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Abstract
Nowadays, in the age of information technology, utilizing high quality e-police services is
an effective strategy to involve citizens in solving social problems and harms such as drug
trafficking. This study aimed at explaining the impact of the quality of e-police services on
citizens’ participation in preventing the distribution of drugs. This study was a quantitative,
applied, and descriptive-survey research project in terms of methodology, purpose, and
nature, respectively. The statistical population included undergraduate students of policing
and of graduate students of crime prevention at the Amin Police University, who had had a
long history of executive activity in the field of drugs distribution prevention. The sample
size was comprised of 108 participants, and Ekaabi, Khalid and Davidson’s (2020) and
Jazini and Dehghani’s (1396) questionnaires were used to measure the variables. The
validity of the instrument was determined through face validity and confirmatory factor
analysis, while their reliability was calculated using Chronbach’s alpha. To test the
hypotheses, the data was analyzed using the SPSS version 22 and Smart PLS software
packages. The results showed that various dimensions of the quality of e-police services
have a positive and significant (0.69) effect (at the confidence interval of 0.01) on the
participation of citizens in preventing the distribution of drugs. The quality of e-police
services can also predict 0.38 percent of changes in citizen participation in preventing drug
distribution. The results showed that the integration of the various dimensions of the quality
of e-police services and the ease of access of citizens to the required information through
the police web-based systems and online information centers increases the possibility of
citizens’ participation in drug prevention programs.
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تأثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر
صیاد درویشی



استادیار گروه پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستة انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران
(تاریخ دریافت 5911/60/51 :ـ تاریخ پذیرش)5911/56/65 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه در عصر فناوری اطالعات بهرهگیری از کیفیت خدمات پلیس هوشمند راهبردی مؤثر برای جلب مشارکت
شهروندان در حل مسائل و آسیبهای اجتماعی ،مانند مواد مخدر ،است .این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کیفیت خدمات پلیس هوشمند
بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر انجام پذیرفت.
روششناسی :پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد کمّی و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفیـ پیمایشی است .جامعة آماری
شامل دانشجویان مقطع کارشناسی انتظامی و کارشناسیارشد پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی بود که سابقة فعالیت اجرایی
طوالنی در حوزة مواد مخدر داشتند .حجم نمونه  801نفر تعیین و برای اندازهگیری متغیرها از پرسشنامة اکبی و همکارانش ( )0000و
جزینی و دهقانی ( )8931بهره گرفته شد .روایی ابزار با روش صوری و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیلة آلفا محاسبه شد .برای
آزمون فرضیهها دادههای حاضر در بستة نرمافزاری  spss22و  SmartPlsتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد اثر ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر  0/13در
سطح  0/08مثبت و معنادار است .همچنین ،کیفیت خدمات پلیس هوشمند  0/91از تغییرات مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع
مواد مخدر را میتواند پیشبینی کند.
نتیجه :نتایج نشان داد یکپارچگی بین ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند و سهولت دسترسی شهروندان به اطالعات مورد نیاز از طریق
سامانة اینترنت پلیس و اطالعرسانی برخط زمینههای مشارکت در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر را افزایش میدهد.

کلیدواژگان
پلیس هوشمند ،پیشگیری از توزیع مواد مخدر ،کیفیت خدمات ،مشارکت شهروندان



رایانامة نویسندة مسئولs49darvishi@gmail.com :
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مقدمه
1

رویکرد پلیس هوشمند باعث شده پلیس و مردم به اطالعات مورد نیاز خود از طریق تعامل
سازنده بهآسانی دسترسی پیدا کنند ( .)Eterno et al 2017زیرا مفهوم پلیس هوشمند بدین
معناست که از فناوری و تحلیل استفاده میکند تا به شیوة راهبردی از فعالیتهای پلیسی پشتیبانی
کند .با این حال ،ثبات و استمرار کیفیت خدمات پلیس هوشمند در ظرفیت جامع آن برای
بهرهمندی از مشارکت مردم در حال و آینده است؛ که این ظرفیت در درون پلیس هوشمند نهفته
است ( .)Accenture 2013توسعة پلیس هوشمند بهرغم اینکه به لحاظ سهولت در دسترسی به
حریم خصوصی و مشکالت ناشی از احتمال سرقت و افشای اطالعات اشخاص موجبات نگرانی
افراد جامعه را به دنبال دارد ،جهت تأمین امنیت جامعه امری اجتنابناپذیر تلقی میشود (Osei-

 .)Kojo 2017; Shin 2017بهرغم اینکه توسعة پلیس هوشمند و تمرکز بر بهرهگیری از فناوری
دغدغة ورود به عرصة خصوصی افراد جامعه را در پی داشته ،کیفیت خدمات هوشمند نسبت به
گذشته بهبود یافته و برجستهسازی و ارتقای مزایای خدمات پلیس هوشمند زمینة جلب رضایت
مردم را به دنبال داشته است ( )Anshari & Ariff Lim 2017و کیفیت خدمات پلیس هوشمند
ادراک مثبتی از ارزشهای این خدمات در ذهن افراد جامعه ایجاد کرده است ( Zauner et al

 )2015و این رضایتمندی میتواند گرایش عمومی را برای بهرهگیری از خدمات پلیس هوشمند با
هدف رفع دغدغههای امنیتی و آرامش عمومی جامعه افزایش دهد.
مطالعات خدمات پلیسی بهوضوح نشان میدهد تحقیقات انجامگرفته به طور عمده بر تأثیر
خدمات پلیس بر کسب رضایت از خدماتگیرندگان پلیس تمرکز دارد ( )Sarrico et al 2013که
این رضایتمندی میتواند مشارکت خودانگیختة افراد جامعه را در برنامههای توسعة اجتماعی ،از
جمله پیشگیری از جرم توزیع مواد مخدر در محالت ،در پی داشته باشد .در حال حاضر ،رویکرد
جامعهمحوری بر اجرای برنامههای اجتماعمحور پلیس با هدف جلب مشارکت حداکثری افراد
جامعه و نهادهای مدنی به منظور تأمین امنیت عمومی و حل مسائل اجتماعی تأکید دارد و
پیشگیری از فعالیت عمدهفروشان و خردهفروشان مواد مخدر ،که در بطن جامعه هستند ،یکی از
1. Smart Police
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مسائل عمدة اجتماعی و مشکالت سازمانهای پلیسی است و مشارکت ناشی از خدمات پلیس از
سوی شهروندان میتواند ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از توزیعکنندگان مواد مخدر سلب کند و
با افزایش احساس امنیت اجتماعی دغدغة شهروندان را کاهش دهد .با اینکه خدمات پلیس
هوشمند میتواند بر ارتقای سطح زندگی اجتماعی و کنترل ناهنجاریها در ابعاد و سطوح مختلف
نقش مثبتی داشته باشد ،تمرکز بر بهینهسازی خدمات پلیس هوشمند در پیشگیری از جرایم
مجرمان مواد مخدر میتواند آثار وضعی زیادی بر کاهش سایر آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی
داشته باشد .پلیس ،با تمرکز بر برنامهریزی راهبردی و استفاده از تجزیهوتحلیل جرایم در محیط
فناوری و بهرهگیری از فناوری مدرن ،تالش میکند سطح ارائة خدمات خود را افزایش دهد و
مشارکت شهروندان را برای تحقق این هدف جلب کند .برقراری ارتباط مؤثر با شهروندان و بهبود
تعامل و اعتماد متقابل ،سرعت و دقت در بررسی جرایم و دغدغههای جامعة محلی ،بهویژه در
رسیدگی بهموقع به درخواستهای شهروندان ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،شفافیت امور ،و
بهرهگیری از سیستمهای نظارتی برای رفع خألهای امنیتی در محالت از مواردی است که میتواند
رضایت و در نتیجه مشارکت شهروندان را در پی داشته باشد و فرصت فعالیت مجرمانة مجرمان،
بهویژه مجرمان مواد مخدر ،که سرچشمة بسیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی است ،را کاهش
دهد .هرچند تحقیقات محدودی در رابطه با عملکرد پلیس هوشمند انجام پذیرفته است ،تحقیقی
که به تأثیر ابعاد پلیس هوشمند در جلب و توسعة مشارکت شهروندان در برنامههای اجتماعی ،از
جمله پیشگیری از توزیع مواد مخدر ،توجه کرده باشد تا کنون انجام نپذیرفته است و این خأل
نظری در رابطه با کارکرد کیفیت خدمات پلیس در حوزة جلب مشارکت خودانگیختة شهروندان
در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر به منزلة یکی از آسیبهای اجتماعی است .این تحقیق
بر اساس مدل طراحیشدة اکبی 1و همکارانش ( )0202انجام شد که ابعاد کیفیت خدمات
الکترونیکی پلیس هوشمند را بر پایة شفافیت ،صداقت ،تعامل ،مسئولیتپذیری ،ظرفیت
سرویسدهی ،و مشارکت شهروندان در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر بر پایة
تکنیکهای وضعی ( )Clarke & Cornish 2003مورد مطالعه قرار میدهد و نتایج آن به سازمان
1. Ekaabi
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ناجا و سایر سازمانهای مردمنهاد برای تدوین راهبردهایی که با هدف تقویت اعتماد و توسعة
مشارکت بهتر شهروندان در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر انجام میشود کمک میکند.
بنابراین ،این مطالعه به دنبال رفع خأل و شکاف نظری موجود در این حوزه است و به طور خاص
مطالعة حاضر تحقیقات فعلی را برای مشارکت مردمی ناشی از کیفیت خدمات پلیس هوشمند،
جهت اجرای برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر ،توسعه و به این سؤال اصلی پاسخ میدهد
که ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند چه تأثیری بر مشارکت شهروندان در اجرای برنامههای
پیشگیری از توزیع مواد مخدر میگذارند.
پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
نتایج تحقیق خراسانینژاد و همکارانش ( ،)1911تحت عنوان «تحلیل جایگاه امکانات و
زیرساختهای پلیس هوشمند در ارتقای امنیت شهری (مطالعة موردی :شهر سمنان)» ،نشان داد
بین امکانات و زیرساختهای پلیس هوشمند و امنیت شهر سمنان رابطة معنادار و مثبتی وجود
دارد و سامانة کنترل گشتهای انتظامی (پلیس پیشگیری) بیشترین ارتباط معنادار را بین این
امکانات و ارتقای امنیت شهر سمنان دارد .یافتههای قضاوی و طباطبا ( )1911در تحقیقی ،تحت
عنوان «پهپادها و کاربرد آن در امنیت عمومی و پلیس هوشمند» ،نشان داد پهپادها نقشی مهم در
ارائة خدمات ارتباطی بیسیم بهموقع و ضروری برای بازیابی خدمات بالفاصله پس از فاجعه و
کاربردهای امنیت عمومی شهر هوشمند و پلیس هوشمند ایفا میکنند .کریمی خوزانی و جاپلقیان
( )1919در تحقیق خود ،تحت عنوان «تبیین و بررسی ویژگیها ،روش اجرا ،و دالیل شکلگیری
پلیس هوشمند به عنوان پارادایم جدید خدمات پلیسی» ،نشان دادند پلیس هوشمند با رویکرد
مسئلهمحوری دخالت ویژة محققان در نقش شریک و همکار اجرایی پروژهها را تشویق میکند و
ویژگی پلیس هوشمند در تغییر پارادایم خدمات پلیسی توجه به فناوری ،ترویج نوعی جدید از
پژوهشنگری در قالب شراکت پلیس و پژوهشگر ،و سرانجام انتخاب هوشمند و تلفیقگونة
رویکردهای پلیسی است.
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نتایج تحقیق جلدریانتا )0202( 1در رابطه با پلیس هوشمند نشان داد برای تحقق حاکمیت
هوشمند باید روشهای متداول را به سمت ایجاد روشهای خالقانه با تغییر در کیفیت خدمات با
مفهوم پلیس هوشمند حرکت داد و جهت تحقق بخشیدن به پلیس هوشمند به آمادگی از جنبههای
مختلف ،مانند ساختار و زیرساختها و روبناها ،نیاز است .نتایج تحقیق اکابری )0202( 0در رابطه
با برنامهریزی هوشمند و ارائة خدمات پلیس بر اساس پیشبینی جرایم نشان داد خدمات امنیتیـ
از جمله گشتزنی هدفمند ،واکنش سریع به تماسهای خدماتی ،پخش بهموقع هشدارهای جرم و
جنایتـ به پلیس کمک میکند منابع را با دقت بیشتری در مکان و زمان مستقر کند و همچنین
افرادی را که میتوانند در عمل جنایت دست داشته باشند شناسایی کند و با تجزیهوتحلیل
دادههای جرم کانون جرم در آینده و نوع جرم مربوطه را برای یک کانون خاص پیشبینی کند.
نتایج تحقیق نیما 9و سوکرمی ( )0202در رابطه با تجزیهوتحلیل توزیعکنندگان مواد مخدر و
چگونگی تصمیمات مقامات قضایی نشان داد مشکالت و ضعف موجود در کشف جرایم قاچاق
مواد مخدر را میتوان ناشی از ضعف تفسیر قانون ،عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی ،نظارت و
کنترل بر مجرمان مواد مخدر و عوامل بسترساز ،کمبود شواهد برای دستگیری ،و فقدان گزارش و
همکاری جامعة محلی دانست .جویس 4و همکارانش ( )0219در تحقیق خود ،تحت عنوان «نقد و
بررسی اجرای طرح پلیس هوشمند» ،نشان دادند مشارکت پلیس با مراکز تحقیقاتی اهمیتی حیاتی
در تصمیمگیری دربارة خطمشیهای حرفة پلیسی دارد .لیکن مشارکت بین پلیس و مراکز
تحقیقاتی مستلزم تالش آگاهانه از سوی هر دو طرف است تا بر فرهنگ سازمانی و موانع
همکاری فائق آیند و اعتماد متقابل ایجاد و حفظ شود و افزایش یابد .همچنین ،کارشناسان به
اهمیت نوآوری و روشهای پیشرفتة تجزیهوتحلیل دادهها و نقش کلیدی رویکرد حل مسئله در
طرحهای پلیس هوشمند مبتنی بر اعتماد تأکید کردهاند.
به طور کلی ،تحقیقات گذشته بر ضرورت توسعة پلیس هوشمند و کیفیت خدمات این پلیس
برای ارتقای سطح امنیت عمومی ،کاهش فرصتهای فرار از مجازات مجرمان ،رفع خألهای
1. Jaladriyanta
2. Akabari
3. Nimah
4. Joyce
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نظارتی بر رفتار افراد ناهنجار ،اعتمادسازی ،دسترسی آسان افراد جامعه به اطالعات مورد نیاز ،و
در مجموع همسو با مدیریت راهبردی توسعة کیفیت خدمات پلیسی تجزیهوتحلیل جرایم با
بهرهگیری از فناوری اطالعات و لزوم توسعة زیرساختهای پلیس هوشمند تأکید کردهاند .اما از
آنجا که برنامههای پیشگیری پلیسی در حوزة کنترل و نظارت بر مجرمان ،بهویژه توزیعکنندگان
مواد مخدر ،بر بهرهگیری از شیوههای کاهش فرصت ،افزایش نظارتهای بیرونی و محیطی،
سرعت و دقت حضور مأموران پلیس در محلهای توزیع مواد مخدر ،امکان دریافت بهموقع اخبار
مجرمان ،کاهش محرکها ،افزایش ریسک خرید و فروش مواد مخدر ،کاهش جاذبههای حاصل از
درآمد مواد مخدر ،و غیره تأکید دارد نتایج این تحقیق میتواند راهکارهای الزم را به منظور توسعه
و بهرهگیری از خدمات پلیس هوشمند در پیشگیری و مقابله با عرضة مواد مخدر ارائه کند که در
تحقیقات گذشته به آن پرداخته نشده است.
کیفیت خدمات پلیس هوشمند

پلیس هوشمند به معنای جمعآوری و تجزیهوتحلیل و استفاده از پایگاه دادة پلیسـ مانند آمار
جرایمـ به منظور مدیریت استراتژیک و تجزیهوتحلیل و تحقیقات و بهرهگیری از فناوری اطالعات

است ( .)Kim & Jung 2018بنابراین ،اقدامات پلیس هوشمند در پیشگیری از توزیع مواد
مخدر با ارزیابی شیوهها و فعالیت مجرمان آغاز میشود و با شناسایی نقاط جرمخیز و زمان و
مکان جرم بر مبنای تجزیهوتحلیل و سپس تدوین برنامههای پیشگیرانه با مشارکت شهروندان
و با بهرهگیری از فناوری تالش میکند کیفیت خدمات پیشگیرانه از توزیع مواد مخدر را
افزایش دهد.
کیفیت خدمات معموالً به مثابة تابعی از انتظارات مشتریان از خدمات ارائهشده است که در مقایسه
با تصورات آنها از تجربة واقعی خدمات درک میشود ( .)Zaithaml et al 1993کیفیت خدمات
میتواند به منزلة نتیجة مقایسه بین آنچه مشتری از سازمان خواسته و آنچه سازمان به مشتری ارائه کرده
یا اندازة خدماتی که مطابق انتظارات مشتری ارائه شده است تعریف شود ( .)Cetina 2009: 33از آنجا
که در ارائة خدمات رضایت مشتری عامل اصلی عملکرد شناخته میشود کسب رضایت میتواند یک
سازة اصلی برای همة جنبههای روابط بین دو طرف در روابط اجتماعی و در سطوح مختلف باشد و
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مشارکت شهروندان را افزایش دهد .بنابراین ،راهبرد پلیس هوشمند ،که شامل فرایندهایی برای پشتیبانی
عمومی از اقدامات و اصالحات مستمر خدمات پلیس است ،با شناسایی شیوهها و شگردهای توزیع
جرایم مواد مخدر ،ارزیابی و تجزیهوتحلیل اثربخشی اقدامات پیشگیری از جرایم مواد مخدر ،کنترل و
نظارت مستمر بر فعالیت توزیعکنندگان مواد مخدر در سطح جامعة محلی ،با استفاده از فناوری و در
حد انتظارات شهروندان ،میتواند میزان موفقیت اقدامات پیشگیرانة پلیس و مشارکت شهروندان در
همکاری مستمر با پلیس را افزایش دهد .منظور از پلیس هوشمند در این مطالعه بهکارگیری پلیس
جمهوری اسالمی ایران با استفاده از فناوری مدرن در قالب سامانههای اینترنت و بستر پیامکی تلفن
همراه و هوشمندسازی دوربینهای نظارتی در محالت توزیع مواد مخدر و سرعت و دقت در
رسیدگی به اخبار و دغدغههای شهروندان است تا بتوان اعتماد و مشارکت شهروندان را در کاهش
فرصت فعالیت توزیعکنندگان مواد مخدر افزایش داد .کیفیت خدمات پلیس هوشمند دارای اصول و
ویژگیهایی است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود.
شفاف بودن 9خدمات پلیس هوشمند

شفافیت جریانِ بازِ اطالعات توصیف میشود ( .)Kaptein & Reenen 2001با توجه به خدمات
پلیس هوشمند ،این مطالعه شفافیت را دسترسی واقعی و آشکار عموم جامعه به اطالعات مورد
نیاز شهروندان تعریف میکند .شفافیت روند سازمانها را برای مواجهه با مطالبات فعالتر به منظور
افشای اطالعات توصیف میکند ( .)Joshi 2013در گذشته ،نهادهای دولتی اطالعات را به صورت
منفعالنه فقط در صورت درخواست ذینفعان ارائه میدادند و میتوانستند ،در صورت درخواست،
اطالعات را به اختیار خود ارائه کنند ( .)Kim & Kim 2016اما ،در حال حاضر ،از نهادهای
دولتی خواسته میشود در افشای اطالعات مورد نیاز عموم جامعه فعالتر عمل کنند ( Tyler et al
 .)2015عالوه بر این ،شفافیت به مثابة یک راهبرد پاسخگویی عمل میکند ( Lum & Nagin

 .)2017امروزه شهروندان مجاز به نظارت بر کیفیت عمومی هستند .بنابراین ،پیشینة مربوط به
شفافیت توصیه میکند سازمانها برای افزایش میزان رضایت شفاف باشند ( Jansen & olnes

 .)2016پس ،هر اندازه خدمات و فرایند برنامههای اجرایی پلیس هوشمند در پیشگیری از توزیع
1. Transparency
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مواد مخدر برای شهروندان شفافتر باشد شهروندان برای همکاری با پلیس ،از جنبههای اطالعاتی
و مشارکت در برنامههای اجرایی ،احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان میدهند.
صداقت 9در خدمات پلیس هوشمند

از نظرکارسینگ )0222( 0صداقت ،رفتار و عملی است که در آن وظایف به صورت دقیق و کامل
انجام میپذیرد .را به عنوان حرفه ای که وظایف کافی و دقیق انجام میدهند تعریف میکند.
صداقت را میتوان عملی منطبق با موضوعات اخالقی و هنجارهای جامعه در فرایندهای
تصمیمگیری و اجرای کیفیت خدمات مشاهده کرد .صداقت یکی از ارزشهای اصلی اخالق در
سازمانهای خدماتی است ( .)Huberts 2018نتایج تحقیق مادان 9و نال ( )0212نشان داد صداقت
رضایت شهروندان از پلیس هند را تحت تأثیر قرار میدهد .البته صداقت زمانی نمود پیدا میکند
که نظام سازمانیافته و یکپارچه در خدمات پلیس حاکم شود .چون یکپارچگی به طور طبیعی به
منزلة یک ویژگی مهم در کیفیت خدمات پلیس هوشمند اثر معناداری بر رضایت افراد جامعه
میگذارد ( .)Bouranta et al 2017; Bullock 2017نتایج تحقیق کیچمن 4و همکارانش ()0212
و بورانتا 2و همکارانش ( )0212نیز نشان داد در جامعة امریکا یکپارچگی سیستم خدمات پلیس
تأثیری بینظیر بر میزان رضایتمندی مردم داشته است .بنابراین ،مأموریتها و اقدامات پلیس
هوشمند اگر با دقت کافی و در چارچوب ارزشهای حاکم بر جامعه انجام شود و شهروندان
ادراک مثبتی از این اقدامات داشته باشند ،گرایش بیشتری در همکاری با پلیس در برنامههای محلی
پیشگیری از توزیع مواد مخدر به وجود خواهد آمد.
تعاملگرایی 6در خدمات پلیس هوشمند

تعامل ویژگی اصلی فعالیتهای متقابل پلیس و شهروندان برای حل مسائل از طریق فناوری
هوشمند است ( .)Elnaghi et al 2018در این مطالعه ،تعامل به توانایی کاربران پلیس هوشمند در
1. Integrity
2. Karssing
3. Madan
4. Hickman
5. Bouranta
6. Interactivity

 815

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،4زمستان 9911

پاسخگویی و حل مسائل و مشکالت جامعة محلی در پیشگیری و مقابله با توزیعکنندگان مواد
مخدر اشاره دارد .تعامل پلیس با شهروندان از طریق ارتباط و دریافت اخبار و اطالعات آنان به
وسیلة سامانههای هوشمند پلیس برقرار میشود .تعامل پلیس با شهروندان در بستر فناوری
اطالعات باید نمایانگر سرعت عمل ،دقت ،و ایمنی اطالعات شهروندان باشد ( Mustelier-Puig

 .)et al 2018تعامل پلیس با شهروندان اعتماد متقابل و سرمایة اجتماعی برای پلیس ایجاد میکند
که میتواند ادراک مثبت شهروندان از فرایند رسیدگی به مطالبات شهروندان دربارة توزیعکنندگان
مواد مخدر را افزایش دهد و همکارای باانگیزة آنان را تقویت کند .چون تعامل به مثابة عامل مهم
کیفیت خدمات در روابط شهروندان با پلیس هوشمند توانایی بازیگری یا تأثیرگذاری متقابل را
دارد و رضایت استفادة مناسب از فناوری هوشمند را در این روابط متقابل تقویت میکند
(.)Ahmad & Khalid 2017; Alsaadi et al 2018
مسئولیتپذیری 9در ارائة خدمات پلیس هوشمند

کاندیلو 0و همکارانش ( )0210مسئولیتپذیری را کیفیت واکنش سریع در فعالیتهای خدماتی
تعریف کردهاند .منیزو 9و همکارانش ( )0212مسئولیتپذیری را سرعت و چابکی تعریف کردهاند
که مفهوم آن حل مسئله و رفع چالشها در موقعیتهای پیشبینیناپذیر را نیز در بر میگیرد.
جیووانی 4و همکارانش ( )0212مسئولیتپذیری را بعد اصلی کیفیت خدمات پلیس هوشمند
معرفی کردهاند .از آنجا که مسئولیتپذیری در ارائة خدمات پلیس هوشمند بر سرعت و دقت در
حد انتظار شهروندان تأکید دارد ،پاسخگویی مناسب و سرعت در برآورده کردن انتظارات
شهروندان از برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر در محالت جرمخیز و اماکن فعال در توزیع
مواد مخدر میتواند رضایت و در نتیجه مشارکت شهروندان را در همسویی و همکاری اثربخش با
پلیس در پی داشته باشد .چون مسئولیتپذیری به میزان قابل توجهی رضایت شهروندان را تحت
تأثیر قرار میدهد (.)Dukes et al 2009
1. Responsivity
2. Candiello
3. Menezes
4. Giovannini
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قابلیت سرویسدهی 9خدمات پلیس هوشمند

ین 0و چن ( ،)0212به دلیل سهولت دسترسی به محتوای مبتنی بر خدمات هوشمند ،کارکرد مطلوب
خدمات هوشمند را در قابلیت سرویسدهی معرفی کردهاند .قابلیت سرویسدهی سهولت استفاده از
محتوا و اطالعات توسط کاربران را میسر میکند ( .)Karjaluoto et al 2018بنابراین ،قابلیت
سرویس درجة عملی بودن و سهولت استفاده از مطالب و محتوای دادهها و اطالعات سامانههای
پلیس است که در یک زمان مشخص کارکرد و خدمات پلیس را بر مبنای دادهها در متن خدمات
هوشمند نشان میدهد .امروزه ،پلیس ،با استفاده از فناوری ،سامانههای زیادی را برای ارائة خدمات
بهینه به شهروندان در اختیار دارد که بخشی از این سامانهها بر اساس جمعآوری اخبار و اطالعات از
شهروندان فعالیت میکند و کاربران پلیس با استفاده از این دادهها و تجزیهوتحلیل آنها برنامههای
پیشگیری و مبارزه با توزیعکنندگان مواد مخدر را ساماندهی و اجرا میکنند .اگر برنامهها و خدمات
پلیس با این دادهها متناسب باشد ،رضایت شهروندان و در نتیجه مشارکت آنان در همکاری با پلیس
را با هدف پیشگیری از توزیع مواد مخدر و سالمسازی محیط اجتماعی افزایش میدهد .تحقیقات
نشان میدهد قابلیت سرویسدهی کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد و رضایت مشتری را
به طور قابل توجهی باال میبرد (.)Jung et al 2018; Yuen & Chan 2018
مشارکت شهروندان و پیشگیری از توزیع مواد مخدر
مشارکت عبارت است از فعالیتهای ارادی و داوطلبانهای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در
امور محله و شهر و روستای خود شرکت میکنند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل
دادن به حیات اجتماعی خود شریک میشوند ( .)Karimianpour 2010: 17مشارکت را میتوان
هدفی اخالقی و به معنای روشی برای آموزش دادن به مردم با هدف شرکت در تصمیمگیری
گروهی و در عین حال سهیم شدن در مسئولیتها دانست ( .)Saeedi 2001: 8پس ،منظور از
مشارکت دخالت دادن افراد در تصمیمگیری است ( .)Fialkov 2004: 11هرچند بر مبنای کیفیت
دخالت شهروندان در مسائل اجتماعی چهار گونه مشارکتـ شامل مشارکت طبیعی ،مشارکت
1. Serviceability
2. Yuen
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اجباری ،مشارکت داوطلبانه ،مشارکت خودانگیختهـ وجود دارد ،رضایتمندی ناشی از کیفیت
خدمات پلیس هوشمند زمینة مشارکت داوطلبانه و مشارکت خودانگیخته را در شهروندان ،برای
حل معضالت و مسائل اجتماعی ،فراهم میآورد که این مشارکت بر پایة ارادة آگاهانه و
خودجوش به وجود میآید ( )Oakley 1999: 361-391و مشارکت حداکثری با پلیس در اجرای
برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر در محالت را رقم میزند .چون یکی از راهکارهای
اجرایی پلیس در پیشگیری از جرم از طریق مشارکت شهروندی است ( )Tagizade et al 2014و
در این رابطه تغییر نگرش و جلب اعتماد و اطمینان مهمترین عوامل برای مشارکتپذیری مردم در
اقدامات پیشگیری از جرم است (.)Abbaszadeh & Gohari 2014
پلیس هوشمند میتواند با ارائة خدمات بهموقع با استفاده از فناوری و متناسب با نیازهای
امنیتی جامعه به اشخاص ،گروهها ،بازرسان ساختمانها ،طراحان محیطی ،گروههای اجتماعی،
متصدیان مشاغل ،اشخاص و مدیران محلی ،و شوراهای روستا و شهر و سایر نهادها ضمن
برجسته کردن خدمات خود در جامعه مشارکت ایشان را جلب کند و از قابلیتهای این نهادها در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر بهره بگیرد.
پیشگیری ،در اصل ،مجموعه تدابیر غیر کیفری و شامل همة اقداماتی است که فاقد جنبههای
ارعابی است و به طور قطع باید قبل از وقوع جرم انجام شود ( Social Assistance and Crime

)Prevention of the Judiciary 2013؛ یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع
بزهکاری جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است (.)Mohammad Nassel 2012
امروزه مصرف مواد مخدر و آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر به ساختار سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی جوامع آسیب زده و نهتنها به صورت یک تهدید ملی بلکه فراتر از مرزهای ملی به
صورت یک مسئلة پیچیدة جهانی درآمده است ( .)Ojand 2014: 9قاچاق و توزیع مواد مخدر در
جامعه یکی از عوامل مهم ایجاد ناامنی اجتماعی است .نتایج طرح ملی شیوعشناسی مصرف مواد نشان
میدهد تریاک ،شیشه ،کراک ،و هروئین به ترتیب غالبترین مادة مخدر مصرفی در کشور به شمار
میآیند ( .)Jazini 2015: 20مقابله با عمدهفروشان و خردهفروشان مواد مخدر ،که در بطن جامعهاند،
یکی از مشکالت سازمانهای مقابلهکننده است .افراد خردهفروش ،عالوه بر روشهای قبلی ،روش
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فروش جدیدی برای مواد مخدر به کار میبرند و باید پذیرفت که عدم توجه به الزامات مربوط به
جدی روبهرو کرده
کاهش تقاضا و پیشگیری و ضعفهایی از این قبیل جامعة امروزی را با تهدیدی ّ
است و پلیس هم قطعاً بهتنهایی قادر به مبارزه با این معضل نیست .بنابراین ،با مشارکت و همدلی
شهروندان با پلیس میتوان گامهای مؤثری در پیشگیری از توزیع مواد مخدر برداشت .برای پیشگیری
از توزیع مواد مخدر میتوان از روشهای مختلف پیشگیری از جرم بهره گرفت .لیکن مهمترین نوع
طبقهبندیِ پیشگیری پیشگیری اجتماعی و وضعی است .پیشگیری اجتماعی بر علتشناسی جرم مبتنی
است و با مداخله در محیط اجتماعی و عمومی و شخصی بر عوامل جرمزا تمرکز دارد و به دو شکل
عملی میشود؛ شناسایی عوامل جرمزا و ساماندهی اقداماتی که این عوامل را از بین میبرد یا کنترل
میکند .اما در پیشگیری وضعی مبنا وضعیت ماقبل بزهکاری است و این نوع پیشگیری درصدد است
معاملة جرم به ضرر مجرم را تغییر دهد .پیشگیری وضعی اشکاالتی دارد؛ از جمله شیوة سنتی نظارت و
کنترل ،ایجاد حفاظتهای فیزیکی و اقدامهای مادی ،کنترل ابزاری که ارتکاب جرم را تسهیل میکند،
ایجاد مانع سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف ،و جاذبهزدایی .پیشگیری وضعی
باعث زیاد شدن کشف جرم و در نهایت اعمال مجازات در جرایم میشود (.)Hashem Zehi 2013
استفاده از تکنیکهای پیشگیری وضعی میتواند با اثرگذاری بر موقعیتهای مکانی جرمزا و استفاده از
قابلیتهای محلی زمینههای تحقق جرایم را کاهش دهد ( .)Mir Khalili 2006بنابراین ،به جهت اینکه
از یک سو مواد مخدر سرچشمة بسیاری از آسیبها و جرایم اجتماعی است و از سوی دیگر اقدام
اساسی و محوری پلیس هوشمند مبتنی بر راهبرد و تحلیل مسئله بر مبنای بهرهگیری از فناوریهای
نوین است ،کارکرد پلیس هوشمند در پیشگیری وضعی از توزیع مواد مخدر با مشارکت شهروندان در
این مطالعه مورد توجه قرار گرفت.
در این تحقیق برای متغیر مشارکت شهروندان در پیشگیری وضعی از مدل پیشگیری وضعی
کالرکـ شامل افزایش زحمت ،افزایش خطرها ،کاهش منافع جرم ،کاهش تحریک ،حذف بهانههاـ
بهره گرفته شد .در این تکنیکها با کنترل خردهفروشها ،افزایش دسترسی جوانان به فضاهای
عمومی و پارکها جهت گذراندن اوقات فراغت ،کنترل وسایل تهیه و توزیع مواد مخدر ،کنترل
دسترسی افراد به مواد مخدر و حفاظت از آماجها ،افزایش تالش و زحمت برای توزیعکنندگان
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مواد مخدر ،و غیره میتوان از توزیع مواد مخدر پیشگیری کرد ( Mohammad Nassel 2008:

 .)66از سوی دیگر پیشرفتهای تازه در ابزار و فناوریـ مانند نرمافزار هوش مصنوعی ،برنامههای
ارتباط اینترنتی ،نرمافزار پیوند و کار شبکهای ،فناوری نظارت الکترونیکی برای کنترل رفتاری
مجرمانـ میتواند به ادارات پلیس کمک کند که ثبت و نمایش و تحلیل داده و همچنین
بهاشتراکگذاری اطالعات و نیز فعالیتهای نظارتی را بهینه کنند .بنابراین ،همسویی ابعاد پلیس
هوشمند با ابزارها و تکنیکهای پیشگیری وضعی از یک طرف و رضایتمندی ناشی از ابعاد کیفیت
خدمات میتواند مشارکت شهروندان را در اجرای برنامههای پیشگیری وضعی از توزیع مواد
مخدر در محالت افزایش دهد .بدین ترتیب ،با در نظر گرفتن پیشینة موجود ،میتوان فرضیههای
پژوهش را مطرح و مدل نظری تحقیق (شکل  )1را ترسیم کرد.
 .1شفافیت پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر دارد.
 .0صداقت پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر دارد.
 .9تعامل پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر دارد.
 .4مسئولیتپذیری پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر دارد.
 .2قابلیت سرویسدهی پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد
مخدر تأثیر دارد.
افزایش خطر

شفافیت

افزایش زحمت

صداقت

کاهش منافع

مشارکت شهروندان در

کیفیت خدمات

پیشگیری از توزیع مواد مخدر

پلیس هوشمند

کاهش تحریک

تعامل

مسئولیتپذیری

حدف بهانهها

قابلیت سرویسدهی

شکل  .1مدل نظری پژوهش

تأثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر
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روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش مطالعهای است کاربردی بر اساس شیوة گردآوری دادهها .این
پژوهش از گونة توصیفی و غیر آزمایشی و مطالعة همبستگی است .شیوة مطالعه به صورت نظری
و مطالعات کتابخانهای و میدانی بود .به همین ترتیب ،از طریق پرسشنامه ،دادههای الزم جهت
تجزیهوتحلیل گردآوری شد .این پژوهش در جامعة آماری دانشجویان مقطع کارشناسی انتظامی و
کارشناسیارشد رشتة پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی انجام پذیرفت که بین ده تا بیست
سال در حوزة پیشگیری از جرایم بهویژه توزیع مواد مخدر سابقة فعالیت اجرایی داشتند .حجم
نمونه و روش نمونهگیری بر اساس روش نمونهگیری طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 121نفر تعیین شد .برای اندازهگیری متغیر کیفیت خدمات پلیس هوشمندـ در پنج بعد شفافیت،
صداقت ،تعامل ،مسئولیتپذیری ،ظرفیت سرویسدهیـ از پرسشنامة  02گویهای اکبی و
همکارانش ( )0202استفاده شد و برای اندازهگیری و سنجش مشارکت شهروندان در پیشگیری از
توزیع مواد مخدر از پرسشنامة  02گویهای جزینی و دهقانی ()1912ـ در پنج بعد افزایش زحمت،
افزایش خطر ،کاهش منافع جرم ،کاهش تحریک ،حذف بهانههاـ بهره گرفته شد .در مجموع 20
گویه برای سنجش میزان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر بر اساس تحقیقات و منابع قبلی به مثابة مدل تحلیلی تحقیق انتخاب
شد .همة شاخصهای ابعاد متغیرها در قالب پرسشنامه در بهرهگیری پلیس هوشمند از فناوری
اطالعاتـ مانند ایجاد بستر اینترنتی برای دریافت اخبار و تبادل اطالعات با شهروندان و آگاهسازی
آنها ،هوشمندسازی و توسعة دوربینهای نظارتی در محالت جرمخیز ،بهرهگیری از تلفن همراه
در اطالعرسانی برخط از فرایند اقدامات پلیس برای حضور در صحنة جرم و درخواستهای
شهروندانـ طراحی شد .ابتدا پیشنویس پرسشنامه را کارشناسان بررسی کردند تا از روایی آن
اطمینان حاصل شود .سپس ،به صورت آزمایشی ،تعداد  10پرسشنامه بین جامعة نمونه به صورت
تصادفی ساده توزیع و سپس پایایی ابزار به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه شد (جدول  .)1برای
بررسی روایی کل مؤلفههای این پرسشنامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد (جدول  )0که شاخصهای برازش نشاندهندة روایی این پرسشنامه است.
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جدول  .1محاسبة پایایی پرسشنامه

متغیر

تعداد سؤاالت

عدد پایایی

کیفیت خدمات پلیس هوشمند

02

%12/4

مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر

02

%10/2

جدول  .2نتایج تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

عدد
KMO

عدد
معناداری
بارتلت

تعداد عاملها و ارزش ویژة
آنها

درصد
واریانس
تبیینشده

سؤاالت حذفشده در
تحلیل عاملی

شفافیت 9/11
کیفیت خدمات
پلیس هوشمند

صداقت 4/21
./114

2/222

تعامل 4/01

%29/21

سؤال 11

مسئولیتپذیری 9/12
ظرفیت سرویسدهی 9/19
افزایش زحمت 4/12

مشارکت
شهروندان در
پیشگیری از توزیع
مواد مخدر

افزایش خطر 9/91
./102

2/222

کاهش منافع جرم 4/11

%29/04

سؤال  91و 92

کاهش تحریک 4/92
حذف بهانهها 9/21

یافتهها
ابتدا آمار توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع دادهها و سپس
آزمون الگوی ساختاری یا فرضیههای تحقیق بررسی شد.
برای بررسی نرمالیتی ،کالین )0211( 1بر آن است که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به
ترتیب نباید از  9و  12بیشتر باشد .با توجه به جدول  ،9قدر مطلق چولگی و کشیدگی همة
متغیرها کمتر از  9است .بنابراین ،این پیشفرض مدلیابی علّی ،یعنی نرمال بودن متغیرها ،برقرار
است .در جدول  4ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق گزارش شده است.
1. Kline
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جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

کمترین

بیشترین

متغیرها
شفافیت

9/12

%410

% 11

% 21

0/29

4/21

صداقت

9/11

%210

% 09

% 21

0/11

4/12

تعامل

4/01

%221

% 11

% 20

0/21

4/14

مسئولیتپذیری

4/29

%212

% 02

% 42

9/21

4/11

ظرفیت سرویسدهی

9/21

%412

% 01

% 29

0/14

4/19

کیفیت خدمات پلیس هوشمند

4/21

%222

% 01

% 22

0/11

4/12

افزایش زحمت

9/22

%211

% 12

% 21

0/12

4/11

افزایش خطر

9/10

%201

% 11

% 29

0/19

4/11

کاهش منافع جرم

9/24

%419

% 12

% 22

0/11

4/12

کاهش تحریک

9/11

%224

% 04

% 21

0/12

4/11

حذف بهانهها

9/29

%419

% 11

% 21

9/12

4/21

9/29

%220

% 11

% 22

0/11

4/12

مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر

جدول  .4ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیر

1

1

کیفیت خدمات پلیس هوشمند

1

0

مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر

**0/76

2
1
**p<0. 01

با توجه به جدول  ،4تأثیر ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند با مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر ( )2/22در سطح خطای کمتر از  ./21مثبت و معنادار است .برای
بررسی برازش و تناسب مدل ارائهشده نیز ،با توجه به مؤلفههای پژوهش ،از آزمون کیفیت مدل
ساختاری در نرمافزار  PLSاستفاده شد .برازش مناسب مدل زمانی محقق میشود که ضریب مسیر
معنادار و واریانس تبیینشده قابل قبول باشد و همسانی درونی باالی  2/22برای هر یک از سازهها
برقرار باشد و مقادیر باالی صفر شاخص افزونگی ( ()Henseler et al 2009هنسلر و همکاران
 )0221نشان دهد مدل ارائهشده توانایی پیشبینی کردن دارد و همچنین شاخص  1GOFنیز جهت
1. Goodness of fit
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پیشبینی متغیرهای درونزا بزرگتر از  2/92و نزدیک به  1باشد (داوری و رضازاده  .)1910در
جدول  2شاخصهای برازش مدل آورده شده است.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل

میانگین واریانس

شاخص

استخراجشده

GOF

2/202

2/291

2/211

2/214

متغیرها

پایایی ترکیبی

کیفیت خدمات پلیس هوشمند

2/211

2/220

2/299

2/221

مشارکت شهروندان در پیشگیری از
توزیع مواد مخدر

افزونگی

مقادیر محاسبهشدة  GOFبزرگتر از  ،2/92شاخص پایایی ترکیبی بزرگتر از  ،2/2ضرایب
مسیرها معنادار ،واریانس تبیینشده قابل قبول ،و شاخص افزونگی حاکی از توانایی پیشبینی است
که نشاندهندة کیفیت و برازش مدل پژوهش است .نتایج کلی آزمون الگوی نظری پژوهش و
برازش آن ،که با دادههای گردآوریشده به روش بیشینة احتمال و با نرمافزار  plsانجام پذیرفت،
در شکلهای  0و  9نشان داده میشود.

شکل  .2اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد

تأثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر
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شکل  .3اجرای مدل در حالت معناداری

جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر بهره گرفته شد.
تحلیل مسیر فنی است که روابط بین متغیرها را به طور همزمان نشان میدهد .دو خروجی مهم
نرمافزار مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین
استاندارد میزان تبیین استاندارد واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن و در خروجی
ضرایب معناداری معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میشود .اعداد روی مسیرها نشاندهندة
ضرایب مسیر و اعداد روی فلش متغیرهای مکنون نشاندهندة بارهای عاملی است .ضرایب مسیرها
نیز نشاندهندة اثر مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق است (شکل  .)0ضرایب همبستگی متغیرهای
تحقیق را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .اگر مقادیر تی بهدستآمده در این خروجی
بزرگتر از  2/4باشد ،ضرایب مسیر معنادارند .بنابراین ،مشاهده میشود اثرکیفیت خدمات پلیس
هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر مثبت و معنادار است .اثر مثبت
ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر 2/21
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در سطح  2/21مثبت و معنادار است .در شکل  9مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری نشان داده
شده است .اگر مقادیر تی بهدستآمده در این خروجی بزرگتر از  1/12یا کوچکتر از  -1/12باشد،
ضرایب مسیر معنادارند .بنابراین ،فرضیههای تحقیق تأیید میشوند .همچنین ابعادکیفیت خدمات
پلیس هوشمند  0/38تغییرات مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر را میتواند
پیشبینی کند .نتایج آزمونهای پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش
 .1تعامل پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از
توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
 .0مسئولیتپذیری پلیس هوشمند بر مشارکت مردمی در
برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
 .9قابلیت سرویسدهی پلیس هوشمند بر مشارکت مردمی در
برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
 .4شفافیت پلیس هوشمند بر مشارکت مردمی در برنامههای
پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
 .2صداقت پلیس هوشمند بر مشارکت مردمی در برنامههای
پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
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بحث و نتیجه
این مطالعه به بررسی چگونگی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان
در پیشگیری از توزیع مواد مخدر پرداخت .یافتههای این پژوهش با یافتههای اسنجر ( )0212مبنی
بر وجود ظرفیت مشارکت شهروندان در دل پلیس هوشمند هماهنگی دارد و همچنین از یافتههای
انشاری و آریف لیم ( ،)0212مبنی بر اینکه برای جلب رضایت و مشارکت شهروندان بهرهگیری
از کیفیت خدمات پلیس هوشمند راهبردی مؤثر است ،حمایت میکند .این تحقیق نشان داد کیفیت
خدمات پلیس هوشمند در بستر اینترنت برای ارتباط امن و مطمئن شهروندان با پلیس و بالعکس
به منظور دریافت اخبار محلی و فرایند اقدامات پلیس در پیشگیری و مبارزه با توزیع مواد مخدر و
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همچنین خدمات تلفن همراه به منظور ارائة لحظه به لحظة اقدامات پلیس در پی درخواست
شهروندان جهت حضور در مناطق توزیع مواد مخدر در جلب مشارکت شهروندان برای اجرای
برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر بسیار مؤثر است؛ طوری که ابعاد کیفیت خدمات پلیس
 91درصد از تغییرات افزایش مشارکت شهروندان را در پیشگیری از فعالیت توزیعکنندگان مواد
مخدر در محالت پیشبینی میکند .همچنین ،پشتیبانی فناورانة پلیس از دوربینهای نظارتی در
محالت نیز رضایتمندی و اطمینان شهروندان را در مشارکت با درخواستها و برنامههای
پیشگیری از توزیع مواد مخدر افزایش میدهد .این یافتهها با یافتههای نیما و سوکرمی ()0202
مبنی بر پشتیبانی مؤثر فناوری از کیفیت خدمات پلیس هوشمند در کنترل مجرمان مواد مخدر و
عوامل بسترساز ،دستیابی به شواهد و گزارش همکاری جامعه برای دستگیری مجرمان مواد مخدر،
و نتایج تحقیق خراسانینژاد و همکارانش ( )1911و جلدریانتا )0202( 1مبنی بر وجود رابطه بین
امکانات و زیرساختهای پلیس هوشمند و امنیت شهر و سامانة کنترل و نظارت بر مجرمان نیز
همسوست .از نتایج تحقیق چنین استدالل میشود که کیفیت خدمات پلیس بر جلب مشارکت
شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر تأثیر مثبت دارد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد همة ابعاد فنی و عملکردی پلیس هوشمند بر مشارکت
خودانگیختة شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر از طریق حذف زمینهها و بسترهای
محیط اجتماعی در محالت به صورت یکپارچه دارای تأثیر و اهمیت باالیی است و مشارکت
ارادی و خودانگیختة ناشی از رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات پلیس فرصت ارتکاب جرم
توزیع مواد مخدر را از مجرمان در محالت سلب میکند.
یافتههای حاصل از آزمون تأثیر شفافیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر نشان داد دسترسی واقعی و آشکار به فرایند حضور پلیس در پی
امدادخواهی شهروندان در محالت توزیع مواد مخدر از طریق سامانة پیامک به تلفن همراه
امدادخواه موجب افزایش اعتماد و همکاری شهروندان با پلیس در امنسازی محالت و پیشگیری
از توزیع مواد مخدر میشود .این یافتهها با یافتههای لئون و نگین ( )0212و جانسین و النیس
1. Jaladriyanta
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( )0212مبنی بر اینکه شفافیت مانند یک راهبرد پاسخگو برای جلب مشارکت شهروندان عمل
میکند و همچنین با یافتههای قضاوی و طباطبا ( )1911مبنی بر ارائة خدمات بهموقع و ضروری
پلیس هوشمند برای بازیابی خدمات بالفاصله پس از فاجعه هماهنگی دارد.
یافتههای حاصل از آزمون تأثیر صداقت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در
پیشگیری از توزیع مواد مخدر نیز نشان داد صداقت یکی از ارزشهای اصلی اخالق و نمودی از
نظام سازمانیافته و یکپارچة خدمات پلیس هوشمند در جلب مشارکت شهروندان برای پیشگیری
از جرم توزیع مواد مخدر است و صداقت پلیس در خدمات پیشگیرانه از توزیع مواد مخدر
میتواند تغییرات افزایش مشارکت شهروندان در همکاری با برنامههای پیشگیرانة پلیس را
پیشبینی کند .این یافتهها با یافتههای هوبرتز ( ،)0211مادان و نال ( ،)0212برونتا و همکارانش
( ،)0212و بلوک )0212( 1در رابطه با تأثیر باالی صداقت و یکپارچگی سیستم خدمات پلیس بر
میزان رضایتمندی و مشارکت شهروندان در همکاری با برنامههای اجتماعمحور همسوست.
پاسخگویی منبع اصلی مشارکت شهروندان و یکی از شاخصهای اصلی مسئولیتپذیری پلیس
در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر شناسایی شد .پاسخگویی و سرعت و چابکی در
پاسخگویی با آمادگی مطلوب به منظور برآورده ساختن انتظارات شهروندان از عوامل اصلی جلب
مشارکت شهروندان در همکاری با پلیس و برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر است .این
یافتهها با یافتههای اکابری ( )0202مبنی بر توسعة خدمات امنیتی پلیس هوشمندـ از جمله گشتزنی
هدفمند ،واکنش سریع به تماسهای خدماتی ،پخش بهموقع هشدارهای جرم و جنایتـ و یافتههای

کاندیلو و همکارانش ( )0210و منیزو و همکارانش ( )0212و جیووانی و همکارانش ()0212
مبنی بر اینکه مسئولیتپذیری و پاسخگویی با آمادگی مطلوب بعد اصلی جلب مشارکت
شهروندان در حل مسائل اجتماعی است هماهنگی دارد.
نتایج نشان داد شهروندان در مقابل همکاری و مشارکت در برنامههای پیشگیری از مواد مخدر از
پلیس انتظار پاسخ به مطالبات آنان و تعامل دوسویه دارند .بنابراین ،تعاملگرایی و توانایی پاسخ به
درخواستهای مردم در بطن خدمات ارائهشده میتواند میزان مشارکت شهروندان در برنامههای
1. Bullock
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پیشگیری از توزیع مواد مخدر در محالت را پیشبینی کند .این یافتهها یافتههای النقی 1و همکارانش
( ،)0211بلوک ( ،)0212و جویس و همکارانش ( )0219را ،مبنی بر ایجاد سرمایة اجتماعی ناشی از
تعامل دوسویه و طرحهای پلیس هوشمند مبتنی بر اعتماد و افزایش مشارکت شهروندان ،حمایت
میکند .همچنین نتایج نشان داد سهولت دسترسی به مطالب مورد درخواست شهروندان از طریق
سامانة اینترنت پلیس و اطالعرسانی لحظهای و برخط از عملیاتهای امدادی در پی درخواست
شهروندان از طریق پیامکهای تلفن همراه تأثیر زیادی بر ادراک مثبت از عملکرد و خدمات پلیس
در اذهان شهروندان ایجاد میکند و زمینههای مشارکت ارادی و خودانگیخته در برنامههای پیشگیری
از توزیع مواد مخدر را افزایش میدهد .این یافتهها با یافتههای کارجالوتو 0و همکارانش (،)0211
یانگ ( ،)0211و جونگ و همکارانش ( )0211مبنی بر ادراک مثبت از قابلیت اجرایی خدمات در
سطوح گسترده و تأثیر آن بر رضایتمندی و مشارکت شهروندان و یافتههای کریمی خوزانی و
جاپلقیان ( )1919مبنی بر ویژگی پلیس هوشمند در تغییر پارادایم خدمات پلیسی و توجه به فناوری و
ترویج نوعی جدید از پژوهشنگری در قالب شراکت پلیس و پژوهشگر و سرانجام انتخاب هوشمند و

تلفیقگونة رویکردهای پلیسی هماهنگی دارد .همچنین این مطالعه نشان داد کیفیت خدمات پلیس
هوشمند در بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری و پاسخ به انتظارات شهروندان در بستر اینترنت و تلفن
همراه و در قالب تعامل و همکاری با شهروندان به منظور جلب مشارکت در برنامههای پیشگیری از
جرم در حد مورد انتظار توسعه نیافته است.
از دیدگاه مدیریتی ،یافتهها بهویژه در بخش ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند به مدیران و
فرماندهان پلیس مربوط میشود .نتایج تأثیر مثبت و معنادار ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر
جلب مشارکت خودانگیختة شهروندان در برنامههای پیشگیری از توزیع مواد مخدر در محالت
جرمخیز از دیدگاه جامعة آماری ،که کارشناسان موضوع هستند ،با توجه به انتظارات و ادراک
شهروندان نادیده گرفته شده است و پلیس با توجه به ظرفیتهای فناوری موجود و در دسترس
میتواند سامانة اینترنتی برای تبادل اطالعات و اخبار محالت با شهروندان و همچنین سامانة
پیامکی اعالم فرایند اقدامات پلیس در موقع درخواست امداد از پلیس راهاندازی کند .نتایج این
1. Elnaghi
2. Karjaluoto
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مطالعه میتواند راهنمایی برای تحقیقات آینده در جهت شناسایی و بهکارگیری شاخصهای مبتنی
بر بهرهگیری از فناوری مدرن برای جلب مشارکت شهروندان در برنامههای پیشگیری از جرم در
محیطهای جرمخیز باشد؛ بهویژه اینکه یافتهها نشان داد اگر یکپارچگی بین ابعاد کیفیت خدمات
پلیس هوشمند حاکم شود ،ادراک جامع از خدمات پلیس در ذهن شهروندان ایجاد میشود و تأثیر
خدمات پلیس هوشمند در جلب مشارکت شهروندان برای پیشگیری از جرم توزیع مواد مخدر
افزایش مییابد .بنابراین ،به منظور استفادة بهینه از نتایج تحقیق ،در ادامه پیشنهادهای کاربردی
جهت تقویت ابعاد کیفیت خدمات پلیس هوشمند در تأثیرگذاری بر مشارکت شهروندان در
پیشگیری از جرم توزیع مواد مخدر ارائه میشود.
 .1با توجه به اینکه بهرهگیری از دوربینهای نظارتی در حال حاضر پسرویدادی و منفعالنه
است ،الزم است با تغییر نگرش و ساماندهی دوربینهای نظارتی در سطح محالت جرمخیز از
دادههای آنها در تحلیل وضعیت موجود با نگاه فعاالنه و پیش از وقوع به رفتارهای جرمی در
رابطه با توزیع مواد مخدر در سطح محالت بهرهگیری شود.
 .0ایجاد سامانة اطالعرسانی برخط و لحظهای با ارسال پیامک به گوشیهای تلفن همراه
تماسگیرنده و امدادخواه از پلیس در رابطه با فرایند عملیات پلیس جهت حضور در صحنههای توزیع
مواد مخدر به منظور ایجاد شفافیت و صداقت و پاسخگویی و القای تعامل دوسویه با شهروندان.
 .9ایجاد سامانة دریافت اخبار از شهروندان در رابطه با موضوعات مواد مخدر و اعالم نتیجة
اقدامات به آنان از طریق بستر اینترنت یا گوشی همراه.
 .4ارائة خدمات مشاورهای ،آگاهسازی ،هشداردهی ،و غیره به شهروندان در بستر سامانة
اینترنتی پلیس به منظور آگاهی از ظرفیت خدماترسانی پلیس ،ایجاد حس سرعت در پاسخگویی
به شهروندان ،القای شفافیت و صداقت ،تحریک حس مسئولیت ،و مشارکت ارادی و خودانگیخته
در شهروندان.
سپاسگزاری
در پایان این تحقیق بر خود الزم میدانیم از همة کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری
کردند تقدیر و سپاسگزاری به عمل آوریم.
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