهای رفتارسازمانی امروزه
اندیشمندان بهضرورت توجه به مکاتب الهی پی بردهاند( .تشکری)96 :0848 ،
آنچه مسلم است ما امروز در یک عصر سازمانی زندگی میکنیم .سازمان بهعنوان وسیله و ابزار
اجرای اهداف گوناگون اجتماع ،پدیدهای است همهجاگیر .سازمانها نظامهای اجتماعی هستند که
اگر کسی بخواهد در آنها کار کند یا آنها را اداره نماید ،باید به شیوه کارکرده آنها آگاهی یابد.
فنّاوری (تکنولوژی) خود پدیده پیچیدهای است؛ اما زمانی که با انسان ترکیب میگردد یک سیستم
اجتماعی پیچیدهتر حاصل میشود که پی بردن به آن کموبیش دشوار میگردد .بااینهمه ،اجتماع
باید سازمانها را بشناسد و آنها را بهدرستی به کار گیرد( .مشبکی و همکاران)01:0804 ،
اهمیت و ضرورت پلیس و نیروی انتظامی در جامعه به اهمیت و ضرورت وجود امنیت در زندگی
برمیگردد .نیاز جامعه به امنیت ایجاب میکند که پلیس در بطن زندگی مردم حضورداشتته باشتد.
مأموریت های نیروی انتظامی و ارتباط دائمی و مستمر کارکنان آن بتا اقشتار مختلتف متردم دارای
ظرافتها و حساسیتهای ویژهای بوده و از جنبهها و ابعاد مختلف حائز اهمیت است .این ارتبتاط
هم ازنظر میزان و حجم چشمگیر است و از طرف دیگر این ارتباط مستتمر و دائمتی استت .مقتام
معظم رهبری(مدظلهالعالی) در بیاناتشان در جمع فرماندهان نیروی انتظامی اهمیت این ارتباط را به آنان
یادآور شوند و آن را از وجوه تمتایز نیتروی انتظتامی از دیگتر دستتگاه هتا برشتمارند .معظتم لته
میفرمایند« :شما با دیگر نیروهای نظامی فرق دارید ،شما بتین مردمیتد و متردم بتا شتما مماستند.
هرگونه تخلفی ،اشکالی ،ایرادی ،کجرفتاری و بدعملی فوراً بین مردم متنعکس متیشتود ،بتیش از
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سایر دستگاه ها .شاید کمتر دستگاهی در کشور داریم که بهقدر شما با متردم مخلتوط باشتد 0».بتر
همین اساس است که احصاء عوامل اثرگذار بر رفتار مطلتوب ناجتا در بتین آحتاد جامعته توجیته
مییابد .در رفتار پلیس با مردم هم عوامل و ویژگیهای فردی ،هم عوامل و ویژگیهتای اجتمتاعی
و هم عوامل و ویژگیهای سازمانی مؤثر میباشد که در این تحقیق محققین بعد ستازمانی اثرگتذار
بر رفتار پلیس بین مردم را موردپژوهش قرار داده است .در این پژوهش هدف اصلی «تعیین عوامل
سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و جامعه» بوده که متناسب با آن ،ایتن
سؤال مطرح میشود که «عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان ختود و جامعته
کداماند؟» متغیر مستقل این تحقیق عوامل سازمانی و متغیر وابسته آن رفتار مطلوب کارکنتان ناجتا
میباشد.
با توجه به اهداف تحقیق در این پژوهش ،محققین از تدوین فرضیه و محتدود نمتودن تحقیتق در
حیطه آن خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئله محور و بر اساس هدف تحقیق
دنبال خواهد شد.
مباني نظری
 -پیشینه تحقیق:

برای انجام این تحقیق پیشینههای متعددی موردمطالعه قرار گرفت که به چند مورداشاره میشود.
امیرحسین بافقی و همکارانش ( )0849در مقالهای با عنوان "شناسایی و ارائه الگوی رفتار
شهروندی سازمانی در ناجا" با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به  5بُعد نوعدوستی ،وفاداری به
سازمان ،عدم سوءاستفاده از منابع و جایگاه سازمانی ،وظیفهشناسی و هماهنگی متقابل شخص در
این الگو اشاره دارد .بافقی و همکارانشان در الگوی خودشان بیشتر تأکید بر عدم استفاده شخصی
از منابع سازمان و عدم سوءاستفاده از جایگاه سازمانی دارند که این رفتار عموماً ناشی از رفتار
فرماندهان و مدیران رده عالی و عملیاتی بوده و کمتر در خصوص آحادِ کارکنان ناجا بحث میکند.

محمود تشکری ( )0840در رساله دکتری خود تحت عنوان "تدوین الگوی نیروی انتظامی اسالمی
با تأکید بر منابع انسانی" مدلی بهعنوان الگوی نیروی انتظامی اسالمی با  40مفهوم (عامل) در قالب
پنج مقوله (بعد) ،به شرح مقوله اعتقادی (باورها) ،اخالقی (شخصیتی) ،دانشی و مهارتی (کفایت و
کارآمدی) ،حرفهای (پلیسی) و رفتار یا اعمال و کرداری پرداخته است.
 1سایت فرمایشات مقام معظم رهبری

(مدظله العاالی)
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نیک پور و همکارانش ( )0848در مقالهای بنام "تبیین مبانی رفتارسازمانی در سیره نبی اکرم

(صتلی ا...

علیه و آله و سلم) ،رفتارسازمانی برگرفته از سیره نبی اکرم(صلی ا ...علیته و آلته و ستلم) در حتوزه رفتتار فتردی،
گروهی و سازمانی تقسیمبندی نموده که در رفتار فردی عوامل مهرورزی بتا متردم ،ارجگتذاری و
احترام به افراد تواضع و فروتنی ،حسن خُلق ،وفای بهعمد (تعمتد) ،عشق بته کتار ،نظم و انضتباط
فردی ،ستتعهصتتدر مدارا و گذشتتت ،عیتتبپوشتتی ،تقوا و پرهیزکتتاری ،صداقت و راستتتگتتویی،
امانتتتداری و درستتتکتتاری ،صمیمیت و محبت ،وجدان اخالقی ،تهتتذیب نفس ،خلوص نیت،
رضایت از کار (رضایت شغلی) ،شجاعت و قاطعیت ،همتتت و بلندنظری ،انگیتتزه یادگیتتری فردی،
مؤثر بودن رهبری را لحاظ نموده است در رفتار گروهی عواملی همچون ،انسجام و همدلی گتروه،
تصمیمگیری گروهی و مشورت ،ارتباطات و رهبری را مدنظر قرار داده و در بعد سازمانی بته ایتن
عوامتتل اشتتاره نمتتوده استتت :انسجام ساختاری ،انعطتتافپتتذیری ساختاری ،قدرت/تفویﺾ اختیار،
سلستتلهمراتتتب اختیار ،آزادی بیان ،عدالت و انصاف سازمانی ،نظم و انضتتباط سازمانی ،تنبیتته و
تشویق ،نظارت و بازرسی سیستم پرداخت ،مدیریت فرهنگ ،مدیریت تعارض ،مدیریت تغییر.
 مفهوم شناسي:0

رفتارسازماني:هرسی و بالنچارد رفتارستازمانی را نگترشهتا و اعمتال افتراد در ستازمان تعریتف
کردهاند( .رضائیان )00 :0849 ،رفتار عبارت است از هر عملی که از فرد ستر متیزنتد ،ملتل نگتاه
کردن ،نوشتن ،لباس پوشیدن ،حرف زدن و غیره( .خورشیدی )01 :0804 ،از ویژگیهتای ستازمان
وجود سلسلهمراتب اختیارات و نوعی تقسیمکار است؛ بنابراین رفتارسازمانی دربرگیرنده رفتار فترد
در سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی خواهد بود( .رابینز )9:0849 ،رفتارسازمانی به ادراکتات
و رفتار افراد و گروههای شاغل در سازمان میپردازد( .افجهای)86 :0801 ،
سازمان :سازمان عبارت است از فرایندهای نظامیافته از روابط متقابل افتراد بترای دستت یتافتن بته
هدفهای معین و دارای ویژگتی هتای ترکیتب اجتمتاعی افتراد ،هتدف ،روابتط متنظم و منطقتی،
تقسیمکار و فعالیت مستمر و مداوم( .فقیهی)7 :0845 ،
رفتار کارکنان :روانشناسان رفتار افراد را ناشی از سه عامل وارثتت ،محتیط و ختود (تتالش و اراده
فرد) میدانند اما عالمان علم مدیریت معتقد هستند رفتار کارکنان در یک ستازمان برگرفتتهشتده از
چهار عامل محیط سازمان ،اجتماع یا همان جامعه ،ختانواده و شخصتیت افتراد متیباشتد .درواقتع
دانشمندان مدیریت ،محیطی را که مدنظر دانشمندان علم روانشناسی است در سه محتیط ستازمان،

1- Paul Hersey and kenneyh H.Blanchard
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اجتماع و خانواده تقسیم نمودهاند( .بیک و همکاران )85 :0847 ،رفتار هتر فترد در جهتت کستب
هدفی است که بر اساس باور او ،صواب یا ناصواب برایش کامالً سودآور خواهتد بتود .از مستائل
مهم در رفتار کارکنان میتوان نقش فرهنگ رسمی و غیررسمی ،نگترش فترد و فشتارهای روانتی،
استرسهای موجود در محیط کار را نام برد( .الهی و همکاران)097 :0806 ،
چارچوب نظری

در بررسی انجام شده عوامل مؤثر بتر رفتتار پلتیس شتامل عوامتل ستازمانی ،عوامتل اجتمتاعی ،عوامتل
خانوادگی و خصوصیات فردی میباشد که در این تحقیق محققین به دنبال فقط تأثیر عوامل سازمانی بتر
رفتار پلیس در سازمان خود و جامعه هستند .برای مشخص نمودن چتارچوب نظتری در ایتن پتژوهش،
پژوهشگران با اقتباس از پیشینه تحقیق عوامل مؤثر سازمانی بر رفتار پلیس را شامل  )0فرهنتگستازمانی
 )0محیط کار )8 0عوامل بین سازمانی  )9عوامل درونسازمانی میدانند .لذا در این تحقیق بر پایته همتین
نظر ،عوامل مؤثر سازمانی بر رفتار پلیس را همان فرهنگسازمانی ،محیط کتار و عوامتل بتین ستازمانی و
درونسازمانی ناجا گرفته و موردپژوهش قرار میدهند.
تعاریف عملیاتي

فرهنگسازماني :مجموعه عقاید مشترک و ارزشهای اخالقی است که در درون یک سازمان توسعه
مییابد و رفتار اعضای آن را هدایت میکند( .شرمرهورن )46 :0116 ،یکی از مسائل اساسی که
پژوهشگران ازجمله هافستد به آن توجه نموده است ،چگونگی اثرگذاری فرهنگ بر رفتار کارکنان
است( .برمک)89 :0840 ،
اگر فرهنگسازمانی را الگوی عمومی رفتاری باورها و تلقیهای مشترک و جمعی و ارزشهایی که
اکلر افراد سازمان در آن سهیم و شریکاند بپذیریم ،تبلور فرهنگسازمانی را در رفتارها ،زبان،
اندیشهها و اهداف افراد تشکیلدهنده سازمان ،رویهها ،خطمشیها ،قوانین و مقررات سازمان
میتوان مشاهده و احساس کرد( .خورشیدی )840 :0804 ،فرهنگسازمانی استنباطات مشترک
کارکنان نسبت به سازمان است و همین استنباطها موجب تفکیک سازمانها از یکدیگر شده و
دارای هفت ویژگی فرهنگی برای سازمان است )0 :خالقیت و خطرپذیری  )0توجه به جزئیات
 )8نتیجه گرایی  )9توجه به کارکنان  )5تشکیل تیم و گروه  )6تحول  )7پایداری و ثبات.

 - 0منظور محیطی است که بر مأموریت ناجا اثرگذار است و ازآنجاییکه اثرگذاری بر مأموریت ناجا بر کیفیت
رفتار پلیس مؤثر است ،این عامل بهعنوان یک عامل سازمانی در نظر گرفته شد.
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(رابینز)870 :0849 ،
فرهنگسازمانی بر روی تمام جنبههای سازمان ازجمله رفتار فردی ،رفتارسازمانی ،نگرش منابع
سازمانی ،خالقیت ،نوآوری ،انگیزه ،تعهد ،وفاداری ،سختکوشی ،نظم و انضباط و  ...تأثیر بسزایی
دارد .بهبیاندیگر فرهنگسازمانی میتواند بر رفتارسازمانی و عملکرد منابع انسانی نقش بسزایی
داشته باشد .بدین ترتیب فرهنگسازمانی ملبت و قوی میتواند عامل بازدارندهای برای کنترل
رفتارهای نامطلوب ،پیشگیری از بروز فساد اداری ،هزار فامیلی ،پارتیبازی ،نوار قرمز (تشریفات زائد
اداری) ،چاپلوسی و هرگونه فساد اداری و غیره باشد .در سازمانها فرهنگسازمانی عامل تعیین و
تفکیککننده مرز سازمانها و باعث ایجاد هویت در اعضا بوده و موجب افزایش تعهد کارکنان به
سازمان و ثبات و پایداری سازمان در افراد شده و درنهایت عامل شکلدهنده رفتارسازمانی کارکنان
است .در شکل زیر اهمیت فرهنگسازمانی نشان دادهشده است( .خورشیدی)900 :0804 ،
وظایف مدیر ،برنامهریزی...

مبانی رفتار فردی
مبانی رفتار گروهی

فرهنگسازماني

تدوین خطمشی و دستورالعمل
مأموریت ،اهداف ،شرح وظایف

مبانی رفتارسازمانی
شکل  :0اهمیت فرهنگسازمانی

به طورکلی اگر بین نیازهای فردی و فرهنگ سازمان در ناجا تجانس وجود داشتته باشتد ،رضتایت
شغلی کارکنان و اعضای آن سازمان به باالترین میزان خواهد رسید .در اصل آگاهی یتافتن از نتوع
کاری که فترد بایتد انجتام دهتد درگتروی ایتن استت کته فترد بته صتورتی دقیتق و درستت بتا
فرهنگسازمانی آشنا شده باشد ،یعنی سازمان وی را بهعنوان عضو پذیرفته باشد .آشنا شدن فرد بتا
فرهنگسازمانی ازجمله عواملی است که بر عملکرد واقعی فرد و پنداشتی کته دیگتران از آن نتوع
شغل دارند ،اثر میگذارد( .رزاقی )601 :0846 ،فرهنگسازمانی مؤثر بر رفتار پلیس در ناجا بته دو
قستمت تقستتیم متیشتتود :التف) فرهنتتگ رستمی کتته تتابع قتتوانین و مقتررات ابالغتتی از ستتوی
سلسلهمراتب میباشد .ب) فرهنگ غیررسمی که ناشی باورهتا و هنجارهتای محیطتی در داختل و
خارج از ناجا میباشد.
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از نگاه مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظلهالعالی) 0فرهنگسازمانی ناجا مؤثر بر رفتار مطلوب پلیس
عبارت است )0 :سالمت درون نیروی انتظامی  )0توانایی کافی برای انجام وظایف  )8امانتتداری
 )9درک صحیح از موقعیت خود بهعنوان چهره مواجهه و بیواسطه با مردم (مردمتی بتودن)  )5دارای
توانتتایی و رشتتد ستتازمانی و در مستتیر تعتتالی و ترقتتی (مکتبتتی بتتودن)  )6فرمانتتدهی و متتدیریت.
(واعظی)07 :0840 ،
احمدی مقدم 0معتقد است که هرچقدر فرهنگ رسمی و غیررسمی سازمان به یکتدیگر نزدیتکتتر
باشد ،تنش سازمانی کمتر بوده و به میزانی که این تنش کاهش یابد رابط رئوس و مرئوس در ناجتا
مطلوبتر خواهد بود .او میگوید رفتار کارکنان ناجا در سازمان تابع هنجارها و ارزشهای جامعته
است که این ارزش و هنجار بر فرهنگ غیررسمی کارکنان در سازمان و حتی در مأموریتشان متؤثر
است .از طرفی فرهنگ رسمی در این سازمان یک فرهنگ نظامی است که خصوصیات خاص خود
را دارد .لذا فرماندهی و مدیریت در ناجا بستگی به ارتباطات این دو فرهنگ دارد؛ یعنتی هرچقتدر
فرهنگ رسمی از سوی سلسلهمراتب ابالغ میشود همختوانی بیشتتری بافرهنتگ رستمی کارکنتان
پلیس داشته باشد رفتار کارکنان مطلوبتر است.
او همچنین ادامه میدهد در برخی از مواقع یک دوگانگی بین خواست کارکنان و مطالبات ستازمان
وجود دارد ،ملالً اعزام یک نفر به مأموریت بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی وی .از طرفی بنا
به فرهنگ رسمی ناجا ،دستور باید اجرا گردد ،از طرفی وضعیت خانوادگی فترد اعتزام شتونده در
شرایط نامناسبی بوده (فرضاً یکی از فرزندان بیمار و در بیمارستان بستری است) و این مهتم قطعتاً
بر تحقق بهینه مأموریت اثر منفیای دارد؛ یا اینکه بخشنامهها و قوانین ابالغی با مطالبتات کارکنتان
مغایرت دارد ،درنتیجه باعث آسیب به تعدادی شود؛ به میزانی که این آسیب به افراد سازمان برستد
و به همان میزان بر عملکرد منفی او اثرگذار میباشد( .احمدیمقدم)0840 ،

 - 0جهت دسترسی بیشتر ر .ک رساله محقق با عنوان "طراحی الگوی رفتارسازمانی مطلوب نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تدابیر و فرامین حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)" ،دانشگاه عالی دفاع ملی دانشکده
دفاع ملی
 - 0مصاحبه با سردار سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم در مورخه 40/8/00
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یکی از افسران ناجا معتقد است که فرهنگ غیررسمی کارکنان ناجا در استانهای مختلف متفتاوت
است و این نکته را باید فرماندهان و مدیران درک کنند تتا ختداینکترده اثتر نتامطلوبی بتر رفتتار
کارکنان نداشته باشد.
در پایان باید گفت که در سازمان فرهنگ دو نقش عمده بر عهده دارد )0 :متحد یا یکپارچه کتردن
اعضاء بهگونهای که آنها شیوه رفتار و برقرار کردن ارتبتاط بتا یکتدیگر را بداننتد )0 .بته ستازمان
کمک کند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد( .واعظی)49 :0840 ،
محیط کار اثرگذار رفتار مطلوب کارکنان ناجا:

تصویر و شهرت عمومی سازمانها ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت آنها در دنیای امروز
میباشد .بهگونهای که سوء شهرت سازمان در بین مخاطبان آن ،یکی از عوامل مرگ سازمانها
میباشد ،زیرا همانند دیگر پدیدهها افراد بر اساس ادراک خود از سازمانها ،با آنها ارتباط برقرار
میکنند .وجود یک تصویر ذهنی منفی از یک سازمان بر جنبههای گوناگونی ملل جذب منابع،
حمایت و پشتیبانی مخاطبان و درنهایت مشروعیت آن تأثیر منفی میگذارد(Sutton, 2014: 23) .
در سازمانی همانند سازمان پلیس ،تصویرسازمانی از دو جهت اهمیت دارد :ازیکطرف ذهنیت
مطلوب مردم و حاکمیت در مورد پلیس به مشروعیت سازمان و اقدامات نیروی انتظامی منجر
میشود و از سوی دیگر جلب حمایتهای مردمی و حاکمیت ،جذب منابع برای پلیس را
امکانپذیر میسازد .ذینفعان ،سازمانهای مشروع را شایستهتر ،بامعناتر ،قابل پیشبینیتر و
قابلاعتمادتر میدانند .بنابراین سازمانهایی که از مشروعیتشان کاسته میشود ،احتماالً با کاهش
حمایت ذینفعان روبهرو میشوند و دسترسی محدودتری به منابع داشته و احتمال ناکامی آنها
بیشتر است .بنابراین سازمانها بهشدت برای ایجاد تصویر ذهنی ملبت از خود تالش میکنند.
(نجف بیگی)080 :0846 ،
یک تصویر همان گمان و ادراکی است که عموم مردم در مورد یک فرد ،شرکت یا نهاد دارند.
( )Grunig, 2011: 125ریوندی 0میگوید محیط اجتماع دائماً در حال تغییر است و این تغییرات
بر پیچیدگی جرائم و تخلفات میافزاید بر رفتار ملبت و منفی پلیس در جامعه اثرگذار است و این،
یکی از مهمترین نکاتی است که ناجا برای عملکرد بهینه خود باید آن را مدنظر قرار دهد.
0

 -مصاحبه حضور محقق با رضا ریوندی در مورخه  40/8/05فرمانده انتظامی اسبق شهرستان دماوند و مدیرکل

پلیس افتخاری فعلی کشور
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بیک 0معتقد است تأثیرات محیط بیرون از ناجا به آن دسته از متغیرهایی اشاره دارد که بهطور
مستقیم به بسترهای ساخت و تولید امنیت مربوط میشود .هرگونه تغییر در این عوامل ،تأثیر
اساسی در عملکرد و فعالیت سازمانهای پلیسی بر جای میگذارد .بهطور ملال با ورود فناوریهای
جدید ،محیط امنیتی دستخوش تحوالت اساسی میشود و جامعه شاهد تحول در کمیت (تعداد)
و کیفیت (نوع ،شیوه و ابزار ارتکاب) جرائم میگردد .بدیهی است پدیدههای موجود و فعال در
محیط اثرگذار بر عملکرد سازمان دارند .در بررسی اجمالی میتوان گفت :روابطی که سازمانهای
پلیسی با محیط فعالیت خود دارند بر رفتار مطلوب یا منفی پلیس در اجتماع مؤثر است.
بخش دیگری از تأثیرات محیطی از محیط نزدیک و ویژه هر سازمان که منحصربهفرد است ،ناشی
میشود .این تغییرات که بهطور مستقیم عملکرد سازمان ناجا را تحت تأثیر قرار میدهد محیط ویژه
و حاشیهای میباشد .در محیط ویژه و حاشیه شهرها ،عالوه بر سازمان پلیسی ،بزهکاران ،بزه
دیدگان ،بازیگران حاشیهای و عوامل موقعیتی حضور چشمگیری دارند و نقشهای گوناگونی را به
عهده میگیرند .مهمترین ویژگی محیط ویژه و حاشیه ،میزان ،نوع ،ابزارها و شیوههای ارتکاب
جرائم است .درواقع مهمترین تغییراتی که در این عرصه رخداده ،عبارت است از:
 -0پیچیدگی و سازمانیافتگی جرائم
 -0تغییر نوع جرائم (جرائم جدید)
 - 8کم بودن هزینه ارتکاب جرم در محیط حاشیهای
 -9سهم زنان در جرائم و روی آوردن آنان به جرائم خشن و مردانه
قنبری اعتقاد دارد تفاوت معنایی بین امنیت ذهنی و امنیت عینی در بین یک جامعه بر عملکرد
پلیس نیز اثرگذار است .او میگوید احساس امنیت ،بعد ذهنی امنیت است .بعد عینی در همهجا
یکسان است و آن واقعیتهای امنیتی محیط است که وجود دارد .هرچند ممکن است در آمار
جرائم دستکاری شود 0.بهطور ملال اگر در یک واحد جغرافیایی «الف»  01فقره سرقت منزل در
روز و در واحد جغرافیایی «ب»  81فقره اتفاق بیافتد؛ این بدان معنا نیست که احساس امنیت در
واحد جغرافیایی «الف» بیشتر از «ب» میباشد .درواقع ازنظر علمی بین بعد عینی امنیت و بعد
ذهنی امنیت رابطه مستقیمی وجود ندارد .ممکن است معکوس باشد؛ این امر بستگی به مکان اتفاق
 -0مصاحبه حضوری با دکتر علیاصغر بیک مدرس دانشگاههای نظامی در مدیریت راهبردی نظامی در مورخه
40/0/05

08

09

فصلنامهمطالعاتدفاعیاستراتژیک،سالبیستم،شماره،78بهار1041

جرم دارد؛ بنابراین بعد ذهنی امنیت که همان احساس امنیت است باید متناسب با شرایط مردم
منطقه درک و اندازهگیری شود .با اندازهگیری بعد ذهنی و عینی امنیت پلیس میتواند مردم و
جامعه مخاطب را شناخته و برای چالشهای امنیتی آن برنامهریزی و عمل نماید( .قنبری)0840 ،
عوامل بین سازماني اثرگذار رفتار مطلوب کارکنان ناجا:

تعاملپذیری اساس عملیات بین سازمانی در ناجا است .تعاملپذیری ناجا یعنی توانایی سیستمها،
واحدهای نیروهای انتظامی در جهت ارائه و یا پذیرش خدمات از سایر سیستمها ،واحدها یا
نیروهای مستقر در کشور (قضایی ،نظامی ،اطالعاتی و مردمنهاد) بهگونهای که استفاده از این
خدمات ،آنها را قادر سازد بهطور اثربخش با یکدیگر به عملیات مشترک یا جداگانه در جامعه
بپردازند .نیروی انتظامی ج.ا.ایران در جهت دستیابی به سطحی بهینه از قابلیت تعاملپذیری ،باید
تالشهای هماهنگتری در جهت بهبود و اصالح مداوم امور صورت دهد .تعاملپذیری ناجا (که
اثرگذار بر رفتار پلیس میباشد) بهویژه در حوزههای قضایی ،ارتباطی ،واحدهای مشترک لجستیک
و اشتراک اطالعات ،الزامی و بر رفتار مطلوب پلیس مؤثر و اثرگذار است( .بیک)000 :0840 ،
عوامل درونسازماني مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا:

عوامل درونسازمانی متعددی هستند که بر رفتار مطلوب پلیس اثرگذار هستند که مهمترین آنها
عبارتاند از :ساختار سازمانی ،فرماندهی/مدیریت ،نحوه آموزش ،انتصابات و انتقاالت ،تحول
تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری ،تفویﺾ اختیار ،تشویق و تنبیه و غیره.
ساختار سازمانی :سازمانهایی که دارای استراتژی میباشند اعم از سازمانهای دولتی با استراتژی-
های ملی یا سازمانهای غیردولتی با استراتژیهای سازمانی ،مبتنی بر رسالت و فلسفه وجودی و
ساختار سازمانی خود دارای سازمانها ،بخشها و واحدهای اجرایی در زیرمجموعه خود میباشند
که بر اساس قانون و مقررات جاری ،هریک از آنها نیز دارای فلسفه وجودی ،رسالت و مأموریت
ذاتی و دائمی مخصوص به خود میباشند و بر همان اساس نیز ساختاربندی و سازماندهی شده و
در جهت تحقق اهداف و اجرای مأموریت اصلی سازمان متبوعه خود مشغول انجاموظیفه می-
باشند .تجزیهوتحلیل مأموریت جدید واگذارشده به سازمان از ردهباالتر ،وظایف تصریحی و
استنتاجی خاصی برای سازمان مشخص شود که مسلماً اجرای آنها میبایست توسط بخشهای
مختلف سازمان صورت بگیرد .لذا این وظایف یا هر وظیفه دیگری را که بهصورت مأموریت
جدید برای بخشهای مختلف و سازمانهای زیرمجموعه سازمان اصلی تعیین میشود و کارکنان
موظف به انجام مأموریت خواهند بود( .دانش آشتیانی )078 :0804 ،در این راستا برای هر بخش
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ناجا زیرمجموعههای آن ،مأموریت مجددی در جهت اجرای مأموریت اصلی تعریف و اجرا
خواهد شد.
فرماندهی و کنترل :هنگامیکته برتتری تصتمیم وجتود داشتته باشتد ،فرمانتدهی و کنتترل بیشتترین
ت برتتری استت کته از فیلتتر تجربته
اثربخشی را داراست .برتری در تصمیم گیری ،حاصتل اطالعتا ِ
فرماندهی ،دانش ،آمتوزش و قضتاوت گذشتته باشتد و بتا تخصتص کارکنتان و از پشتتیبانی ستایر
سازمانها و کارایی فرآیندهای عملیاتی عجین گردد .اگرچه تغییرات در محیط اطالعاتی باعث شتده
است که برخی فقط بر نقش برتری اطالعاتی در فرماندهی و کنتترل تمرکتز کننتد ،امتا درک قلمترو
کامل تصمیمگیریهای فرماندهی و کنترل ،ماهیت همکاری ستازمانی و بتهخصتوص جایگتاه عامتل
انسانی در این چرخه بسیار ضروری است( .بیک)006 :0840 ،
تحول تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری :در تصمیمگیریهای راهبردی برای هتر ستازمان بتهویتژه
سازمانهای فناوری محور ،استفاده از تکنیکها و الگوهای برنامهریزی ،متناستب بتا شترایط فعلتی و
آتی امری ضروری است؛ بهگونتهای کته برنامتهریتزی فنتاوری بتهعنتوان یکتی از اجتزای محتوری
برنامهریزی اینگونه سازمانهتا درآمتده استت( .همتان )004 :بنتابراین ناجتا بایتد از پیشترفتهتترین
فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی و تجهیزاتی بهمنظور خدماترسانی مطلوب به آحاد مردم در راستتای
وظایف خود و همچنین مبارزه با اعمال خالفکارانه مجرمان متبحر و حرفهای ،باید بهره ببرد.
محصول خدمات ناجا برای مردم کشور است بنابراین هرگونته تغییتر در هنجتار و رفتارهتای متردم
ناشی از پیشرفت فناوری بر رفتار و عملکرد مطلوب سازمان انتظامی کشور متؤثر استت کته در ایتن
خصوص برای حفظ و ارتقاء خدمتدهی پلیس به مردم ،الزم است ناجا متناستب بتا ایتن تغییترات
کارکنان خود را آموزش داده تا مهارت نحوه مقابله با جرائم احتمالی ناشتی از ایتن تغییترات ،مختل
نظم اجتماعی میشوند را بگیرید( .ریوندی)0840 ،
آموزش :پایه و اساس قدرت پلیس قدرتی است که از کنار هتم قترار گترفتن شایستتگی مهتارتی در
قسمتهای متفاوت به دست میآید؛ که این مقوله مستلزم آموزش و یادگیری میباشد
برای تأثیرگذاری بر تحوالت و جهتدهی به تغییرات در راستای ایجاد توانمندیهتای انتظتامی بایتد
فرآیند تجربه و پیادهسازی دربردارنده تهیه طیف وستیعی از ستناریوها و شتبیهستازی درگیتریهتای
فرضی بهمنظور بررسی قالب و شکل عملیات آینده پلیس در استان باشد .چنتین جستتجوی عظیمتی
جهت یافتن مفاهیم عملیاتی مختلف میتواند ناجا را در انتخاب نوآوریهایی که با ترکیب ایدههتا و
فناوریهای نوین بیشترین مزیت را خلق میکنند یاری رساند .گامهای سریع ایتن تغییترات ،فرآینتد
توستتعه آتتتی «تجربتته و آمتتوزش» را بتته ستتمت توانمنتتدیهتتای بهبودیافتتته پتتیش خواهتتد رانتتد.
(واعظی)000 :0840 ،
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محور اصلی پیشرفت بعد تحقق ،آموزش و یادگیری مشترک بین نیروهای انتظامی در کشتور استت،
زیرا این ها اساس تغییرات فکری هستند .بدون تغییرات فکری در دکتترین ستازمانهتا و فرمانتدهان
انتظامی در کشور تغییر واقعی صورت نمیگیرد .بنابراین فرآیند تحقق رفتار نیکو برای کارکنان ناجتا
وابسته به تغییرات فکری است که توسط تجربیات درون برنامههای آموزشی -تخصصتی انتظتامی و
تمرینهای باید مورد تأکید قرار گیرند .با این روش ،نیروها و یگانهای مختلف یک گروه مقتتدری را
تشکیل میدهند کته قتادر خواهنتد بتود در طیتف وستیعی از عملیتات انتظتامی ،بته موفقیتت دستت یابنتد.
(بیک)000 :0840 ،

قنبری 0معتقد است چشمانداز ناجا مؤید تحوالتی است که در حوزه توانمندیهای عملیتاتی جریتان
دارد و بر اهمیت تجربه ،تمرین ،تحلیل و تفکر ذهنی بیشتتر ،بتهخصتوص در حتوزههتای عملیتات
اطالعاتی ،فرماندهی و کنترل و عملیات مختلف انتظامی و بین سازمانی در استانهتا تأکیتد متیکنتد.
تنها در این صورت است که میتوان به تمام پتانسیلهای پلیسی (توانمنتدیهتای سرنوشتتستاز در
تمامی ابعاد عملیات انتظامی) در ناجا دستیافت .چنین امتری بته مهتارت ،تجربته و آمتوزش افتراد
تشکیلدهنده نیروی انتظامی و فرماندهان آن وابسته است.

انتصابات و انتقاالت :وطندوست 0معتقد است در برنامهریتزی منتابع انستانی انتقتاالت و انتصتابات

کارکنان از عوامل مهم بهرهوری در ناجا بوده که در معاونت نیروی انسانی یکی از مهمترین کارهتا و
برنامهریزیهای نیروی انسانی محسوب میباشد .او ادامه میدهد ویژگتیهتای زیتادی در انتصتابات
فرماندهان  /مدیران در ناجا مدنظر است که ازجمله ویژگیهای شخصیتی ،دانشی و مهارتی ،اختالق
حرفهای و تجربه را میتوان نام برد .او میگوید پلیس شغل حساسی است که به امنیت یتک جامعته
برمیگردد و لذا در تمام ردههای فرماندهی/مدیریتی (عالی ،میانی و تاکتیکی) باید انتصابات بر اساس
معیارهای پلیسی انجام گیرد تا سطح بهرهوری کارکنان افزایش یابتد .البتته در رده راهبتردی و کتالن
گاهی مصلحت حکومتی نیز در نظر گرفته میشود که این مهم در تمام دنیا وجود دارد.
نقل و انتقاالت کارکنان ناجا نیز برمبنای شرایط خاص ستازمان کته شتامل نیتاز واحتدها ،تخصتص،
ویژگیهای عملکردی و تجربی و در موارد نادری نیز عامل تشویق و تنبیه و غیره میباشد .نکته مهم
در جابجای کارکنان ناجا ،تأثیرپذیری وضعیت خانوادههای کارکنان از این نقل و انتقتاالت بتوده کته
این مهم بر رفتار و کارکرد مطلوب یا غیر مطلوب فرد پلیس اثرگذار است.

 - 0مصاحبه حضوری با سردار سرتیپ دوم دکتر محمد قنبری در مورخه 40/10/08
 - 0مصاحبه حضوری با جناب سرهنگ غالمرضا وطندوست در مورخه 40/10/08

عواملسازمانی اثرگذاربررفتارهایمطلوبکارکناننیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران
جمعبندی مصاحبههای انجامشده با صاحبنظران
الف) فرهنگسازماني مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا:

 ارتباط فرهنگ رسمی سازمانی با فرهنگ غیررسمی (احمدی مقدم)0840 ، بخشنامه ،خط مشیها و رویه متفاوت ابالغی فرماندهان ،اثرگذار بر فرهنگ رسمی سازمان دوگانگی بین مطالبات کارکنان و قوانین و مقررات ابالغی از سوی ناجا تفاوت فرهنگهای غیررسمی سازمانی در استانها مختلف کشور ارتباطات و تعامل پلیسی با کشورهای دوست( .ریوندی)0840 ، حمایت از عملکرد پلیس توسط سلسلهمراتب در ناجا اسطورهسازی نمادها و قهرمانان شهید ناجا تقویت باورها و ارزشها دینی در بین کارکنان ناجا( .بیک)0840 ،ب) محیط کار اثرگذار رفتار مطلوب کارکنان ناجا:

 حاشیهنشینی در شهرها پیچیدگی و تغییرات سریع محیط جامعه (ریوندی)0840 ، در نظر گرفتن متغیرهای محیطی مرتبط با امنیت کم بودن هزینه ارتکاب جرم در محیطهای حاشیهای طیف گسترده فعالیتهای پلیس تغییر و پیچیدگی نوع جرائم با توجه به تغییرات سریع فناوریها( .بیک)0840 ، در نظر گرفتن باورها ،ارزشها و اعتقادات متفاوت اثرگذار بر رفتار پلیس در استانها تفاوت بین امنیت عینی و ذهنی در استانهای متفاوت( .قنبری)0840 ،ج) عوامل درونسازماني مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا

 واگذاری اختیارات برابر با مسئولیت به پلیس بروز شدن تجهیزات در راستای توانمندی پلیس( .بیک)0840 ، آموزش و افزایش مهارت در بهکارگیری تجهیزات نوین پلیسی تأمین منابع الزم در جهت خرید تجهیزات نوین پلیسی توسط ناجا( .قنبری)0840 ، انتصابات متناسب با معیارهای شایستهساالری بهروز کردن ساختار سازمانی متناسب با تغییرات عملکردی پلیس قانونمند کردن شاخصهای و معیارهای انتقاالت در ناجا -دارا بودن سیستم ارزیابی عملکردی مطابق با استانداردهای علمی پلیسی( .وطندوست)
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چارچوب مفهومي

با نگرش به اطالعات گردآوریشده در قالب مدارک (ادبیات تحقیق ،اسناد و مدارک و مصاحبه با
صاحب نظران) ،چارچوب مفهومی عواملی سازمانی از نگاه محقق که بر رفتار مطلوب پلیس اثرگذار
میباشد ،در  9عامل و  89گویه شرح ذیل و برابر شکل  0ترسیمشده است.
 -یکپارچته کتتردن گتروههتتای

 -ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت

 -تعامالت بین ستازمانی ناجتا

رستتمی و غیررستتمی ستتازمان

مطلوب از پلیس توسط حاکمیت

با قوه قضائیه

جایگاههای ستازمانی متناستب

توسط قانون

و مردم

 -تعامالت بین ستازمانی ناجتا

با تغییرات عملکردی پلیس

 -برقرار کردن ارتباطتات بتین

 -پیچیتتدگی و ستتازمانیتتافتگی

بتتا ستتازمانهتتای اطالعتتاتی -

 -بتتتهروز کتتتردن ستتتاختار و

 -کیفیتتت و کمیتتتی آمتتوزش

فرهنتتتگ رستتتمی و فرهنتتتگ

جرائم

امنیتی

متناسب با تغییترات فنتاوری و

غیررستتتمی پلتتتیس توستتتط

 -پیچیتتدگی و تغییتترات ستتریع

 -تعامالت بین ستازمانی ناجتا

جرائم و تخلفات

فرمانده/مدیر

هنجارهای محیط جامعه

با نیروی نظامی

 -نحوه فرمانتدهی  /متدیریت

 -تطبیتتق فرهنتتگستتازمانی بتتا

 -حاشیهنشینی در کالنشهرها

 -تعامالت بین ستازمانی ناجتا

در سه سطح راهبردی ،عملیاتی

محیط بیرون از ناجا

 -کم بودن هزینه ارتکتاب جترم

با سازمانها و نهادهای دولتتی

و تاکتیکی

 -تطتتابق قتتوانین و مقتتررات

در محیطهای حاشیهای

در استانها

 -انتصابات و نقتل و انتقتاالت

ابالغی بافرهنگ سازمانی پلیس

 -تفتتاوت بتتین امنیتتت عینتتی و

 -تعامالت بین ستازمانی ناجتا

در ناجا

 -کم کردن فاصله بین مطالبات

ذهنی در استانهای ک

با سازمانها و نهادهای مردمی

 -وضعیت حقتوق و معیشتت

کارکنان و قتوانین ،بخشتنامه و

 -در نظر گرفتن باورها ،ارزشها

کارکنان

رویههای ابالغی

و اعتقادات اقلیتتهتای دینتی و

 -تحول تجهیزاتی متناسب بتا

 -تقویتتت فرهنتتگستتازمانی

اقوام مختلف کشور اثرگتذار بتر

تحول فناوری

پلیس با تعامالت و ارتباطات با

رفتار پلیس.

 -واگذاری اختیارات برابتر بتا

دستگاههای پلیسی کشتورهای

 -در نظتتتر گتتترفتن متغیرهتتتای

مسئولیت به پلیس

دوست

محیطی که به امنیت ارتباط دارد.

 -ابالغ بهموقع ترفیعات

 -حفظ منزلت و اقتدار پلتیس

(مانند رسانهها ،فضای مجازی)

 -سیستم ارزشیابی عملکتردی

در جامعه توسط سلسلهمراتتب

 -طیف گسترده فعالیت پلیس

کارکنان متناسب با شاخصهتا

ناجا

و معیارهای علمی

 حمایتتت از عملکتترد پلتتیستوستتط فرمانتتدهان و متتدیران
ناجا
 -در نظر گرفتن فرهنتگهتای

فرهنگسازماني

محیط کار پلیس

روابط بین سازماني ناجا

عوامل سازمانی مؤثر رفتار مطلوب کارکنان ناجا
شکل  :0چارچوب مفهومی

عوامل درون سازمان

عواملسازمانی اثرگذاربررفتارهایمطلوبکارکناننیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران

روششناسي
محققین با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته (کمی -کیفی) به اجرای تحقیق حاضر
پرداختهاند .نوع تحقیق کاربردی -توسعهای میباشد .با توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق،
جامعه آماری از بین خبرگان انتظامی  -امنیتی با ویژگیهای ذیل انتخابشدهاند:
دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و یا در جایگاه سرتیپی باشند ،درزمینه عنوان موردبررسی در

این مقاله ،دارای آثار علمی و پژوهشی بوده ،دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری (در رشته-
های مدیریت راهبردی نظامی و دفاعی ،علوم انتظامی و امنیتی و طی دوره دافوس در دانشگاه

امین) باشند ،بهعنوان فرمانده /مدیر یا مسئول در ناجا خدمت کرده باشند.
لذا با توجه به این ویژگیها ،جامعه آماری بهصورت هدفمند و چکلیستی  94نفر صاحبنظر در
این زمینه انتخاب گردید .از طرفی به علت محدود بودن جامعه آماری ،جامعه نمونه نیز منطبق با
جامعه آماری است؛ لذا جامعه نمونه تحقیق همان  94نفر میباشد .در تحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی از قبیل جداول فراوانی ،محاسبه میانگین و نسبتها استفادهشده است و درنهایت با
استفاده از آزمون مقدار کای دو ،تعیین سطح معناداری ،عمدهترین عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار
مطلوب کارکنان ناجا تعیین گردید.
نهایتاً برای اینکه نظر جامعه آماری در خصوص عوامل سازمانی و گویه احصاء شده در این تحقیق
مؤثر رفتار پلیس با واقعیتهای میدانی تطبیق داده شود ،گویه با همان کیفیت پرسشنامه قبلی ،بین
 011نفر از کارکنان ناجا در درجات سرهنگی دومی به باال بهصورت تصادفی از قسمتهای
مختلف و در استانهای متفاوت توزیع و نهایتاً با نتیجه پاسخها با جامعه آماری تحقیق مقایسه
گردید.
برای تعیین روایی محتوایی و از ضریب الوشه که یک آزمون از قضاوت متخصصان دراینباره که
سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفهای پژوهش یا حوزه محتوایی هستند ،استفاده
میشود( .گروه مطالعاتی دوره دوم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل به نقل از الوشه:0849 ،
)008

 = C.V.Rضریب الوشه
 = Neتعداد متخصصینی که گزینه مهم و مرتبط را برای سؤال انتخاب کردهاند
 = Nتعداد کل متخصص
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01

با توجه به اینکه تعداد خبرگان و نظردهندگان برای این ارزیابی  94نفر بودند برای روایی باال،
مقدار قابلقبول ضریب باالتر از  1/68مدنظر قرار گرفت بنابراین گویههای که دارای ضریب کمتر
از مقدار مزبور باشند حذف می شدند .این بدان معنی است که برای تأیید هر گویه ،حداقل  91نفر
از  94نفر صاحبنظر باید اثر آن گویه را بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا تأیید نمایند؛ که این امر
عالوه بر ضریب اطمینان بسیار باال ،دارای منطق علمی نیز میباشد.
در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق ،اسناد و مدارک و مصاحبهها عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار
مطلوب کارکنان ناجا در چهار عامل فرهنگسازمانی با  00گویه ،0محیط کار پلیس با  4گویه،
روابط بین سازمانی ناجا با  5گویه و عوامل درونسازمانی با  0گویه احصاء گردید( .جمعاً 88

گویه) سپس در پرسشنامه تنظیمی از خبرگان برای تکتک گویهها اینگونه سؤال شد که" :به نظر

جنابعالی آیا این گویه عامل سازمانی ناجا مؤثر بر رفتار کارکنان باشد یا خیر؟" ،سپس در صورت
تائید ،در ستون بعدی ،در قالب طیف لیکرت  5گزینهای ادامه داده شد که" :به نظر شما این عامل
به چه میزان بر رفتار کارکنان ناجا مؤثر است؟" چون در پایان پرسشنامه از خبرگان سؤال شده بود
درصورتیکه عوامل دیگری را در این خصوص دخیل میدانند مزید نمایند؛ بنابراین ضمن حذف
یک عامل به علت همپوشانی در عامل فرهنگسازمانی بقیه گویههای پیشنهادی تأیید و دو گویه
0

به عامل درونسازمانی به شرح ذیل مزید گردید.
از نگاه جامعه آماری گویه عامل فرهنگسازمانی حفظ منزلت و اقتدار پلیس در جامعه توسط
سلسلهمراتب ناجا با گویه حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا همپوشانی
داشته لذا حذف گردید؛ بنابراین تعداد گویههای عامل انسانی به  00گویه تقلیل نمود.
جامعه آماری دو گویه به عامل درونسازمانی به شرح ذیل مزید نمودند:
-

بوروکراتیک پیچیده اداری
چرخه فرایند نیروی انسانی بر اساس ضوابط ارزشی و علمی (جذب ،یادگیری،
بهکارگیری ،نگهداری و رهایی)

 - 0گویه یا متغیر
 - 0تعدادی  8نفر از جامعه آماری اعتقاد داشتند که باید اشراف اطالعاتی به عامل محیط کار و دو نفر اعتقاد داشتند
به عامل درونسازمانی مزید گردد؛ اما بنا به تشخیص استاد محترم راهنمای رساله این مهم با بند -در نظر گرفتن
متغیرهای محیطی که به امنیت ارتباط دارد -از عامل محیط کار همخوانی دارد( .قابلذکر است مقاله برگرفتهشده از
رساله محقق است).

عواملسازمانی اثرگذاربررفتارهایمطلوبکارکناننیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران

در کل برابر محاسبات انجامشده 85 ،گویه برای رسیدن به پاسخ سؤاالت جایز و روا تشخیص
داده شدند.
برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفادهشده است .ضریب آلفای کرونباخ یک نوع
ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزای یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر
همبسته شدهاند .هرچه آلفای کرونباخ به یک نزدیک باشد پایایی بیشتر است.
(خلیلی شورینی)000 :0840 ،
در این فرمول
∑

∑

= ra

 =Kتعداد سؤالهای پرسشنامه
واریانس پاسخهای همه آزمودنیها به سؤال  kاُم
واریانس جمع نمرههای هر پاسخگو

 = raضریب پایایی کرونباخ که باید بیشتر از  1/75باشد( .همان)
با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا کرونباخ برای  85عامل استخراجی در این تحقیق 1940
بهدستآمده و بیشتر از  1/75است؛ لذا گویههای پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اطمینان الزم
برای ادامه تحقیق برخوردار بوده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
یهوتحلیلسؤالتحقیق :
تجز 
 -عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان خود و جامعه کداماند؟

آزمون کای اسکوئر دو نمونهای 0بهعنوان یکی از مهمترین و اصلیترین آزمونهایی است (نام

دیگر آن آزمون استقالل میباشد ).که تأیید رابطه بین دو متغیر را بررسی مینماید .این آزمون

بیشتر برای آمارهای نا پارامتریک 0استفاده میشود .همچنین سطح معناداری ( )Sigخطای است که
محققین مرتکب میشوند تا یک ویژگی را به جامعه آماری تعمیم دهند .لذا در این پژوهش برای
تأیید ارتباط گویههای احصاء شده عوامل سازمانی ناجا با رفتار مطلوب کارکنان ناجا از آزمون

کای اسکوئر با خطای  ٪5و سطح اطمینان  ٪45به شرح جدول  0استفادهشده است.

1 - Chi- Square
2 - Nonparametric Tests
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00

19110

رتبه

مقدار خی 0

مشاهدهشده

0

یكپارچهکردنگروههایرسمیوغیررسمیسازمان

9910

49111

سطح

ردیف

گویههای عامل فرهنگسازمانی

میانگین

معناداری

جدول  :0عامل فرهنگسازمانی مؤثر رفتار کارکنان ناجا از نگاه جامعه آماری

01

توسطقانون 
0

برقرار کردن ارتباطات بین فرهنگ رسمی و فرهنگ

996

889801

19111

6

غیررسمیپلیستوسطفرمانده/مدیردرسازمان 
8

تطبیقفرهنگسازمانیبامحیطبیرونازناجا 


9950

069111

19111

7

9

تطابق قوانین و مقررات ابالغی با فرهنگسازمانی

8967

05919

19119

00

پلیس 
5

کم کردن فاصله بین مطالبات کارکنان و قوانین،

9990

009091

19110

4

بخشنامهورویههایابالغی 
6

تقویتفرهنگسازمانیپلیسباتعامالتوارتباطات


9970

05915

19111

5

بادستگاههایپلیسیکشورهایدوست 
7

حمایتاز عملكردپلیستوسطفرماندهانومدیران

9974

559501

19111

0

ناجا 
0

در نظر گرفتن فرهنگهای سازمانی قسمتهای

9977

05909

19111

8

مختلفناجاتوسطفرماندهانراهبردیناجا 
4

تقویت باور و ارزشهای دینی کارکنان ناجا جهت

9908

059961

19111

0

توسعهایآنان 

توانمندسازیوخود
01

فرهنگسازیبرایحفظسالمتناجا


9995

889010

19111

0

00

اسطورهسازینمادهاوقهرمانانشهیدناجا 


9978

05905

19111

9

جدول باال بیانگر این واقعیت است که کلیه یازده گویه عامل فرهنگسازمانی با خطای  %5و سطح
اطمینان  45مورد تأیید جامعه آماری میباشد .از نگاه این جامعه سه اولویت اول عامل
فرهنگسازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه عبارتاند از:
 تقویت باور و ارزشهای دینی کارکنان ناجا جهت توانمندسازی و خود توسعهای آنان
 حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا

عواملسازمانی اثرگذاربررفتارهایمطلوبکارکناننیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران

08

 در نظر گرفتن فرهنگهای سازمانی قسمتهای مختلف ناجا توسط فرماندهان راهبتردی
ناجا

19111

رتبه

مقدار خی 0

مشاهدهشده

0

ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب از پلیس

9948

09991

سطح

ردیف

گویههای عامل محیط کار پلیس

میانگین

معناداری

جدول  :0عامل محیط کار پلیس مؤثر رفتار کارکنان ناجا از نگاه جامعه آماری

0

توسطحاکمیتومردم 
0

پیچیدگیوسازمانیافتگیجرائم 


9955

049870

19111

6

8

پیچیدگیوتغییراتسریعهنجارهایمحیطجامعه 

9960

009011

19111

5

9

نشینیدرکالنشهرها 


حاشیه

997

099561

19111

9

5

کمبودنهزینهارتكابجرمدرمحیطهایحاشیهای 

9990

569091

19111

7

6

تفاوتبینامنیتعینیوذهنیدراستانهایکشور 

9980

959101

19111

4

7

درنظرگرفتنباورها،ارزشهاواعتقاداتاقلیتهای

9980

099991

19111

0

دینیواقواممختلفکشوراثرگذاربررفتارپلیس 
0

درنظرگرفتنمتغیرهایمحیطیکهبهامنیتارتباط

9970

959981

19111

8

دارد(.مانندرسانهها،فضایمجازی) 
4

طیفگستردهفعالیتپلیس 

9908

889691

19111

0

جدول  0بیانگر این واقعیت است که کلیه  4گویه عامل محیط کار پلیس با خطای  %5و سطح
اطمینان  45مورد تأیید جامعه آماری میباشد .همچنین سه اولویت اول این عامل از دید جامعه
آماری در مؤثر بودن رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه عبارتاند از:

 ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب از پلیس توسط حاکمیت و مردم
 طیف گسترده فعالیت پلیس

 در نظر گرفتن متغیرهای محیطی کته بته امنیتت ارتبتاط دارد( .ماننتد رستانههتا ،فضتای
مجازی)
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رتبه

مقدار خی 0

مشاهدهشده

ردیف

سطح

گویههای عامل روابط بین سازمانی

میانگین

معناداری

جدول  :8عامل روابط بین سازمانی مؤثر رفتار کارکنان ناجا از نگاه جامعه آماری

0

تعامالتبینسازمانیناجاباقوهقضائیه 

9906

889690

19111

0

0

تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانهای اطالعاتی

9960

809090

19111

0

امنیتی 8

تعامالتبینسازمانیناجابانیرویهاینظامی 

9960

07901

19111

8

9

تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانها و نهادهای

9918

69400

19118

9

دولتیدراستانها 
5

تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانها و نهادهای

8965

9980

5

19115

مردمی

جدول  8بیانگر این واقعیت است که  5گویه عامل روابط سازمانی با خطای  %5و سطح اطمینان
 45مورد تأیید جامعه آماری میباشد .همچنین سه اولویت اول این عامل از دید جامعه آماری در
مؤثر بودن رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه عبارتاند از:
 تعامالت بین سازمانی ناجا با قوه قضائیه
 تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانهای اطالعاتی  -امنیتی
 تعامالت بین سازمانی ناجا با نیرویهای نظامی ملل سپاه و ارتش

19111

رتبه

مقدار خی 0

مشاهدهشده

0

بهروز کردن ساختار و جایگاههای سازمانی متناسب با


9909

559508

سطح

ردیف

گویههای عامل درونسازمانی

میانگین

معناداری

جدول  :9عامل درونسازمانی مؤثر رفتار کارکنان ناجا از نگاه جامعه آماری

0

تغییراتعملكردیپلیس 
0

کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و

9976

889801

19111

8

جرائموتخلفات 
8

نحوهفرماندهی/مدیریتدرسهسطحراهبردی،عملیاتی

9970

05905

19111

0

وتاکتیكی 
9

ضابطهمندشدنانتصاباتونقلوانتقاالتدرناجا 

9985

959001

19111

0

عواملسازمانی اثرگذاربررفتارهایمطلوبکارکناننیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران

05

5

حقوقومعیشتکارکنانپلیس 

9975

05909

19111

9

6

تحولتجهیزاتیمتناسبباتحولفناوری 

9998

009090

19110

7

7

واگذاریاختیاراتبرابربامسئولیتبهپلیس 

9958

049877

19111

6

0

ابالغبهموقعترفیعات 


9900

49111

19110

4

4

بوروکراتیکپیچیدهاداری

8904

859560

19111

01

01

چرخه فرایند نیروی انسانی بر اساس ضوابط ارزشی و

9970

05905

19111

5

(جذب،یادگیری،بهکارگیری،نگهداریورهایی) 

علمی

جدول باال بیانگر این واقعیت است که  01گویه عامل درونسازمانی با خطای  %5و سطح اطمینان
 45مورد تأیید جامعه آماری میباشد .همچنین سه اولویت اول این عامل از دید جامعه آماری در
مؤثر بودن رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان و جامعه عبارتاند از:
 بهروز کردن ساختار و جایگاههای سازمانی متناسب با تغییرات عملکردی پلیس
 نحوه فرماندهی /مدیریت در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی
 کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات کیفیت و کمیتتی
آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات
برای تطبیق نتیجه این مطالعات با واقعیتهای میدانی ناجا (تطبیق نظر خبرگان این تحقیق با
کارکنان ناجا) نتیجه مورد تأیید جامعه آماری در قالب همان پرسشنامهای که بین جامعه آماری 94
نفری توزیع گردیده بود ،0بین  011نفر از کارکنان ناجا از درجه سرهنگ دومی به باال توزیع که
نتایج ذیل حاصل گردید.
جدول  :5ضریب همبستگی بین پاسخهای پرسشنامه توزیعشده بین کارکنان ناجا و صاحبنظران
sahebnazar
.89
0.000
49

Karkonan naja
1.oo
0.000
100

Karkonan naja Correlation Coefficient
)Sig (2-Tailed
N

حال برای اینکه مشخص شود چقدر بین پاسخهای کارکنان ناجا به پرسشنامه تحقیق و پاسخهای
صاحبنظران جامعه آماری به آن همپوشانی وجود دارد از ضریب تعیین استفاده میکنیم.
Rsx = .892× 100 = %79.21

× 100

= Rsx

 - 0این مقاله قسمتی از نتیجه رساله دکتری محقق نفر دوم این مقاله با عنوان "طراحی الگوی رفتارسازمانی مطلوب
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تدابیر و فرامین حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)" میباشد.
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 = Rsxضریب تعیین
 = Rضریب همبستگی
برابر ضریب تعیین ،بین نظرات خبرگتان جامعته آمتاری و کارکنتان ناجتا نزدیتک هشتتاد درصتد
همپوشانی داشته و به نظر میرسد  ٪01اختالف بیشتر به جهت تجربه و سنوات خدمتی ،آموزش،
میزان تحصتیالت و میتزان نگتاه راهبتردی جامعته آمتاری بته مستئله تحقیتق متیباشتد .نظترات
صاحبنظران و  011نفر کارکنان ناجا در متغیرهای روابط بتین ستازمانی ناجتا اثرگتذار بتر رفتتار
مطلوب کارکنان ناجا تقریباً نزدیک به  40درصد با یکدیگر همپوشانی داشتتند .بیشتترین اختتالف
بین نظرات صاحبنظران و نظترات کارکنتان ناجتا در متغیرهتای درونستازمانی ناجتا و بعتدازآن
متغیرهای محیط کار پلیس مشاهده گردید .البته  01درصد ضریب تعیین ،یتک عتدد بستیار ختوبی
است و نشان میدهد یافتههای تحقیق با واقعیتهای میدانی ناجا نیز تطابق خوبی دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف -نتیجهگیری:

در پاسخ به سؤال اول که عبارت بود از" :عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان

خود و جامعه کداماند؟"

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که چهار عامتل ستازمانی متؤثر بتر رفتتار مطلتوب کارکنتان در
سازمان خود و جامعه عبارتاند از )0 :فرهنگسازمانی  )0محیط کار پلیس  )8روابط بین ستازمانی
ناجا  )9عوامل درونسازمانی ناجا.
از دید جامعه آماری متغیرهای اثرگذار بر هریتک از عوامتل چهارگانته موصتوف ،متؤثر بتر رفتتار
مطلوب پلیس در جامعه و سازمان به شرح ذیل میباشند:
الف) متغیرهای فرهنگسازمانی ناجا اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان پلیس به ترتیب عبارتاند از:
 تقویت باور و ارزشهای دینی کارکنان ناجا جهت توانمندسازی و خود توسعهای آنان
 حمایت از عملکرد پلیس توسط فرماندهان و مدیران ناجا
 در نظر گرفتن فرهنگهای سازمانی قسمتهای مختلف ناجا توسط فرماندهان راهبردی ناجا
 اسطورهسازی نمادها و قهرمانان شهید ناجا

 تقویت فرهنگسازمانی پلیس با تعامالت و ارتباطات با دستتگاههتای پلیستی کشتورهای
دوست

 برقرار کردن ارتباطات بین فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی پلیس توسط فرمانده/مدیر
در سازمان
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 تطبیق فرهنگسازمانی با محیط بیرون از ناجا

 فرهنگسازی برای حفظ سالمت ناجا
 کم کردن فاصله بین مطالبات کارکنان و قوانین ،بخشنامه و رویههای ابالغی
 یکپارچه کردن گروههای رسمی و غیررسمی سازمان توسط قانون
 تطابق قوانین و مقررات ابالغی با فرهنگسازمانی پلیس

ب) متغیرهای محیط کار پلیس اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب عبارتاند از:
 ایجاد یک مشروعیت و ذهنیت مطلوب از پلیس توسط حاکمیت و مردم
 طیف گسترده فعالیت پلیس
 در نظر گرفتن متغیرهای محیطی مرتبط به امنیت (مانند رسانهها ،فضای مجازی)
 حاشیهنشینی در کالنشهرها
 پیچیدگی و تغییرات سریع هنجارهای محیط جامعه
 پیچیدگی و سازمانیافتگی جرائم

 کم بودن هزینه ارتکاب جرم در محیطهای حاشیهای

 در نظر گرفتن باورها ،ارزشها و اعتقتادات اقلیتتهتای دینتی و اقتوام مختلتف کشتور
اثرگذار بر رفتار پلیس
 تفاوت بین امنیت عینی و ذهنی در استانهای کشور

ج) متغیرهای روابط بین سازمانی ناجا اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب عبارتاند
از:

 تعامالت بین سازمانی ناجا با قوه قضائیه

 تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانهای اطالعاتی  -امنیتی

 تعامالت بین سازمانی ناجا با نیرویهای نظامی ملل سپاه و ارتش

 تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانها و نهادهای دولتی در استانها
 تعامالت بین سازمانی ناجا با سازمانها و نهادهای مردمی

د) متغیرهای درونسازمانی اثرگذار بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا به ترتیب عبارتاند از:
 بهروز کردن ساختار و جایگاههای سازمانی متناسب با تغییرات عملکردی پلیس
 نحوه فرماندهی /مدیریت در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی
 کیفیت و کمیتی آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات کیفیت و کمیتتی
آموزش متناسب با تغییرات فناوری و جرائم و تخلفات
 وضعیت حقوق و معیشت کارکنان پلیس
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 چرخه فرایند نیتروی انستانی بتر استاس ضتوابط ارزشتی و علمتی (جتذب ،یتادگیری،
بهکارگیری ،نگهداری و رهایی)
 واگذاری اختیارات برابر با مسئولیت به پلیس
 تحول تجهیزاتی متناسب با تحول فناوری
 ضابطهمند شدن انتصابات و نقل و انتقاالت در ناجا
 ابالغ بهموقع ترفیعات
 بوروکراتیک پیچیده اداری
ب -پیشنهادها:

 )0از آنجائی که عملکرد کارکنان ناجا در جامعه نمود دارد ،پیشنهاد میشود فرماندهان/مدیران رده
عالی ناجا با اقدامات ذیل باعث رفتار مطلوبتر کارکنان ناجا در جامعه و سازمان باشند.
ارتباط منطقی بین محیط داخلی و خارجی ناجا ،کوتاه کردن مسیر ارتباط بین نیروهای عملکننده
با فرماندهان و تصمیم گیران رده عالی ،استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان در جهت رفاه
کارکنان (پرسنل) ،آشنایی با ویژگیهای خاص کارکنان جهت واگذاری مسئولیتها و اختیارات به
آنان ،اصالح قوانین و بخشنامههای موازی ،پایش عملکردهای کارکنان ،تعیین معیارهای عملکردی
و اثرگذاری آن در انتصابات و مسئولیتها به کارکنان
 )0یکی دیگر از ضعفهای مطرحشده توسط مصاحبهشوندگان عدم همخوانی ساختار سازمانی
پلیس در بعضی از استانها و شهرها با جمعیت و حساسیت مناطق است؛ (بعضی از استانها،
جایگاه سازمانی رئیس پلیس  00بوده که این جایگاه با طیف گسترده فعالیتهای پلیسی همخوانی
ندارد) بنابراین پیشنهاد میشود که ناجا از طریق س.ک.ن.م و مبادی ذیربط نسبت به ارتقاء
جایگاه سازمانی کالن استانها (ملل استانهای تهران ،اصفهان ،سیستان بلوچستان ،خراسان رضوی،
آذربایجان شرقی ،استان فارس و غیره) به رتبه  01و سایر استانها (مانند خراسان جنوبی و
خراسان شمالی ،استان مرکزی ،استان هرمزگان ،بوشهر و غیره) به رتبه  04اقدام نمایند.
 )8نیروی انتظامی با مسئولیت سردار فرماندهی محترم ناجا نسبت به تشکیل کمیته راهبری با
حضور مرکز مطالعات راهبردی ناجا ،بازرسی ناجا ،معاونتهای نیروی انسانی ،آموزش و طرح
برنامه با دبیری معاونت طرح و برنامه برای کاربست یافتههای تحقیق حاضر اقدام نمایند.
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